MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 8/2007

Zdarma do kaž dé rodiny
Srpen 2007
-

Výměna řidičských průkazů

1 310
řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993 zbývá v Dačicích vyměnit
do konce tohoto roku. Proto prosíme, s jejich výměnou neotálejte!
Údaj k 3. 8. 2 007

RADA MĚSTA
na své 19. schůzi konané 1. 8. 2007 mimo jiné
- schválila rozpočtové opatření č. 13/2007 v těchto objemech: příjmy 1.000,00 tis. Kč., výdaje 1.403,00 tis.
Kč a schodek rozpočtu 403,00 tis. Kč
- schválila poskytnutí záštity představitele města SDH
Dolní Němčice ve výši 3.000,- Kč na pokrytí nákladů
na pohonné hmoty a věcné ceny na tradiční soutěž
v požárním sportu
- vzala na vědomí výsledky hospodaření Nemocnice
Dačice za období k 30. 6. 2007
- souhlasila s umístěním a výstavbou nové základnové
stanice společnosti Vodafone Czech Republik a. s.
v lokalitě Vojtův Vrch v k. ú. Velký Pěčín
- vzala na vědomí výsledky hospodaření kulturních organizací dosažené k 30. 6. 2007
- souhlasila s přenecháním prostor a vybavení ústavní
lékárny Nemocnice Dačice do podnájmu třetí osobě
na dobu 10 let pro provozování lékárny
- schválila uzavření smlouvy na pronájem nebytových
a bytových prostor v čp. 89 v Bílkově (hospoda) za
nájemné ve výši Kč 31.200,- (za nebytové prostory)
na dobu určitou od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2012, za
podmínek stanovených veřejnou nabídkou
- neschválila žádost o snížení nájmu za nebytové prostory v budově čp. 4/I na Palackého náměstí v Dačicích v souvislosti s prováděním rekonstrukce silnice
a chodníku na Palackého náměstí
- schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Jemnická
stavba, a. s. na plynofikaci bytového domu čp. 162
v ulici T ř. 9. května za celkovou cenu 759.167,- Kč
- schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou REACOM s. r. o. Třebíč na úpravy místních komunikací
ve městě a místních částech za celkovou nabídkovou
cenu 680.531,- Kč
- vzala na vědomí uzavření smlouvy o dílo s firmou KP
projekt s. r. o., České Budějovice na vypracování
strategického plánu rozvoje města Dačice

-

schválila poskytnutí finančního daru ve výši Kč
3.000,- a věcného daru ve výši Kč 520,- paní Ludmile
Kulíkové za 100 bezpříspěvkových odběrů krve
vzala na vědomí informaci, že JčK odprodá městu
860 tun dlažebních kostek z rekonstruovaných silnic
v Dačicích za Kč 1.200,-/t a 200 tun vyfrézované balenky za Kč 50,-/t

na své 2. mimořádné schůzi konané 8. 8. 2007
mimo jiné :
- schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování
projektové dokumentace pro územní řízení na propojení objektů č. p. 1/I – 5/I na Palackém náměstí
v Dačicích s firmou KLANG, s. r. o. za celkovou cenu 190.400,- Kč. Záměrem je zřízení multifunkčního
centra
- schválila přidělení veřejné zakázky na zřízení objízdné trasy mezi ulicemi U Stadionu a Dělnickou
s firmou COLAS a. s. za celkovou nabídkovou cenu
805.480,- Kč
- schválila přidělení veřejné zakázky na rekonstrukce
chodníků na Palackého nám. firmě Stavby silnic
a železnic a. s. za celkovou nabídkovou cenu
831.296,71 Kč
na své 20. schůzi konané 15. 8. 2007 mimo jiné
- schválila podporu Mateřské škole Dačice při její žádosti o grant v rámci programu „Rozvoj Jihočeského
kraje v oblasti školství, kulturního a historického dědictví a podpora programů pro děti se specifickými
problémy“
- schválila rozpočtové opatření č. 14/2007 v těchto
objemech: příjmy 41,02 tis. Kč, výdaje 1.863,86 tis.
Kč a schodek rozpočtu 1 822,84 tis. Kč
- vzala na vědomí výsledek hospodaření města za I.
pol. 2007 - schodek rozpočtu ve výši 9.286.352,37
Kč, splátky jistin přijatých úvěrů a půjček
2.533.406,33
Kč, čerpání úvěru ve výši
35.000.000,00 Kč, zvýšení prostředků na vlastních
účtech 23.180.241,30 Kč
- schválila přijmutí finančního příspěvku na dokončenou stavbu plynofikace STL Borek od společnosti
FRIGOMONT a. s. ve výši Kč 500.000,-- vzala na vědomí výsledky ankety spokojenosti klientů
městského úřadu
- jmenovala s účinností od 1. 9. 2007 členy komise pro
výchovu a vzdělání takto: Mgr. Z. Chadimová, Mgr.
J. Kalvodová, Mgr. V. T omanová, Mgr. V. Zamazalová, R. Točíková, V. Zimmelová, tajemník komise
D. Kasková
- jmenovala s účinností od 1. 9. 2007 členy komise kulturní takto: Mgr. Z. Chadimová, R. Šeda, Mgr. M.
Kučerová, O. Svoboda, Bc. R. Indra, tajemník komise
N. Mastná
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Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu
č. 2, ul. Nivy, č. p. 161, Dačice IV

Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu
č. 9, ul. Bratrská, č. p. 175, Dačice I

1+0, o velikosti:

2+1, o velikosti:

Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna
WC
Komora
Celkem

2

24,60 m
4,34 m 2
3,59 m 2
0,86 m 2
2,19 m 2
35,58 m2

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 10. 2007 do 30. 9. 2017, s tím ze zájemců,
který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy a současně vysloví souhlas se zaplace ním pře dplaceného nájemného předešlého nájemníka ve výši 81 000 Kč.
Při podání nabídky složí zájemce jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15 000 Kč,
na pokladně MěÚ v Dačicích nebo bezhotovostně
na účet Města č. účtu 6015-0603143369/0800,
variabilní symbol 161002.
Vylosovanému zájemci bude při uzavření nájemní
smlouvy zaplacená jistota odečtena z částky předplaceného nájemného. Základní měsíční nájemné
za byt bude odečítáno z částky předplaceného
nájemného až do jejího vyčerpání.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu městskou radou, zaplacená
jistota se nevrací. Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu
od 1. 10. 2007 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřetelně označené
„Ne otvírat – pronájem bytu č. 2, Dačice 161/IV“
nabídku předplaceného nájemného v celkové částce
81 000 Kč a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy.
Kone čný termín pro podání ž ádosti:
7. 9. 2007 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Více informací na bytovém odboru
MěÚ Dačice, tel.: 384 401 234
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené
nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným žadatelem
a veřejnou nabídku zrušit.

Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyň
Předsíň
Koupelna
WC
Balkon
Sklep
Celkem

17,45 m2
13,70 m2
5,40 m 2
7,90 m 2
3,60 m 2
1,40 m 2
3,10 m 2
1,90 m 2
54,40 m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou od 1. 10. 2007 s tím ze zájemců, který si
vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky
odstoupí, nebo neuzavře nájemní smlouvu do
1 měsíce od schválení nájmu radou města, nájemní
smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu
od 1. 10. 2007 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronájem bytu č. 9,
Dačice 175/I“
žádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Kone čný termín pro podání ž ádosti:
7. 9. 2007 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Více informací na bytovém odboru MěÚ Dačice,
tel.: 384 401 234
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
s žádným zájemcem

V T OMTO ČÍSLE SE DOČTET E
Rekonstrukce ul. Krajířovy a Tř. 9. května
Harmonogram mobilního svozu odpadů
Změny v dačické nemocnici
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Dny evropského dědictví v Dačicích
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 5. zasedání 19. září 2007
v 18:00 h v sále MěKS.

100 odběrů krve
Ve středu 8. srpna 2007 předal pan starosta ocenění
paní Kulíkové u příležitosti dosažení 100 bezplatných odběrů krve a ocenil její ochotu darovat krev pro zdraví
a často i záchranu života věcným a finančním darem.
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Dotazníkové šetření mezi veřejností a uživateli sociálních služeb bezprostředně navazuje na dotazníkové
šetření mezi poskytovateli a zadavateli sociálních služeb,
které probíhá již od poloviny července. Výsledky tohoto
průzkumu budou zveřejněny na internetových stránkách
projektu www.komunitni-plan.cz již v průběhu září tohoto
roku.
Rudolf Hájek, starosta

Výzva k výměně řidičských průkazů
Dnem 1. 1. 2008 budou všechny řidičské průkazy vydané do 31. 12. 1993 neplatné! Nečekejte až na poslední
chvíli a přijďte si je vyměnit již dnes bez fronty a stresu.
Stačí jedna fotka, občanský průkaz, řidičský průkaz
a vyplnit jednoduchou žádost o výměnu. Do 20-ti dnů
budete mít zdarma nový moderní řidičský průkaz. Neváhejte, čas se krátí!
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy

AKTUALITY

Dobrovolné dárcovství je projevem humánního vztahu
ke spoluobčanům. Patří jim tedy dík nejen těch, kterým
pomohli navrátit zdraví, ale i celé naší společnosti, čehož
si je Město Dačice vědomo.
Ing. Karel Macků, tajemník

Anketa zjistí spokojenost se sociálními
službami
Začátkem září proběhne na celém území správního
obvodu městského úřadu Dačice dotazníková anketa.
Všechny domácnosti obdrží do svých poštovních schránek
obálku, v níž najdou otázky zjišťující jejich názor na
kvalitu sociálních služeb. Dotazník je distribuován se
zpětnou obálkou, poštovné hradí organizátoři akce, nikoli
občané.
„Cílem této ankety je zjistit, zda jsou občané spokojeni či nespokojeni s úrovní poskytovaných sociálních
služeb. Dotazník dává veřejnosti jedinečnou možnost
k vyjádření názorů a námětů na zkvalitnění sociálních
služeb na Dačicku,“ uvedl manažer projektu Lukáš T ryml
ze společnosti G-PROJECT .
Informace, které budou v rámci dotazníkové ankety
získány, budou zapracovány do vznikajícího Komunitního
plánu rozvoje sociálních služeb města Dačice. T en analyzuje dosavadní úroveň poskytovaných sociálních služeb
na celém území Dačicka a navrhne zlepšení pro roky
následující.

ü S účinností od 1. 9. 2007 dochází ke změně návštěvní
doby na lůžkových odděleních v Nemocnici Dačice.
Pro umožnění co nejužšího kontaktu nemocných s jejich nejbližšími se rozšiřuje návštěvní doba takto:
pondělí - pátek 14:00 - 17:00 h, sobota, neděla a
svátky 13:00 - 17:00 h.
ü V červenci využilo 53 klientů odboru dopravy možnosti zaslání zprávy prostřednictvím SMS o vyhotovení dokladu. Stejnou službu využilo v červenci
celkem 175 klientů správního odboru, kteří tak byli
informováni o vyhotovení občanských průkazů a cestovních pasů.
ü Místní části Velký Pěčín a Dolní Němčice se dočkají
nových povrchů na komunikacích. Oprava bude provedena metodou EKV – SS ve dvojité vrstvě. T ím dojde
k opravě narušeného stávajícího asfaltového povrchu
pokládkou vrstvy do 1,5 cm. Opravené povrchy budou
ve shodné kvalitě jako povrchy z asfaltobetonu.
ü Současně platný stavební zákon si vynutil nové stanovení zastavěných území v Dačicích a místních
částech. T ímto opatřením vychází město vstříc stavebníkům v Bílkově, Borku, Dolních Němčicích, Hradišťku, Chlumci, Malém Pěčíně, Prostředním Vydří a ve
Velkém Pěčíně.
ü Rada města učinila další krok k vytvoření Komunitně
správního centra Dačicka z komplexu domů na Palackého náměstí (radnice, katastrální úřad, Komerční
banka, MěKS, hospoda Beseda) a zadala vypracování
projektové dokumentace pro územní řízení na tuto akci. Dokumentace bude sloužit jako podklad pro žádost
o dotace z Evropských fondů.
ü V neděli 26. 8. byl na Infocentru Dačice ukončen jeho
víkendový provoz. Do 14. 9. bude ve všední dny otevřeno od 8:00 do 17:00 h, po tomto datu končí sezónní
provoz a infocentrum bude otevřeno: pondělí a středa
8:00 - 17:00 h, úterý a čtvrtek 8:00 - 15:00 h, pátek
8:00 - 14:00 h.
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Rekonstrukce Krajířovy ulice
a Tř. 9. května
Dlouho očekávaná a potřebná rekonstrukce ulic Krajířovy a 9. května probíhá již tři měsíce. Co bylo za tuto
dobu vykonáno? V úseku od radnice na Palackého náměstí po hotel Stadion byly odstraněny konstrukční vrstvy
stávající vozovky, vyměněny vodovodní a kanalizační
řady včetně přípojek. Jihočeská plynárenská a. s. zbudovala v tomto úseku nové plynové vedení. Počátkem
měsíce srpna byly zahájeny práce na rozvodech nízkého
napětí elektrické energie, veřejného osvětlení a na pokládce chrániček pro optické kabely. Na Palackého náměstí
byla provedena rekonstrukce rozvodů plynu, vody a kanalizace. V současné době probíhá opětovné zadláždění
narušené části parkovací plochy.
Na základě jednání mezi zástupci
firem sídlících v
průmyslové zóně za
pekárnou a městem
bylo rozhodnuto o
vybudování objízdné trasy mezi ulicemi Bezručovou - U
Stadionu a Dělnickou. Důvodem rozhodnutí bylo zpřístupnění této lokality
v době rekonstrukce úseku silnice II/406 mezi Nádražní
ulicí a ulicí Dělnickou pro zaměstnance a podniky a
zvláště pak kvůli zabezpečení přístupu sanitních a požárních vozů. T ato objížďka slouží pouze pro vozidla do
3,5 tuny a autobusy a je řízena světelnou signalizací.
K uzavření úseku před Centropenem a. s. došlo v polovině
srpna. I zde se začalo odebráním konstrukčních vrstev
vozovky a nyní probíhá rekonstrukce inženýrských sítí.
Postup prací je často občany kritizován pro jeho
zdlouhavost. V prostoru ulic Krajířova a 9. května probíhají dvě samostatné stavby dvou různých investorů.
Rekonstrukce silnice, chodníků, vodovodu, kanalizace a
parkovacích ploch zadalo Město Dačice a Jihočeský kraj.
Práce pro nás provádí sdružení tří firem pod vedením
firmy Colas CZ a. s. Druhá stavba je rekonstrukce plynovodu, kterou zadávala Jihočeská plynárenská a. s. a provádí ji Moravský plynostav a. s. Koordinace těchto dvou
staveb se v počáteční fázi nedařila. Pracovní nasazení
zúčastněných firem a jejich váznoucí komunikace vedly
k prodlevám a nedodržování stanovených dílčích termínů.
Na tyto skutečnosti byli opakovaně a důrazně upozorňováni dodavatelé prováděných prací na kontrolních dnech
a byla vyžadována náprava.
Postup prací také narušovaly archeologické nálezy.
Na náměstí bylo objeveno několik dosud neznámých
sklepních prostor. Před pomníkem Vincence Hlavy byly
pod silnicí nalezeny zbytky zdiva bývalého panského sídla. Historický průzkum v této části trval déle než čtrnáct
dní. Na kontrolním dnu 8. srpna bylo dodavateli silnice
uloženo přepracovat harmonogram prací tak, aby byl
pokud možno dodržen závěrečný termín dokončení stavby, tj. konec října tohoto roku.
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Počátkem srpna rada města rozhodla o změně způsobu
zadláždění chodníků na náměstí a v Krajířově ulici
v úseku po podnikatelské centrum. Betonovou zámkovou
dlažbu nahradí kamenná mozaika. Chodník v dolní části
Palackého náměstí od křižovatky po spořitelnu měl být
pouze vyspraven živičnou směsí, ale i zde bylo rozhodnuto o položení kamenné dlažby. Zároveň s předlážděním
budou v celé délce výškově upraveny obrubníky a před
prodejnou potravin pana Štěpána bude odstraněn stávající
dvojitý schod.
Chtěl bych opět požádat všechny spoluobčany o shovívavost a trpělivost. To, že nyní častěji neteče voda,
nejde plyn a máme omezené dopravní možnosti, bude po
dokončení stavby vyváženo pěkným uličním prostorem,
rovnými chodníky a vozovkou bez děr.
Pavel Habr, místostarosta

Archeologický výzkum v Dačicích
V rámci rekonstrukce silnice a inženýrských sítí v
prostoru Palackého náměstí, Krajířovy ulice a Třídy 9.
května je prováděn již od konce května záchranný archeologický výzkum, který zajišťuje Národní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích.
Jelikož se velká část stavebních prácí odehrává
v historickém jádru města, již před zahájením stavebních
prací bylo možno téměř s jistotou předpokládat zjištění
zásadních archeologických situací dokládajících vývoj
osídlení ve městě, a proto při veškerých výkopových pracích v daném prostoru byla nezbytně nutná přítomnost
archeologa.
Do současné doby bylo zachyceno a
zdokumentováno několik neporušených
kulturních souvrství
a historických zděných konstrukcí, z
nichž za nejvýznamnější lze považovat
zděnou konstrukci
v Krajířově ulici v
prostoru mezi budovou tzv. Starého zámku a fary. Jedná
se o přibližně 25 m dlouhý, 0,8 m široký a až 3 m vysoký
pozůstatek zdi z lomového kamene spojeného maltou.
Z důvodů zjištění stáří, funkce a kompletního rozsahu
konstrukce bylo v bezprostředním okolí položeno několik
archeologických sond, na jejichž odkrývání se podíleli
brigádníci z Dačic, Slavonic a blízkého okolí, díky nimž
se podařilo poodhalit část dějin města, za což jim patří
velký dík.
Bližší informace o nalezené části zdi bude možno
podat až po vyhodnocení nálezových okolností a zpracování několika set fragmentů keramiky, které byly z dané
lokality vyzvednuty. Dopředu je ovšem možno konstatovat, že se jedná o zásadní archeologický nález, který
může výrazně přispět k poznání historicko-urbanistického
vývoje města.
Mgr. Zdeňka Prokešová, NPÚ Č. Budějovice
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Mezinárodní rodiny
Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu
č. 6, ul. B. Němcové č. p. 209,
Dačice V
2+1, o velikosti:
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna
WC
Sklep
Kolna
Celkem

16,60 m2
16,60 m2
6,60 m 2
7,42 m 2
3,89 m 2
1,36 m 2
9,80 m 2
10,68 m2
72,95 m2

Nájemné za první měsíc nájmu nabízeného bytu je
tvořeno součtem základní složky ve výši nejméně
50 000 Kč, kterou nájemce nabídne a kterou zaplatí
před podpisem nájemní smlouvy a regulovaným
nájemným stanoveným podle platných právních
předpisů pro příslušné období. Základní složka se
po skončení pronájmu nevrací.
Nájemné za druhý a každý následující měsíc nájmu
předmětného bytu je ve výši odpovídající regulovanému nájemnému platnému pro příslušné období.
Při podání nabídky složí zájemce jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15 000 Kč na pokladně MěÚ v Dačicích nebo bezhotovostně na
účet města č. účtu 6015-0603143369/0800, variabiní symbol 209006.
Žadateli, který nabídne nejvyšší základní složku nájemného bude při uzavření nájemní smlouvy zaplacená jistota odečtena z nabídnuté základní složky
nájemného. V případě, že vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní smlouvu
do 1 měsíce od schválení nájmu radou města Dačice, zaplacená jistota se nevrací. Zájemcům, kteří
nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10.
2007 na dobu neurčitou získá ten zájemce, který
předloží v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronájem bytu č. 6, Dačice 209/V“
nejvyšší nabídku základní složky.
Kone čný termín pro podání ž ádosti:
7. 9. 2007 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Více informací na bytovém odboru
MěÚ Dačice, tel.: 384 401 234
Město Dači ce si vyhraz uje právo odmítnout vš echny
doručen é nabíd ky, neuzavřít náj emní s mlouvu s žádným
žadatel em a veř ejnou nabídku zrušit.

Na odboru sociálních věcí Městského úřadu Dačice
jsou k dispozici informační letáky „První pomoc pro
mezinárodní rodiny v krizi“ . T ento leták byl vytvořen jako
informační materiál pro české občany, kteří mají za partnera cizince, uzavřeli s cizincem manželství nebo se
k tomuto kroku chystají. Jeho cílem je informovat české
občany o možnostech řešení případných krizových situací,
varovat před některými způsoby řešení těchto situací
a upozorňuje na možné důsledky takových jednání.
Ing. Karel Macků, tajemník

Harmonogram mobilního svozu odpadů
v Dačicích vč. místních částí
- podzim 2007
29. 9. 2007

6. 10. 2007

13. 10. 2007

Červený Vrch
Antonínská
Berky z Dubé
Jemnická
Na Nivách
Bílkov
Lipolec
Toužín
Bratrská
Dlouhá
Mládežnická
Vápovská
Hostkovice
Chlumec
Velký Pěčín
Havlíčkovo nám.
Na Vyhlídce
Borek
Dolní Němčice
Hradišťko
Malý Pěčín
Prostřední Vydří

14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
15:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 15:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
15:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 15:00 h
14:00 - 16:00 h
14:00 - 16:00 h

Firma .A.S.A. Dačice s. r. o. provede ve výše uvedených dnech svoz velkoobjemového odpadu a Bio odpadu.
V místních částech bude doplněn o svoz nebezpečného
odpadu. Sběrné vozy a kontejnery budou přistaveny na
místě bývalých stanovišť kontejnerů. Při předávání odpadů se řiďte, prosím, pokyny pracovníků svozové firmy
.A.S.A. Dačice s. r. o.
Věra Smetanová, Odbor správy majetku města

MěKS Dačice zahájí v měsíci září

KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
PRO ZAČÁTEČNÍKY
zájemci se mohou přihlásit v kanceláři MěKS,
případně na níže uvedených kontaktech:
MěKS, Palackého nám. 4/I, 380 01 Dačice
tel/fax: 384 401 278 - 9, e-mail: meks@dacice.cz
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Anketa spokojenosti klientů
Město Dačice nabízí
prodej volného bytu
č. 1, ul. Dlouhá č. p. 424, Dačice V
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a
doplňků, předkládá Město Dačice veřejnou nabídku
na prodej volného bytu č. 1 o velikosti 2 + 1, o
celkové podlahové ploše bytové jednotky 67,02 m 2
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 65/2379 na
společných částech domu v budovách č.p. 422/V,
423/V a 424/V v ul. Dlouhé v Dačicích a podílu na
pozemcích p. č. 2429/147, p. č. 2429/148 a p. č.
2429/149 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové
výměře 690 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu
pro JČ kraj, Katastrální pracoviště Dačice na listu
vlastnictví č. 2911 jako majetek Města Dačic, tomu
zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle
stanovených kritérií výběru.
Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené
obálce zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – PRO DEJ NEOBSAZENÉHO
BYTU č. 1 v č. p. 424/V v Dačicích“
Kone čný termín pro podání nabídky:
5. 9. 2007 do 09:00 h
Nejpozději v tento den musí být nabídka doručena
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích
Stanovená krité ria výbě ru
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní
ceny, která musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši 636 690,00 Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat
• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis
žadatele (žadatelů), telefon
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru
Jistota na budoucí kupní cenu - při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí cenu
ve výši 15 000 Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota odečtena z kupní ceny. V případě, že
vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo
nepodepíše kupní smlouvu do 1 měsíce od schválení prodeje zastupitelstvem města, zaplacená jistota
na budoucí kupní cenu se nevrací. Zájemcům, kteří
nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena.
Nabídky, které zájemci podají bez zaplacené jistoty, budou ze soutěže vyřazeny.
Více informací podá Bytový odbor MěÚ Dačice tel.: 384 401 234 nebo Odbor správy majetku
MěÚ Dačice - 384 401 227
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda
některou z doručených nabídek přijme,
či nepřijme žádnou z nich.

V letošním roce jsme opět prováděli anketu spokojenosti klientů s prací městského úřadu. Anketní lístky
vyplňovali s klienty studenti středních škol. Ankety se
zúčastnilo celkem 74 respondentů, kteří odpovídali na
stanovené otázky.
Každý klient mohl mimo jiné hodnotit i celkovou
spokojenost s vyřízením své záležitosti. V této oblasti dosáhl městský úřad hodnocení 1,29. Použitá stupnice má
čtyři stupně, přičemž jednička je nejlepší a čtyřka nejhorší. Nejčastější připomínky byly k úplnosti informací
(8,11 %) a naopak nejvyššího hodnocení dosáhla spokojenost klientů s ochotou úředníků (51,35 %).
Ing. Karel Macků, tajemník

Poděkování
1. 8. 2007 byl jmenován primářem chirurgického oddělení Nemocnice Dačice MUDr. Jaroslav Vopelka.
Přejeme mu mnoho pracovních úspěchů. Zároveň
velice děkujeme dosavadnímu primáři MUDr. Karolovi
Chrenkovi za jeho odvedenou práci a obětavost. Jsme
rádi, že bude nadále posilou kolektivu lékařů chirurgického oddělení.
Bc. Martin Tvarůžek
Jednatel společnosti PP Hospitals, s. r. o.

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
učebna – ul. Krajířov a 15 – areál podnikatelského centra,
www. autoskolanosek.cz
– nov ý systém zkušebních testů, ceník školného
Telef on: 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669

Přihlášky a zahájení
vždy v pondělí 14:00 - 16:00 h
učebnice a výukov é CD zdarma, školné splátkově

Milé sestřičky, nebaví Vás jezdit za prací do
vzdálených nemocnic ?
Ø

Přijďte pracovat mezi nás do Nemocnice
Dačice, PP Hospitals, s.r.o.
Ø
Budete mít možnost se uplatnit na různých
odděleních.
Ø
Poznáte příjemný kolektiv a pracovní prostředí,
umožníme i růst ve vzdělávání.
Ø
Naše oddělení hodnotí především klienti, kteří
považují nemocnici za nemocnici rodinného
typu.
Ø
Pokud Vás tato krátká informace zaujala,
ozvěte se a rádi poskytneme odpovědi na Vaše
otázky.
Kontakt:
Dana Široká, hlavní sestra nemocnice, 384 422 301 –
klapka 352, 775 390 578, dana.siroka@pphospitals.cz
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Změny v dačické nemocnici

LETECKÉ MUZEUM V. GÖTHA A MĚSTO DAČICE

Měsíc srpen byl ve znamení velkých změn v dačické
nemocnici. První srpnový den vystřídal ve vedení chirurgického oddělení MUDr. Karola Chrenka MUDr. Jaroslav
Vopelka. Jmenování nového primáře byl přítomen starosta
města Rudolf Hájek. T en poděkoval odstupujícímu primáři za jeho dosavadní práci pro nemocnici a pacienty
našeho regionu a novému primáři popřál mnoho úspěchů
při řízení oddělení. MUDr. Jaroslav Vopelka vystudoval
Lékařskou fakultu MU v Brně, má dvě atestace v oboru
chirurgie a atestaci v oboru traumatologie. Působil na
chirurgickém oddělení ve Vyškově a poté v Úrazové nemocnici v Brně. Zároveň s novým primářem nastoupil na
oddělení MUDr. Nsenga Malu-Ma s atestací v oboru. Po
zajištění celodenní anesteziologické služby od června letošního roku je nástup dalších lékařů na chirurgii významným krokem ke stabilizaci tohoto oddělení.
10. 8. došlo v nemocnici k další významné události.
Ve funkci ředitele nemocnice vystřídal Bc. Martina Tvarůžka Ing. Leoš Dostál. Ing. Dostál je zkušeným odborníkem v oblasti managementu lůžkových zdravotnických
zařízení. Devět let řídil nemocnici v Blansku a problematiku ekonomiky zdravotnických zařízení také vyučoval na
IDPVZ v Brně. Společnost PP HOSPIT ALS získala
počátkem letošního roku další dvě nemocnice ve Středočeském kraji, a to nemocnici v Českém Brodu a nemocnici v Brandýse nad Labem. Bc. Martin T varůžek postoupil
na pozici ředitele nákupu a logistiky pro celou společnost.
Pavel Habr, místostarosta

zvou občany na
slavnostní odhalení pamětní de sky na rodném domě
GENERÁLMAJORA V. V.

KARLA ALEXANDRA POSPÍCHALA
PILOTA 311. BOMBARDOVACÍ PERUTĚ RAF

Pietní akt se koná v sobotu 15. září 2007 v 10:00 h,
v Antonínské ulici čp. 51, Dačice
Součástí bude přelet armádních letounů z letecké základny
Náměšť nad Oslavou

generálmajor letectva v. v.
KAREL ALEXANDER POSPÍCHAL
* 23. 3. 1913 Dačice - † 7. 7. 2006 Londýn
Mládí prožil ve Znojmě a po absolvování střední školy začal pracovat u firmy Baťa jako manažer. Do
armády narukoval v roce 1935 a přísahu složil u pěšího pluku v Uherském Hradišti. Vzápětí byl přeložen
k letectvu do pilotní školy v Chebu.
Po jejím absolvování sloužil u 7. letky 2. pluku v Olomouci.
Od 25. září 1939 je veden v seznamu příslušníků čs.
letectva ve francouzském Bordeaux. Ve Francii se měl
také podílet na výrobě plynových masek. Po pádu Francie
tam byla situace čs. letců kritická. Karel A. Pospíchal
odplul, pod vedením mjr. let. Alexandra Hesse (první čs.
velitel známé 310. stíhací perutě) 19. června 1940 na lodi
ARY SCHAEFFER do anglického přístavu, kam dorazili
o čtyři dny později 23. června 1940.
Pilotním výcvikem na britských strojích prošel od
března 1941 a operačně začal létat v červenci 1941.
V průběhu prvního operačního turnusu (1941/42) vykonal
30 operačních letů. Od ledna 1943 létal jako zkušební pilot u No. 5 MU v Kemble. Na přelomu let 1943/44 absolvoval další operační výcvik u No. 111 OT U na Bahamském souostroví jako velitel osádky. Druhý turnus u 311.
perutě zahájil v červnu 1944. Stačil odlétat 20 protiponorkových patrol, než byl 29. 10. 1944 těžce raněn při havárii
Liberátoru, který startoval na potopení ponorky uvízlé v
norských fjordech a jehož byl velitelem.
Když skončila válka, byl ještě v nemocnici. Lékaři mu
doporučili, aby i poté zůstal v Anglii na doléčení. Mezitím
se politická situace doma změnila, a tak požádal o britské
občanství, které získal v roce 1947. Patřil mezi zakladatele Svazu letců svobodného Československa v Londýně.
Několikrát navštívil i rodnou vlast, naposledy v roce
2004, kdy se setkal s tehdejším ministrem obrany Karlem
Künhlem. Bohužel byl již těžce nemocen a o dva roky
později 7. 7. 2006 ve věku 93 let v Londýně zemřel.
Generálmajor letectva v. v. byl čtyřnásobným nositelem Československého válečného kříže 1939 a trojnásobným nositelem medaile Za chrabrost.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum VG
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Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu
č. 4, ul. B. Němcové č. p. 209,
Dačice V
2+1, o velikosti:
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna
WC
Sklep
Kolna
Celkem

15,75 m2
17,43 m2
6,42 m 2
6,13 m 2
3,89 m 2
1,36 m 2
2,87 m 2
10,68 m2
64,53 m2

Nájemné za první měsíc nájmu nabízeného bytu je
tvořeno součtem základní složky ve výši nejméně
50 000 Kč, kterou nájemce nabídne a kterou zaplatí
před podpisem nájemní smlouvy a regulovaným
nájemným stanoveným podle platných právních
předpisů pro příslušné období. Základní složka se
po skončení pronájmu nevrací.
Nájemné za druhý a každý následující měsíc nájmu
předmětného bytu je ve výši odpovídající regulovanému nájemnému platnému pro příslušné období.
Při podání nabídky složí zájemce jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15 000 Kč na pokladně MěÚ v Dačicích nebo bezhotovostně na
účet města č. účtu 6015-0603143369/0800, variabiní symbol 209004.
Žadateli, který nabídne nejvyšší základní složku nájemného bude při uzavření nájemní smlouvy zaplacená jistota odečtena z nabídnuté základní složky
nájemného. V případě, že vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní smlouvu
do 1 měsíce od schválení nájmu radou města Dačice, zaplacená jistota se nevrací. Zájemcům, kteří
nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10.
2007 na dobu neurčitou získá ten zájemce, který
předloží v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronájem bytu č. 4, Dačice 209/V“
nejvyšší nabídku základní složky.
Kone čný termín pro podání ž ádosti:
7. 9. 2007 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Více informací na bytovém odboru
MěÚ Dačice, tel.: 384 401 234
Město Dači ce si vyhraz uje právo odmítnout vš echny
doručen é nabíd ky, neuzavřít náj emní s mlouvu s žádným
žadatel em a veř ejnou nabídku zrušit.
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Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Nádražní 97/II., Jindřichův Hradec
(vedle pekárny Velíšek, naproti České spořitelně)
tel. kancelář: 721 620 178 – Kaiferová
1/ ÚVĚRY NA BYDLENÍ
−
garance 3,5% úroku ze st. úvěru do splacení
−
možnost kdykoli úvěr předčasně doplatit
−
převod čl. práv v družstvu, úvěr do l mil. Kč pouze 2 ručitelé
2/ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
3/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ

Dny evropského dědictví 2007 v Dačicích
Dny evropského dědictví (European Heritage Days) každoročně
v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které
jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání cest
ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. V České
republice se EHD konají pravidelně od r. 1991. V Dačicích lze v těchto dnech navštívit:
Státní zámek Dačice
15. září 10:00 - 16:00 h
16. září 10:00 - 16:00 h
(V uvedenou uzavírací hodinu začíná poslední prohlídka)
Vstupné : běžné (plné 60 Kč, snížené 40 Kč)
Doprovodné akce:
Prohlídka záme ckého skle pení pod hospodářskou
budovou. Vstupné: z darma
Městské muzeum a gale rie
15. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
16. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
Vstupné: z darma
Doprovodné akce:
Výstava: Obraz y a kresby Jose fa ZeithammelaZahořanského ze sbírek gale rie
Věž kostela sv. Vavřince
15. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
16. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: z darma
Kostel sv. Vavřince
15. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
16. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: z darma
Klášte rní kostel sv. Antonína Paduánského
15. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
16. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: z darma
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Vítězství vůle
O tom, jak lidská vůle
a vytrvalost dokáže zvítězit nad tělesným handicapem, přesvědčil 25.
července 2007 všechny
návštěvníky dačické věže
jeden náš spoluobčan s
těžkých pohybovým postižením (bohužel jsem si
nepoznamenal jeho jméno), když 150 schodů vydržel zdolávat bezmála 3
hodiny!
T ento úctyhodný výkon bych na tomto místě rád ocenil, a to tím spíše, že se nejednalo o jeho první rozhlednu.
Je zároveň výzvou nejen pro pohybově znevýhodněné
návštěvníky, ale hlavně pro nás ostatní, kteří se cítíme
zdrávi. Možnost pokořit dačickou věž máte ještě první dva
víkendy v září a nebo po domluvě, sledujte také plakát na
dveřích u vstupu na věž. A pamatujte - nejen že se budete
moci za odměnu pokochat krásnou vyhlídkou, ale zároveň
uděláte něco pro své zdraví. Touto radou se dnes řídí již
několik občanů našeho města, kteří výstup podnikají
každý den.
Antonín Štěpánek

Máme řeku!
Určitě jste si všimli, že jsme
se (ČSOP Vysočina) za finanční
podpory města Dačic pustili do
sečení kopřiv okolo řeky Dyje
od lávek proti proudu k nádraží.
Ještě nám kousek zbývá, ale to
už snad brzy doděláme. Potom
nás ještě čeká úkol sehnat někoho, kdo by posekl zbývající
část louky. Když se to nepovede, začátkem září louku doseče zemědělské učiliště. Kdo
jste se ještě nebyli podívat, přikládám fotografii.
Kdyby náááááhodou někoho napadlo, že by nám v budoucnu mohl pomoci, stačí dvě tři hodiny, volejte prosím
775 928 581.
Milena Kráľová, ČSOP "Vysočina"

WEB ZŠ KOMENSKÉHO
Zavzpomínejte s námi na minulý školní rok
podívejte se na w ebové stránky naší školy

www.zsdacice.eu
připomeňte si fotografiemi, videi
a doprovodnými texty,
co jsme všechno podnikli, viděli a vytvořili.

OBRÁZKOVÉ OKÉNKO
Vernisáž výtvarného projektu VESMÍR
S výtvarnou výchovou jsme se na sklonku školního
roku rozloučili slavnostním odhalením projektu Vesmír.
Galaxie XXXL, kterou jsme představili školákům z
1. stupně, vznikla megavelkým třeskem v myslích žáků 7. ročníku, kteří své originální představy a fantazie zpracovali
ve formě patnácti planet
obývaných nezvyklými
obyvateli.
Instalace, umístěná v
chodbě u šaten, zveme na pokoukanou J, je poseta
hvězdami, které tvoří netradiční souhvězdí, kometami,
mlhovinami a dalšími prazvláštními vesmírnými tělesy,
která by bylo obtížné vůbec pojmenovat.

Vernisáž zahájil XL777, který jako první sebral odvahu a vystoupil před vřavu pozemšťanů. Poté se již sami
obyvatelé planet Ohnivač, T ajtrdlíkov, Láskomil, T ekotoha, Mezivodí, Kržmolov, Sušenkománie a řady dalších
představili scénkami, v nichž nechali nahlédnout do svého
mimozemského života. Některým se u nás na planetě
Zemi zalíbilo natolik, že se rozhodli zde zůstat. Ale jen do
té doby, než navštívili hodinu matematiky – takovéto
způsoby mučení se prý u nich v galaxii nevyskytují. T o
však netušili, že u nás brzy začínají prázdniny. I když už
skončily, doufám, že byly pohodové, suprové a plné
nezapomenutelných zážitků!!!
Mgr. Romana Čurdová, ZŠ Komenského

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

8/2007

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Historická společnost pro aktualizaci odkazu české
reformace Veritas, ve spolupráci s odborem Klubu
českých turistů v Telči a Muzejním spolkem v Dačicích
pořádá

v neděli 9. září 2007
PUTOVÁNÍ DO VELKÉ LHOTY A ZPĚT

Starty:
Dačická trasa
Te lčská trasa

10:00 h - Markvarec - hospoda na návsi
10:00 h - Krahulčí, hostinec na Kocandě

Program:
13 – 15 h - Velká Lhota, Evangelický tole ranční are ál
Zahájení: tzv. horní kostel, 13:00 h, přivítání účastníků, seznámení s památkovou a kulturně historickou
hodnotou Evangelického tolerančního areálu a jednotlivých staveb, promítání, soutěže, nahrávky, komentovaná
výstavka.
Na startu obdrží účastníci startovní letáček s plánkem
cesty a potřebnými informacemi. Setkání ve Velké Lhotě
bude jistě pro mnohé vítanou příležitostí pro sdílení
dojmů. Pro koho by byla turistická cesta příliš náročná
(tam i zpět cca 25 km), může si na startu vyzvednout
plánek a projít pouze její kratší úsek. I když se jako
obvykle na túru vybavíme balíčkem potřebným pro utišení
hladu a žízně, je dobré poznamenat, že ve Velké Lhotě
může poskytnout skromné občerstvení i místní hostinec.
Nezbývá tedy než doufat, že i počasí bude přát, aby dojmy
z přírody i program byly zarámovány hřejivým úsměvem
sklonku letních dnů. Na shledanou ve Velké Lhotě !
Týž den lze v rámci Festivalu řemesel a vyznání
navštívit v blízkém okolí další cíle: Farmu a výstavu vzorků kachlí v Olší, Stevy, s. r. o. - 10 - 12 h; Zahradnictví
Kopřiva ve Velké Lhotě - 14 – 16 h; Včelí farmu Nosek
v Kostelní Myslové - 14 - 17 h.
dr. Eva Melmuková
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Nová zářijová výstava v městské galerii
Výstava přiblíží tvorbu akademického malíře Josefa
Zeithammela-Zahořanského, který je v dačické galerii zastoupen řadou obrazů, grafik a kreseb. Výstava je
připravena u příležitosti 55. výročí úmrtí autora a přináší
možnost nahlédnout do díla jednoho z žáků Maxe Švabinského, který má v Dačicích v galerii své stálé zastoupení.
Josef Zeithammel se narodil 13. 3. 1891 v Roudnici
nad Labem, vystudoval gymnázium a Akademii výtvarných umění v Praze ve speciálce Maxe Švabinského
(1910 - 1914, 1918). S profesorem M. Švabinským ho pojilo dlouholeté přátelství. Celý život působil jako profesor
kreslení, nejdříve v Klatovech, v Litoměřicích, v Opavě
(1921 - 1938), poté v Brně, v Jevíčku, Boskovicích a v
T išnově (1942 - 1951). Zemřel 13. ledna 1952 v T išnově.
Podnikal studijní cesty po Itálii, Jugoslávii, Rakousku,
Německu, Polsku, Maďarsku, v Paříži. Byl členem Syndikátu výtvarných umělců československých, ve výtvarném
sdružení Mánes, Aleš, MSVU Ostrava, Blok Brno.
Zanechal po sobě umělecký odkaz v podobě realistické
tvorby olejů, akvarelů, kreseb a grafických listů různých
technik. Byl portrétistou, krajinářem, ilustrátorem. V roce
1946 změnil své dosavadní německé jméno „Zeithammel“
na české „Zahořanský“ a signoval svá díla tímto jménem.
Zahájení výstavy proběhne v Městském muzeu
a galerii v Dačicích v sobotu 8. z áří 2007 v 16 hodin z a
účasti autorova syna ing. Ladislava Zahořanského
z Brna. Hude bní doprovod ve rnisáže - Blanka Henz lová.
Mgr. Marie Kučerová

Koncertní babí léto ve Velké Lhotě
v V sobotu 1. 9. 2007 do Lhoty zavítá Alikvotní pě ve cký sbor Spektrum z Prahy, který vede renomovaný
odborník na alikvotní zpěv Jan Staněk. Jejich hostitelem bude domácí komorní sbor Festivia Chorus pod
vedením Jitky Čudlé. Na koncertě uslyšíte jediný
pěvecký sbor na světě, který se věnuje alikvotnímu
zpěvu. Při zpěvu jediného člověka máte dojem, že
slyšíte dva hlasy. Když touto technikou zpívá více lidí
současně, vzniká nepopsatelně krásný zvuk.
v V sobotu 8. září 2007 vystoupí ve Velké Lhotě soubor
Piffe raios (um. vedoucí PaedDr. Ina Václavů). Pod
tímto tajuplným názvem se skrývá soubor paní a dívek,
které hrají na různé druhy zobcových fléten a zpívají
také jako ženský sbor. Soubor do Velké Lhoty přijede
z Lázní Bělohrad (Královéhradecko).
v V sobotu 15. z áří 2007 vystoupí výborný trumpe tista Jiří Pelikán. První trumpetista Jihočeské komorní
filharmonie zde zahraje stěžejní barokní trubkový
repertoár. Na varhany ho doprovodí lhotecká varhanice
a sbormistryně Jitka Čudlá.
Všechny koncerty se konají v tzv. horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě a začínají
v 19:30 h. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 25 Kč.
Jitka a Josef Čudlých, Velká Lhota
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Za dačickou kostku cukru,
postřehy z festivalu - II. část
v

Je neděle 15. července a začíná 2. dějství festivalu.
Dopolední pohádka v knihovně má hezkou návštěvu.
Je tropický den, takže nezdržujeme začátek a DS Tyláček, domácí soubor, zaplní celý hrací prostor
pohádkovými bytostmi a s chutí zahrají pohádku
O nezbedné princezně Ance a loupežnících. Nestíháme na konci předat „kostky“ , za což se moc omlouváme.

v

v

v

v

v

v

Večer na zámku. Přijíždí DS Piki Volyně. Bytelná
klasická divadelní scéna, slušná divácká účast. Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho je zatím asi
vrcholem divadelních večerů letošního ročníku. Jsme
rádi, že Volyňští opět v Dačicích předvedli něco ze
svého bohatého repertoáru. Míla Pikolon v ženské
roli a v šátku je kouzelný. Zkouším po něm „třepat
bradou“ , ale nemám šanci! Hezký večer. Nasvícená
scéna by ovšem dala představení ještě větší kouzlo!
Středa 18. 7. Opět hudební večer na zámku. Dobrá
návštěvnost, dobré počasí, dobrá nálada. Začínají
Mošny z Brna a jsou výborní, zvláště mužský bas je
famózní. Po nich přichází Ivan Hlas a Norbi Kovacs.
Navozují bezprostřední atmosféru, na nic si nehrají
a hrají. Asi uprostřed koncertu přelétá nad nádvořím
zámku balon - bomba, to tu ještě nebylo. Výborný
večer.
Divadelní pátek na zámku. Konečně pořádná klasická scéna s oponou. Postavili ji a přivezli herci ze
Stonařova. Jsou u nás již poněkolikáté a jsou čím dál
tím lepší. Zahrají Klicperovu Potopu světa, náš
technik Honza jim při stavění prokopne dveře od
skříně, náramná sranda a pohoda.
Sobotní večer opět na nádvoří. Počasí snad už dalo
pokoj. Nakoptyjátr z Jihlavy nám ve dvou hercích
předvedl velké divadlo. Komorní příběh stárnoucí divadelní hvězdy a jejího komorníka. Nemusí se hrát
jenom komedie, po tomto představení jsem o tom
přesvědčen. Výborné výkony, doplněné krásnou muzikou. Jen by to chtělo ještě divadelní osvětlení, ale
to letos bohužel kvůli brzkým začátkům nejde! Jinak
ale krásný divadelní večer.

Poslední den festivalu. Neděle 22. 7. začíná dopolední pohádkou v knihovně. Herci z HP divadla mají při
cestě k nám trochu smůly v podobě padlého stromu
přes cestu. Malé zdržení začátku a dost nejisté počasí. Nakonec ale Krakonoš pekařku Jířu „napravil“
a bylo to milé zakončení dětských pořadů.
Večer na zámku, pěkná návštěvnost, dobré počasí.
Začíná Devítka, mají svého zvukaře, ale trošku mu to
„nejde“ . I náš pan starosta, který byl opět na zámku,
říkal, že to bylo moc ostré. Po Devítce nastupuje Robert Křesťan a Druhá tráva. Taky si vzali svého
technika, a to je jiné kafe. Výborný zvuk, výborný
koncert, dva přídavky na závěr, velký potlesk.
Krásný a pohodový závěr festivalu.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na festivalu podíleli: manželům Bisovým ze Státního zámku Dačice,
Městu Dačice, děvčatům z Městské knihovny a Muzea,
sponzorům, mým obětavým spolupracovníkům, technikům a především divákům, kteří nám projevovali svojí
přízeň.
Letošní celková návštěva se vyšplhala nakonec k číslu
715, což je necelá polovina loňského rekordního ročníku.
Zvláště divadelní představení, ochuzena o večerní nasvícení jednotlivých scén, byla brzkým začátkem více postižena. Není to jen můj názor a názor účinkujících divadelních souborů, ale i dosti velkého počtu návštěvníků,
kteří s námi v průběhu festivalu o tomto tématu hovořili.
Musíme najít cestu, a já pevně věřím, že při vzájemné
snaze se nám podaří tento letošní menší organizační
nedostatek vyřešit ku prospěchu ročníku příštího a vzájemné spokojenosti.
Festival má již v kulturním létě svoje místo, tradici,
kvalitu a dobrý zvuk. Je to i významná kulturní propagace
našeho města a je jistě dobré v tomto dění pokračovat.
Skončil desátý ročník, ať žije číslo 11.
Festivalové postřehy zapsal
Olin Svoboda - ředitel MěKS Dačice

Městské kulturní středisko Dačice

přijme chlapce do kurzu tance
Začátek kurzu koncem září
Přihlášky na tel.: 384 401 278

KULTURA
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31. 8. v 17:00 h a 19:30 h
1. 9. v 19:30 h
DIVOČÁCI
Film USA s titulky. Vstupné 65 Kč.

7. 9., 8. 9., 9. 9. v 19:30 h
PUSINKY
Český film. Vstupné 60 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodný.

21. 9. v 16:30 h a 19:30 h
22. 9. v 17:00 h
HARRY PO TTER
A FÉNIXŮV ŘÁD
Film USA s českým dabingem
Vstupné 70 Kč

28. 9., 29. 9., 30. 9. v 19:30 h
RO MING
Komedie s B. Polívkou a M. Labudou
Film ČR/SR
Vstupné 70 Kč

MMa G

14. 9., 15. 9., 16. 9. v 19:30 h
BAREVNÝ ZÁVO J
Film Čína/USA s titulky
Vstupné 65 Kč.
Mládeži do 12 let nevhodný.
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O brazy a kresby Josefa Ze ithammela-Zahořanského
Výstava ze sbírek galerie
(u příležitosti 55. výročí úmrtí autora)
Slavnostní zahájení v sobotu 8. září v 16:00 h
Otevřeno do 30. 9. denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h

Putování do Velké Lhoty
ne děle 9. z áří 2007
Odjezd z Dačic do Markvarce v 9:30 h z Havlíčkova nám.,
z Markvarce v 10 h pěšky do V. Lhoty. Zpět z V. Lhoty do
Dačic autobusem v 15 h, případně pěšky podle zdatnosti.
Přihlášky na autobus: tel. 384 422 493

MěKS

KI NO
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pátek 26. září v 18:00 h
V I C T O R I A - plavba kolem světa
Přednáška cestovatele Ivana Orla o plavbě kolem světa
na historické plachetnici Victoria
Vstupné 20 Kč
Komorní sál MěKS

sobota 28. září ve 20:00 h
SECRET - tane ční zábava
Vstupné 60 Kč

