MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 2/2010

Zdarma do kaž dé rodiny
Únor 2010

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 22. zase dání v pondělí 1. 3. 2010
v 18:00 h v sále Mě KS.

RADA MĚSTA

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na své 91. schůzi konané 27. 1. 2010 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 23/2009 v těchto objemech: příjmy -1.559,87 tis. Kč, výdaje -2.175,51 tis.
Kč, přebytek rozpočtu 615,64 tis. Kč
• schválila udělení výjimky z časového omezení na veřejnou hudební produkci, která se bude konat v prostorách amfiteátru zámeckého parku 30. - 31. 7. 2010
za podmínek, že pořadatel dodrží předpisy na ochranu
veřejného zdraví a uhradí případné sankce související
s touto akcí
• schválila poskytnutí podpory ve formě věcného daru
do částky Kč 2.000,-- fotbalovému oddílu T J Centropen Dačice na halový turnaj
• schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s. r. o. na rekonstrukci dvou bytů
v domech v ulici U Nemocnice
na své 92. schůzi konané 8. 2. 2010 mimo jiné :
• schválila zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města ke
31. 12. 2009
• schválila roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
za rok 2009
• schválila harmonogram investičních akcí na rok 2010
• schválila předložení žádostí o příspěvek z programu
Jihočeského kraje na kulturní akce „Dačická řežba“
a hudebně divadelní festival „Za dačickou kostku
cukru 2010“
• vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2009 dle zákona č. 106/1999 Sb.
• vzala se souhlasem na vědomí plnění úkolů uložených radou města a zastupitelstvem města v roce
2009

Dačice v TV - březen 2010
Vysílání publicistického pořadu:
Zrcadlo Vašeho kraje
- tentokrát z Dačic.
V tomto měsíci je vysílání zařazeno ve středu 10. a 24. března
v čase od 17:40 h na T V Prima.

Uz ávě rka příštího čísla bulletinu: 15. března 2010

Zn. FO - 2/10 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice
finančního odboru
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné ž ádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

termín podávání žádostí do 10. 3. 2010
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
v ekonomickém oboru, nebo středoškolské
vzdělání s maturitou a praxe v oboru ekonomiky
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• znalost práce na PC
Výhodou:
• znalost účetnictví územně samosprávných celků
a příspěvkových organizací
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním
odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce:
výkon činnosti na finančním odboru v oblasti:
• účetnictví města
• rozpočet města
• účetní a finanční výkazy města
• vnitřní předpisy a směrnice týkající se účetnictví
města
Místo výkonu práce : Město Dačice
Zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
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Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
Rada města na základě obecně závazné vyhlášky č. 4/2007 o Fondu rozvoje
bydlení Města Dačice vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí účelově vázaných
úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební
práce prováděné v této souvislosti (např. nástavba dalšího bytu, připojení opravovaného domu na inženýrské
sítě, atd.).

Lhůta pro podávání žádostí o úvěr:
do 2. dubna 2010 do 13:00 h

kód

účel

max. lhůta
splatnosti
v letech

úrok v %

horní
hranice
úvěru v Kč

Zájemci musí doručit svoji žádost na předepsaném
formuláři na adresu Města Dačice nebo na podatelnu
MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1/I, Dačice v daném
termínu a v obálce zřetelně označené „Žádost o úvěr
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice - 2010“ .

01

Obnova střechy - krytina i konstrukce krovu včetně komínů

6

3

120 tis.
na
1 dům

6

3

150 tis.
na 1 byt

3

3

60 tis.
na 1 byt

5

3

80 tis.
na 1 byt
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Obnova fasády, zateplení obvodového pláště domu, tepelné
izolace stropu posledního nadzemního podlaží nebo krovní
konstrukce na půdě, výměna
oken a klempířských prvků
Modernizace sociálního zařízení (např. modernizace koupelen, bytová jádra v panelových
domech apod.)
Zřízení plynového nebo elektrického topení vč. přípojek,
případně přechod na vytápění
z obnovitelných zdrojů energie
(solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu)
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Žadateli o úvě r z „Fondu roz voje bydlení Města
Dačice“ mohou být:
a) fyzické osoby, které jsou vlastníky bytů, bytových
a rodinných domů postavených ve městě Dačice
a v místních částech a které přijmou závazek podle
čl. 5 výše uvedené vyhlášky (smlouvu o poskytnutí
úvěru),
b) společenství vlastníků jednotek, která vznikla podle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, žádající
o úvěr na opravu společných částí domů s byty postavených ve městě Dačice a v místních částech
a která přijmou závazek podle čl. 5 výše uvedené
vyhlášky (smlouvu o poskytnutí úvěru).
Formulář žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice lze vyzvednout na MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odbor správy majetku, místnost č. 102 nebo na
www.dacice.cz. Kontaktní osoba pro poskytování informací a formulářů žádosti o úvěr z FRB: Libor Kořínek, tel. č. 384 401 228, e-mail: dotace@dacice.cz.
Libor Kořínek, odbor správy majetku

Výroční zpráva

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2009
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.
V roce 2009 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeny 2 žádosti o poskytnutí
informací podle výše uvedeného zákona. Nebylo podáno
odvolání proti rozhodnutí. Nebylo vedeno soudní řízení
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného
subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
a nevznikly žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na
své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
Nebyla poskytnuta výhradní licence. Nebyla podána
žádná stížnost podle § 16a.
Rudolf Hájek, starosta

Zápis do 1. třídy na ZŠ Dačice

05

Zřízení domovní ČOV v místech, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci vč.
přípojek ke stávajícímu domu,
zrušení septiků a přepojení na
městskou ČOV

3

3

60 tis.
na 1 byt
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Rozšíření stávajícího bytu přístavbou, nástavbou, event. vestavbou do půdního prostoru

6

3

120 tis.
na 1 byt

07

Přístavba, přestavba, nástavba,
event. vestavba, kterou vznikne
nová bytová jednotka

7

3

200 tis.
na 1 byt

Komenského 7
V pátek 22. 1. 2010 po poledni mířili budoucí školáci s doprovodem rodičů na zápis do 1. třídy. Letos byla
tato akce motivována Večerníčkem a dalšími kreslenými
postavičkami. Kromě obvyklých úkolů (rozhovor, kreslení, recitování, orientace v číslech, geomet. tvarech) děti
přebíraly oříšky, motaly klubíčko, skládaly puzzle, cvičily paměť i hmat. Předškoláci přišli v hojném počtu, všichni byli stateční a šikovní. Budeme se na Vás v září
těšit!
Učitelky 1. stupně ZŠ

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník MěÚ. Číslo 2/2010. Ročník patnáctý. 12 čís el ro čně. Zdarm a. Nákl ad: 3000 výtisk ů. Předs eda redak ční rad y: In g.
Karel M acků, tajemník M ěÚ. Vydává: M ěstský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 40 1
211. Fax: 384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.
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Vítání občánků

Zápis do 1. ročníku na ZŠ Dačice

Dne 23. 1. 2010 přivítal místostarosta Pavel Habr společně s dětmi z MŠ ul. Bratrská v obřadní síni městského
úřadu nové občánky města: Anežku Morávkovou, Adélu
Filipovou, Filipa Doskočila, Václava Chňoupka, Annu
Marii Líbalovou, Kateřinu Pokornou a Matěje T rojana.

ul. B. Němcové 213/V
V pátek 22. ledna 2010 přivedli rodiče své děti do ZŠ
k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011. Pod dohledem rodičů, vyučujících i mladších žáků složily první
zkoušku, ve které všechny přesvědčily, že jsou velmi dobře připraveny stát se prvňáčky naší školy. Své znalosti, dovednosti i zručnost mohly dokázat na řadě připravených
úkolů. Pro lepší pocit dětí je doprovázela oživlá zvířátka,
budoucí spolužáci.
K plnění povinné školní docházky bylo přijato všech
40 předškoláčků, kteří se účastnili zápisu. Věříme, že se
všem budoucím prvňáčkům povede stejně dobře i v budoucnu. T ěší nás, že i když ve spádové oblasti naší školy
bydlí malé množství předškoláků (tvoří 47 % našich budoucích prvňáčků), nacházejí si k nám cestu děti ze spádových oblastí okolních základních škol.
Mgr. Pavel Janda a Mgr. Bohumil Havlík

Rok 2009 na matrice

První občánek města Dačice roku 2010

Několik dní čekalo naše město na svého prvního občánka narozeného v novém roce. Stala se jím Barbora
Čaloudová, která se narodila v neděli 10. ledna 2010
v jindřichohradecké nemocnici.
Šťastným rodičům pan starosta Rudolf Hájek pogratuloval. Barborce na památku věnoval zlatý přívěsek se znakem města a mamince květinu.
Bc. Markéta Nováčková, odbor kultury a CR

V našem městě přibylo v roce 2009 narozením 78
nových občánků, což je o 13 více než v roce 2008.
Z tohoto počtu je 40 chlapců a 38 děvčat, přičemž v roce
2008 bylo 32 chlapců a 33 dívek.
Maminky rodily v porodnicích J. Hradec, Jihlava, Třebíč, ale i Havlíčkův Brod, České Budějovice, T ábor, Praha 4 a Praha 5. Nejvíce nových občánků spatřilo světlo
světa v J. Hradci 40, v Jihlavě 24 a v T řebíči 8. Prvním občánkem roku 2009 byl Jakub Neuvirt, narozený v Jindřichově Hradci.
Nejoblíbenějšími jmény, která rodiče vybrali pro své
syny, jsou Filip (4x), o 2. místo se dělí David a Jan (3x),
na místě 3. je Jáchym, Jakub, Ondřej, Pavel, Robert
a Tomáš (všichni 2x). Chlapci z Dačic s rokem narození
2009 se také jmenují Antonín, Damián, Daniel, František,
Jiří, Jonáš, Kryštof, Martin, Matěj, Miroslav, Petr, Roman,
Štěpán, T adeáš, Václav a Vojtěch.
Mezi dívčími jmény vítězí Barbora (4x), 2. místo drží
Kateřina (3x) a o místo třetí se dělí Anežka, Bára, Lucie,
Martina a Viktorie (2x). Dačická děvčátka se rovněž
jmenují Adéla, Andrea, Anna, Anna Marie, Denisa, Dorota, Ema Lilien, Ella, Eliška, Eva, Julie, Klára, Linda, Magdaléna, Nela, Nikol, Simona, Sofie, Valentýna, Vendula
a Zuzana.
Kniha úmrtí obsahuje v roce 2009 celkem 89 zápisů,
z tohoto počtu bylo 45 mužů a 44 žen. 32 zápisů se týká
občanů našeho města.
V knize manželství je zapsáno celkem 68 sňatků, což
je o 4 více než v roce loňském, v roce 2007 jich bylo 75.
Z celkového počtu byl ve 38 případech alespoň jeden ze
snoubenců občanem našeho města. 27 obřadů se uskutečnilo v obřadní síni městského úřadu, 16 párů bylo sezdáno orgány církví, přičemž v kostele se konalo 14
obřadů. 12 párů si za své svatební místo zvolilo státní
zámek, 5 párů nastoupilo společnou cestu životem v zámeckém parku, 2 páry v zámecké kapli a 6 párů na jiných
místech – zahrada, louka, penzion.
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Poprvé vstoupilo do manželství 50 ženichů, 18 jich
mělo se sňatkem opakovanou zkušenost, u nevěst opakovaný sňatek proběhl ve 13 případech a 55 nevěst si obléklo
svatební šat poprvé.
Nejmladšímu ženichovi byly 22 roky, nejmladší nevěsta byla 18-ti letá. Nejstarší muž, který se v Dačicích
oženil, oslavil 77. narozeniny a nejstarší nevěstě bylo 56
let. V 15 párech byla starší nevěsta, ve 47 ženich a 6x se
brali stejně staří snoubenci. O 12 let byla v jednom případě starší nevěsta, největší věkový rozdíl mezi starším
ženichem a mladší nevěstou představoval 24 roky. Nejčastějším věkem, v němž muži vstupovali do manželství,
bylo 28 let, a to v 7 případech, nejvíce nevěst se vdávalo
ve věku 25 let, a to 13. Průměrný věk ženichů dosáhl 32
roků, u nevěst pak 28,8 (v roce 2007 bylo 29,9 a 26,8 let
a v roce 2008 29,2 a 26,6 roků). Ve 4 případech se nevěsty
vdávaly v den svých narozenin, ženich si dal sňatek jako
dárek k narozeninám v jednom případě. Vdala se u nás
státní občanka Polska a oženil jeden Rakušan.
Eva Chňoupková, vedoucí správního odboru

Dačice na veletrzích cestovního ruchu
Regiontour Brno 2010 (14. - 17. 1.)
Na tomto nejznámějším a největším veletrhu domácího cestovního ruchu se město Dačice prezentovalo v předcházejících letech v rámci expozice, kterou zajišťoval
krajský úřad, přímou účastí prostřednictvím svého infocentra. V letošním roce došlo v koncepci propagace Jihočeského kraje k podstatným změnám. Města byla vyzvána,
aby dodala pouze své zásadní propagační materiály, které
byly následně pracovníky krajského úřadu nabízeny v nově vytvořené expozici Jihočeského kraje. T a byla letos
pojata ne jako propagace jednotlivých jihočeských regionů, ale jako nabídka produktů. Návštěvníkům byly proto
informace nabízeny u osmi obslužných pultů, které byly
rozděleny na témata cykloturistika; rodinná dovolená; hrady, památky a turistické atraktivity; pěší turistika; aktivní
dovolená; gastronomie; zimní dovolená a lázně, wellness,
zdraví.
TO P GASTRO 2010 (4. - 7. 2.)
Dačice byly na tomto
gastronomickém veletrhu, který v Praze proběhl
souběžně s veletrhem
cestovního ruchu HOLIDAY WORLD, představeny jako
město první kostky cukru na světě. Ing. Jiří Jakubec ve
svém veletržním stánku propagoval vedle svého produktu
KOST KOVÝ CUKR JULIANA také město Dačice, a to
jako zajímavou volbu např. pro cyklistickou dovolenou či
strávený víkend. Propagační materiály poskytlo panu
Jakubcovi Infocentrum Dačice, přičemž jeho nabídka propagovat své město nepřišla poprvé, ale spolupráce běží již
druhým rokem. Více o projektu Kostkový cukr Juliana se
mohou zájemci dovědět na www.kostkovycukr.cz, kde
jsou k náhledu i fotografie z uvedeného veletrhu. Za
spolupráci při propagaci města panu Jakubcovi děkujeme.
Bc. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Granty a příspěvky Jihočeského kraje
- památková péče
V současné době jsou na stránkách Krajského úřadu
Jihočeského kraje zveřejněny aktuální výzvy pro podávání
žádostí do grantů a příspěvkových programů. Na úseku
památkové péče je vyhlášeno pět titulů:
1) Nemovité kulturní památky - grantový program je
zaměřen na podporu zachování a obnovu nemovitých
kulturních památek na území Jč. kraje s důrazem na
jejich vhodné a přiměřené využívání a na veřejnou
presentaci kulturního dědictví. Poskytnuté finanční
prostředky mohou činit max. 60 % celkových nákladů
projektu, max. výše poskytnutých finančních prostředků může být 500 000 Kč. T ermín ukončení obnovy
stavby do 29. 10. 2010. T ermín podání žádosti na KÚ
Jč. kraje do 19. 3. 2010, 14:00 h. Informace podá KÚ,
odbor kultury a památkové péče, kontaktní osoby:
Mgr. M. Jelínková, telefon: 386 720 271, e-mail:
jelinkova@kraj-jihocesky.cz a B. Vojtěchová, e-mail:
vojtechova@kraj-jihocesky.cz, telefon: 386 720 186,
případně odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice, telefon: 384 401 244.
2) Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných
stave b - grantový program je zaměřen na podporu památkově chráněných staveb (nemovitých kulturních
památek nebo staveb, které nejsou památkou, ale nacházejí se v plošně památkově chráněném území v Jč.
kraji) za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů. Poskytnuté finanční prostředky
mohou činit až 100 % prokázaného rozdílu, který
vznikl použitím materiálů, technologií a řemeslných
postupů odpovídajících stavebně historické hodnotě
památkově chráněné stavby a době jejího vzniku,
oproti ceně obnovy za použití běžných materiálů
a technologií. T ermín ukončení obnovy stavby do
29. 10. 2010. Termín podání žádosti na KÚ Jč. kraje
do 19. 3. 2010, 14:00 h. Informace: viz grant ↑.
3) Movité kulturní dě dictví - grantový program je zaměřen na podporu zachování a kvalitní restaurátorskou obnovu předmětů movitého kulturního dědictví
nacházejících se na území Jč. kraje s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich
vhodného umístění a využití. Poskytnuté finanční
prostředky mohou činit maximálně 60 % celkových
nákladů projektu, max. výše poskytnutých finančních
prostředků může být 80 000 Kč. T ermín ukončení obnovy předmětu do 29. 10. 2010. T ermín podání
žádosti na KÚ do 12. 3. 2010, 14:00 h. Informace: viz
grant ↑.
4) O bnova drobné sakrální architektury v krajině grantový program je zaměřen na podporu zachování
a obnovu drobné sakrální architektury za využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu objektů.
Objekty se musí nacházet na území Jč. kraje. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit max. 60 %
celkových nákladů projektu, max. výše poskytnutých
finančních prostředků může být 40 000 Kč. T ermín
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ukončení obnovy objektu do 29. 10. 2010. T ermín
odevzdání žádosti na KÚ do 12. 3. 2010, 14:00 h. Informace: viz grant ↑.
5) Pře dprojektová příprava - grantový program je zaměřen na podporu kvalitní předprojektové přípravy
obnovy kulturních památek, kterou se rozumí provedení průzkumů v rozsahu potřebném pro posouzení
stavu památky a posouzení její kulturně historické
hodnoty, a to jako celku i v jednotlivých částech. Poskytnuté finanční prostředky mohou činit max. 60 %
celkových nákladů na předprojektovou přípravu obnovy kulturní památky, max. výše poskytnutých finančních prostředků může být 80 000 Kč. T ermín
ukončení průzkumných prací do 29. 10. 2010. T ermín
podání žádosti na KÚ do 19. 3. 2010, 14:00 h. Informace: viz grant ↑.
O finanční prostředky mohou žádat právnické i fyzické osoby, vlastníci památkově chráněných stave b (nemovitých kulturních památek a nemovitostí, které nejsou
kulturními památkami, ale nacházejí se na území městských památkových rezervací a zón, vesnických památkových rezervací a zón, krajinných památkových zón a památkových ochranných pásem), na území Jihočeského
kraje. Vlastník památkově chráněné stavby může být zastupován na základě plné moci.
Žádost musí být předložena v elektronické formě a v
je dnom tištěném prove dení s povinnými přílohami takto:
a) elektronická forma – vyplněním žádosti v programu
602XML Filler. Žádost odešle žadatel po jejím finálním
uložení do Informačního systému Jihočeského kraje,
b) jedno tištěné provedení finálně uložené žádosti
z programu 602XML Filler s originálem podpisu žadatele
včetně všech povinných příloh.
Podrobné informace k vyhlášeným grantovým titulům
naleznou zájemci na www.kraj-jihocesky.cz, sekce Granty, fondy EU - Aktuální výzvy a informace.
Bc. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Dar hasičskému záchrannému sboru
Dne 5. 2. 2010 na požární stanici v Dačicích předal
starosta města pan Rudolf Hájek dar Města Dačice hasičskému záchrannému sboru. Dar převzal ředitel územního
odboru v J. Hradci Ing. Jan Všetečka. Jednalo se o vy-
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savač - foukač a zachytávač airbagů. Vysavač zvýší bezpečnost hasičů u zásahů na vyrojený hmyz a zachytávač
airbagů zvýší bezpečnost u zásahů při dopravních nehodách.
Ing. Bohumil Kmínek, pracovník krizového řízení
Provozovatel Koupaliště Dačice
Te chnické služ by Dačice s.r.o.

přijmou na letní sezónu 2010
PLAVČÍKY
Požadavky:
ü věk nad 18 let
ü absolvování kurzu plavčík u plaveckého klubu
Axis v Jihlavě (www.jpkaxis.cz/) náklady na
absolvování kurzu uhradíme
Sezóna na koupališti je od začátku června do konce srpna. Bližší informace získáte u jednatele společnosti
Mojmíra Holce na tel. 777 113 125.
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
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UPOZORNĚNÍ:
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března 2010
na pokladně Městského úřadu v Dačicích.
Sazby poplatku ze psa činí ročně:

Dačice (město)
- rodinný dům
Dačice (město) - bytový
dům se 4 a více byty
Dačice (místní část +
U Podcestného mlýna)
Poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu
(i v případě souběhu
tě chto důchodů), anebo
poživatel sirotčího důchodu

pes trvale
neoznačený

pes trvale
označený

600 Kč

300 Kč

1 000 Kč

700 Kč

400 Kč

100 Kč

200 Kč

100 Kč

Místní poplatek za komunální odpad činí 500 Kč za
jednoho poplatníka a kalendářní rok. Poplatek je splatný
jednorázově do 30. dubna 2010.
Martina Havlíková, DiS., odbor finanční

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

Pitná voda z veřejného vodovodu
Občanské sdružení spotřebitelů T EST realizovalo
dotazníkové šetření ve Vaší obci, které se týkalo veřejného
vodovodu.
Ze dvou dotazníkových průzkumů, kterých se účastnilo 3640 a 2699 respondentů, vyplývá, že spotřebitelé se
příliš neorientují v tom, jak se "chovat ke kohoutku" pro
zajištění kvalitní vody a ani netuší, jaká jsou jejich práva
vůči vodárnám, resp. dodavatelům pitné vody.
Proto jsme zpracovali základní a praktická doporučení
v podobě otázek a odpovědí, které naleznete na adrese
http://www.dtest.cz/pitna-voda-z-kohoutku.
Na http://www. dtest.cz/vody je zveřejněno mnoho dalších praktických informací, včetně objektivních a nezávislých výsledků analýz balených vod a "kohoutkové" pitné vody v pěti místech republiky.
Michaela Bláhová, Časopis TEST
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tomto malém slavnostním setkání všem přítomným dárcům poděkování a projevilo jim svou úctu za to, že darováním krve napomáhají navracet zdraví tisícům bezejmenných příjemců, kteří by se bez této vzácné tekutiny nemohli vyléčit ze svých zranění nebo podrobit náročným
operacím.
Nositeli zlaté Jánského
plakety (40 bez příspě vkových odbě rů krve ) se v roce
2009 stali: Alena Kupcová,
Dačice, Adam Poláček, Dačice, Ing. Petr Baštář, Bílkov,
Radek Černoch, Dačice, Jana
Dvořáková, Lipolec a Miloš
Neuvirt, Chlumec.
Zlatým křížem 1. stupně (160 bez příspě vkových
odbě rů krve ) byli v roce 2009 oceněni: Josef Marek, Dačice a Vlasta Řezáčová, Dačice.
Nositelem Zlatého kříže 2. třídy (120 bez příspě vkových odběrů krve ) se v roce 2009 stal František Kacetl
z Dačic.
Nositeli Zlatého kříže 3. třídy (80 bez příspě vkových odbě rů krve ) se v roce 2009 stali: Božena Poláčková, Dačice, Antonín Doležal, Lipolec, Karel Bišof, Lipolec
a Václav Dohnal, Lipolec.
Kromě výše jmenovaných nositelů ocenění za bezpříspěvkové dárcovství krve udělil Český červený kříž v roce
2009 stříbrnou Jánského plake tu za bez platných 20 odbě rů těmto občanům: Petru Kružíkovi a Evě Žižanové
z Dačic, Romanu Němcovi z Hradišťka a Liboru Vejslíkovi z Malého Pěčína.
Bronzovou Jánského plaketu z a 10 odběrů krve
z darma udělil Český červený kříž v roce 2009 Iloně
Kolmanové, Josefu Pízovi, Františku Cudzišovi, Jiřímu
Čaloudovi, Pavlu Křížkovi, Lucii Novotné, Daniele Polákové (všichni z Dačic), Heleně Bažantové z Velkého
Pěčína, Janu Codrovi a Aleně Soukupové z Bílkova a Michalu Jamborovi, Zdeňku Rokošovi a Vladimíru Slavíkovi
z Dolních Němčic.
Město Dačice děkuje všem svým občanům, kteří se
rozhodli pro bezpříspěvkové dárcovství krve.
Bc. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

VÝZVA
k povinné výměně
řidičských průkazů
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit
do 31. prosince 2010.

Ocenění bezpříspěvkových dárců krve

Další informace získáte
na internetových stránkách:

Ve středu 20. ledna 2010 se konalo v obřadní síni
městského úřadu na starém zámku slavnostní přijetí bezpříspěvkových dárců krve, kteří absolvovali 40 a více odběrů. Město Dačice v čele s panem starostou vyjádřilo na

http://www.vymentesiridicak.cz
http://www.mdcr.cz
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AKTUALITY
ü Domovinka informuje: Velikonoční výstava v Domovince ve dnech 22. 3. - 1. 4. 2010. V prostorách
Domovinky můžete navštívit tradiční velikonoční výstavu, která bude otevřena pondělí až pátek od 7:30 do
14:00 h. Představíme vám výrobky seniorů z charitních domovů pokojného stáří v Kamenici u Jihlavy,
Lukách nad Jihlavou, Telči, Nové Říši, keramiku
z jihlavského centra U Větrníku a také ruční práce od
místních tvůrců i od dětí ze Základní školy v ulici
Neulingerova v Dačicích. Nebudou chybět ani perníčky paní Ivy Dědkové.

Máte chuť pomoci?
V pondělí 25. ledna 2010 se v dačickém hotelu Dyje
sešla skupina rodičů a přátel osob se zdravotním postižením s úmyslem založit Občanské sdružení, jehož hlavní
náplní by mělo být hájit zájmy osob s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením a umožnit jim tak důstojné zapojení do běžného a společenského života. Zároveň se tímto obracíme na širokou veřejnost našeho regionu, která by měla zájem podpořit snahy tohoto nově
vznikajícího sdružení a připojit se k nám. Nebuďme lhostejní k handicapovaným spoluobčanům a snažme se jim
společně pomoci v rámci možností prožít plnohodnotný
život. Pokud chcete pomoci, ozvěte se prosím na email:
zvonecekdacice@seznam.cz nebo na tel.: 777 861 741,
723 748 883. Děkujeme.
Jitka Denková a Ludmila Rehartová

Tříkrálová sbírka 2010
Charita se při organizaci sbírky neobejde bez pomoci
dobrovolníků. Za devět let trvání této dobročinné kampaně ji podpořilo na 100 000 koledníků z celé ČR, kteří
vykoledovali přes 450 milionů korun. A nejde jen o čísla.
Letošní koledníci zažili také množství příběhů – veselých,
dojemných i dramatických. Rozhodně jim patří naše poděkování. Děkujeme také všem, kteří do této sbírky přispěli
a pomohli tak lidem v nouzi.
T abulka se srovnáním loňské a letošní Tříkrálové
sbírky v Dačicích a okolí:

Okolní obce
Dačice
Sbírka celkem

2009
167 638,00 Kč

2010
171 344,00 Kč

65 950,00 Kč

72 507 Kč

233 823,00 Kč
243 996,00 Kč
E. Hotová, Domovinka Dačice

Co se dělo na gymnáziu v lednu a v první
polovině února 2010
Od 9. do 15. ledna se konal lyžařský výcvikový kurs
kvinty a 1. ročníku v Orlických horách. Sněhové podmínky i počasí lyžařům přály, a tak si do sytosti užili sjezdového lyžování, výletů na běžkách a zájemci také základního výcviku a jízdy na snowboardech. Večer před návra-
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tem domů se konalo vyhodnocení běžeckých závodů, kde
vítězové obdrželi sladké ceny a všichni si zařádili na diskotéce.
V průběhu ledna se uskutečnila školní kola většiny
předmětových olympiád a jejich vítězové se účastní v současné době probíhajících okresních kol. Zatím známe
výsledky pouze z okresního kola německé olympiády, kde
Hana Kalábová z kvarty ve své kategorii zvítězila a z dějepisné olympiády, kde se nejlépe umístili Zora Šerková
a Daniel Točík shodně na 8. místech ve svých kategoriích.
Úspěšným reprezentantům naší školy blahopřejeme a těm,
kteří se soutěží budou v nejbližších dnech účastnit, přejeme hodně štěstí.
V úterý 26. ledna se sekunda gymnázia vydala na exkurzi do Muzea Vysočiny v Jihlavě, kde prošli zajímavé
expozice týkající se například dolování rud v okolí Jihlavy
nebo výstavu fotografií hmyzu, rostlin a hub. Přes mrazivé počasí si nenechali ujít ani prohlídku historických dominant města.
Zle pšení vybavenosti školy výpočetní a didaktickou
te chnikou: Po inovaci učebny výpočetní techniky umístěné v aule školy se nám díky významné finanční pomoci
našeho zřizovatele – Jihočeského kraje – podařilo nově
vybavit hlavní učebnu IVT šestnácti PC sestavami s dvaadvacetipalcovými LCD monitory v celkové ceně 200 tis.
korun.
Další významné zlepšení vybavenosti tříd přišlo ke
konci ledna v podobě instalace tří interaktivních tabulí
s počítačovými sestavami, které jsme získali v rámci projektu Jihočeského kraje. T abule využívají nejen učitelé
během vyučovacích hodin, ale také žáci v době přestávek,
ať už k přípravě vlastních prezentací nebo jen pro zábavu.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Zprávy z MŠ Dačice
Zápis do mate řské školy
Zápis do jednotlivých pracovišť Mateřské školy Dačice proběhne ve dnech 29. – 30. 3. 2010.
Doba pro podávání žádostí:
10:00 – 16:00 h: Dačice MŠ B. Němcové, MŠ Bratrská, MŠ Sokolská a MŠ Za Lávkami
12:00 – 15:00 h - MŠ Bílkov a MŠ D. Němčice
Dny ote vřených dve ří v mate řských školách:
úterý 23. 3. 2010 MŠ Bratrská od 14:30 do 16:30 h
středa 24. 3. 2010 MŠ Za Lávkami od 14:00 do 16:00 h
čtvrtek 25. 3. 2010 MŠ B. Němcové od 15:00 do 17:00 h
MŠ Sokolská od 14:00 do 16:00 h
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Krité ria pro přijímání dětí k pře dškolnímu vz dělávání:
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.
2. Počet dnů docházky dítěte do MŠ a délka jeho pobytu
v těchto dnech. (Přednostně budou přijímány děti starší 3 let, které nastoupí do MŠ na začátku školního roku
na pravidelnou celodenní docházku).
3. Trvalý pobyt dítěte v Dačicích a míst. částech obce.
4. Zaměstnanost rodičů.
5. Dítě, které nebylo přijato v předchozím školním roce.
6. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.
7. Datum podání žádosti.
Při rozhodování o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do jednotlivých pracovišť a v
případě naplnění celkové kapacity Mateřské
školy Dačice bude ředitelka MŠ Dačice brát
v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném
pořadí 1. až 7.
Stanovení kapacity je dnotlivých pracovišť MŠ Dačice
a pře dpokládaný počet volných míst pro školní rok
2010 - 2011
Mate řská škola

MŠ Bratrská
MŠ B. Němcové
MŠ Sokolská
MŠ Za Lávkami
MŠ Bílkov
MŠ D. Němčice

Kapacita MŠ
školní rok
2010 - 2011
75 dětí
73 dětí (v příp.
zařazení dětí se
zdrav. postižením)
84 dětí
25 dětí
56 dětí
20 dětí
20 dětí

Pře dpokl.
poče t
volných míst
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Výkony medailistů ocenil
i pan Jaroslav Zaviačič, bývalý
vicemistr světa a současný místopředseda mezinárodní organizace Intersteno a zakladatel
internetové výuky ZAV, který
nad soutěží převzal záštitu
společně s devítinásobnou mistryní světa a držitelkou
dosud platného světového rekordu v psaní na klávesnici
Ing. Helenou Matouškovou. Protože se Talentové soutěže
konají po celé republice, je sestavena také tabulka výkonů
všech závodníků, v níž je Petr výkonem 102 cvičení za 30
minut na krásném 11. - 13. místě z 505 účastníků.
Mgr. Alena Pízová

Pronájem nebytových prostor
Dačice, nám. Palackého č. p. 33 (budova spořitelny)
K pronájmu nebytové prostory v 1. patře,
celková plocha 292 m 2.
Samostatný vchod,
vhodné jako kanceláře,
ordinace, obchodní prostor.
Možno i po částech.
Výše nájmu dohodou. Nabídky a informace:
nemod@email.cz
tel. 724 055 876

26
21
9
19
8
10

Bližší informace o přijímání žádostí, počtu volných
míst, budou zveřejněny v jednotlivých MŠ, na webových
stránkách školy www.msdacice.cz, v regionálním tisku
a prostřednictvím místního rozhlasu.
Poděkování
Ředitelství MŠ Dačice děkuje panu R. Dvořákovi
z Dačic za zprostředkování nákupu světelné tabule pro
zrakově postižené dítě.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Vynikající úspěch Petra Baštýře
Dne 15. ledna 2010 se konala na Obchodní akademii
v Jindřichově Hradci T alentová soutěž žáků v psaní na
klávesnici PC. Velmi dobře si v ní vedli i žáci naší školy
Radim Suchý (8.), Jan Račický (11.) a Petr Baštýř, který
obsadil krásné 2. místo.

Úspě chy v okresních kole ch olympiád
26. ledna 2010 proběhlo v Jindřichově Hradci okresní
kolo Dějepisné olympiády. Oba soutěžící, kteří reprezentovali naši školu, podali velmi dobrý výkon. Zdeněk Kučera (VIII. A) se umístil na velmi dobrém 4. místě a Luboš Landa (IX. A) skončil desátý. 3. února zastupovala
naši školu v okresním kole Olympiády v německém
jazyce Nicol Pěchočová (IX. A), která obsadila místo
desáté.
A nejlepší nakonec! T ěsně před uzávěrkou vydání
15. února jsme se dozvěděli o vítězství Filipa Leitgeba
(VI. B) v kategorii 1A Olympiády v anglickém jazyce.
Všem výše jmenovaným žákům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
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Ohlé dnutí za polole tním vysvě dčením
Ve čtvrtek 28. ledna se rozdávalo vysvědčení za první
pololetí. Jak už to bývá, někteří se na ně těšili více, jiní
méně. Důvod k velké radosti mělo 213 žáků (z celkového
počtu 363), kteří získali vyznamenání. Z toho samé
jedničky našlo na vysvědčení 111 žáků. Deseti žákům
byla udělena pochvala. Celkový průměrný prospěch všech
žáků školy byl 1,48.
O voce do škol
Od 1. března 2010 se naše škola zapojuje do projektu
EU a ČR „Ovoce do škol“ .
Žáci z 1. - 5. ročníku budou zdarma dostávat jednou
nebo dvakrát týdně pestrý sortiment čerstvého ovoce, zeleniny a 100% ovocných a zeleninových šťáv. T omu, aby
si děti konzumaci ovoce a zeleniny oblíbily, a pozitivním
způsobem tak změnily své stravovací návyky, budou
pomáhat další školní aktivity navazující na tento projekt.
Mgr. Bohumil Havlík
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reagovat na řeč těchto zvířat, poučil děti před možným
nebezpečím ze strany domácích mazlíčků. Kromě výkladu si žáci zahráli různé hry, pohybová cvičení. Nejzajímavější bylo seznámení s živou fenkou Kačenkou
a fretkou Pištou.
• Ve středu 10. ledna navštívily děti 1. stupně dačické
kino. Potěšily se velmi pěkným animovaným filmem
Vzhůru do oblak.
• V úterý 16. února naše žákyně Gabriela Kube šová
převzala z rukou uvolněné členky rady Jihočeského
kraje RNDr. Jany Krejsové v hudební síni Jihočeské
komorní filharmonie v Č. Budějovicích ocenění Talent Jihočeského kraje. T uto soutěž vyhlašuje každoročně DDM Č. Budějovice, který tímto způsobem oceňuje, na základě návrhu škol, mimořádné výsledky
žáků. Gabrielu jsme navrhli vzhledem k jejímu vynikajícímu prospěchu a úspěchům v soutěžích, vyhrála
3. místo na republikovém finále olympiády v zeměpisu. Rozhodnutím odborné komise v soutěži T alent Jihočeského kraje v kategorii humanitní získala 2. místo.
Děkujeme za mimořádnou reprezentaci školy.

A co nás ještě čeká

• Školní akademie – srdečně zveme na 3. nebo 4. března
2010. Vždy od 16:30 h v MěKS!
Ing. Eva Macků, ředitelka ZŠ Komenského

Knihovna v roce 2009

Co je nového na ZŠ Komenského
• Potěšily nás výsledky okresních kol olympiád. Naše
žákyně Eva Doležalová se umístila na krásném 2. místě v dějepisné olympiádě. T ereza Bendová nás reprezentovala v chemické olympiádě, blahopřejeme k 9.
místu. Žák 6. ročníku Christian Kainz se zúčastnil
okresního kola olympiády v Nj v kategorii 6. - 7. ročník. Porota vyhodnotila jeho výkon jako nejlepší, obsadil tedy 1. místo. Je třeba zdůraznit, že v soutěži se
utkal se samými soupeři, kteří byli všichni ze 7. ročníku. Jan Veselý, žák 8. ročníku, se rovněž zúčastnil
této soutěže, v kategorii 8. - 9. tříd. Gratulujeme k
9. místu. Vynikajícím výsledkem je 2. místo Julie Kučerové v olympiádě z Aj. Děkujeme všem za vzornou
reprezentaci školy.
• 28. ledna jsme rozdali výpisy z vysvědčení a následující den odpočívali o pololetních prázdninách.
• Český nadační fond pro vydru z T řeboně si pro žáky
1. – 3. ročníku naší školy připravil besedu na téma
„Šelmy u nás doma". Seznámil děti s chovanými šelmami psovitými, kočkovitými a kunovitými, naučil je

Knížky a spol.
Statistika možná nuda je, nicméně to, co nám říká,
nuda určitě není. Mimo jiné nám říká, že jsme měli v knihovně na konci roku 2009 celkem 39.053 tzv. „knihovních jednotek“, které přibývají a my stále více pociťujeme nedostatek místa pro jejich uložení a nabídnutí čtenářům. V roce 2009 jsme nakoupily a zpracovaly celkem
1.289 knížek, přičemž průměrná cena knihy neustále roste
a za rok 2009 činila již 203 Kč oproti roku 2008, kdy byla
182 Kč. Podílíme se na zpracování národního souboru
autorit, začaly jsme budovat fond zvukových knih pro
nevidomé a slabozraké. Vedle knížek nabízíme také řadu
titulů časopisů, které si mohou čtenáři půjčit domů.
V knihovně je pro uživatele rovněž přístup do databáze
ASPI, nejlepší sbírky zákonů, vyhlášek a nařízení, která je
k dispozici.
Čtenáři a uživatelé, výpůjčky, elektronické služ by
knihovny
Registrovaných uživatelů evidovaly počítače 1.295,
z toho 422 dětí a mládeže do 15 let, fyzičtí návštěvníci,
návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí a uživatelé internetu a virtuální návštěvníci katalogů a konta dávají dohromady číslo 27.683 návštěvníků. S rozšiřováním přístupu k internetu klesá počet uživatelů v knihovně, ostatní
ukazatelé rostou. Výpůjčky celkem dosáhly čísla 80.883,
z toho tvořily 12.768 výpůjčky časopisů. Je to o 2.299 výpůjček méně než v roce 2008. Od roku 2009 přibyly ve
statistikách nově sledované údaje, například počet návštěv
webové stránky knihovny (10.450), počet vstupů do elek-
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tronického katalogu z knihovny i mimo (3776/4084) nebo
počet vstupů do čtenářského konta mimo knihovnu (801).
Všechny tyto služby šetří uživatelům fyzickou návštěvu
knihovny a předpokládáme, že je využívá především
mladší a střední generace.
Projekty
Zrealizovali jsme několik projektů, například Jsme
je dné krve – ty i já, v jehož rámci jsme ve spolupráci se
školami šili panenky pro UNICEF, spolupracovali s humanistickým centrem Narovinu, zrealizovali několik přednášek a minifestival filmů ke Dni lidských práv. V rámci
projektu Se jdeme se v knihovně proběhly přednášky
Současná literatura pro děti a mládež, Voda klima (dr. Pokorný, Třeboň), Malý Tibet (H. Uhlíková). Velice úspěšnou besedou bylo autorské čtení Ivanky Deváté. Stále trvá
zájem o „základy práce s počítačem“ , řada projektů se
realizovala v dětském oddělení. Mezi nejzajímavější patří
určitě Škola naruby, panenky pro UNICEF, Moje veličenstvo kniha, pasování čtenářů, Dopoledníček nebo Čtenář
v objektivu. Zahájili jsme nákup knihovních fondů pro
nevidomé a slabozraké, již dříve zmíněné zvukové knihy,
které se dostávají díky propagaci v rádiu a v televizi do
širšího povědomí a začíná být o ně zájem.
Jsme knihovnou pověřenou výkonem regionálních
funkcí, tzn. že se metodicky staráme a pomáháme vesnickým knihovnám v určitém spádovém obvodu. V této oblasti se práce zaměřila především na to, aby knihovny na vesnicích byly moderní, dobře vybavené, s přístupem na
internet a s dostatečným výběrem z nových knížek. Toto
se daří díky dotacím krajů i obcí. Zajímavým cílem loňského roku bylo naplnění a vystavení webových stránek
vesnických, tzv. „obsluhovaných“ knihoven. Knihovny ve
větších obcích (Budeč, Cizkrajov, Český Rudolec, Markvarec, Hříšice, Písečné, Třebětice, Staré Hobzí a Volfířov)
mají své webové stránky, na nichž najdou jejich návštěvníci vedle výpůjční doby, služeb, historie či fotografií
z akcí také nové knihy, které je možné si v knihovně půjčovat. Návštěvnost stránek je velice hezká. Viz například:
www.knihovnaceskyrudolec.webz.cz.
Jinak jsme v knihovně v roce 2009 vymalovali v prvním patře budovy, jsou zde nové zátěžové koberce, jsou
opravená a natřená venkovní křídla oken do ulice v celé
knihovně, protože ty nejvíce trpí změnami počasí. Je
opravené schodiště.
Děkuji za spolupráci mateřským a základním školám
ve městě, divadelnímu studiu Tyláček a paní Jahelkové,
gymnáziu, městskému kulturnímu středisku, knihkupectví
Ládi Hejla a všem spolupracovnicím, partnerům a zastupitelům za podporu a věřím, že služby dačické městské
knihovny jsou a budou i nadále profesionální a přívětivé.
Přijďte se přesvědčit!
Mg. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

FOFR PŮJČKA T el.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
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Nenechte si ujít první letošní výstavu
v dačickém muzeu!
Výstava s názvem 467 dní na ce stě kolem svě ta,
kterou připravil ze své cesty v letech 2006 - 2007 Tomáš
Zajíc spolu s Veronikou Gröhlingovou (grafická úprava),
stojí skutečně za to. Třicet sedm panelů krásných fotografií, bankovky, základní údaje o každé zemi, doplněno
orientační mapou, zajímavé zážitky z cest, pohlednice.
K tomu trojrozměrný materiál – masky, suvenýry, ...
Přijďte se podívat, kam se až můžete z Dačic dostat.

Masopust v Dačicích se stává tradicí
Již čtvrtý ročník masopustní obchůzky proběhl v neděli 14. února na dačickém Palackého náměstí. Letos se
sešlo oproti loňskému roku více masek. Pokud jsme dobře
počítali, tak nás bylo kolem padesáti.
Jako tradičně nezklamaly ženy z Domu s pečovatelskou službou v Dačicích, které podpořily i další příznivkyně, a přivedla je opět Mařenka Cimbůrková. Její nápady neberou konce, takže letos přišly myšky a jedna
z nich se dokonce zavrtala i do sýra. A jak mi Mařenka
sdělila, už ví, co přichystají na další rok.
Opět chci poděkovat všem, kteří se skrývali za maskami z Dolních Němčic, ani letos na nás nezapomněli.
Akci opět podpořili dačičtí hasiči. Jejich stříkačka nadělá
sice vždy trochu paseky, ale tanec, taškařice a jiné výmysly k masopustu patří. Jako vždy jsme si řadu masek
zapůjčili v Sumrakově a nemohu než stále chválit paní
Rásochovou, která je duší masopustů v Sumrakově. Za-

půjčila nám opět i nezbednou kobylku, která možná
leckomu pošlapala nožky, ale uhlídat všechny čtyři je
náročné, zvlášť když se o ně dělí hned dva udatní hoši –
dačický Pavel Kabelka a němčický Zdeněk Krejčí. Musím
se opakovat, že na tuhle dvojku nikdo nemá. Kobyla si
lehala, vstávala, všude strčila nos.
Živé koníky jsme v průvodu ale také měli. Z jezdeckého klubu Ing. Zdeňky Koutné z Malého Pěčína přijely
na ponících Hana a Lenka Riedlingovy a Zdeňka Koutná
jako myslivec a zapojily se na konec průvodu masek.
Hlavní program masopustu byl opět v režii paní Nadi
Jahelkové a Divadelního souboru T yl. Přibyla nová zastavení na trase, zazněl i kankán v Perlovce, Pod Lipkami
ordinoval v Růžovce výřečný lékař Karel Kubat s jedinečnou – rychlou, usměvavou sestřičkou Danou Krtkovou,
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vedle ve věštírně na nás trochu tajemna až hrůzy pouštěla
Květa Mrskočová. Kouzla a magie byly v rukou Jardy
Němce a na závěr nás čekalo rekondiční centrum Ládi
Obrdlíka, který lákal paničky na celkové omlazení těla.
Výborným průvodcem masopustního konání byl opět
v roli obecního policajta Standa Prokeš ze Slavonic. Na
závěr se opět pohřbila basa, aby ukončila čas veselí a nastolila čas rozjímaní a půstu.
Děkujeme všem maskám, divadelníkům, pracovníkům
kulturního střediska za nazvučení, městské polici za hladký průchod průvodu po všech komunikacích, pracovníkům technických služeb za úpravu a odklizení sněhu Pod
Lipkami, a v neposlední řadě muzikantům, kteří průvod
provázeli: Pavel Macků z T elče, Láďa Vlasák z Hradišťka, Ctibor Soukup z Dačic, Slávek Kučera st. z Dačic
a T omáš Čejna z D. Němčic.
Zároveň děkujeme i našim sponzorům, kteří masopust
v Dačicích podpořili: Cukrárna Marie T iché v Dačicích,
Řeznictví a uzenářství Pavla Brtníka v Dačicích, Potraviny Štěpán v Dačicích, Vinárna pana Luboše Strachoty.
Děkujeme též za podporu všem divákům, kteří se přišli na
náměstí podívat a trochu si toho masopustního veselí užít!
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Dačická výročí
aneb v březnu si připomínáme
250 le t od úmrtí
Františka Cameli (* kolem r. 1692 - † 15. 3. 1760 Dačice) - stavitele, který přišel do Dačic spolu se synem
Karlem (rovněž zednickým mistrem) z nedalekého Kunžaku. V roce 1723 dokončil Cameli důkladnou obnovu radnice a věže, které vyhořely v letech 1690 a 1721. O dva
roky později postavil kamennou zeď, která nahradila
dřevěný plot farní zahrady. V roce 1725 měl na starosti
opravu Nového zámku, který rovněž vyhořel v roce 1721.
T ato oprava proběhla v letech 1732 - 33 za panování
Osteinů a z této doby pochází vlašské krby v zámeckých
komnatách. Jako stavitel se Cameli připojil k cechu
truhlářů v roce 1733. Samostatný zednický a kamenický
cech byl založen v Dačicích až v roce 1770, a to mistrem
Matějem Kirchmayerem, který přišel do města ze Znojma.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

Pře dnáška: O rybách, vodách a problematice
současného rybníkářství - RNDr. Richard FAINA
Městská knihovna Dačice
středa 17. března v 17:00 h
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Dačické kejklování
X. ročník postupové di vadelní
přehlídky
Ve dnech 5. 3. - 7. 3. se uskuteční další ročník Dačického kejklování, které pořádá MěKS Dačice,
DS T yl Dačice, Město Dačice za finanční podpory Ministerstva kultury
ČR a Jihočeského kraje. Na přehlídce proběhne výběr amatérského činoherního a hudebního divadla pro Divadelní Děčín,
Šrámkův Písek a Celostátní přehlídku studentského divadla 2010.
PÁTEK 5. BŘEZNA
18:00 h Antonín Přidal
hlavní PĚNKAVA S LOUTNOU
dram a
sál
19:30 h Bengt Ahl fors
hlavní DIVADEL NÍ KOME DIE
černá komedi e
sál

DOS „SUchd olské Div adlo“ ,
o.s. Suchdol nad
Lužni cí
Divad elní spol ek
TYL Dačice

SOBO TA 6. BŘEZNA
09:00 h
hlavní
sál
14:00 h
sál K 94

Rudol f Trinner
ZAST AVTE ELEN!
komedi e

DS Prácheňs ká
scén a v Písku

,

Murray Schis gal
A CO LÁSKA? (Luv)
romantická tragikom edie
17:00 h Fernando do Roj as
KALISTO A MELIBEA
hlavní
L. P. 1492
sál
moralit a ze 14. století
20:00 h Leo Birinski
horní sál RASKOLNIKOV
dram a

DS AMADIS
Brno
Divadl o
Na Vís ce
Hořo vice
DS Ty-já-trCO?! Prah a

NEDĚLE 7. BŘEZNA
9:30 h
hlavní
sál

Didier Caron
OPRAVDOVÉ ŠTĚSTÍ
komedi e (vhodné od 15 let)

13:00 h
hlavní
sál

Pavel Něm ec
BLÁZI NEC
černá komedi e

16:30 h

VYHL ÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ CEN

Scén a mladý ch
při DS
Čelako vský
Strakoni ce
Bech yňský
Divad elní
Spolek Lu žnice
Bech yně

Změna programu vyhrazena. Cena vstupenky na
jednotlivá představení: 20 Kč, permanentka na celý festival: 100 Kč.
Organizace festivalu: Městské kulturní středisko, Palackého nám. 4/I Dačice 380 01. Kontakt: 602 780 525,
384 401 278-9, e-mail: meks@dacice.cz.

K návštěvě zvou pořadatelé.

MěKS

MMaG

KI NO
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5. 3. a 6. 3. v 19:30 h
12. 3. a 13. 3. v 19:30 h
6. 3. a 7. 3. v 17:00 h
SAMEC
KAWASAKIHO RŮŽE
PRINCE ZNA A ŽABÁK
Film USA, titulky
Film ČR, česky
Film USA, česky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
19. 3. v 19:30 h a 20. 3. v 17:00 h
13. 3. a 14. 3. v 17:00 h
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2
ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA
Film USA, česky
Film FR, česky
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné
27. 3. a 28. 3. v 19:30 h
20. 3. a 21. 3. v 19:30 h
NEBE, PEKLO... ZEM
SHERLOCK HOLMES
Film SR/ČR, česky
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nepřístupné
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
16. února - 14. března 2010
467 dní na cestě kolem světa
Výstava Tomáše Zajíce z jeho cesty kolem světa (2006 - 2007)
Kolekce krásných fotografií, bankovky, informace k jednotlivým
zemím, další předměty z cesty, kvíz pro žáky i dospělé
Otevřeno: úterý - pátek 9 - 12, 13 - 16 h, neděle 13 - 16 h

25. března 2010 v 17:30 h
Muzejní čtvrtek:
Mgr. Petr Neku ža - Historie kalendáře a hodin
Přednáška vedoucího oddělení vědy a techniky
Technického muzea v Brně, doplněna fotoprojekcí

Zahájení v neděli 21. března 2010 ve 14:00 h
Pomlázka se čepejří
Výstava potrvá do 18. dubna 2010
Tradiční jarní výstava připravená z prací lidových tvůrců na
Dačicku a prací dětí z MŠ, ZŠ a kroužků

Neděle 28. března 2010 od 13:00 do 17:00 h
IV. Velikonoční jarmark
Prodej kraslic, perníků, keramiky, skla, medu aj., zdobení,
pletení pomlázek, drátování, malování keramiky
Vstupné 10 Kč, děti do 15 let vstup zdarma
Nádvoří zámku a prostory muzea

3. března - 4. března 2010
Školní akademie
Účinkují žáci Základní školy ul. Komenského Dačice
Hlavní sál MěKS
21. března 2010 v 15:00 h
Obušku z pytle ven - pohádka pro děti
Divadelní společnost Julie Jurištové - Praha
Hlavní sál MěKS, vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek na místě

5. března - 7. března 2010
DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ
X. ročník postupové divadelní přehlídky
8 amatérských souborů z celé ČR
Po 4 letech účinkuje opět místní DS TYL Dačice
Vstupné na jednotlivá představení 20 Kč,
předprodej vstupenek, permanentka 100 Kč

PRODEJ CHOVNÉ DRŮB EŽE
•
•
•
•
•

10:30 h Kostelní Vydří /na návsi/
11:00 h Peč /na návsi/
11:30 h Český Rudole c /před kostelem/
12:30 h Dačice /Havlíčkovo nám./
13:30 h Hříšice /na návsi/

Prode j 12. 3. 2010 - při obje dnání 10 ks
1 kuřice ZDARMA!!!

Kuři ce černé, červen, stáří: 14 -18 týd., cena:130 - 150 Kč

Prode j 22. 4. 2010
Kuři ce černé, červené, stáří: 18 týd., cena: 150 Kč
bílé /nesou bílá vej ce/, stáří: 18 týd., cena: 150 Kč

Prode j 21. 5. 2010 - při obje dnání 10 ks drůbeže
Nutrimix ZDARMA!!!
/vitamínový a minerál ní přípravek pro zdárn ý
růst drůbež e/
Kuři ce černé, červené, stáří: 14 - 18 týd.
Kačeny peki ngské /bílé brojl./: 1 - 3 týd.
Kačeny barbarie /hus okačen/: 1 -3 týd.
Husy /bílé/: 1 - 3 týd.

130 - 150 Kč
60 - 80 Kč
90 - 110 Kč
130 - 150 Kč

Drůbež O BJEDNÁVEJ TE na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
te l. 567 212 754, 567 214 502,
mob. 731 701 331, po - pá 8:00 - 15:00 h!
gallus.extra@gmail.com

