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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 15. zasedání konaném 25. 2. 2009 mimo jiné:
• neschválilo dohodu o narovnání mezi Městem Dačice
a PP Hospitals s.r.o.
• neschválilo vzdání se práva a prominutí pohledávek
(nároků) uvedených v dohodě o narovnání mezi Městem Dačice a PP Hospitals s.r.o.
• neschválilo rozpočtové opatření č. 3/2009, které zvyšuje výdaje rozpočtu města o částku Kč 9.652.000,-s tím, že úhrada uvedené částky bude provedena na
základě dohody o narovnání z finančních prostředků
z minulých let

RADA MĚSTA
na své 60. schůzi konané 18. 2. 2009 mimo jiné:
• vzala na vědomí informaci o kontrolní činnosti realizované odborem životního prostředí MěÚ na úseku
nakládání s odpady v roce 2008
• schválila výsledky hospodaření za rok 2008 u těchto
organizací: Mateřská škola Dačice, Základní škola
v ul. B. Němcové a Školní jídelna Dačice; všechny
organizace vykázaly zisk
• schválila souhrnnou zprávu o výsledcích finančních
kontrol za rok 2008
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou HRON
Dačice s.r.o. na rekonstrukci plynového zdroje v ZŠ
v Neulingerově ulici v Dačicích za cenu Kč 294.534,-včetně DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce výpustného zařízení rybníka Sládek“ s firmou
PAS PLUS s.r.o., Sibřina, za nabídkovou cenu Kč
367.511,73 včetně DPH
na své 61. schůzi konané 26. 2. 2009 mimo jiné:
• uložila příspěvkové organizaci Nemocnice Dačice,
aby prostřednictvím právního zástupce města vymáhala po PP Hospitals s.r.o. neuhrazené pohledávky po
lhůtě splatnosti
• schválila prostřednictvím právního zástupce města
poskytnutí právní pomoci v pracovně právních sporech zaměstnancům PP Hospitals s.r.o. pracujícím
v dačické nemocnici
• požádala právního zástupce města, aby učinil všechny
kroky k urychlenému projednání a ukončení soudního
sporu s PP Hospitals s.r.o.
na své 62. schůzi konané 4. 3. 2009 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2009 v těchto objemech: příjmy 682,94 tis. Kč, výdaje 807,94 tis. Kč,
schodek 125,00 tis. Kč
• schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem tržiště v Kancnýřově sadu v roce 2009 za vzájemně
dohodnuté nájemné Kč 9.050,-- za konání jednoho
trhu

Zdarma do každé rodiny
Březen 2009
• schválila vyhlášení veřejné zakázky na výběr dodavatele výměny oken, balkónových a vchodových dveří v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích
• schválila podnikatelský záměr na zajištění výroby
a prodeje baleného kostkového cukru s logem, který
se vztahuje k historii vynálezu kostkového cukru
a propagaci města Dačice
• schválila věnovat propagační materiály města v hodnotě cca Kč 3.400,-- pro účastníky okresního kola
soutěže hráčů na dechové nástroje pořádané ZUŠ Dačice
• vzala se souhlasem na vědomí informaci o stanovení
podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dačice na šk.
rok 2009/2010
• vzala na vědomí zprávu Policie ČR o stavu pořádku
ve služebním obvodě obvodního oddělení Policie ČR
v Dačicích za rok 2008
• schválila zakoupení ukazatele rychlosti a jeho umístění v Hradecké ulici
• schválila smlouvu o zajištění činností spojených
s provozováním veřejných pohřebišť se společností
Technické služby Dačice s.r.o.
na své 63. schůzi konané 18. 3. 2009 mimo jiné:
• schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury za rok 2008
a jejich výhled činnosti na rok 2009: MěKS - zisk Kč
108.162,64, MMaG - zisk Kč 182.564,91, MěK - zisk
Kč 68.826,98
• schválila zadání veřejné zakázky na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Kapetově ulici
• schválila věnovat propagační materiály města ZŠ v ul.
Komenského
• schválila zřízení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v kategorii JPO III/2 s územní působností i mimo území svého zřizovatele

Nemocnice Dačice
Vážení spoluobčané, rád bych Vás seznámil s aktuální situací v otázce nemocnice. V současné době jsme od
PP Hospitals s.r.o. převzali další část areálu. Zároveň se
zástupci politických stran zvolených do zastupitelstva
města shodli na návrhu dohody o narovnání, který jsem
odeslal PP Hospitals s.r.o. Pokud PP Hospitals tento
návrh přijme, svolám zasedání zastupitelstva města, a to
snad tentokrát dohodu schválí a ukončí tak stále se prodlužující špatnou situaci v nemocnici.
V průběhu jednání s PP Hospitals došlo od počátku
února k výraznému posunu. V původním návrhu chtělo
PP Hospitals, mimo jiné, aby se město podílelo na tom,
že firma platila mzdy pracovníků přesto, že nemocnice
vlastně nefungovala. Tento návrh se může na první
pohled zdát přijatelný, ale jde o jasný precedens. Dovedu
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si představit, že se na město obrátí jakýkoli podnikatel
s tím, že zaměstnává lidi, i když pro ně nemá práci,
a proto chce, aby mu město platilo jejich mzdy. I když
odhlédneme od toho, že by to bylo nerozumné, došli
jsme po konzultacích s právníkem a krajským úřadem
k názoru, že takový způsob vyrovnání s PP Hospitals
není v souladu s právními předpisy, a mohl by být kdykoli v budoucnu právně zpochybněn. Proto jsme opět ve
spolupráci s naším právním zástupcem vytvořili dohodu
o narovnání, která je zcela v souladu se zákonem. Dle
vyjádření krajského úřadu je koncepce této dohody
v souladu i se zákonem o obcích.
V médiích se pan hejtman vyjadřoval, že má pocit,
že vše směřuje k tomu, aby se kraji neustálým protahováním záležitostí co nejvíce ztížily kroky pro resuscitaci
nemocnice. Musím říct, že se v tomto bodě mé pocity
shodují s pocity pana hejtmana, ale bohužel i když jsme
byli již jenom krůček od vyřešení celé záležitosti, určitá
část zastupitelů se zachovala přesně tak, jak pan hejtman
popisuje. Přesto chci věřit, že se nám podaří spor s PP
Hospitals rychle ukončit. Bohužel neustálé protahování
této záležitosti ztěžuje kroky kraje pro oživení nemocnice
a to podle slov pana hejtmana až do takové míry, že se
může stát, že to bude prakticky nereálné a nemocnice
prostě umře. I když jsme doposud veškeré naše kroky
činili po dohodě s krajem, chápeme, že čas hraje proti
nám. To byl ostatně důvod, proč jsme chtěli už v únoru
uzavřít dohodu o narovnání a umožnit tak kraji, aby
v březnu začal pracovat na obnově nemocnice. Bohužel
nás část zastupitelů v našem úsilí nepodpořila. Dnes pan
hejtman říká, že je již pozdě, a že i kdyby k dohodě došlo
nyní, kraj už teď nebude schopen zajistit plnohodnotný
chod nemocnice.
I když chápeme situaci kraje, neustále věříme, že kraj
má snahu i sílu chod nemocnice obnovit v takovém rozsahu, aby občané Dačicka měli zajištěnu základní lékařskou péči.
Rudolf Hájek, starosta, 18. 3. 2009

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Zápis do Mateřské školy Dačice
Fond rozvoje bydlení Města Dačice
Aktuality
Zveme do knihovny rodiče s dětmi
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Upozornění pro občany
Místní poplatek za komunální odpad je splatný do 30. 4.
2009. Sazba poplatku činí 480,00 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok. Poplatek je možné zaplatit na
pokladně Městského úřadu Dačice, popř. zaslat na účet
města.
Martina Havlíková, DiS., finanční odbor
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Místní komunikace
sídliště Červený vrch v Dačicích
Registrační číslo projektu: CZ.1.14/1.5.00/02.00222

V roce 2008 získalo Město Dačice finanční příspěvek z programu ROP NUTS II Jihozápad na rekonstrukci místních komunikací sídliště Červený vrch ve výši
92,5 % z celkových způsobilých výdajů stavby, max.
však 17.898.773,80 Kč. Jedná se o příspěvek na I. etapu
stavby, která zahrnuje ulice Červený vrch, Vyderská,
dolní část ulice Jižní a Severní, navazující část ulice
Antonína Dvořáka a dolní spojnici ulic Červený vrch –
Jižní. Projektovou dokumentaci vypracovala jihlavská
projekční kancelář PROfi Jihlava spol. s r. o. pod vedením Ing. Bohumila Sobotky. Pro vlastní realizaci stavby
bylo nutné zabezpečit potřebná povolení stavebního úřadu a vybrat zhotovitele. Výběrové řízení na zhotovitele
proběhlo koncem minulého roku a jako nejvýhodnější
byla vybrána firma Stavby silnic a železnic, a. s. závod
České Budějovice s nabídkovou cenou 14.136.923,57 Kč
včetně DPH.
Stavba byla zahájena 3. 3. 2009 předáním staveniště
realizační firmě. Stavební práce budou probíhat podle
schváleného harmonogramu. Celá stavba je rozdělena do
několika časově navazujících úseků v tomto pořadí:
Červený vrch, Vyderská, spojnice Červený vrch 1, Severní a na závěr současně Jižní a Antonína Dvořáka. Při
tomto rozsahu prací je jednou z hlavních podmínek města vůči zhotoviteli zajištění nezbytného přístupu k nemovitostem a řádná informovanost vlastníků nemovitostí
o dočasných omezeních.
Závěrem bych chtěl ještě informovat o tom, co stavba přinese občanům sídliště. Kromě již zmíněného omezení v době výstavby, bude po předání stavby možno využívat rozšířenou vozovku s novým povrchem, nové
chodníky, nové veřejné osvětlení, nové dopravní značení.
Z ulic zmizí zelené pásy, které ustoupí zpevněným plochám vhodným pro chůzi nebo pro odstavení automobilů. Z těch „neviditelných“ prací je potřeba ještě zmínit
vynucené překládky telefonních a elektrických kabelů
a založení chrániček pro budoucí optickou síť.
Stavba bude podle smlouvy o dílo dokončena do
31. 10. 2009.
Zdeněk Sedláček, zástupce vedoucího OSM

Dačice na TV Prima
Vysílání pořadu Zrcadlo Vašeho kraje tentokrát z Dačic se uskuteční na TV Prima,
regionální vysílání ve středu 8. a 22. dubna
od 17:40 hodin.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 3/2009. Ročník čtrnáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211. Fax:
384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Vítání občánků
Dne 14. února přivítal starosta Rudolf Hájek za spoluúčasti dětí z mateřské školky v ulici Sokolská nové občánky města: Denisu Doubkovou, Jakuba Bezchlebu, Tomáše Brabce, Sáru Vlasákovou, Filipa Kounka a Adélku
Beránkovou.
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Místo pro podávání žádostí:
Ø MŠ Bratrská 177/I, Dačice
Mgr. H. Švarcová - ředitelka MŠ Dačice
Ø MŠ Sokolská 163/V, Dačice
E. Kamišová - vedoucí učitelka
Ø MŠ B. Němcové 444/V, Dačice
V. Zimmelová – zástupkyně ředitelky MŠ
Ø MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice
J. Maršánová - vedoucí učitelka
Ø MŠ Bílkov 99
J. Baštářová - vedoucí učitelka
Ø MŠ D. Němčice 15
M. Leitkebová - vedoucí učitelka
Termín: 20. 4. 2009 – 22. 4. 2009
Doba pro podání žádosti:
10:00 – 16:00

12:00 – 15:00

MŠ Bratrská 177/I, Dačice
MŠ Sokolská 163/V, Dačice
MŠ B. Němcové 444/V, Dačice
MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice
MŠ Bílkov 99
MŠ Dolní Němčice 15

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Dačice pro školní rok 2009/ 2010
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (Podle ustanovení § 34 odst. 4, zákona č. 561/
2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání - školský zákon)
2. Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka
jeho pobytu v těchto dnech. (Přednostně budou přijímány děti, které nastoupí do MŠ na začátku školního roku
na pravidelnou celodenní docházku)
3. Trvalý pobyt dítěte v Dačicích a místních částech obce

Poděkování

4. Zaměstnanost rodičů

V neděli 15. 3. 2009 dopoledne jsem šla na procházku.
V ulici B. Němcové mě potkalo auto, které jelo od města.
Byla jsem už na přechodu pro chodce, velice slušná paní,
nejenže mi dala přednost a ještě se na mě usmála. Zajížděla
totiž do dvora činžáku. Chtěla jsem jí poděkovat, ale protože se špatně pohybuji, už odjela. Kéž by takových řidičů
bylo více.
Důchodkyně z Dačic

5. Dítě, které nebylo přijato v předchozím školním roce

Mateřská škola Dačice, Bratrská
Stanovení podmínek pro podávání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2009 - 2010
Ředitelka Mateřské školy Dačice po
dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující
upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009 - 2010.

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 jedna až sedm.
Do mateřské školy budou zpravidla přijímány děti, které do konce září 2009 dovrší tři roky věku.
U zápisu rodiče předloží doklad k ověření trvalého pobytu a rodný list dítěte.
Bližší informace o přijímání žádostí, počtu volných
míst, zaměření jednotlivých mateřských škol, o dnech otevřených dveří budou zveřejněny v regionálním tisku, na
webových stránkách školy a na letácích umístěných přímo
v mateřských školách. Všechny potřebné další informace
lze zjistit na ředitelství a u vedoucích učitelek jednotlivých
školek.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ
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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.).

Obnova střechy - krytina i konstrukce krovu včetně komínů

02

03

04

05

06

07

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)
Zřízení domovní ČOV v místech, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci vč.
přípojek ke stávajícímu domu,
zrušení septiků a přepojení na
městskou ČOV
Rozšíření stávajícího bytu přístavbou, nástavbou, event. vestavbou do půdního prostoru
Přístavba, přestavba, nástavba,
event. vestavba, kterou vznikne
nová bytová jednotka

horní
hranice
úvěru v Kč

01

úrok v %

účel

max. lhůta
splatnosti
v letech

kód

Lhůta pro podávání žádostí o úvěr:
do 30. dubna 2009 do 14:30 h
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 - 2009“.

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

3

3

60 tis.
na 1 byt

6

3

120 tis.
na 1 byt

7

3
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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

Mobilní svoz odpadů jaro 2009
4. 4. 2009

Bílkov
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Prostřední Vydří
Červený Vrch
Na Nivách
Toužín
Bratrská
Berky z Dubé
Vápovská
Borek

08:00 h - 09:00 h
09:10 h - 09:40 h
09:50 h - 10:20 h
10:40 h - 11:10 h
11:20 h - 11:40 h
11:45 h - 12:00 h
12:05 h - 12:25 h
12:30 h - 12:50 h
12:55 h - 13:30 h
13:35 h - 14:00 h
14:10 h - 14:20 h

11. 4. 2009

Dolní Němčice
Lipolec
Hostkovice
Havlíčkovo nám.
Dlouhá
Na Vyhlídce
Mládežnická
Antonínská
Jemnická
Hradišťko
Chlumec

08:00 h - 09:00 h
09:10 h - 09:40 h
09:50 h - 10:10 h
10:20 h - 10:50 h
10:55 h - 11:20 h
11:25 h - 11:40 h
11:45 h - 12:10 h
12:15 h - 12:35 h
12:40 h - 13:10 h
13:20 h - 13:50 h
14:00 h - 14:30 h

Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede ve výše uvedených
dnech mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného odpadu a bioodpadů. Sběrné vozy budou přistaveny na bývalá
stanoviště velkoobjemových kontejnerů. Při předávání
odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové firmy.
RNDr. Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

200 tis.
na 1 byt

Žadateli o úvěr z „Fondu rozvoje 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),

Nově otevřená ambulance v Dačicích

Gynekologie, porodnictví
UZ diagnostika
MUDr. Markéta Morávková
Havlíčkovo nám. 84 (u zámku), Dačice
Ordinační hodiny: Po 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
St 7:30 - 11:30 12:00 - 15:00
Pá 7:30 - 11:30
tel. č.: 732 140 499
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Bytový odbor MěÚ Dačice

Využíváte CZECHPOINT?

Provedl na přelomu měsíce ledna a února vybílení společně užívaných nebytových prostor, byl proveden rozvod
el. energie a instalace nových zásuvek a položená nová
podlahová krytina na chodbě v budově čp. 15/II v Antonínské ulici v Dačicích.
V době jarních prázdnin byla provedena v ZŠ Dačice,
Neulingerova 108, výměna starých plynových kotlů za nové moderní kotle, včetně nové regulace topení. Tuto výměnu provedla firma HRON Dačice s. r. o., která byla vybrána na základě výběrového řízení s nejnižší nabídnutou cenou díla, která činila 294.534,- Kč včetně DPH.
Předpokládáme, že tato výměna kotlů a regulace přispěje k lepší tepelné pohodě v základní škole a k úspoře
energie.
Ing. Jiří Koudelka, bytový odbor

S tímto černobílým nápisem
v modrém poli se můžete setkat na
matrice Městského úřadu v Dačicích,
ale také na poště.
Pokud jste jej dosud nevyužili,
vězte, že CZECHPOINT neboli Český Podací Ověřovací
Informační Národní Terminál vám na těchto pracovištích
pořídí ověřený výstup
ü z rejstříku trestů
ü z obchodního rejstříku
ü z katastru nemovitostí
ü z živnostenského rejstříku.
CZECHPOINT dále obsahuje:
ü Informační systém odpadového hospodářství – registr
účastníků provozu modulu autovraků ISOH
ü Informační systém o veřejných zakázkách – seznam
kvalifikovaných dodavatelů
ü Centrální registr řidičů – výpis z bodového hodnocení
řidiče
V roce 2008 využilo služeb CP na matrice 776 žadatelů, šlo převážně o výpis z rejstříku trestů a z obchodního
rejstříku. Letos, k 15. 3., požádalo o výpisy 146 občanů.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

Zavedení dalšího biometrického prvku
do cestovních pasů
Od 1. dubna budou muset otisky svých ukazováků poskytnout úřadům zájemci o cestovní pas. Tento údaj bude
nově v dokladech uložen na speciálním čipu. V důsledku
přechodu na nový systém nebudou pracovnice odboru
správního ve dnech 25. 3. - 31. 3. 2009 přijímat žádosti
o vyřízení pasů ani vydávat hotové cestovní doklady.
Otisky prstů se budou týkat klasických cestovních dokladů, které platí pět nebo deset let, ale nevztahují se na
děti do šesti let a nebudou potřeba ani při žádosti o pasy
narychlo.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
učebna - ul. Krajířova 15 - areál podnikatelského centra
Jaromír Nosek, Furchova 373, 588 56 Telč, Telefon: 567 223 888,
mobil 603 236 669, e-mail: nosek@autoskolanosek.cz

Přihlášky do kurzů vždy v pondělí
(14:00 - 16:00 h)
www.autoskolanosek.cz - kompletní info, testy k procvičení
školení splátkově, výukové CD, sobotní výuka

Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. dubna 2009
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AKTUALITY
ü Rada města jmenovala nového vedoucího odboru
dopravy: Ing. Zdislav Páral a novou vedoucí odboru správy majetku: Bc. Monika Nováková. Františku Maryškovi a Vladimíru Vávrovi děkujeme a blahopřejeme k odchodu do důchodu.
ü Automat na kávu: V rámci zlepšování služeb pro
naše klienty jsme ve spolupráci s odbornou firmou nechali na chodbě před evidencí vozidel a řidičů nainstalovat automat na kávu. Doufáme, že i tato maličkost zpříjemní klientům čekání na vyřízení jejich
záležitostí.
ü Domovinka informuje: Cyklus přednášek Vyznání
víry pro všechny, kteří chtějí prohloubit svou víru.
Další pokračování se uskuteční v Domovince 16. 4.
v 18:30 h. Přednášky vede P. František O. Carm.
z Kostelního Vydří.
ü Velikonoční výstava v Domovince bude probíhat
od 30. 3. do 10. 4. Otvírací doba: pondělí až pátek
od 7:30 do 14:00 h. První den výstavy bude hostem
charity paní Iva Dědková, která bude zdobit perníky
v dopoledních hodinách a odpoledne přibližně do
14:00 h. Kromě krásných a chutných perníků si můžete na výstavě zakoupit výrobky seniorů z domovů pokojného stáří OCHJ, výrobky místních občanů, jako
i práce dětí mentálně a kombinovaně postižených.
Všichni jste srdečně zváni!
ü Jarní výtvarná dílna v DDM 9. dubna od 9:00 h
(pro školní děti). Potřebovat budete přezůvky a 20 Kč
na zakoupení materiálu pro výrobu dárečků.
ü Velikonoční dílnička v Baby clubu pro rodiče s malými dětmi 10. dubna od 9:00 do 11:00 h v pav. č. 2.

Stolní tenis
Okresní přebor II. stolního tenisu uzavřel letošní ročník mistrovské soutěže posledními dvěma koly. Zástupci
dačického regionu hráči ST - KD Dačice se rozloučili
se soutěží více než důstojně a svými výkony naznačili,
že v příštím ročníku budou patřit mezi favority soutěže.
ST - KD Dačice - Sport Dírná 14 : 4
Bodovali: Havlík V. a Kelbler P. po 4; Štěpánek 3;
Mareš 1; debly 2
Na dačické stoly přijel soupeř s hrozbou sestupu do
nižší soutěže a tomu také jeho výkon odpovídal. Dačičtí
hráči neponechali nic náhodě a v tréninkovém tempu si
dokráčeli k zcela jasnému vítězství.
Dynamo Majdalena - ST - KD Dačice 6 : 12
Bodovali: Havlík V. 4; Kelbler P. a Havlík Z. po 3;
Havlík M. 1; debl
K poslednímu zápasu soutěže jsme odjížděli s předsevzetím nepokazit posledním zápasem sezónu. Od začátku utkání hráči zodpovědným výkonem přidávali bod za
bodem a po zásluze si odvezli z Majdaleny jasné vítězství.
V tomto utkání, stejně jako i v předešlých zápasech soutěže, potvrdili mladí hráči družstva Havlík Vojtěch, tak
i Kelbler Petr svoji vysokou výkonnost a přes své mládí
patří již mezi nejlepší hráče soutěže.
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Závěrem je potřeba poděkovat všem hráčům družstva
za jejich velmi dobrou reprezentaci dačického regionu.
Dík patří všem fanouškům družstva za jejich přízeň.
Družstvo stolního tenisu ST-KD Dačice touto cestou také
děkuje svým sponzorům: Waldviertler Sparkasse, městu
Dačice, PKD Dačice i firmě Jahoda za jejich finanční
podporu.
Zdeněk Havlík
Mateřská škola
Za Lávkami 273/III, Dačice
a Občanské sdružení "LÁVKY"
pořádá v sobotu 25. 4. 2009 od 14.00 hod.
do 17.00 hod. tradiční zábavné odpoledne
u příležitosti oslav Dne Země.
V areálu zahrady MŠ Za Lávkami si můžete ověřit svou
zručnost, znalosti o přírodě a občerstvit se. Skákací hrad
zapůjčený od Waldvierttler Sparkasse von 1842 zdarma.
Vstupné je dobrovolné, pouze u občerstvení a některých
stanovišť se bude platit zaláveckými tolary, které lze opatřit
v areálu.
Srdečně zvou pořadatelé.
V případě deštivého počasí bude program přesunut na neděli
a následně omezen v prostorách MŠ.
Program:
Lino nejen v kuchyni - linoryt
U kapříka Pepíka - poznávání, rybaření
Stolečku prostři se - výroba prostírání
Mňam - opečte si buřtík
Pajdulák odpaďák - třídění odpadů
Máme rádi přírodu - pracovní listy a obrázky
Lovci mamutů - střelba na terč
Hrajeme si na stonožky - překážková dráha poslepu
Květináče - namaluj si svůj
Lesní království - myslivost
Občerstvení "U Modré planety" - přijďte se občerstvit
Obměna programu vyhrazena.

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Sport
19. února se naši starší žáci zúčastnili okresního kola florbalového turnaje.
Toto kolo bylo rozděleno na tři skupiny. Dačická skupina A se konala
v tělocvičně SŠTO. Přihlásilo se pět družstev a hrálo se
systémem každý s každým. Naši tedy sehráli 4 zápasy,
prohráli jeden s gymnáziem. Ostatní družstva ze Slavonic,
Kunžaku a ZŠ Komenského porazili. Obsadili tedy 2. místo. Vítězové skupin postoupili do finále, které se hrálo
další týden v J. Hradci. 25. února vyrazilo do J. Hradce
družstvo žáků 7. ročníku, vítězů dačického kola turnaje
v halové kopané. V okresním kole obsadili 3. místo.
Všem hráčům děkujeme za reprezentaci naší školy
a blahopřejeme k pěknému výsledku.
Mgr. Marie Urbánková
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Lyžařský kurz v Dačicích
Dobré sněhové podmínky v minulých týdnech umožnily žákům 8. ročníku vyzkoušet si lyžařské umění na
běžkách. Loni kvůli nedostatku sněhu přišli o možnost vyrazit na lyže, proto jim bylo umožněno absolvovat lyžařský výcvikový kurz dodatečně. Od 16. do 18. února jejich
běžky zanechávaly stopy ve sněhu v okolí Dačic.
Exkurze do elektráren ČEZ
Dne 24. února 2009 žáci 8. A a 8. B navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dalešice a jadernou elektrárnu
Dukovany. V informačních centrech obou elektráren viděli filmy o výrobě elektrické energie a dozvěděli se řadu
zajímavých informací o elektrárnách. Mohli si projít strojovnu vodní elektrárny Dalešice a na chvíli se zastavit
uvnitř sypané hráze. V informačním centru jaderné elektrárny si kromě filmů prohlédli řadu zajímavých exponátů
a na trojrozměrných modelech reaktoru, kontejneru, palivové kazety, aktivní zóny reaktoru a celkovém modelu
elektrárny a skladu použitého paliva lépe pochopili činnost celé elektrárny.
Mgr. Pavel Janda
Karneval školní družiny
V sobotu 14. března v dopoledních hodinách hýbal
školní tělocvičnou karnevalový rej, který pro své svěřence
připravily vychovatelky školní družiny. Celkem přišlo 50
dětí a 30 rodičů, většina v maskách.
Prodaná nevěsta
V neděli 15. března uspořádala naše škola další
divadelní zájezd. Přihlášení žáci 2. stupně tentokrát vyrazili do Janáčkova divadla v Brně na představení Smetanovy Prodané nevěsty. Na uhrazení nákladů spojených
s návštěvou divadla přispívá žákům občanské sdružení
při ZŠ.
Zlatá medaile prof. MUDr. J. Jánského
Český červený kříž udělil za 40 bezpříspěvkových
odběrů krve nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského paní Aleně Kupcové, vychovatelce školní družiny
při naší základní škole.
Lidem ochotným darovat krev pro zdraví a často
i záchranu života patří dík nejen těch, kterým pomohli
vrátit zdraví, ale i celé naší společnosti.
Mgr. Bohumil Havlík

Gymnázium Dačice
Lyžařský výcvik primy a sekundy
V pátek 20. února 2009 vyrazily třídy prima a sekunda gymnázia do Krkonoš na lyžařský výcvik. Cesta
proběhla klidně i přes přívaly sněhu a krátce po poledni
jsme byli na místě.
Ubytovali jsme se a rozdělili se na tři družstva podle
lyžařských dovedností. Každý den jsme pak chodili na
sjezdovku dlouhou asi půl kilometru, a i když někteří mě-

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 8

li nejprve obavy, všichni nakonec
sjezd zvládli. Středa byla dobrodružná, celodenní výlet na běžkách a večerní lyžování. Ve čtvrtek proběhly
závody – dopoledne ve sjezdování
a odpoledne běžky na okruhu. Večer
při karnevalu byli vyhlášeni vítězové a ráno už jsme se balili na cestu
domů. V Dačicích už na nás čekali rodiče a my jsme jim
měli o čem vyprávět. Lyžařský výcvik se nám všem líbil,
počasí snad nemohlo být lepší. Děkujeme našim učitelům
za trpělivost, p. doktorce Šerkové za včasné lékařské zásahy (chřipka řádila) a našim sponzorům – panu Tůmovi
a panu Sedlákovi za finanční pomoc při realizaci našeho
výcviku.
studenti gymnázia

Turnaj ve florbalu
Dne 19. 2. se konal v tělocvičně SŠTO Dačice okrskový turnaj ve florbalu pro žáky NG a ZŠ. Turnaje se
zúčastnilo celkem 5 družstev – Gymnázium Dačice, ZŠ
Slavonice, ZŠ Komenského Dačice, ZŠ Kunžak a ZŠ
B. Němcové Dačice. Hrálo se systémem každý s každým,
pro každé družstvo to byly celkem 4 zápasy. Naše družstvo zvítězilo s těmito výsledky - ZŠ B. N. Dačice 3:1, ZŠ
Kom. Dačice 2:0, ZŠ Slavonice 6:0, ZŠ Kunžak 5:2
a postoupilo do okresního finále, které se konalo dne
26. 2. v J. Hradci v tělocvičně Slovanu J. Hradec. Do tohoto finále postoupila vítězná družstva ze čtyř skupin - ZŠ
Štítného J. Hradec, ZŠ Větrná J. Hradec, Gymnázium
Dačice a ZŠ Na Sadech Třeboň. Hrálo se opět systémem
každý s každým, každé družstvo celkem 3 zápasy. Družstvo G Dačice obsadilo celkově třetí místo, kdy o pořadí
rozhodovalo skóre ze vzájemných zápasů, všechna tři
první družstva měla totiž stejný počet bodů. 1. místo
obsadila ZŠ Štítného J. Hradec a druhé místo ZŠ Větrná
J. Hradec. Našim chlapcům patří poděkování za předvedený výkon v turnaji, třetí místo je velice pěkné umístění.
Mgr. Karel Chalupa

Zprávy z mateřské školy Dačice
Dny otevřených dveří
V měsíci dubnu proběhnou na všech pracovištích Mateřské školy Dačice Dny otevřených dveří.
V dačických MŠ od 8.00 – 16.00 h
•
6. 4 .2009 – MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice
•
7. 4. 2009 – MŠ B. Němcové 444/V, Dačice
•
8. 4. 2009 – MŠ Bratrská 177/I, Dačice
• 16. 4. 2009 – MŠ Sokolská 163/V, Dačice
Ve vesnických MŠ od 8.00 – 15.00 h
• 20. 4. 2009 – MŠ Dolní Němčice 15
• 21. 4. 2009 – MŠ Bílkov 99
Projekt Hurá do školy
Mateřská škola Dačice ve spolupráci s Pedagogicko
psychologickou poradnou pořádá v MŠ Bratrská a B.
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Němcové vzdělávací projekt „Hurá do školy“, který je
určen pro předškoláky a jejich rodiče.
Cílem těchto společných aktivit je seznámit rodiče
s náměty her a cvičení z oblasti motoriky, grafomotoriky,
zrakového a sluchového vnímání, řečového projevu, matematických představ a rozvoje myšlení. Celkově se zaměříme na všestranný rozvoj funkcí a dovedností potřebných
pro nástup dítěte do školy.
„Mami, tati, pojďte si hrát“
V MŠ B. Němcové strávily děti se svými blízkými
zábavné odpoledne, předvedly jim své oblíbené hračky,
do her se zapojili rodiče i prarodiče. Se zájmem se setkala
i výstava prostorových výrobků dětí na téma Z pohádky
do pohádky.
Solná jeskyně
Od poloviny února se děti z dačických mateřských škol 1x týdně
účastní ozdravného pobytu v solné
jeskyni Beruška v J. Hradci, která je
místem odpočinku, klidu a relaxace.
Díky svému mikroklimatu má léčivé
a uklidňující účinky.
Poděkování
Prezidentka Rotary klubu Telč MUDr. Karen Vrzalová darovala Mateřské škole Dačice 16 kusů dětských
bezpečnostních vest.
Kulturní akce
V měsíci březnu navštívily děti v MěKS divadelní
představení O perníkové chaloupce. Divadelní agentura
Hugo a Fugo vystoupila v mateřských školách s programem „Profese a řemesla“. Městská knihovna připravila
pro předškoláky pořad se známým dětským ilustrátorem
A. Dudkem.
Mgr. Hana Švarcová, MŠ Dačice

KNIHA MÉHO SRDCE
První kolo: 4. - 19. dubna 2009
Vážení čtenáři, také máte svou nejoblíbenější knihu? Svoji věčně nedočtenou knihu? Nejhorší
knihu svého života? Určitě znáte spoustu filmů natočených podle literárních předloh. Máte knihu svého dětství nebo hrdinu, který vám změnil život?
Kniha mého srdce je cyklus pořadů České televize
a Českého rozhlasu, který proběhne v době od 4. dubna do
října 2009. Jeho smyslem je podpora literatury, četby knih
a čtenářství obecně. Hlavními myšlenkami celé akce je
zjistit nejoblíbenější knihy obyvatel České republiky, zdůraznit význam četby pro vzdělávání i každodenní život
a zvýšit potěšení z četby. Hlasování proběhne ve třech kolech. Úvodní zahajovací pořad proběhne v sobotu 4. 4., od
této doby do 19. 4. 2009 bude možné hlasovat přes internet (www.knihasrdce.cz), případně vyplnit hlasovací
lístek u nás v knihovně a napsat JAKOUKOLIV knížku
Vašeho srdce. Poté bude následovat další hlasování, a to
v květnu, které bude již zúženo na volbu z TOP 100 nejoblíbenějších knih, které dostanou hlasy v úvodním kole.
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V závěrečném kole budeme již vybírat z TOP 12 nejoblíbenějších knih.
Nicméně celá akce teprve startuje, a proto jsem poprosila tři osobnosti, aby se podělily o „Knihu svého
srdce“ a děkuji jim, že mou prosbu neodmítly. Každý se
může chvíli zastavit a zamyslet nad knihou svého srdce.
Rudolf Hájek, starosta města
Kniha, která mi přirostla k srdci? Mám řadu oblíbených knih, které mě provázely celý můj život. Byly to
knížky, se kterými jsem prožíval různá dobrodružství,
cestoval, získával poznání, fantazii. Například, když bylo
v pohádce napsáno, že to byla krásná princezna, musela
také začít pracovat má bujná fantazie, abych si představil
tu, která ve mně vzbuzuje pocit čehosi nádherného, asi tak
jako maminka. V současnosti je to jednoduché, v televizi
je nabídnuta představa režiséra, a je to pro jednu generaci
„jasný“. Ale vážně, už jsem na obdobnou otázku kdysi
odpovídal. Kniha, která patří mezi ty nej, je stále stejná
Romain Rolland - Okouzlená duše. Kdo si ji přečetl nebo
přečte, a je vnímavý, možná pochopí proč. Dnes ještě
přidávám trilogii Jana Šmída - Čisté radosti mého života,
Návrat čistých radostí a Údolí nejčistších radostí. Je to
o radosti z přírody, lásky ke všem lidem a neobvyklém
přátelství k odložené lvici. Dalo by se psát o dalších knihách, ale to by bylo více řádků, než mám povoleno od
redaktorky Město Dačice informuje paní Mastné.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru MěÚ
Otázka, ke které knížce se nejraději vracím, se zdá
v první chvíli jednoduchá. Ale kdepak! Stylová odpověď,
vzhledem k mé profesi, by byla, že nejraději čtu vkladní
knížky. Ale teď vážně.
Není jednoduché vybrat „knihu mého srdce“, je tolik
knížek, ke kterým se ráda vracím. Mám ráda Aloise
Jiráska a jeho Temno a Husitského krále. Udivuje mě fantazie knih od Roberta Holdstocka a snad nejvíc jeho Les
mytág. Zaručeně mě pobaví Terry Pratchett a jeho Soudné
sestry, Čarodějky na cestách nebo Magický Prazdroj. Se
zatajeným dechem čtu Richarda Bacha a jeho Jonathana
Livingstona Racka. Opakovaně se vracím k Alchymistovi
od Paola Coelha. Nakonec mě tohle zamyšlení nad knihami dovedlo opakovaně ke Karlu Čapkovi a jeho knížce
Povídky z jedné a Povídky z druhé kapsy. Tak jsem ji přes
víkend „přelouskala“. Pokolikáté už, to fakt nevím. Ale
pěkné počteníčko to bylo!
Bc. Naďa Mastná, vedoucí odboru kultury a CR MěÚ
Kniha mého srdce není jedna, ale je jich několik. Nejčastěji jsem se vracela ke knize E. M. Remarqua Nebe
nezná vyvolených, víc než jednou jsem četla i všech 5 dílů
Jiráskova F. L. Věka, román Husar na střeše od Jeana Giona nebo Medojedky od Roberta Ruarka. K nejoblíbenějším autorům určitě patří Robert Merle a jeho historické
romány. Z knížek poslední doby mě neminuly Šifra mistra
Leonarda a Andělé a démoni od Dana Browna. Momentálně ale trávím nejvíc času nad publikacemi Umberta Eca
jako jsou Skeptikové a těšitelé, Dějiny krásy, Dějiny ošklivosti nebo s knihami Ernsta Hanse Gombricha, který je
všeobecně pokládán za nejznámějšího a nejpopulárnějšího
historika umění 20. století.
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Zveme do knihovny rodiče s dětmi
V poslední době nás velice těší, že si cestu do knihovny nacházejí maminky s malými dětmi. A nejen pro
ně, ale pro všechny čtenáře jsme připravili řadu nabídek:
§ Ve středu 18. a 25. března si budeme číst na pokračování POHÁDKY H. Ch. Andersena, začínáme
v 16 hodin. Zváni jsou čtenáři, maminky s dětmi, také
babičky a dědové s vnoučaty, zkrátka všichni, kdož
mají zájem. Doba čtení a povídání bude do 17 hodin.
§ A pokud se někdo chce do Andersenových pohádek
dostat ještě víc, může si vymyslet a vytvořit kostým
k některé z Andersenových pohádek a na společné
Procházce s Andersenem v pátek 3. dubna od 15 do
17 hodin se do kostýmu převléct a my budeme poznávat, o jakouže pohádku se jedná … ☺ URČENO
PRO KAŽDÉHO, KDO MÁ ČAS A CHCE PŘIJÍT.
§ Ve středu 8. dubna zveme na Velikonoční dílnu.
Od 14 do 17 hodin budeme plést pomlázky a ukazovat
různé techniky zdobení velikonočních vajíček.
§ Od 16. dubna, vždy ve čtvrtek od 16 do 17 hodin
zkusíme začít s Dílnou čtení. Zváni jsou všichni zájemci o nové knížky a čtení.
§ Světový den knihy a autorských práv se slaví po celém
světě 23. dubna. Letos je to čtvrtek a my jsme na tento
den připravili podvečer s mladou autorkou Zuzanou
Frantovou. V 16 hodin si budeme v knihovně číst
o čarodějnicích. Zváni jsou všichni, koho to zajímá.
Čtenáři v knihovně najdou dále průběžně nakupované
nové knihy, anketu o tom, jak se chovat na netu nebo
literární soutěž. Není pochyb o tom, že počítače a internet
jsou nesmírně užitečné a přínosné technické vymoženosti
a je dost těžké přístup k počítači dítěti zakázat. Jde spíše
o to usměrnit způsob a dobu jeho používání. Dětem ukázat a dokázat, že knížka je úžasná věc, je permanentním
úkolem jak pro rodiče, tak pro učitele. Knihovníci se o to
snaží celou svou prací vytrvale a je to jeden ze smyslů
jejich práce. Na to, aby u dítěte při čtení převládlo potěšení z příběhu nad námahou z četby samotné, si musí dítě
čtení zautomatizovat. K tomu obvykle dochází až ve věku
kolem devíti let, výzkumy uvádějí přečtení 3000 stránek.
A pokud děti nečtou často, nemají dostatečný cvik, tak
možná ani netuší, že je čtení jednou přestane namáhat, že
po určitém úsilí zmizí obtíže a zůstane radost z příběhu.
V každém případě je jasné, že malý čtenář potřebuje
pomocnou ruku, která by mu cestu ke knize, k napsanému
příběhu usnadnila. Knihovna tuto pomocnou ruku nabízí.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice
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Obrázkové okénko: Něžná krása květin
Křehkost, jemnost, rozmanitost ... tyto vjemy vedly
tentokrát ruce žáků sedmého
ročníku, když si vybavili
dokonalost čarovných rukou přírody, která stvořila
květiny. Květinový plakát je
jen jednou z mnoha prací,
kterými letos přispějeme na
jarní výstavu v MMaG
v Dačicích. Tímto Vás všechny srdečně zveme. ☺
Přijďte nasát atmosféru
provoněnou jarem a umem
šikovných lidských rukou.
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Dačice, ul. Komenského

Co je nového na ZŠ Komenského
• 20. února se žáci 1. stupně pobavili na animované komedii Madagaskar 2.
• Již několik let spolupracujeme se sdružením CPK –
CHRPA, jehož základním cílem je kromě výběru a výchovy koní především jejich následné poskytnutí zařízením zabývajícím se hiporehabilitací. Toto sdružení
vyhlásilo soutěž "Kůň terapeut 2008". Zúčastnili jsme
se a obrázek naší žákyně byl vybrán do užšího výběru.
Hlasujte pro něj od 16. 2. 2009 do 31. 3. 2009 na
www.cpkchrpa.cz a podpořte tak naše žáky, kteří se
v případě vítězství vydají zdarma na jednodenní výlet
do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem.
• Na prvním místě v okresním kole soutěže Matematická
olympiáda kategorie Z – 5 – II se umístila žákyně
5. C. K. Rychlíková. Děkujeme za reprezentaci. Výsledky olympiády v anglickém jazyce nás také potěšily, oba naši soutěžící se umístili v první polovině výsledkové listiny.
• Žáci 2. ročníku intenzivně soutěžili - nejprve proběhla
tradiční recitační soutěž, pak miniturnaj ve vybíjené.
• 10. března se žáci 4. a 5. ročníku dozvěděli nové a zajímavé informace nejen ze života královského rodu
Přemyslovců, ale vůbec se blíže seznámili s životem
ve 13. století. Beseda byla doplněna i o praktické ukázky a zkušenosti z archeologických prací. Přednášku
vedla Ing. Lucie Bláhová z NPÚ - územní odborné
pracoviště v Telči. Děkujeme.
• Na pohádku O perníkové chaloupce nás MěKS Dačice
pozvalo 11. března. Žáci 1. – 3. ročníku odcházeli spokojeni se zdařilým představením.
• Bezpečně a zdravě - žáci 5. tříd si 12. března znovu
osvěžili svoje znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci. Hlavním tématem bylo bezvědomí, v praxi si
všichni vyzkoušeli resuscitaci. Besedu vedla paní Boudová. Děkujeme
Ing. Eva Macků, ředitelka ZŠ Komenského
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Třetí masopust
v Dačicích
Třetí masopustní průvod
v Dačicích se v neděli 22. února opět vydařil, i když jsme
měli letos o trošku horší počasí
a také, vzhledem k nemocem, o něco méně masek.
Nezklamaly opět ženy z Domu s pečovatelskou službou
v Dačicích, které přivedla tradičně Mařenka Cimbůrková,
tentokráte jako kuchtičky i s celým hrncem na vaření
polévky. Poděkování zaslouží masky nejenom z Dačic, ale
i ze sousedních Dolních Němčic, které nás, jak se říká, nenechaly ve štychu. Akci opět podpořili dačičtí hasiči.
Některé masky nám opět zapůjčili v Sumrakově, kde dodržují tradici masopustních radovánek již řadu let. Velkou
oporou nám je paní Rásochová, která je duší sumrakovských masopustů a zároveň nebývale zručnou šičkou
krásných masek.
Musíte mi dát za pravdu, že kobyla či klibna, jak se
někde říká, je rok od roku lepší a lepší. Je rozverná, všude
strčí hlavu i zadek, i do restaurace U Koníčka vlezla.
Koneckonců řídila se názvem restaurace. Letos jí Němčičtí nezapomněli dovézt i něco dobrého ke snědku (zrní),
proto tak vyváděla. Abyste věděli, kdo se v ní skrýval, tak
odhalíme neúnavné průvodce: vpředu skotačil výborný
kuželkář Pavel Kabelka z Dačic a vzadu další, také výborný kuželkář, Zdeněk Krejčí z Němčic. Mile nás všechny
překvapila i účast skutečných, živých koníčků, na kterých
přijeli z M. Pěčína a doplnili v dobových oblecích hezky
celý průvod.

Na pořádání masopustu se samozřejmě podílel Divadelní spolek Tyl, Tyláček, paní Naďa Jahelková opět vše
režírovala. Za všechna jména z řad dačických divadelníků
prozradím jméno obecního policajta, který celý průvod
vedl (bylo totiž mnoho dotazů, o koho se prý vlastně
jedná). Takže, byl to pan Stanislav Prokeš, učitel ze Slavonic. Paní Jahelkové a všem divadelníkům děkujeme,
stejně jako MěKS za poskytnutí zázemí pro masky, nazvučení celé akce a další přípravy. Zdá se, že místo konání
Pod lipkami na Palackého náměstí v Dačicích je velmi
vhodné, protože je daleko lépe slyšet. Průvod by tak dobře
neproběhl ani bez účasti strážníků městské policie, kteří se
vždy dobře starají, abychom měli volný průchod po
náměstí a přes ulice. Celé prostranství v parku Pod lipkami také výborně připravili pracovníci Technických služeb
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v Dačicích, protože přívaly sněhu
udělaly týden před tím své.
Děkujeme muzikantům, kteří průvod provázeli: Pavel Macků z Telče,
Láďa Vlasák z Hradišťka, Ctibor
Soukup z Dačic, Slávek Kučera st.
a Slávek Kučera ml. z Dačic a Tomáš
Čejna z Dolních Němčic. Zároveň děkujeme i našim sponzorům, kteří masopust v Dačicích podpořili: Cukrárna paní Marie Tiché
v Dačicích, Řeznictví a uzenářství pana Brtníka v Dačicích, Řeznictví a uzenářství pana Folka v Dačicích, Potraviny Štěpán v Dačicích, Vinárna pana Luboše Strachoty a Velkoobchod pana Jaroslavu Antoňů z Dačic. Výborné křehoutky nasmažila jako obvykle paní Lenka
Tříletá.
Milá byla samozřejmě i podpora diváků, kteří se přišli
podívat, vždyť to všichni děláme právě pro vás, pro obveselení a pobavení. A můžete se těšit již na ročník čtvrtý,
který bude v neděli 14. února 2010. Myslíte si, že je to
ještě daleko? To uteče jako voda v Moravské Dyji.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Dačická výročí
aneb v dubnu si připomínáme:
200 let od úmrtí
Johanna Fiedricha Karla Miximiliana Osteina (*12. 4.
1735 Sankt Petěrburg - † 25. 4. 1809 Aschaffenburg) hrabě a majitel panství držel ve svých rukách veškeré
osteinské statky nejen v českých zemích, ale i obrovský
majetek v Německu - dědictví po strýci Johannu Friedrichu Karlu Osteinovi, mohučském arcibiskupovi a kurfiřtovi. V Dačicích se finančně podílel na výstavbě nového
farního kostela a zúčastnil se i položení základního kamene v r. 1775. S manželkou Marií Annou Louisou svob.
paní Dalbergovou měl jednu dceru, která se však dožila
jen 4 let. Poté adoptovali synovce Friedricha Karla Antona Dalberga, který zdědil nejenom majetek, ale i jméno
a erb Osteinů. I ten však zemřel bez dědice a tím rod
Osteinů definitivně zanikl a majetek přešel na spřízněný
rod Dalbergů.
70 let od úmrtí
Stanislava Cyliaka (*6. 5. 1859 Brno - † 12. 4. 1939
Brno) - učitel, básník a dramatik, který v Dačicích působil
jako odborný učitel v letech 1893 - 1909. Zde začal svoji
literární dráhu, když přispíval svými básněmi a články do
místních Dačicích listů. Do doby dačického působení se
datuje i počátek jeho korespondence s F. X. Šaldou a spolupráce s jeho časopisem Novina. Cyliak zasílal Šaldovi
své básně k posouzení a ten některé otiskoval. Dopisovali
si několik let, přestože Šaldovy soudy o Cyliakově poezii
byly vesměs nepříznivé. Některé verše byly zhudebněny
dačickým hudebním skladatelem Aloisem Ručkou. Městské muzeum uchovává Cyliakovu literární pozůstalost.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

MěKS
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5. 4. v 19:30 h
KDOPAK BY SE VLKA BÁL
Film ČR
Vstupné 65, mládeži přístupné

3. 4. a 4. 4. v 19:30 h
AUSTRÁLIE
Film USA/AUS/VB
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
17. 4. a 18. 4. v 19:30 h
VALKÝRA
Film USA/SRN, vstupné 70 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
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19. 4. v 19:30 h
VÍTEJTE V KLDR
Film ČR, vstupné 70 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

24. 4. v 19:30 h
a 25. 4. v 19:30 h a v 17:00 h
PEKLO S PRINCEZNOU
Film ČR
Vstupné 70, mládeži přístupné

Slavnostní zahájení 29. března ve 14:00 h
Jarní výstava
Z prací lidových tvůrců a dětí na Dačicku (perníky, kraslice,
paličkování, výšivky, keramika, ...). Otevřeno do 21. dubna denně
kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h (na Pondělí velikonoční otevřeno)

2. dubna v 17:30 h
Muzejní čtvrtek: Jihočeské Velikonoce
Přednáška PhDr. Jiřího Práška, ředitele Prácheňského muzea
v Písku, o velikonočních zvycích a tradicích, doplněno
diapozitivy. Přednáškový sál muzea v I. patře.

5. dubna - 13:00 - 18:00 h
III. Velikonoční jarmark
Nádvoří zámku a prostory muzea. Prodej kraslic, perníků,
keramiky, skla, medu, jarní vazby, ...
Vstupné 10 Kč, děti do 15 let zdarma

Zahájení výstavy třebíčských výtvarníků
v sobotu 25. dubna 2009 v 16:00 h
Milan Nestrojil, Zdeněk Štajnc - koláže
Otevřeno do 24. května 2009 denně kromě podnělí

3. dubna 2009 ve 21:00 h
SECRET - taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

16. dubna 2009 v 19:30
ROZMARNÝ DUCH - komedie
Vstupné v předprodeji 175 Kč, na místě 210 Kč
Hlavní sál MěKS

18. dubna 2009 v 17:00 h
Vítání jara - koncert sborů ZUŠ Dačice
Vstupné 50/25 Kč
Hlavní sál MěKS

25. dubna 2009 ve 21:00 h
SECRET - taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

