MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 2/2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zdarma do kaž dé rodiny
Únor 2009
•

na svém 14. zase dání konaném 16. 2. 2009 mimo jiné:
•
•

•
•

•

•
•

schválilo poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu
města na sportovní činnost T J Centropen Dačice ve
výši 150 tis. Kč
schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru s Českou
spořitelnou a. s.: výše úvěru 25.000.000,-- Kč, konstantní úroková sazba 3,95 % nabídkové ceny, termín splacení úvěru do 31. 8. 2010 s možností předčasného splacení
schválilo prodloužení platnosti „Pravidel a zásad
prodeje bytů v majetku Města Dačice – II. etapa“ do
31. 12. 2009
schválilo uzavření budoucí kupní smlouvy s místní
organizací Českého rybářského svazu v Dačicích na
pozemky tvořící plochu Toužínské nádrže a pozemky k ní přilehlé
schválila projekty připravované do 5. výzvy ROP
NUT S II Jihozápad, a to na přístavbu učeben včetně
vybavení ZŠ v Komenského ulici, na rekonstrukci
komunikací na Červeném vrchu a na přístavbu domu s pečovatelskou službou
neschválilo prodej části pozemku p. č. 857 v k. ú.
Dačice o přibližné výměře 90 m2
schválilo prodej pozemku pod panelovým domem
č. 433/V

RADA MĚSTA
na své 58. schůzi konané 21. 1. 2009 mimo jiné:
•

•
•
•
•

•

schválila záměr realizace akce „Oprava společného
válečného hrobu na starém hřbitově v Dačicích“
a podání žádosti o státní účelovou dotaci na Ministerstvo obrany ČR
souhlasila s jednostranným zvýšením nájemného za
garáže ve vlastnictví města o míru inflace 6,3 % od
1. 2. 2009
schválila rozpočtové opatření č. 25/2008 v těchto
objemech: příjmy 5.938,98 tis. Kč, výdaje 57,52 tis.
Kč, přebytek rozpočtového opatření 5.881,46 tis. Kč
schválila rozpočtové opatření číslo 1/2009 v těchto objemech: příjmy 42.952,00 tis. Kč, výdaje
42.952,00 tis. Kč
vzala se souhlasem na vědomí čerpání jednotlivých
položek rozepsaného rozpočtu příspěvkové organizace Nemocnice Dačice za r. 2008 a dopad organizačních změn v této organizaci, které byly vyvolány
výpovědí nájemní smlouvy s firmou PP Hospitals,
s.r.o.
schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s.r.o. na akci „Sportoviště u koupaliště – 2. etapa“ za celkovou cenu 599.859,-včetně DPH s termínem dokončení do 15. 5. 2009

•

•

schválila zpracování záměru prodeje pozemku
v Neulingerově ulici včetně zadání zpracování geometrického plánu
schválila poskytnutí peněžitých darů sborům dobrovolných hasičů takto: SDH Bílkov, SDH Hostkovice, SDH Dolní Němčice, SDH Chlumec, SDH
Lipolec a SDH Malý Pěčín po Kč 7.000,-- a SDH
Dačice Kč 20.000,-schválila plán schůzí s veřejností v místních částech
v roce 2009

na své 59. schůzi konané 4. 2. 2009 mimo jiné :
•
schválila zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku města k 31. 12. 2008
•
schválila harmonogram investičních akcí na r. 2009
•
schválila v souladu s výměrem Ministerstva financí
ČR č. 01/2009, kterým se vydává seznam regulovaných cen, roční nájemné za nájem pozemků pro
rok 2009, a to za pozemky zastavěné rekreační chatou a pozemky, které jsou s ní ve funkčním celku, za
pozemky v zahrádkové osadě, za pozemky lesní
zastavěné rekreační chatou a za pozemky užívané
v ostatních případech
•
vzala na vědomí zprávu o činnosti komisí v r. 2008
a jejich plány práce na r. 2009
•
schválila věnovat SDH Dačice věcný sponzorský
dar z nabídky Infocentra na hasičský ples
•
jmenovala s platností od 1. 3. 2009 vedoucím odboru dopravy Ing. Z. Párala
• jmenovala ředitelem příspěvkové organizace Nemocnice Dačice Ing. M. Procházku

Jednání zastupitelstva - 16. 2. 2009
Na jednání zastupitelstva 16. února zastupitelé rozhodovali mimo jiné o mandátu vedení města při jednání
o mimosoudním vyrovnání s firmou PP Hospitals s.r.o.
Zastupitelům byl předložen návrh firmy, za jakých podmínek se neodvolá proti rozhodnutí okresního soudu
a vyklidí zbývající část dačické nemocnice.
Pan starosta vyzval všechny zastupitele, aby se rozhodli dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Právní
zástupce města podal k jednotlivým bodům návrhu svůj
výklad. V zahájené diskusi vystoupil MVDr. L. Fabeš
a přednesl prohlášení opozičních zastupitelů, ve kterém
oznámil, že se tito zastupitelé projednávání bodu o nemocnici nezúčastní a opustí jednací sál. Toto rozhodnutí
odůvodnil tím, že koalice vždy rozhoduje sama a na
jejich návrhy nebere zřetel. Poté opoziční zastupitelé
opustili sál. Na tomto místě je třeba shrnout důležitá hlasování o nemocnici tak, jak v čase plynula.
1. 15. 7. 2004 rozhodnutí zastupitelstva o změně provozovatele nemocnice.
Hlasování: pro 19 zastupitelů, 0 proti, 2 se zdrželi
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15. 7. 2004 pověření rady vypsáním výběrového řízení na nového provozovatele.
Hlasování: pro 20 zastupitelů, 0 proti, 1 se zdržel
2. 8. 12. 2004 rozhodnutí zastupitelstva o výběru nového provozovatele:
PP Hospitals
ODS
pro 2
KDU ČSL
pro 5
SNK ED
pro 2
Moravané
pro 1
ČSSD
pro 1
KSČM
pro 1
celkem
pro 12
Chironax Invest s.r.o.
ODS
pro
SNK ED
pro
KSČM
pro
Moravané
pro
celkem
pro

3
2
1
1
7

Okresní nemocnice J. Hradec
SNK ED
pro 1
KSČM
pro 1
celkem
pro 2
Z přehledu je patrné, že bez hlasů opozice by koalice
sama nemohla prosadit uzavření smlouvy s PP Hospitals.
3. 7. 4. 2008 pověření zastupitelstva k podání výpovědi
PP Hospitals.
Hlasování: pro 21 zastupitelů, 0 proti, 0 se zdržel
Z výše uvedeného vyplývá, že rozhodující otázky
změny provozování nemocnice nebyly řešeny silou, jak
prezentuje opozice, ale buď souhlasem téměř všech zastupitelů nebo rozhodnutím zastupitelů průřezem všech
stran zastoupených v zastupitelstvu města. I na jednání
16. února 2009 mohli zástupci opozice svými hlasy rozhodnout o ukončení sporu s PP Hospitals s.r.o. Pro přijetí
podmínek smírného řešení hlasovala část koalice, a tudíž
hlasy nepřítomných opozičních zastupitelů, pokud by byli ochotni i na tomto jednání převzít svůj díl odpovědnosti, mohly v této věci rozhodnout.
Pavel Habr, místostarosta, 18. 2. 2009

Návrh územního plánu
Městský úřad Dačice, odbor stavební úřad oznamuje,
že v rámci řízení o vydání Územního plánu Dačice proběhne v pondělí 9. března 2009 v 10:00 h veře jné proje dnání návrhu Územního plánu Dačice .
Jednání se bude konat v komorním sále Městského
kulturního střediska (Palackého náměstí čp. 4, místnost
K 94 ve 2. nadzemním podlaží).
Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad
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Rekonstrukce sportovní haly

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/02.00303
V roce 2008 získalo Město Dačice finanční příspěvek z programu ROP NUT S II Jihozápad ve výši
24.360.597,42 Kč na rekonstrukci stávající sportovní
haly v Sokolské ulici.
Přidělení dotace předcházelo projekční zpracování našeho záměru,
který zabezpečila slavonická projekční kancelář
f-plan spol. s r. o. pod
vedením Ing. Jiřího Kopra. Dále bylo nutné zabezpečit potřebná povolení od stavebního úřadu a vybrat zhotovitele. Výběrové
řízení na zhotovitele proběhlo koncem minulého roku
a jako nejvýhodnější byla vybrána firma Jemnická stavba, a. s. s nabídkovou cenou ve výši 30.754.365,- Kč
včetně DPH.
Stavba byla zahájena 5. 1. 2009 předáním staveniště
realizační firmě. Stavební práce probíhají i přes nepřízeň
počasí poměrně rychle a podle schváleného harmonogramu – jsou téměř dokončeny bourací práce, které obnášely demontáže střešních plášťů, odbourání nástavby nad
šatnami, odbourání místnosti akumulační nádrže, vybourání příček a výplní otvorů, bourání otvorů, otlučení omítek a stávajících obkladů, vybourání podlah, demontáže
zařízení a rozvodů atd. Kromě bourání již proběhly zemní práce na základní stavební jámě pro přístavbu a odtěžení zeminy ve vlastní hale pro novou konstrukci sportovní podlahy a zahájeny byly práce na základech podchycením stávající zdi. V případě zlepšení počasí budou,
podle vyjádření stavbyvedoucího pana Antonína T esaře,
ihned zahájeny práce na výkopech a betonáži základových pasů pro budoucí přístavbu.
A co že to vlastně bude v novém objektu sportovní
haly? Do „nové“ haly vstoupíte přes recepci s odpovídajícím zázemím. Podél nové tělocvičny pro gymnastiku projdete hlavní chodbou k nově dispozičně řešeným
šatnám a sociálním zařízením. Odtud pak vaše kroky
mohou směřovat do hlavní haly se sportovní podlahou
pro míčové hry a hlavně pro tenis. Nebo se vydáte do
haly pro stolní tenis situované v západní části objektu.
Nově budete moci vystoupat po schodišti do patra nad
šatnami a zde se věnovat další sportovní činnosti nebo
výhledem do hlavní haly povzbuzovat své kamarády při
zápasech. Mimo to bude v objektu sportovní haly i několik skladů, nářaďovny, střídačky, nová kotelna a teplovzdušné vytápění hlavní haly, vše na zemní plyn. Celá
hala bude zateplena a dostane nový „kabát“.
Toto všechno bude hotové do konce listopadu a po
kolaudaci bude sportovní areál opět otevřen široké veřejnosti i sportovním oddílům.
Zdeněk Sedláček, zástupce vedoucího OSM

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník M ěÚ. Číslo 2/2009. Ročník čtrnáctý. 12 čísel ročně. Zdarm a. Nákl ad: 3000 výtisků. Předs eda redak ční rady: Ing. Karel
Macků, tajem ník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dači ce, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dači ce I. Telefon: 384 401 211. Fax:
384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.
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První občánek města Dačice v roce 2009
První občánek města Dačice Jakub Neuvirt se narodil
5. ledna 2009 v nemocnici Jindřichův Hradec.
Na památku věnoval pan starosta Hájek rodičům Vlastě a Milošovi Neuvirtovým zlatý přívěsek se znakem města
a mamince navíc kytici růží.
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Počet obyvatel hlášených k trvalému
pobytu v obci Dačice - vývoj od roku 2005
rok

1. 1.

31. 3.

30. 6.

30. 9.

31.12.

2005
2006
2007
2008

7
7
7
7

7
7
7
7

7
7
7
7

7
7
7
7

7
7
7
7

905
835
840
796

895
831
817
788

881
829
816
792

865
826
809
795

835
840
796
774

ci zinci
a
občané
EU
s TP
37
37
37
46

Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 2/09 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice
odboru správy majetku

Dačice mají opět 100-letou občanku
Dne 9. 2. 2009 oslavila své 100. narozeniny paní Marie
Dvořáčková z Dačic.

Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 6. 3. 2009
Požadavky:
• středoškolské vzdělání se zaměřením na veřejnou
správu nebo vysokoškolské vzdělání
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda: právní vzdělání a praxe ve veřejné správě

K významnému životnímu jubileu jí osobně popřál
starosta města Rudolf Hájek a zástupce OSSZ z Jindřichova Hradce pan Longin. Oslavenkyně přijala gratulanty
v kruhu své rodiny se synem, snachou, vnučkou a dvěma
pravnuky.
Dačice měly 100-letou občanku již v roce 1991, kdy se
tohoto věku dožila paní Františka Mašková z Dolních
Němčic, která zemřela ve věku 103 let. T řetí ženou z Dačic, která oslavila 100. narozeniny, byla paní Marta Pokorná, která je dovršila v roce 2000, v roce 2008 při oslavě svých 108. narozenin byla dokonce nejstarší občankou
České republiky. T oto prvenství si bohužel neužila dlouho, neboť dne 30. 12. 2008 zemřela.
V našem městě žije ještě jedna občanka narozená v roce 1909 a další dvě ženy mají v datu narození rok 1910.
Dačické ženy mají zřejmě recept na dlouhověkost, muži jej
dosud neznají. Oslavenkyni blahopřejeme!
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce: správa majetku města, zajišťování převodů
nemovitostí a pronájem nemovitostí, veřejná zeleň
Místo výkonu práce : Město Dačice
Zařazení: 8. 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 n ebude uzavřena pracovní smlouva.

Platby místních poplatků v roce 2009
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2009, poplatek
za komunální odpad do 30. 4. 2009. Poplatky je možné
uhradit na pokladně MěÚ v Dačicích i mimo úřední dny.
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Rok 2008 na matrice

Vítání občánků

Do města Dačice přibylo v roce 2008 narozením 65
dětí, což je stejný počet jako v roce 2007, ale o 13 méně
než v roce 2006. Z celkového počtu novorozenců byli 32
chlapci a 33 děvčata.
Maminky rodily v porodnicích v Jindřichově Hradci
27x, v Jihlavě 21x, v T řebíči 8x, ale také 2x v Českých
Budějovicích a ve Znojmě, dále v Praze 4, ve Zlíně, Havlíčkově Brodě, jeden občánek spatřil světlo světa v Rakousku a jedna holčička v USA.
Nejoblíbenějšími jmény, která rodiče vybrali pro své
syny, jsou Filip, Ondřej, Jakub a Štěpán, všichni 3x, o druhé místo se dělí Adam, Jan, Daniel a T omáš, tato jména
mají vždy 2 chlapci. Ale v Dačicích jsou i Matěj, Ivoš,
Artur, Martin, Jiří, Marek, David, Antonín, Václav, Pavel
a Luděk.
Z dívčích jmen je nejčastěji Tereza 4x, na druhém místě Nela, Martina, Andrea a Aneta, všechny 2x, ale potkat
můžeme také Radku, Annabellu, Emu, Vendulu, Adélu,
Elišku, Viktorii, Denisu, Amálii, Natálii, Zuzanu, Marii,
Valérii, Moniku, Ninu, Kamilu, Valentýnu, Nikolu, Lucii
a Natalii Hanu.
Kniha úmrtí obsahuje za rok 2008 133 zápisy, z tohoto
počtu byli 63 muži a 70 žen. 38 zápisů se týká občanů
našeho města, z nichž je 16 mužů a 22 ženy.
V knize manželství jsou zapsány celkem 64 sňatky, což
je o 11 méně než v roce 2007 a o 16 méně než v roce 2006.
Z celkového počtu byl ve 35 případech alespoň jeden ze
snoubenců občanem našeho města, ženich byl domácí 17x
a nevěsta 18x.
Z celkového počtu sňatků bylo 37 civilních, které byly
uzavřeny 21x v obřadní síni městského úřadu, 11 párů si
vybralo pro vstup do manželství areál státního zámku, 2
páry byly oddány v zámeckém parku, 3 páry oddávali oddávající nematričních obcí, tj. 1x na Obecním úřadě v Červeném Hrádku a dvojsvatbu provedl starosta Cizkrajova na
zahradě v obci Mutná.
Církevní obřady se v 25 případech konaly v církevních
objektech, ale jeden sňatek se uskutečnil také v zámeckém
parku a na zahradě v Českém Rudolci.
Poprvé vstoupili do manželství 52 muži, 12 jich mělo
se sňatkem opakovanou zkušenost, u nevěst proběhl opakovaný sňatek v 9 případech a 55 dívek si obléklo svatební
šat poprvé. Nejmladšímu ženichovi byl ve 3 případech 21
rok, nejmladší nevěsta byla 20-ti letá, také ve 3 případech.
Nejstarší muž, který se v Dačicích ženil, oslavil 44. narozeniny, nejstarší nevěstě bylo 47 let. Devětkrát byla starší
nevěsta, u 45 párů byl starší ženich a 10x se brali stejně
staří snoubenci. Dvě nevěsty byly o 5 let starší než jejich
vyvolení, u staršího ženicha byl v jednom případě věkový
rozdíl 16 let.
Nejčastějším věkem, v němž muži vstupovali do manželství bylo 29 let, 30 a 32 roky, v každé této kategorii jich
bylo 7, nejvíce nevěst zatoužilo vstoupit do stavu manželského ve věku 26 a 27 let, po osmi. Průměrný věk u ženichů byl 29,2 roku, u nevěst pak 26,6 (v roce 2007 to bylo
29,9 a 26,8 a v roce 2006 32,5 a 28 let).
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

V obřadní síni Městského úřadu v Dačicích přivítal
v sobotu 24. ledna místostarosta Pavel Habr za spoluúčasti
dětí z mateřské školy Za Lávkami nové občánky města:
Vendulu Novotnou, Jana Albrechta, T erezu Pokornou,
Viktorii Dvořákovou, Daniela Mašatu a Elišku Jakubcovou.

Nová ordinace
praktického lékaře
MUDr. Ladislava Fabešová
Kompletní léčebná a preventivní péče.
Nemocnice Dačice – poliklinika 1. poschodí
tel.: 384 422 301, klapka 306
O rdinační hodiny: po
út
st
čt
pá

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00

–
–
–
–
–

11:30
10:00
8:00 na objednávku
11:00; 14:00 – 18:00
11:30

Uzávěrka příštího čísla bulle tinu: 15. března 2009
Omalovánky s motivy Dačic jsou
v prodeji na Infocentru,
v Městském muzeu a galerii
a v Knihkupectví L. Hejla
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Investiční akce pro rok 2009
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 3. 12. 2008
schválilo rozpočet města Dačice na rok 2009. V rozpočtu je
schváleno celkem 37 investičních akcí v celkové předpokládané hodnotě 72.444 tis. Kč. Pro informaci uvedu
několik stěžejních akcí roku 2009.
V oblasti podpory bydlení:
PD – dům pe čovatelské služ by
Projektová dokumentace, jejímž zhotovitelem je f-plan
spol. s r.o., řeší přístavbu domu s pečovatelskou službou
k čp. 221 v Bratrské ulici. Na stavbu bylo vydané územní
rozhodnutí. Projektová dokumentace pro stavební povolení
byla předána v prosinci 2008. Po nabytí právní moci stavebního povolení zhotovitel vypracuje do 30 dnů dokumentaci pro realizaci stavby a výběr zhotovitele.
Rozpočet města
Očekávané náklady
Realizace

2009
2009
stavební
povolení
realizační
dokumentace

470,0
470,0

tis. Kč
tis. Kč

02 - 04/09

2009
2009
územní řízení
P D pro stav.
povolení

896,0
896,0
08 - 11/09

tis. Kč
tis. Kč

01/10

V oblasti komunikací:
Místní komunikace – sídliště Če rvený vrch v Dačicích
Na stavbu I. etapy je zajištěn příspěvek z programu
ROP NUT S II ve výši 17.899 tis. Kč, který bude vyplacen
po vyhodnocení akce v roce 2010. Ve veřejné zakázce na
výběr zhotovitele stavby uspěla firma Stavby silnic a železnic, a. s. s nabídkovou cenou ve výši 14.136.924,- Kč
včetně DPH a se záruční dobou 72 měsíců. S vybraným
zhotovitelem byla uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení prací v březnu a dokončení do 31. 10. 2009.
Rozpočet města
Očekávané náklady
Realizace

2009
2009
zahájení
stavby
ukončení
stavby

vou pozinkovanou konstrukcí s lehkým zastřešením. Projektovou dokumentaci pro ohlášení udržovacích prací zhotovuje na základě objednávky Ing. arch. Kučera. Stavbu
rampy provedou T S Dačice s.r.o.
Rozpočet města
Očekávané náklady
Realizace

2009
2009
PD
staveb. práce

300,0
300,0
01 - 02/09
07/09

tis. Kč
tis. Kč

V oblasti péče o majetek:
Malý Pěčín – rekonstrukce budovy bývalé školy
Na tento rok je plánována výměna vrat do garáže SDH
a oprava části fasády. Stavbu budou realizovat Technické
služby Dačice s.r.o.
Rozpočet města
Očekávané náklady
Realizace

2009
2009
staveb. práce

200,0
200,0
05 - 06/09

tis. Kč
tis. Kč

V oblasti tělovýchovy, sportu a rekreace:
Rekonstrukce sportovní haly

05 - 06/09

PD ZTI sídliště RD – Za školou
Projektová dokumentace, jejímž zhotovitelem je firma
P-atelier JH s.r.o., řeší základní technickou infrastrukturu
v této lokalitě pro 54 izolovaných rodinných domů včetně
parcelace. V současné době je zpracovaná dokumentace
pro územní řízení a po schválení změny č. 9 územního plánu a projednání majetkoprávních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, bude možné žádat o územní rozhodnutí.
Rozpočet města
Očekávané náklady
Realizace

strana 5

20 760,0
14 606,0

tis. Kč
tis. Kč

03/09
10/09

V oblasti školství:
Rekonstrukce rampy u školní jídelny
Jedná se o celkovou rekonstrukci nákladové rampy pro
školní jídelnu v ulici Boženy Němcové. Stávající zděná
rampa včetně nástupního schodiště bude nahrazena ocelo-

Stavbu realizuje Jemnická stavba, a.s. za nabídkovou
cenu 30.754.365,- Kč včetně DPH. Stavba byla zahájena
předáním staveniště 5. 1. 2009. Do výše 25 mil. Kč bude
stavba financovaná z úvěru, zbylá částka z rozpočtu města.
Úvěrová smlouva ve výši 25 mil. bude uzavřena s ČS a.s.,
a to na základě výsledku výběrového řízení a po schválení
zastupitelstvem města. Z programu ROP NUT S II má město přislíbený příspěvek ve výši 24.360.597 Kč, který obdrží
po ukončení a vyhodnocení akce.
Rozpočet města
Očekávané náklady
Realizace

2009
2009
zahájení
dokončení

32 607,0
32 607,0
01/09
11/09

tis. Kč
tis. Kč

O dpočinková z óna Nivy
Jedná se o vybudování dětského hřiště, víceúčelového
sportoviště, parkoviště, veřejného osvětlení a veřejné odpočinkové zeleně. Na stavbu byla vydána pravomocná stavební povolení. V rámci operačního programu ROP NUT S
II Jihozápad byla získána dotace ve výši 4.540.527,- Kč.
Rozpočet města
Očekávané náklady
Realizace

2009
2009
výběrové
řízení
uzavření
smlouvy
o dílo
zahájení
dokončení

4 930,0
4 930,0
05 - 06/09
07/09
10/09
06/10

tis. Kč
tis. Kč
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V oblasti životního prostředí:
O dbahnění rybníka Sládek
Na odbahnění rybníka byla v roce 2008 poskytnuta
dotace ze SFŽP ve výši 90 % způsobilých nákladů. Ve
výběrovém řízení na zhotovitele stavebních prací uspěla
firma PAS PLUS s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši
624.075,- Kč včetně DPH. Zbývající část prostředků
z rozpočtu města bude využita na rekonstrukci požeráku,
výústního objektu a bezpečnostního přelivu. Tyto práce
jsou podmíněny vydáním stavebního povolení.
Rozpočet města
Očekávané náklady
Realizace

2009
2009
zahájení
dokončení
(odbahnění)

1 000,0
1 000,0
02/09

tis. Kč
tis. Kč

03/09

Vladimír Vávrů, vedoucí odboru správy majetku

Životní podmínky 2009 - výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad (ČSÚ) organizuje v roce 2009
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické
službě, ve znění pozdějších předpisů, výbě rové šetření
o životních podmínkách domácností v České re publice SILC 2009 (Životní podmínky 2009), které navazuje na
předchozí ročníky tohoto šetření.
Smyslem šetření je získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení českých domácností
a jejich životních podmínkách, potřebné pro usměrňování
sociální politiky státu, její hodnocení, pro výzkumné účely
i mezinárodní srovnání v rámci Evropské unie.
Šetření se uskuteční na území celé ČR v cca 12 000
domácnostech, z nichž se 7 686 zúčastnilo šetření již
v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 21. 2. do 10. 5.
2009 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do
šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje
potřebné pro hodnocení uvedených cílů šetření.
Pracovníci zapojení
do še tření se budou prokazovat pově řením k výkonu funkce , které jim
vydá odbor te rénních zjišťování ČSÚ v příslušném kraji, ne bo služe bním průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna
podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě a podle zákona č. 101/12000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí
o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.
Šárka Feudenrejchová,
ředitelka odboru terénních zjišťování
pro kraj Jihočeský a Vysočina

V kanceláři domu dětí Za Lávkami jsou
připraveny k vyzvednutí nabídky letních
táborů a prázdninového výtvarného kurzu
pro děti.
1. 7. - 3. 7. VÝTVARNÝ KURZ je pro děti 4. - 9. tříd,
které nemají během roku možnost navštěvovat výtvarné
kroužky DDM. Náplní bude keramika, pedig, smalt,
batika, decoupage ...
6. 7. - 10. 7. a 13. 7. - 17. 7. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBO RY
Harryho Pottera pro děti 1. - 5. tříd.
Program obou těchto táborů je přizpůsoben věku dětí:
Prázdninová dobrodružství v čarodějnické škole, hry,
cesty za pokladem, výlety, výroba talismanů ...
13. 7. - 22. 7. LT DO LNÍ RADÍKO V pro děti 5. - 9.
tříd. Celotáborová hra má název Piráti od Stříbrňáku.
26. 7. - 31. 7. LT DO LNÍ RADÍKO V pro děti 1. - 5.
tříd. Program celotáborové hry Mezi námi piráty bude
uzpůsoben věku dětí a činnost bude méně náročná než
u tábora předchozího.
Na vyžádání podáme informace i o táborech, které
pořádá DDM J. Hradec a T řeboň
AUTOŠKOL A NO S EK - T E L Č A Dač ice
Jaromír Nosek, Furchova 373, 588 56 Telč, Telef on:
567 223 888, mobil 603 236 669, e-mail:
nosek@autoskolanosek.cz

Hledá kandidáty na pozici
učitele autoškoly a řidiče nákladního automobil u.
Požadav ky: v zdělání USO technického směru,
ŘO sk. A, B, C, E, praxe v řízení, technická zručnost
při oprav ách, osobní předpoklady, v ěk min. 24 let.
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AKTUALITY
ü Domovinka informuje: Cyklus přednášek Vyznání víry v Domovince Dačice pokračuje. Katechetické přednášky vedené P. Františkem O. Cam. z Kostelního
Vydří proběhnou 12. 3. a 26. 3. 2009 v obvyklém čase,
to je v 18:30 h.
ü Postní větrání v Lidé řovicích: Na první postní neděli
1. března 2009 od 14:30 hodin jsou zváni všichni zájemci o historii, především církevní, do kostela sv.
Linharta v Lidéřovicích. Uskuteční se další větrání lidéřovického kostela a varhan, tentokrát nazvané „Jak
se naši předkové postili a káli“. Povídání a čtení bude
prokládáno společným zpěvem písní s touto tématikou
ze současného katolického kancionálu. Pořad připravuje P. Gorazd se svými přáteli.
ü V prostorách infocentra si mohou zájemci bezplatně
každý měsíc vyzvednou časopisy TIM, KAM a Kudy
z nudy, které přináší vedle informací z dění v oblasti
cestovního ruchu i zajímavé náměty na výlety a rodinné dovolené.
ü Vysílání pořadu Zrcadlo Vašeho kraje - tentokrát z Dačic se uskuteční na T V Prima - regionální vysílání ve
stře du 11. a 25. března od 17:40 h.
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 hodin.
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!

Novoroční pohár
2009
Uplynulo deset roků od
doby, kdy střelecká sekce
Dačice vyhlásila střeleckou
soutěž o Novoroční pohár.
Členové střelecké sekce
věnují soutěži o Novoroční pohár vzhledem k ročnímu
období zvláštní pozornost. Uplynulých deset ročníků je
toho důkazem. Disciplíny zařazené do této soutěže naplňují vytýčený cíl - zvýšit dovednost, bezpečnost v zacházení se zbraní a dosažených výsledků plně využít v lovecké praxi. Střílí se BL+Double 20 terčů a LK 20 terčů.
Desátý ročník se stal záležitostí 32 závodníků, kteří za
krásného zimního počasí absolvovali závod v příkladné
kázni, pohodě a odpovědnosti za dosažené výsledky.
Nejvyšší počet 33 zasažených terčů z 40 možných se
podařilo dosáhnout panu Vladimíru T omíškovi a panu Miroslavu Kosovi, který však měl horší nástřel na disciplině
BL+D (propozice).
Proto na stupeň nejvyšší vystoupil pan Vladimír Tomíšek s 33 terči (lepší BL+D).
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Druhé místo patří Miroslavu Kosovi (33 terčů). Třetí
místo pak obhájil pan Pavel Biernat s 31 terči.
Vítěz desátého ročníku pan Vladimír Tomíšek absolvoval všech deset ročníků a z toho 4x dosáhl stupně nejvyššího – blahopřejeme.
Jako každý ročník, tak i tento desátý byl díky sponzorům dotován hodnotnými cenami. Upřímné poděkování
patří všem našim příznivcům, kteří dle svých možností
přispěli a poskytli závodníků pěkné ceny.
Střelecká soutěž o Novoroční pohár je tradičně na
Dačicku přijata se vší vážností. Podpory, které se dostává
střelectví od Městského úřadu si vážíme a ještě jednou za
ni městu Dačice a jejímu vedení děkujeme. Osobní účast
pana starosty Rudolfa Hájka je důkazem zájmu města
o naší činnost a propagaci regionu Dačicka.
Rovněž účast předsedy střelecké komise OMS pana
Jiřího Doupníka a člena dozorčí rady pana Ing. Jana Bláhy, svědčí o zájmu OMS.
Vážíme si hojné účasti našich občanů, příznivců brokové střelby, kteří v hojné míře přišli povzbudit soutěžící.
10. leden 2009 je pro organizátory soutěže o „Novoroční pohár“ dalším úspěchem a zároveň závazkem pro
zabezpečení všech akcí plynoucích z přijatého střeleckého
kalendáře pro rok 2009 na střelnici „Zahrádecký les“ Dačice.
Jaroslav Coufa l, předse da střelecké sekce
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Zprávičky z DPS

Tříkrálová sbírka skončila letos nad očekávání úspěšně. Rádi bychom poděkovali všem koledníkům, kteří se jí
účastnili. Jako odměna byl přislíben zájezd do ZOO Praha
v měsíci květen nebo červen 2009.
Děkujeme také všem dárcům, kteří finančně přispěli
do této sbírky.
Finanční prostředky TKS budou použity na rozvoj
projektů pečovatelské a domácí služby pro seniory, pokrytí provozních nákladů střediska Malá řemesla - možnost
vyučení mládeže ze sociálně slabých rodin. 5 % sbírky jde
na pomoc rozvojovým zemí.
Výsle dky Tříkrálové sbírky 2009 v Dačicích a okolí
okolí Dačic
Báňovice
Hostkovice
Malý Pěčín
Hříšice
Třebětice
Bílkov
Velký Pěčín
Chlumec
Dobrohošť
Toužín
Kostelní Vydří
Nové Dvory
Jersice
Horní Slatina
Budeč
Vesce
Budíškovice
Borek
Dolní Němčice
Volfířov
Lipolec
Staré Hobzí
Vnorovice
Holešice
Cizkrajov
Peč
Lidéřovice
Urbaneč
Hradištko
Ostojkovice
Manešovice
Panenská
celkem

2008
10 650,00 Kč
2 260,00 Kč
4 570,00 Kč
7 892,00 Kč
15 430,00 Kč
6 702,50 Kč
3 260,00 Kč
5 997,00 Kč
4 480,00 Kč
1 127,00 Kč
4 817,00 Kč
1 600,00 Kč
2 200,00 Kč
2 750,00 Kč
4 361,50 Kč
4 710,00 Kč
11 826,00 Kč
2 715,00 Kč
6 192,00 Kč
3 278,00 Kč
3 271,00 Kč
6 468,00 Kč
1 328,00 Kč
1 245,00 Kč
3 437,00 Kč
4 860,00 Kč
2 439,50 Kč
1 490,00 Kč
2 900,00 Kč
10 744,00 Kč
1 527,00 Kč
2 490,50 Kč

2009
12 270,00 Kč
1 823,00 Kč
4 860,00 Kč
10 245,00 Kč
22 565,00 Kč
7 313,00 Kč
3 313,00 Kč
5 186,00 Kč
4 650,00 Kč
1 340,00 Kč
4 161,00 Kč
1 250,00 Kč
3 900,00 Kč
3 530,00 Kč
6 530,00 Kč
3 100,00 Kč
10 745,00 Kč
5 155,00 Kč
7 069,00 Kč
2 693,00 Kč
3 708,00 Kč
10 156,00 Kč
1 115,00 Kč
- Kč
3 232,00 Kč
5 445,00 Kč
2 182,00 Kč
1 097,00 Kč
3 520,00 Kč
11 670,00 Kč
1 080,00 Kč
2 735,00 Kč

149 018,00 Kč

167 638,00 Kč

2008
Dačice
Dárce EURO
sbírka celkem

2009

49 633,00 Kč

65 950,00 Kč

- Kč
198 651,00 Kč

235,00 Kč
233 823,00 Kč
Domovinka Dačice

Maškarní merenda v DD v Budíškovicích se vydařila,
tanec a veselá nálada provázely nejen obyvatele pečovatelského domu, ale i všechny zúčastněné. Výstava k 60.
výročí se nám též všem líbila a patří jí náš veliký obdiv.
Vedoucí střediska PS Cimbůrková Marie

Informace z knihovny - březen 2009
Pozvánka na přednášku s projekcí:
stře da 25. března 2009 v 17:00 h

VODA A KLIMA
zkušenosti z jižních Čech, Afriky a Austrálie
Městská knihovna ve spolupráci s odborem životního
prostředí MěÚ v Dačicích Vás srdečně zvou na přednášku
s projekcí. Dr. Jan Pokorný, pracovník Ústavu systémové
biologie a ekologie AV ČR v Tře boni a předseda výboru
Ramsarské úmluvy o mokřadech, jednoho z nejvýznamnějších pilířů ochrany životního prostředí, je předním
světovým odborníkem na vodu. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V letech 1984 – 85 pracoval
v australském svazu pro vědu a výzkum. Přednáší a působí v mezinárodních organizacích jako Scientific a dalších. Řeší projekty v Africe, zaměřené na návrat vody do
krajiny a chov ryb. Je ředitelem obecně prospěšné společnosti ENKI v Třeboni, zaměřené na aplikovaný výzkum
v oblasti solární a krajinné energetiky, hospodaření s vodou a využití přírodních i umělých mokřadů. Přednáška je
určena pro širokou veřejnost.
Pokračujeme ve školení základů práce s počítačem:
Nabízíme školení práce s počítačem a Internetem pro
ZAČÁTEČNÍKY – úterý 17. března od 14 - 17 h pro
MÍRNĚ PO KROČILÉ – úterý 21. dubna (volně šiřitelné
programy, textové editory, základní úpravy obrázků...).
Pokud Vás alespoň trochu zajímají počítače, či se chcete
seznámit s možnostmi Internetu a nemáte žádné nebo
minimální zkušenosti v této oblasti, přijďte. Přihlásit se je
možno několika způsoby: u výpůjčního pultu v knihovně,
telefonicky – 384 422 397, 721 145 265 – či e-mailem:
knihovna@mkdac.cz. Přihlášení je nutné. Cena za 3 hodiny, tzn. jedno úterní odpoledne, je 99 Kč.
Stále šijeme panenky a v knihovně se na ně těšíme do
konce dubna:
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T ěší nás, že zájemci o šití panenek si chodí do knihovny pro střih a informace, již tři panenky máme. K projektu
se připojila i Základní škola Komenského, kde děvčata
z osmých a devátých tříd pod vedením paní učitelky Evy
Krobůčkové vymýšlí a tvoří panenky, jejichž adopcí, tzn.
tím, že si je někdo za 600 korun koupí, přispějí k proočkování dětí v rozvojových zemích proti šesti hlavním
smrtelným dětským chorobám. K projektu se dále připojily: Obecní knihovna v Písečné a Základní škola v Neulingerově ulici v Dačicích.
UNICEF je hlavní světovou organizací, která se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí
a podporou jejich všestranného rozvoje. Šitím panenek se
zapojujeme do projektu Panenka. Hlavní myšlenka projektu spočívá v tom, že každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací kampaně UNICEF
v rozvojových zemích proočkováno. Každým rokem se
díky očkování podaří zachránit život až 3 milionům dětí.
Přesto dosud téměř stejný počet dětí umírá na nemoci,
kterým lze očkováním předcházet. V zemích, kde neexistuje běžný zdravotnický systém nebo které jsou postiženy
válečnou nebo přírodní katastrofou, pomáhá UNICEF ve
spolupráci s jejich vládami a místními dobrovolnými spolupracovníky uskutečňovat speciální akce pomoci dětem,
jako jsou např. Národní očkovací dny proti dětské obrně,
které v minulém roce pomohly 550 milionům dětí ve věku
do 5 let. UNICEF sehrává klíčovou roli v projektu GAVI
(Global Alliance for Vaccines and Immunization), jehož
cílem je očkovat každé dítě proti šesti hlavním smrtelným
dětským chorobám – spalničkám, záškrtu, černému kašli,
tetanu, tuberkulóze a dětské obrně.
Programy UNICEF na pomoc dětem nejsou financovány z rozpočtu OSN, ale výhradně z dobrovolných
příspěvků, prodeje pohlednic a dárkového zboží s logem
UNICEF. Panenky je možné šít od února do dubna
2009, na konci dubna vyplníme panenkám rodné listy
a společně je na začátku května odešleme.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

POŘEZ DŘEVA
MOBILNÍ PÁSOVOU PILOU
Pavel Kadle c - Tel.: 602 486 096
max.: průmě r 80 cm, délka 6 m,
nutná přípojka 380 V

NORMA k. s. Dačice
Pronajme úsek masny.
Bližší informace v prodejně nebo na tel. č. 602 189 755
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Stolní tenis
Po měsíční přestávce zahájili stolní tenisté ST – KD
Dačice druhou část sezóny mistrovské soutěže OPII a i
přes úvodní porážku s vedoucím celkem tabulky GK Nová Bystřice, potvrdili svoji velmi dobrou formu z první
části soutěže.
GK Nová Bystřice - ST- KD Dačice
12 : 6
Bodovali: Havlík V. 3; Havlík Z. a Kelbler P. po 1;
debl.
K prvnímu zápasu po měsíční přestávce jsme přijeli
na stoly vedoucího celku tabulky, který chce postoupit do
OPI a pro postup se během zimní přestávky posílil o dalšího hráče.
V tomto utkání jsme pro zachování naděje na postup
potřebovali nutně vyhrát, ale v zápase jsme bojovali nejen
se silným soupeřem, ale i s nervozitou pramenící z důležitosti zápasu a neméně i s chladem v hale, který měnil
vlastnosti potahů na pálkách. Přestože se dačickým hráčům nedařilo podle představ a v rozhodujících fázích zápasů se přiklonilo štěstí na stranu domácích hráčů, je třeba
zmínit velký výkon teprve patnáctiletého Vojty Havlíka,
který prohrál jediný zápas, ale před jeho uměním se museli sklonit i oba nejlepší hráči celé soutěže hrající v Nové
Bystřici.
ST – KD Dačice - Jiskra Tře boň
13 : 5
Bodovali: Kelbler P. 4; Havlík V. a Havlík Z. po 3;
Mareš 2; debl.
Do sportovní haly ZŠ B. Němcové, ve které hrajeme
svá mistrovská utkání, přijel soupeř z T řeboně, kde jsme
ve druhém kole soutěže prohráli 8:10. T entokrát se odveta
za prohru povedla více než dobře. Dačičtí neponechali nic
náhodě a soustředěným výkonem přehrávali soupeře po
všech stránkách. Velmi dobrý výkon v tomto utkání podal
šestnáctiletý Petr Kelbler, který v utkání neprohrál žádný
zápas. Pochvalu ale zaslouží i ostatní hráči za svůj poctivý
a kvalitní výkon.
Novosedly n/Než. - ST – KD Dačice
6 : 12
Bodovali: Havlík V. a Havlík Z. po 4; Kelbler P. 2;
Štěpánek A. 1; debl.
K utkání na stoly druhého týmu tabulky jsme odjížděli
s předsevzetím neprohrát a vrátit soupeři porážku z úvodního utkání. Odveta se tentokrát podařila a soupeře jsme
porazili stejným výsledkem, s kterým jsme doma prohráli.
V utkání lze vyzvednout výkon mladé naděje dačických
stolních tenistů Vojtěcha Havlíka (který patří i přes své
mládí k nejlepším hráčům celé soutěže) tak i Zdeňka Havlíka, kteří neprohráli žádné své utkání a spolu vyhráli
i čtyřhru, čímž dali základ dobrého výsledku, že se po
tomto utkání z vítězství mohli radovat hráči od řeky Dyje.
Lásenice „B“ - ST – KD Dačice
10 : 8
Bodovali: Havlík M., Mareš M., Štěpánek A., Jahoda
M. po 2.
V utkání s Lásenicí dostali příležitost hráči ze širšího
kádru družstva. Všichni hráči podali snaživý výkon a jen
méně štěstí zabránilo dačickým hráčům odvézt z Lásenice
body.
Zdeněk Havlík
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Lyžařský kurz
Ve dnech 20. až 23. ledna 2009 se žáci VII. A a VII.
B zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu ve Světlé.
Po dvou letech, kdy byl v našem kraji nedostatek sněhu, jsme umožnili žákům sedmých tříd vyzkoušet si své
lyžařské umění. Na loukách v okolí Světlé a po cestičkách
v lesích kolem Javořice se všichni snažili vylepšit běžeckou techniku. Poslední den měli žáci prokázat, jak zvládli
nejen neposlušné běžky, ale i nástrahy terénu a rozmary
počasí. Závod v běhu na lyžích byl po stejné trati pro
chlapce i dívky. Kromě diplomů pro vítěze a účastnických
listů absolventům lyžařského kurzu byli všichni odměněni
sladkou odměnou.
Mgr. Pavel Janda
Sobotní keramická dílna
V sobotu dne 17. ledna 2009 uspořádaly vychovatelky
školní družiny keramickou dílnu. 25 dětí pod vedením
keramičky Vlaďky Vávrů celé dopoledne vytvářelo své
dárky. Výsledkem naší práce je 70 výrobků, které čekají
na vypálení. Paní Vlaďce srdečně děkujeme a těšíme se na
další akci.
Vychovatelky ŠD
Turnaj v halové kopané
Stalo se již tradicí, že se žáci naší školy účastní okresního kola v halové kopané. Letošní turnaj se uskutečnil
11. února za účasti škol ze Slavonic, Kunžaku, Gymnázia
Dačice a naší školy.
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ří vybojovat velmi dobré umístění. Naposledy se to podařilo 26. ledna Janu Daňhelkovi, který obsadil v okresním
kole Chemické olympiády 3. místo.
Tonda O bal na cestách
V pátek 13. února zavítal na naší školu Tonda Obal.
T ato pojízdná výstava, určená především žákům základních škol, se snaží dětem srozumitelně odpovědět na otázky: Proč se třídí odpady? Co se třídí? a Jak se odpady recyklují?
Během prohlídky výstavy a výkladu lektora si žáci
2. stupně formou hry sami vyzkoušeli třídění odpadů, na
přenosných tabulích se seznámili s jednotlivými koloběhy
odpadů a mohli také vidět vzorky materiálů vyrobených
recyklací.
Zbývá jen dodat, že k nám Tonda Obal zavítá ještě
jednou 13. března, aby poučil o prospěšnosti třídění odpadů také žáky 1. stupně.
Mgr. Bohumil Havlík

Zápis dětí do 1. třídy
v ZŠ Dačice, ulice Komenského
Důležitá událost v životě
budoucích školáčků je určitě
zápis do první třídy.
Někteří si obhlédli prostředí již na Dni otevřených dveří,
někteří se těšili, jiní se trošku
obávali. Už na oknech školy
vítaly účastníky zápisu veselé
obrázky Křemílka a Vochomůrky, které je provázely celou „zkouškou“ .
Děti předvedly znalost barev, geometrických tvarů,
počtů, něco nakreslily, zazpívaly či zarecitovaly. Na konci
čekaly děti dárky a výrobky starších spolužáků. T ak v září
na shledanou!
Za kolektiv Mgr. Hana Zemanová

Co je nového na ZŠ Komenského

Chlapci ze sedmých tříd sehráli celkem tři zápasy
a v žádném nenašli přemožitele, a tak si vybojovali postup
do okresního kola, které se koná 25. února v Jindřichově
Hradci. Přestože se na vítězství podílelo celé družstvo,
největší zásluhy má brankář Marek Novotný, který svým
obdivuhodným výkonem podržel celý tým.
Chlapcům za vzornou reprezentaci děkujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Mgr. Alena Benešová
Okre sní kolo Chemické olympiády
První měsíce kalendářního roku bývají tradičně obdobím olympiád. Vždy potěší, když se někomu z žáků poda-

• Do nového kalendářního roku jsme po vánočních
prázdninách vykročili 5. ledna 2009. Ve škole nám
mezitím přibyla do počítačové učebny klimatizace,
kterou na jaře určitě oceníme.
• 10. ledna vyrazili za kulturou žáci 7. ročníku. V Horáckém divadle v Jihlavě zhlédli Hrátky s čertem. Dnes
již klasickou pohádku pro děti i dospělé, hluboce lidský příběh s hřejivým a moudrým humorem, básnicky
obrazným jazykem a rušnou dějovostí. Zdánlivě fantaskní pohádkový svět pravdivě odráží lidské nedostatky a nešvary.
• 23. ledna byl promítnut žákům 2. stupně v dačickém
kině Kozí příběh. Zábavné a poučné, děkujeme.
• Potěšily nás výsledky okresního kola dějepisné olympiády. Naše žákyně se umístily na krásném čtvrtém
a šestém místě. Děkujeme za reprezentaci! Za aktivní
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účast děkujeme žákům, kteří se zúčastnili okresního
kola chemické olympiády.
• Plavecký výcvik ukončili žáci čtvrtého ročníku v pondělí 9. února. Plaveme jako rybky!!
• V rámci projektu Bezpečně a zdravě absolvovali žáci
3. a 4. ročníku kurz první pomoci. Žáci si sami na sobě
vyzkoušeli zásady první pomoci. Lektorkou byla paní
Krtková, instruktorka Českého červeného kříže. Děkujeme za velmi přínosné informace a praktickou ukázku. Paní Krtková následně proškolila žáky 8. ročníku
v poskytování první pomoci v případě zlomenin a stavění krvácení.

A co nás ještě čeká
• 17. února ověříme své znalosti z anglického jazyka na
olympiádě v Jindřichově Hradci
• V době jarních prázdnin od 2. března se bude ve škole
intenzivně pracovat. Proběhne výměna krytů na topení,
obroušení a nátěr podlahy v tělocvičně.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Pře dmětové olympiády
V průběhu prosince, ledna a začátku února u nás proběhla školní kola olympiád ve většině vyučovacích předmětů. Jsme potěšeni, že mezi našimi žáky je stále tolik zájemců o soutěže v jednotlivých předmětech, děkujeme jim
za účast a vítězům školních kol přejeme hodně úspěchů
v okresních kolech, která právě v těchto dnech začínají.
O výsledcích okresních kol a úspěších našich žáků budeme dále informovat po obdržení souhrnných hodnocení
z jednotlivých soutěží.
Lyžařský výcvik

Obrázkové okénko:
KŮŇ

Ladné elegantní pohyby, čistá přirozená krása, vlající
hříva... to je kůň, zvířecí bytost, která mnohé z nás uvádí
v úžas. Zapojili jsme se do výtvarné soutěže Kůň terapeut
2008, kterou vyhlásila CPK - CHRPA a namalovali věrného společníka pro lidi, kteří neměli takové štěstí jako my.
Porota ze všech námi zaslaných prací zvolila obrázek Simony Stejskalové . Hlasovat pro něj můžete do 31. března
na adrese: www.cpkchrpa.cz. Zvýšíte tak šanci našich
žáků na bezplatný jednodenní výlet do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. O nejkrásnější obrázek koně
jsme hlasovali i na škol. webu ( www.zsdacice.eu). Návštěvníci jednoznačně zvolili kresbu Michaely Havlíkové ,
kterou vám dnes nabízíme k potěše oka J.
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Dačice, ul. Komenského

V sobotu 10. 1. 2009 se žáci kvinty a 1. ročníku gymnázia vydali na lyžařský výcvik do Orlických hor. V Deštném v Orlických horách probíhal po celý týden výcvik ve
sjezdovém lyžování a na běžkách, večerním programem
byly poutavé přednášky vedené instruktory a horskou
službou. V pátek se uskutečnily závody na běžkách, ve
kterých zvítězili Tomáš Chvátal a Jana Kostohrzová. Týden strávený sportem v krásně zasněžené krajině ocenili
všichni účastníci kurzu a děkují nejen instruktorům, ale
také sponzorům, kteří pomohli nést nemalé finanční nároky na náš výcvik – děkujeme p. Boudovi, p. Daňhelovi,
p. Valenovi a p. Doležalovi.
Vole jbal O pohár ře ditele školy
V pátek 23. ledna 2009 se konal v tělocvičně SŠT O
Dačice turnaj v odbíjené chlapců dačických středních škol
„O pohár ředitele školy“ . Celkem se turnaje zúčastnilo pět
družstev - družstvo G Dačice obhajovalo loňské prvenství,
tři družstva SŠT O Dačice a družstvo SOU Dačice. Hrálo
se systémem každý s každým - každé družstvo 4 zápasy.
Družstvo G Dačice - ve složení O. Kovář, M. Anděl, Ivo
Váňa, M. Jordánek, P. Spurný, V. T rčka a J. Šimánek obsadilo v turnaji 2. místo za družstvem SŠT O A.
Exkurze do Tře bíče
V pondělí 26. ledna se žáci druhého ročníku a sexty
zúčastnili výstavy her a klamů v prostorách Střední průmyslové školy v Třebíči. Na různých úkolech si vyzkou-
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šeli obratnost, tvořivost, logiku a mnohé další dovednosti.
Po dvouhodinovém soutěžení se odebrali na prohlídku
židovského města doprovázenou odborným výkladem.
Globe
Studenti Gymnázia Dačice pod vedením paní učitelky
Málkové obnovili meteorologická měření v rámci mezinárodního programu Globe. Každý den o velké přestávce,
tzn. před desátou hodinou, měří dešťové a sněhové srážky
a jejich hodnotu pH, dále okamžitou, maximální a minimální teplotu a také určují druh oblačnosti. Během měsíce
ledna byla naměřena minimální teplota -18˚C.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Malba na hedvábí, plastiky a fotografie
v dačickém muzeu
V neděli 15. února byla v Městském muzeu a galerii
v Dačicích otevřena první letošní výstava. Představuje
tvorbu autorů pocházejících z Dačic a z Dačicka. Již podruhé se na společné výstavě sešli Vlastimil Sítař s fotografiemi a Rudolf Procházka s dřevěnou plastikou. Jejich
první společná výstava proběhla před pěti lety. Letos se
k nim přidala mladá odvážná slečna s malbou na hedvábí
– Marie Janíčková, která sice žije v současné době v Praze, ale pochází z obce Vesce za Budíškovicemi, kam stále
dojíždí.

Vlastimil Sítař se narodil v r. 1954 v Dačicích. V roce
1973 absolvoval dačické gymnázium a po studiu práv se
usadil v Jindřichově Hradci, kde dnes působí jako předseda okresního soudu.
Přes dvacet let je členem jindřichohradecké fotoskupiny FOKUS a nejméně takovou dobu se věnuje fotografii. V rámci fotoskupiny se zúčastňoval především kolektivních výstav a soutěží. Naposledy v loňském roce byl
vyhodnocen v jednotlivcích na druhém místě v rámci mapového okruhu Šumava – Böhmerwald.
Samostatné výstavy jeho prací pořádala několikrát jindřichohradecká městská knihovna (2003, 2007, 2008),
kino ve Vlašimi (1996), kino v J. Hradci (1997), Oáza
v Maříži u paní Trubáčkové či minigalerie Okresního soudu v Jindřichově Hradci.
V dačické galerii vystavoval poprvé v roce 1993. Druhá výstava v Dačicích proběhla v roce 2004. Tehdy Vlastimil Sítař představoval kolekci barevných fotografií z ob-
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lasti České Kanady, kterou zachycoval v různých ročních
obdobích.
Současná výstava fotografií nás zavádí i do míst vzdálenějších, jako je Řecko, Mallorca, Lanzarote. Česká Kanada zůstává zachycena prostřednictvím cyklu „Kameny“ .
Na této výstavě autor představuje i zcela odlišnou tvorbu. Nové práce označuje ne jako fotografie, ale fotografiky. Do fotografií zasahuje a dotváří je tak, že na nás
působí takřka jako obraz. Autor vystavuje celkem šestačtyřicet fotografií. Výstava je připravena zároveň k pětapadesátinám autora.
Rudolf Procházka se narodil
v Dačicích v roce 1958 a i v současné
době žije a tvoří v Dačicích. V dačickém městském muzeu a galerii vystavuje podruhé. Další tři dačické
výstavy proběhly v jiných výstavních
prostorách. Tvorbě drobných reliéfních děl, drobných interiérových plastik ze dřeva se věnuje již od roku
1990. Postupně k této tvorbě přidával
i rozměrnější plastiky ze dřeva, které
jsou určeny do exteriéru a nacházejí se
nejen přímo v Dačicích, ale i v širokém okolí.
Rudolf Procházka stál v roce 2005 u zrodu pravidelných každoročních sochařsko - řezbářských sympózií
v Písečné, kde dodnes působí nejen jako pořadatel, ale
i jako pravidelný účastník.
Loňské sochařské sympózium v Písečné dokumentuje
na výstavě mohutná práce MEMENT O, kterou zapůjčila
pro tuto výstavu obec Písečné. Celkem vystavuje Rudolf
Procházka pětačtyřicet reliéfů a plastik. Práce autora jsou
zastoupeny v soukromých sbírkách nejen v ČR, ale i v
Polsku, Rakousku a Švýcarsku.
Výstavu můžeme brát také jako opožděný dárek k jeho
loňským padesátinám.
Marie Janíčková se narodila veseckému rodákovi Josefovi a středočeské rodačce Janě v roce 1985. Po dokončení devítiletky nastoupila do všeobecného gymnázia.
Již v této instituci zanechala mnoho raných „majstrštyků“ ,
které vytvořila zejména pod vedením profesorky Marie
Theinerové. Průběžná příprava v ZUŠce a optimismus daly, že byla přijata na T echnickou univerzitu Liberec, kde
studovala nejprve výtvarná umění, v současné době je ve
třetím ročníku oboru architektura.
S malbou na hedvábí ji seznámila poprvé učitelka ZUŠ
někdy na přelomu tisíciletí. Od té doby se tomuto kumštu
věnuje vcelku s vervou a zůstává jejím velkým koníčkem.
Vystavuje malované kravaty, motýlky, deštníky, šály, polštáře, či malované obrazy.
Pokud se chcete osvěžit v nevlídných zimních dnech
hezkou podívanou, tak přijďte k nám do dačického muzea.
Výstava je otevřena do 22. března od úterý do pátku 9 12, 13 - 16hodin a v neděli odpoledne vždy od 13 do 16
hodin. Věříme, že budete mile překvapeni.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Ze života Základní školy Dačice,
Neulingerova 108
Zápis do 1. tříd
23. ledna proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Na děti čekaly nelehké úkoly, se kterými si hravě
poradily. Odměnou jim byly drobné dárečky od budoucích spolužáků, pamětní list i velká pochvala.
Ekologická pře dnáška
Se uskutečnila 10. 2. Vedl ji zástupce agentury Ecocom z Prahy a žáci byli poutavě seznámeni s problematikou třídění odpadu. Mohli se také pochlubit se svými
znalostmi, protože se zapojili do školní soutěže ve sběru
papíru a nebezpečného odpadu, jako jsou baterie.
Re cyklohraní
V letošním školním roce jsme se přihlásili do programu recyklohraní. Je to hra pro školy pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky. Sbíráme drobné elektrospotřebiče a baterie. Za získané body „nakoupíme“ ve
specializovaném internetovém obchodě zajímavé odměny
pro žáky.
T aké jsme se přihlásili do soutěže ve sběru starého
papíru. T ento školní recyklační program podpoří vnímání
potřeby správného nakládání s odpady u žáků školy.
Novinky ve škole
Zařizujeme třídu ve stylu snoezelenu, kde bude vodní
lůžko, světelné relaxační prvky a relaxační hudba. T ato
třída bude využívána k relaxaci těžce postižených žáků,
zejména s kombinovanými vadami.
Připravujeme :
ü 24. 2. - ve školní družině proběhne každoroční karne val, na který se všichni žáci velmi těší. Doufáme,
že uvidíme velké množství krásných masek jako minulý rok.
ü 25. 2. - se uskuteční školní kolo soutěže v recitaci
a zpěvu. Nejlepší žáci se zúčastní okr. kola v Třeboni.
ü 10. 3. od 8:00 h - Den ote vřených dve ří spojený
s prode jní výstavkou prací našich žáků a s malou
ochutnávkou. Zveme všechny zájemce, kteří se
chtějí blíže seznámit se životem v naší škole. T ěšíme
se na Vaši návštěvu
Mgr. Martin Kotrba, ZŠ Neulingerova

Hospic sv. Jana N. Neumanna
Hospic sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích, specializované zdravotnické zařízení, je v provozu čtvrtým rokem. Přichází na řadu ve chvíli, kdy medicína vyčerpala veškeré
cesty vedoucí k vyléčení. Při zachování odborné léčby
s každodenní přítomností lékařů, dopřáváme pacientům
kvalitní ošetřovatelskou péči, vysoký komfort prostředí
a režim, na který jsou zvyklí z domova. Vycházíme z úcty
k člověku jako neopakovatelné lidské bytosti.
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Rovněž nabízíme pobyty na omezenou dobu pro
pacienty, jejichž pečující rodina si potřebuje odpočinout
a např. po návratu z dovolené si vezmou blízkého zpět do
péče domů. Jiným typem krátkodobého pobytu je možnost
hospitalizace za účelem nastavení léčby (např. léčby bolesti), po níž se pacient vrací zpět domů do domácího
ošetřování. Disponujeme též půjčovnou pomůcek včetně
přístrojů, jako jsou automatická polohovací lůžka, koncentrátory kyslíku, automatické dávkovače analgetik a řada dalších.
Kapacita zařízení je 30 lůžek, většinou na jednolůžkových pokojích, vždy vybavených přistýlkou, na které
příbuzný může kdykoli pobývat u svého blízkého. Přítomnost rodiny u nemocného velmi vítáme a podporujeme. Režim návštěv je přizpůsoben potřebám pacienta
24 hodin denně. Rovněž hmotné zázemí vychází vstříc
vysokým nárokům. Ať se již jedná o bezbariérovou dispozici budovy, přilehlý klidný rozsáhlý parkový areál, automatická polohovací lůžka s aktivními antidekubitními
matracemi, televizor nebo možnost připojení k internetu
na každém pokoji, společenská místnost, zimní zahrada,
bohoslužby, různé kulturní akce a tvořivé práce s klienty.
Je škoda, že mnozí pacienti jsou překládáni či zůstávají na vícelůžkových nemocničních pokojích bez přistýlek, ačkoli pro ně bylo na jihu Čech vybudováno toto
(pro každého finančně dostupné) moderní zařízení s vybavením i péčí odpovídající jejich specifickým potřebám.
Proto, Vážení čtenáři, kdokoli se budete chtít podívat
na exkursi či prohlídku do hospice, jste vítáni. Skutečnost
je totiž mnohem hezčí a milejší, než řada zkreslených
představ. Více informací naleznete na www.hospicpt.cz.
či tel. čísle 388 311 726.
Mnoho dopisů jež
dostáváme nás utvrzuje,
že rodiny, které nám
svěřily blízkého do péče
nelitují toho, že si vybrali třeba i vzdálenější
zařízení. Protože moderní technika překonala všechny vzdálenosti, nevytvořila však žádnou blízkost. My ji máme pro Vás
připravenou!
Dobrý den, dnes je tomu právě 2 roky, co moje máma
odešla do jiného světa. Posledních pár týdnů svého života
strávila ve Vašem hospici a já denně děkuji Bohu, že nám
bylo dáno setkat se právě s Vaším personálem v prostředí
Vámi vytvořeném. Znovu a znovu si vybavuji dny, které
jsem v hospici mohla prožívat v její společnosti. Byla klidná, usměvavá, uvolněná. Tím byla naplněná atmosféra
celého hospice; každý, s kým jsem se u Vás setkala, měl
kdykoliv povzbuzující úsměv, pár milých slov, chvilku na
uvaření čaje, emoční podporu. Nikdy ani jediný náznak
nevole, únavy, nesouhlasu, spěchu. Hluboce se před Vámi
skláním a děkuji. Děkuji. Vzpomínám na Vás s láskou
a pokorou, naučili jste mne hodně. Přeji Vám dny naplněné radostí, klidem a láskou. (Z dopisu příbuzné pacienta
v hospici).
Robert Huneš, ředitel hospice
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Kolektivní systém ELEKTROWIN
se představuje
Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti
13. 8. 2005, stanoví výrobcům elektrických a elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený
sběr, zpracování a recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili
25. 5. 2005 ELEKT ROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné povinnosti. Do obchodního rejstříku byla
společnost ELEKT ROWIN zapsána 15. 7. 2005 a 5. 12.
téhož roku obdržela rozhodnutí od ministerstva životního
prostředí o zápisu do Seznamu výrobců jako kolektivní
systém pro skupiny elektrozařízení 1, 2 a 6 (velké domácí
spotřebiče, malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí a nástroje) pod reg. číslem: KH001/05-ECZ.
O výsle dcích hovoří čísla - vznikem firmy začal
proces, na jehož konci je recyklace elektrospotřebičů
a perfektně fungující systém, který zajišťuje sběr a následné materiálové využití surovin získaných z vysloužilých
elektrospotřebičů. Objektivně o výsledcích práce každého
kolektivního systému (v ČR je jich zapsáno celkem 6) vypovídají čísla. Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství
elektrospotřebičů je zpětně odebráno a předáno k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se toto množství uvádí v kilogramech odebraných spotřebičů na občana a rok.
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V době, kdy společnost ELEKT ROWIN započala svou
činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na
jednoho obyvatele. V polovině třetího roku činnosti kolektivních systémů již toto množství dosahuje 3 kg, z toho
ELEKT ROWIN za prvních 8 měsíců roku 2008 ve svém
systému zpětně odebral 1,2 kg na obyvatele velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí a nástrojů. Do konce
roku 2008 bylo potřebné tuto hranici ještě navýšit. České
republice to ukládá evropská směrnice, která stanovila
členským zemím zajistit už do konce r. 2006 plnění kvóty
4 kg na obyvatele a rok. Novým členským státům, Irské
republice a Řecku umožnila směrnice požádat o prodloužení lhůty k dosažení těchto cílů nejvýše o dva roky.
Česko o dvouletý odklad požádalo a získalo jej.
Nejdůležitější jsou informace - stále se zlepšující
výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování
a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen
zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního svozu
a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité je
neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování
tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič
odevzdat, za jakých podmínek nebo jak je systém financován. Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně životního
prostředí.
Máte-li zájem o bližší informace, kdykoli je najdete
na internetových stránkách: www.elektrowin.cz .
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Dačická výročí
aneb v březnu si připomínáme:
100 le t od narození
PhDr. Františka Křížka, CSc. (*6. 3. 1909 Dačice –
† 24. 4. 1993 Brno) - historik, numismatik a archeolog věnoval podstatnou část své vědecké kariéry zpracování
historie Dačic. V letech 1960 - 1975 působil ve funkci
ředitele MMaG Dačice. Měl zásluhy na celkovém rozšíření sbírek, na tvorbě nových expozic, založil rozsáhlou
sbírku grafických listů M. Švabinského a dalších výtvarníků. Jeho vědecká práce dalece překračovala hranice
Dačic. Byl mezinárodně uznávaným archeologem, historikem, numismatikem a odborníkem na antické dějiny.

95 let od úmrtí
Egbe rta Frie dricha Dalbe rga (*29. 1. 1863 Dačice † 9. 3. 1914 Dačice ) - svobodný pán a majitel velkostatku
v Dačicích a Kostelním Vydří byl mj. poručíkem v záloze,
cestovatelem a spisovatelem, inicioval úpravy dačického
zámku, jejichž součástí bylo vybudování nové knihovny
a kaple. Byl velkým milovníkem knih a sběratelem exlibris. Byl pohřben v rodinné hrobce v Kostelním Vydří.
150 le t od úmrtí
Karla Antona Maxmiliána Dalbe rga (*3. 5. 1792 Mainz
– † 20. 3. 1859 Wien) - dačické panství zdědil po svém
bratru Friedrichu Karlu Antonovi, hr. Ostein-Dalbergovi
v r. 1814 a v r. 1825 jej zvětšil přikoupením statku Kostelní Vydří a v r. 1830 statku Řečice. V r. 1816 nechal
přestavět dačický zámek v empírovém slohu a v r. 1831 32 dal upravit ve stejném slohu také jeho interiéry. Inicioval úpravu zámeckého parku a vybudoval velké zahradnictví. Na svých statcích podporoval zakládání průmyslových podniků. Byl též tichým společníkem Fr. Grebnera
při založení dačické rafinerie cukru v r. 1833. Byl pohřben
v kryptě farního kostela v Dačicích.
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novu lesnické školy na Moravě. Jeho památka byla uctěna
v r. 1937, kdy byl před budovou bývalé lesnické školy
odhalen památník.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

Dačické kejklování
IX. ročník postupové di vadelní
přehlídky
Ve dnech 6. 3. - 8. 3. se uskuteční
další ročník Dačického kejklování, které
pořádá MěKS Dačice a DS Tyl Dačice za
finanční podpory Města Dačice. Akce probíhá pod záštitou Ministerstva kultury České republiky a Jihočeského
kraje. Na přehlídce proběhne výběr amatérského činoherního a hudebního divadla pro Divadelní Děčín, Šrámkův
Písek a Celostátní přehlídku studentského divadla 2009.
PÁTEK 6. BŘEZNA
Jean Cl audie C arriere
18:00 h
ZÁPISNÍK RO ZMARNÉHO
hlavní
PAŘÍ ŽANA
sál
komedi e o sedmi obrazech
20:30 h Mari e Jones
PLNÝ K APSY ŠUT RŮ
sál K94 laskavá a int eligent ní komedi e

160 le t od úmrtí
Vincence Hlavy (*29. 3. 1782 Žebrák okr. Beroun –
† 21. 3. 1849 Dačice ) - lesmistr, spisovatel odborné literatury, examinátor myslivců, c. k., moravský přísežný taxátor, byl činný též jako konstruktér a vynálezce, snažil se
o povznesení ovocnářství. V r. 1821 založil v Dačicích
s podporou majitele panství soukromou lesnickou školu,
která byla první na Moravě. Sám v ní vyučoval veškeré
technické a praktické lesní předměty za asistence dalších
dvou učitelů. Po uzavření školy v r. 1830 působil na dačickém panství jako lesmistr a až do smrti se snažil o ob-

DK Česk okrumlovská scén a
(nes outěžní
před stav ení)
Divad elní sou bor AM ADIS
Brno

SOBO TA 7. BŘEZNA
09:00 h
sál K94

,

210 le t od narození
Jakuba Kryštofa Rada (*25. 3. 1799 Rheinfelden,
Švýcarsko – † 13. 10. 1871 Wien) - vynálezce a podnikatel přišel do Dačic na jaře r. 1840 do funkce ředitele
zdejší rafinerie cukru. K lepšímu využití výrobků založil
výrobnu kandovaného ovoce, cukrovinek a čokolády. První kostky cukru byly vyrobeny na jím vynalezeném lisu
již r. 1841, dvorské privilegium na tuto výrobu obdržel
31. 3. 1843. J. K. Rad v r. 1846 z Dačic odešel a věnoval
se státní službě ve Vídni. V r. 1853 se vrátil k cukrovarnictví, a to v Brně - Králově Poli, na Zbraslavi u Prahy,
od r. 1858 znovu působil ve Vídni. Kromě kostkového
cukru vynalezl J. K. Rad rovněž optický telegraf.
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14:00 h
hlavní
sál
17:00 h
hlavní
sál
20:00 h
hlavní
sál

Pavel Něm ec
TAK TAKHLE TO BYLO
aneb ŽI VOT JE JEN
NÁHO DA
černá komedi e
Stanislava Ko čvarová
MARIE – FAKT FI CTION
dram a (fact fiction)
J. B. Molière
SCAPI NOVA ŠIBALSTVÍ
vesel ohra
Jarosl av Havlíček
MUŽ SEDMI SESTER
eroti cká komedi e

BDS Lužni ce
o.s. KD
Bech yně.

Žensk ý Amatérský Spol ek
Homol e
DS Vltav an
Týn nad
Vltavo u
Scén a mladý ch
při DS
Čelako vský
Strakoni ce

NEDĚLE 8. BŘEZNA
9:00 h
hlavní
sál
13:00 h
hlavní
sál

Noel Coward
RO ZMARNÝ DUCH
komedi e
Johan Nepomuk Nestroy
PROVAZ O JEDNOM KO NCI
hudební fraška

17:00 h

VYHL ÁŠENÍ VÝSLEDKŮ - PŘEDÁNÍ CEN

o.s. DS
Prácheňská
scén a v Písku
DS Ty-já-tr
CO? Praha

Cena vstupenky na jednotlivá představení: 20 Kč, permanentka na celý festival: 100 Kč.
Kontakt: 602 780 525, 384 401 278, meks@dacice.cz
K návště vě z vou pořadatelé.

MěKS

M MaG

KI NO
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27. 2. a 28. 2. v 19:30 h a 1. 3. v 17:00 h
ANGLICKÉ JAHODY
Film ČR/SR/Ukrajina
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
13. 3. a 14. 3. v 19:30 h a 15. 3. v 17:00 h
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
Maturitní ročník
Film USA
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné
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6. 3. a 7. 3. v 19:30 h a 8. 3. v 17:00 h
SNĚŽENKY A MACHŘI po 25 letech
Film ČR
Vstupné 70, mládeži přístupné

20. 3. a 21. 3. v 19:30 h
OCAS JEŠTĚRKY
Film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

27. 3. v 19:30 h
a 28. 3. v 19:30 h a v 17:00 h
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ
Film USA
Vstupné 70, mládeži do 12 let nevhodné

19. března v 17:30 h
Muzejní čtvrtek:
Přírodou východní Afriky
Martina Svobodová a Jiří Kasal
prezentují fotografie a video z národních parků.
2. dubna v 17:30 h
5. dubna, 13:00 - 18:00 h
Slavnostní zahájení 29. března ve 14:00 h
Muzejní
čtvrtek:
Jihočeské
Velikonoce
III.
Velikonoční jarmark
Jarní výstava
Přednáška PhDr. Jiřího Práška,
Nádvoří zámku a prostor muzea.
Otevřena do 21. dubna denně kromě pondělí
ředitele Prácheňského muzea v Písku
Prodej kraslic, perníků, keramiky, skla,..
9 - 12, 13 - 16 h
o velikonočních zvycích a tradicích.
Vstupné 10 Kč, děti do 15 let zdarma.
Rudolf Procházka – dřevěná plastika
Vlastimil Sítař – fotografie a fotografiky
Marie Janíčková – malba na hedvábí
Výstava bude otevřena do 22. března 2009

6. března - 8. března 2009
DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ
IX. ročník postupové divadelní přehlídky
amatérských souborů z celé ČR

11. března 2009
O perníkové chaloupce
dopolední pohádka pro MŠ a ZŠ

20. března 2009 ve 20:00 h
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

22. března 2009 v 15:00 h
STRAŠIDELNÝ MLÝN - pohádka pro děti
Vstupné 50 Kč
Hlavní sál MěKS

