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RADA MĚSTA
na své 18. schůzi konané 4. 7. 2007 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2007 v těchto
objemech: příjmy 1.186,13 tis. Kč, výdaje 983,74 tis.
Kč a přebytek 202,39 tis. Kč
• schválila poskytnutí záštity představitele města pro
agenturu ŠP Production na koncert z cyklu Po jihočeských zámcích, který se bude konat v prostorách
Státního zámku Dačice dne 14. 8. 2007. Záštita bude
poskytnuta formou příspěvku ve výši Kč 5.000,–
z kterého budou uhrazeny honoráře účinkujících.
• schválila navýšení limitu finančních prostředků na nákup knih a periodik pro Městskou knihovnu o Kč
10.000,–. Peníze budou použity pro potřeby výměnných souborů na pobočkách MěK v místních částech
Bílkov, Chlumec, Dolní Němčice a Velký Pěčín.
• schválila poskytnutí finanční dotace Sboru dobrovolných hasičů Dačice na oslavy 125. výročí založení
ve výši Kč 36.000,–
• schválila ukončení nájemní smlouvy na pronájem
kanceláře č. 142 v Obchodním centru v Antonínské
ulici s Mgr. Dejmkovou a uzavření nové nájemní
smlouvy na tuto kancelář s firmou Allrisk reality
a finance, s. r. o. se sídlem v Brně za dohodnuté
čtvrtletní nájemné ve výši Kč 4.059,– (bez DPH
a bez služeb). Záměrem je zřízení kanceláře detašovaného pracoviště této společnosti.
• schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem
kanceláře č. 145 v Obchodním centru v Antonínské
ulici s K. Reidlem za dohodnuté čtvrtletní nájemné
ve výši Kč 1.500,– (včetně DPH i služeb). Záměrem
je provozování poradenské činnosti v oblasti zdravotnictví, a to každé druhé pondělí v měsíci.
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s Lukášem Károu – KAZAVA, Bílkov 79, na rekonstrukce střešního pláště dvorního objektu č. 58/I.
Dodatkem se navyšuje cena díla o Kč 66.609,–
včetně DPH a současně se prodlužuje termín plnění
do 9. 7. 2007.
• schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s. r. o. na stavbu veřejného osvětlení v ulicích Pantočkova, Na Peráčku, Červenkova
a Strachovského za cenu Kč 510.000,– včetně DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo s T echnickými
službami Dačice s. r. o. na stavbu veřejného osvětlení
v ulici Husova v Dačicích za cenu Kč 247.000,–
včetně DPH
• schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
oprav místních komunikací v Dačicích, Dolních
Němčicích a Velkém Pěčíně

Zdarma do kaž dé rodiny
Če rvene c 2007

Pravidla pro výběr nájemců
bytů v bytovém domě č.p. 305/I
v ul. Bratrská, Dačice
Rada města Dačice na své 15. schůzi dne 23. 5. 2007
schválila usnesením číslo 286/15/R/2007 „Pravidla pro
výběr nájemců bytů v bytovém domě č.p. 305/I, ul.
Bratrská, Dačice“ a rozhodla seznámit veřejnost s těmito
pravidly.
Město Dačice je investorem i budoucím vlastníkem
osmi malometrážních bytů v bytovém domě postaveném
na parcele p.č. 1235 v obci a katastrálním území Dačice.
V novém bytovém domě je 8 malometrážních bytů,
jejichž přehled je uveden v následující tabulce.
Velikost
1
2
3
4
5
6
7
8

1+0
1+0
1+1
1+1
1+0
2+0
1+1
1+1

Užitková plocha
bytu v m 2
44,63
43,95
50,55
51,97
42,72
55,24
46,88
48,16

Poznámka
upravitelné byty
upravitelné byty







Byty byly budovány za finanční pomoci státu. Město
obdrželo dotaci ze státního fondu rozvoje bydlení.
Na základě příjmu dotace je obec povinna souhlasit
s podmínkami dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb. v úplném znění. Následující omezující opatření dle Nařízení
vlády č. 146/2003 Sb. zní:
1) Obec uzavře smlouvu o nájmu bytu dle tohoto nařízení pouze s příjmově vymezenou osobou, která
nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému domu nebo k bytu, ani je neužívá právem
odpovídajícím věcnému břemeni. T uto podmínku
musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají
v bytě bydlet:
a) s amostatně žijící osoba, která prokáže, že její
průměrný měsíční příjem zjištěný podle § 2
písmene e) Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.* v
období 12 kalendářních měsíců pře d uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8mi
násobek průměrné měsíční mzdy za národní
hospodářství zveřejněné Českým statistickým
úřadem**, přitom, bude-li smlouva o nájmu
bytu postaveného s dotací podle tohoto
nařízení uzavřena v období od 1. července do
31. prosince, bude čistý měsíční příjem
porovnáván s průměrnou mzdou za minulý
kalendářní rok (2006) za národní hospodářství,
zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým
úřadem,
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osoba s dalšími členy domácnosti, která prokáže, že průměrný měsíční příjem domácnosti
nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců
před uzavřením nájemní smlouvy 1,5násobek
průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem, přitom, bude-li smlouva o nájmu bytu
postaveného s dotací podle tohoto nařízení
uzavřena v období od 1. července do 31. prosince, bude čistý měsíční příjem porovnáván
s průměrnou mzdou za minulý kalendářní rok
(2006) za národní hospodářství zjištěnou a zveřejněnou Českým statistickým úřadem.
2) Nájem nebude vyšší než součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333; takto stanovené nájemné může obec každoročně k 1. červenci
(nejdříve po 12 měsících) upravit mírou inflace.
3) Obec nepodmíní uzavření smlouvy o nájmu bytu
složením finančních prostředků na úhradu nákladů
výstavby (lze pouze smlouvou o poskytování vratné zálohy – nejvýše trojnásobek měsíčního nájemného).
4) Obec uzavře smlouvu o nájmu bytu dle tohoto nařízení nejdéle na dobu 2 let, smlouvu lze opakovaně
prodloužit.
5) Obec nesmí provést změnu užívání bytu k jiným
účelům než k bydlení a byt zůstane po celou dobu
nájemním bytem.
6) Obec nesmí dát souhlas s uzavřením smlouvy
o podnájmu.
Zájemci o pronájem bytu musí splňovat následující kritéria a podmínky:
Ø o byty se mohou ucházet občané s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech
Ø všichni uchazeči musí být občané ČR.
b)

Nabídky na pronájem bytů musí být doručeny
do 15. 8. 2007 do 10:00 h na podatelnu Městského úřadu
Dačice, Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice v uzavřené
obálce zřetelně označené:
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Výše příjmů (příloha II.), uchazeče a spoluuživatelů
bytu musí být potvrzena zaměstnavatelem. Osoby samostatně výdělečně činné doloží příjem kopií daňového
přiznání potvrzenou finančním úřadem.
V případě, že uchazeč a spoluuživatelé jsou vedeni
na úřadu práce nebo pobírají sociální dávky, musí být
příjmy potvrzeny příslušnými úřady.
Krité ria výběru:
Ø průměr všech příjmů na jednoho člena domácnosti.
Pořadí uchazečů bude stanoveno od uchazeče s nejnižším průměrem všech příjmů na jednoho člena domácnosti po uchazeče s nejvyšším průměrem všech příjmů na jednoho člena domácnosti. Při rovnosti průměru
všech příjmů na jednoho člena domácnosti rozhodne
o přidělení bytu losování.
V případě nedoručení požadovaných příloh spolu
se žádostí nebo při zjištění uvedení nepravdivých údajů
bude uchazeč z výběru vyřazen.
Nájemné v těchto bytech je věcně usměrňované a je
stanoveno podle platných právních předpisů ve výši
44 Kč/m2 /měsíc podlahové plochy bytu + měsíční náklad
za zařizovací předměty v bytě. K nájemnému za byt
se platí zálohy na služby (např. elektřina ve společných
prostorech, voda, ST A, kontroly plynových komínů).
Na základě vyhodnocení doručených žádostí jmenovanou komisí a po schválení radou města budou s vybranými uchazeči uzavírány nájemní smlouvy od 1. 10.
2007.
Vysvětlivky:
* příjmem se rozumí příjem zjištěný stejným způsobem
a ve stejném rozsahu, jako je zjišťován příjem pro účely životního minima podle zvláštního právního předpisu
**průměrná měsíční mzda za národní hospodářství zveřejněná Českým statistickým úřadem za rok 2006
činila 20 211 Kč
Stanislav Doležal,
vedoucí bytového odboru

NEO TVÍRAT  ŽÁDOSTO BYT v bytovém domě
č.p. 305/I, ul. Bratrská v Dačicích
Žádosti musí obsahovat tyto přílohy:
Ø příloha I. k nájemní smlouvě „Prohlášení“
Ø příloha II. k nájemní smlouvě „Doklad o výši příjmu“
Ø příloha IV. k nájemní smlouvě „Čestné prohlášení
– sociální a zdravotní pojištění  nedoplatky“
Ø příloha V. k nájemní smlouvě „Čestné prohlášení
– vlastnické nebo spoluvlastnické právo“
Žádosti a přílohy jsou k vyzvednutí na Městském
úřadu Dačice, bytový odbor, číslo dveří 201, Krajířova
27/I, Dačice.

Výměna řidičských průkazů

1 8 50
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 30. 6. 2007

Město Dači ce informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 7/2007. Ročník jedenáctý. 12 čísel ročně. Zdarm a. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing.
Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Závě re čný účet měs ta za rok 2006

Přijaté dotace

Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání dne 20. 6.
2007 projednalo Závěrečný účet města Dačic za rok 2006
a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením bez
výhrad. V následujících tabulkách jsou uvedeny pouze
základní údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů. Úplný
text závěrečného účtu města je k dispozici na finančním
odboru městského úřadu u Ing. Andrejsové, vedoucí
finančního odboru (tel. 384 401 220).

Převody z vlastních fondů a hospodářské
činnosti

Příjmy
Daně z příjmů fyzi ckých osob (DPFO)
DPFO – závislá činnost
DPFO – samostatně výdělečná činnost
DPFO – zvláštní sazba
Daně z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišťování život. prostředí
poplatky za ukládání odpadů
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za odnětí zemědělské půdy
poplatek za odnětí lesní půdy
poplatek za komunální odpad
Ostatní daně a poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřej. prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z výherních hracích přístrojů
Výtěžek z výherních hrací ch přístrojů
Daň z nemovitostí

Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu majetku
příjmy z pronájmu pozemků (i rybníky)
příjmy z pronájmu lesů
příjmy z pronájmu hrobových míst
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
příjmy z pronájmu vodohospod. zařízení
příjmy z pronájmu veřejného osvětlení
příjmy z pronájmu vodovodů
Příjmy z úroků a realizace fin. majetku
Přijaté sankční platby a vratky
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku
Přijaté splátky půjček

Ne daňové příjmy
Příjmy z prodeje akcií
Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem

v Kč
18 572 156,70
12 529 364,00
5 319 843,70
722 949,00
20 095 559,00
13 387 419,00
6 708 140,00
21 611 023,00
4 548 345,00
6 931 992,00
3 499 743,00
6 800,00
162 753,00
45,00
3 262 651,00
980 941,00
311 592,00
177 511,00
36 121,00
455 707,00
288 661,78
4 274 972,00
77 303 650,48
422 566,00
100 000,00
7 447 075,68
788 290,70
562 520,00
22 215,00
3 219 549,98
2 750 000,00
69 500,00
35 000,00
3 310 730,39
776 122,03
2 024 118,29
1 024 403,73
15 105 016,12
23 880 690,00
36 349 786,60
60 230 476,60
152 639 143,20
53 239 831,00
2 564 516,00

Příjmy celkem
Výdaje
Deratizace
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby
Turismus, cestovní ruch
Pozemní komunikace
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost, volnočasové
aktivity, zájmová činnost
Zdravotnictví – nemocnice
Nivy bytový dům – úrok z úvěru
Bytové hospodářství
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Veřejné osvětlení – provoz a údržba
Pohřebnictví
Správa nemovitostí v majetku města
Dispozice s majetkem, daň z převodu nem.
Administrace Programu obnovy venkova
Ochrana životního prostředí
Sociální péče
Obrana a bezpečnost
Všeobecná veřejná správa
Neinvestiční platby rozpočtům
Volby do sněmovny, zastupitelstev obcí
Daň z příjmů právnických osob za obec
Finanční vypořádání minulých let
Vrácení cizích peněz
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55 804 347,00
1 516 088,00
209 959 578,20
v Kč
3 046,00
1 526 040,00
60 000,00
379 301,40
5 063 213,80
1 422 433,40
10 278 306,80
7 524 868,30

1 453 995,00
1 000 000,00
946 579,01
2 180 708,00
817 800,00
1 346 715,80
437 400,50
1 475 572,40
2 008 343,90
47 700,00
5 455 577,90
25 328 042,17
3 273 870,32
31 675 583,62
45 773,50
549 377,90
6 708 140,00
30 270,00
75 931,40
111 114 591,12
Běžné výdaje
Nákup majetkových podílů – lesy
500 000,00
Parkoviště – ulice Pivovarská
3 748 402,40
Komunikace v Borku u rod. domků
1 091 821,00
PD rekonstrukce ulic Krajířova a 9. května
1 939,70
Komunikace v Dolních Němčicích
1 355 490,16
Chodník ul. Jiráskova čp. 251/255
185 618,00
PD – lávka přes řeku Dyji
124 950,00
Chodník ul. Komenského
908 850,50
ČOV Toužín - splátka
1 935 359,00
PD dešťová kanalizace Borek
28 291,00
Přečerpávací stanice kanalizace Bílkov
77 350,00
Mateřská škola – investiční příspěvek
243 544,00
ZŠ ul. Komenského – PD, přístavba
77 000,00
ZŠ ul. Komenského – plynové kotle
540 319,00
MěKS – investiční příspěvek na automobil
270 000,00
Zastřešení stadionu
5 511 846,00
PD rekonstrukce šaten na stadionu
49 200,00
Dětské hřiště v ul. B. Němcové
2 310 254,10
Víceúčelové hřiště ZŠ ul. B. Němcové
61 542,00
Hřiště u ZŠ v ul. Komenského
11 900,00
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Venkovní koupaliště
ZTI NIVY III. etapa
Veřejné osvětlení U Tří křížů
Přístavba bytů k čp. 304/I
Koupě budovy na Palackého nám. 3/I
PD sociální zařízení budovy gymnázia
PD – veřejné osvětlení Peráček
Veřej. osvětlení ul. Komenského a Tyršova
Plynofikace Borek
Nákup pozemků
Pořízení auta pro městskou policii
Městská policie – záchytné kotce pro psy
Dokončení požár. zbrojnice v D.
Němčicích
Nákup auta pro odbor životního prostředí
Výpočetní technika pro městský úřad
Přístroje a zařízení pro městský úřad

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

39 999 743,00
5 692 032,50
77 802,50
4 065 813,00
6 100 000,00
48 000,00
18 000,00
554 000,00
2 353 737,20
1 900 322,00
180 000,00
3 570,00
6
200
306
254
80 794
191 909

407,00
000,00
864,00
976,50
944,56
535,68

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu za rok 2006
v Kč

PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Převody z hospodářské činnosti

Příjmy celkem
VÝDAJE

77
15
60
55
1

303
105
230
804
516

650,48
016,12
476,60
347,00
088,00

209 959 578,20

v Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

111 114 591,12
80 794 944,56

Výdaje celkem

191 909 535,68

RO ZDÍL
Příjmy celkem
Výdaje celkem

Roz díl = pře bytek roz počtu
FINANCO VÁNÍ

v Kč
209 959 578,20
191 909 535,68
18 050 042,52

v Kč

Splátky jistin přijatých úvěrů a půjček
Změna stavu účtů – zvýšení prostředků

-5 011 780,99
-13 038 261,53

FINANCO VÁNÍ CELKEM

-18 050 042,52

Rozpočtové hospodaření města za r. 2006
skončilo přebytkem ve výši 18 050 042,52 Kč.
V souladu s § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) v platném znění, § 20, zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, § 14 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech v platném znění a § 2
vyhlášky č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření
územně samosprávných celků a dobrovolných svazků
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obcí bylo provedeno přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Dačice za rok 2006.
Přezkoumání provedla Ing. Alena Zmrhalová, auditor,
číslo osvědčení 1176, člen Komory auditorů České
republiky, Pravdova 288/II, Jindřichův Hradec, 377 01.
Kopie zprávy auditora je součástí závěrečného účtu.
Závě ry z přezkoumání hospodaření:
• Při přezkoumání hospodaření Města Dačice za rok
2006 nebyly zjištěny chyby ani nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b) nebo c) zákona
č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí.
• Ne byla zjištěna rizika, která lze dovodit ze zjištění
dle § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí, a která mohou
mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.
• Podíl pohledávek a závazků na roz počtu města
a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku
města dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je přiměřený:
Podíl pohledávek na rozpočtu města
Podíl závazků na rozpočtu města
Ukazatel dluhové služby
Podíl zastaveného majetku
na celkovém majetku

4,45 %
25,86 %
4,54 %
18,56 %

Rozšíření služby pro občany
V květnu loňského roku byla na Městském úřadě
Dačice zavedena nová služba informování klientů
o možnosti vyzvednutí vyhotovených dokladů na správním odboru. Protože se tento způsob informování osvědčil, zavádí tuto službu od 1. srpna také odbor dopravy.
Od tohoto data může klient, který podá žádost o vystavení řidičského průkazu, sdělit pracovníkovi u přepážky název operátora a číslo mobilního telefonu (mimo
T-Mobile), na které chce prostřednictvím SMS zaslat
zprávu o vyhotovení dokladu. Po vyřízení žádosti oznámí městský úřad klientovi, že je doklad připraven
k vyzvednutí.
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Nová obecně závazná vyhláška
o místních poplatcích č. 2/2007
Na svém 4. zasedání dne 20. 6. 2007 schválilo zastupitelstvo města obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007
o místních poplatcích. Oproti původní vyhlášce o místních poplatcích však nedošlo k výrazným změnám.
Do článku 11 odstavce 4, písm. e) obecně závazné
vyhlášky byl dopracován další důvod pro osvobození
od poplatku za užívání veřejného prostranství, a to pro
fyzické a právnické osoby za užívání veřejného
prostranství k umístění stavebního zařízení při opravách
uliční fasády domu po dobu do 30 kalendářních dnů.
Dále došlo pro lepší přehlednost k přečíslování
jednotlivých článků vyhlášky a k vypuštění povinnosti
nahlásit ztrátu nebo odcizení evidenční známky na psa,
to vše po konzultaci s Odborem dozoru a kontroly
veřejné správy Ministerstva vnitra.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 nabyla účinnosti
dne 10. 7. 2007. Celé znění obecně závazné vyhlášky
můžete najít na internetových stránkách Města Dačice
www.dacice.cz v sekci radnice, úřední deska, vyhlášky
a nařízení.
JUDr. Eva Škodová, vedoucí odboru vnitřních věcí

107. narozeniny paní Marty Pokorné

V neděli 8. července oslavila své 107. narozeniny
nejstarší občanka Dačic paní Marta Pokorná. Vše nejlepší k narozeninám jí popřál kromě dalších gratulantů
i starosta Rudolf Hájek. Paní Marta Pokorná se i v tomto
úctyhodném věku těší obdivuhodné duševní svěžesti.

A K TU A LI T Y
•
•

Otvírací doba infocentra v srpnu: pondělí – pátek
od 8:00 do 17:00 h, soboty a neděle od 9:30 do
15:00 h.
Městská knihovna má i o prázdninách nezměněnou
výpůjční dobu: po, st, čt: 8:00 – 11:00, 12:00 –
17:00 h, pá: 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 h, v úterý
a v sobotu je zavřeno. Sobotní provoz začne opět
po prázdninách.
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MěKS Dačice zahájí v měsíci září Kurz anglického
jazyka pro začátečníky. Zájemci se mohou přihlásit
v kanceláři MěKS, Palackého nám. 4, Dačice, tel.:
384 401 278 – 9, e-mail: meks@dacice.cz
Provoz mateřských škol o prázdninách:
§ 30. 7. – 10. 8. všechny MŠ uzavřeny
§ 13. 8. – 24. 8. provoz zajištěn v MŠ B. Němcové
§ 27. 8. – 31. 8. otevřeny všechny dačické MŠ
II. zahrádkářská organizace ČZS Dačice, Svobodova 3/III oznamuje občanům, že moštování bylo
zahájeno dne 17. 7. 2007. Moštovat se bude vždy
každé úterý od 15:00 do 17:00 h.

Městské kulturní středisko Dačice

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

Pomozte sobě i ostatním osobám
se zdravotním postižením
u nás i v celé Evropské unii
V této době probíhá současně ve všech členských
zemích EU kampaň organizací osob se zdravotním postižením, jejímž cílem je shromáždit 1 milión podpisů
na podporu přijetí Evropské směrnice pro osoby se zdravotním postižením. Celoevropská kampaň potrvá do konce září 2007. Jestliže se podaří společnými silami
ve všech státech EU získat milión podpisů, bude možné
předložit Evropské komisi a Evropskému parlamentu
iniciativu, tedy návrh Evropské směrnice pro osoby
se zdravotním postižením.
Evropská směrnice zajistí rovná práva všem občanům EU – ať už v oblasti přístupu k informacím, školství, dopravě, apod. Důležité je, že se jedná o jeden
komplexní dokument. Dosud se práva osob se zdravotním postižením řeší pouze v jednotlivých oblastech
pomocí dílčích nařízení či směrnic. Směrnice bude danou
problematiku řešit komplexně a bude zavazovat členské
státy k začlenění této legislativy do vnitrostátního práva.
Hlavním organizátorem a garantem kampaně v České
republice je Národní rada osob se zdravotním postižením
ČR, na jejich webových stránkách www.nrzp.cz jsou
uvedeny další informace k celé kampani. Podle počtu
obyvatel naší republiky, máme společnými silami získat
21 000 podpisů.
Možnost připojení podpisů je těmito dvěma způsoby,
a to pomocí internetu – kde je možné podepsat petici
elektronicky a jsou tam k dispozici také všechny potřebné informace o kampani v českém jazyce nebo podpisem petičního archu. V Dačicích mohou občané podpořit tuto akci svým podpisem petičních archů, které
budou po celou dobu trvání kampaně k dispozici na Infocentru, Palackého nám. 1. Děkujeme za spolupráci a podporu dobré věci.
zdroj: výzva Václava Krásy, předsedy NRZP ČR
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O hasičské zbrojnici v Dačicích
3. prosince 1990 se konalo ustavující zasedání prvního městského zastupitelstva, zvoleného ve svobodných
komunálních volbách. Rada města i já, který jsem byl
zvolen starostou města, jsme začali řešit mnoho problémů, které jsme „zdědili“ po bývalém režimu. Jedním
z nich byly i neutěšené podmínky pro činnost hasičů
ve městě.
Připomenu, že tehdy hasiči užívali 3 objekty, starou
hasičskou zbrojnici na Vokáčově náměstí, zbrojnici
v Komenského ulici a garáže v Bratrské ulici. Podmínky
pro činnost zásahových jednotek byly velmi obtížné,
techniku nebylo kde udržovat ani opravovat.
Stará hasičská zbrojnice na Vokáčově náměstí byla
ve velmi špatném stavu a její rekonstrukce by město
finančně značně zatížila, aniž by řešila činnost zásahových jednotek či garážování techniky. Město ji proto
v roce 1992 prodalo Západočeským plynárnám. Po úplné
rekonstrukci, kdy z budovy zůstalo jen obvodové zdivo,
a vše ostatní muselo být vybudováno znovu, zde vznikla
služebna plynáren, která byla při tehdy rychle probíhající
plynofikaci města velice potřebná.
V představách dobrovolných hasičů, jak řešit situaci,
byla přístavba či nadstavba hasičské zbrojnice v Komenského ulici. Město během roku 1992 vedlo jednání se
Sborem požární ochrany v J. Hradci, kterému patřila
hasičská zbrojnice v Komenského ulici, o podmínkách
nadstavby této zbrojnice. Koncem roku 1992 dobrovolní
hasiči změnili názor, protože se ukázalo, že nadstavba
zbrojnice v Komenského ulici je technicky neproveditelná, a navrhovali vybudovat novou zbrojnici v Bratrské
ulici přestavbou existujících garáží. Ani toto řešení se
nakonec neukázalo jako dobré. Dalším návrhem dobrovolných hasičů, kterým jsme se zabývali v roce 1993,
bylo využít pro hasičskou zbrojnici garáže bývalých
Silnic Pelhřimov v ul. 9. května. Jednali jsme o tom
s Okresním úřadem i se Sborem požární ochrany
v Jindřichově Hradci, a ani tento návrh nešel realizovat.
V radě města jsme proto rozhodli vybudovat novou
společnou zbrojnici s profesionálními hasiči. Umístění
nové zbrojnice bylo odsouhlaseno do místa, kde dnes
hasičská zbrojnice stojí. V letech 1995 a 1996 jsme prováděli výkupy pozemků, a to dokonce na dvakrát,
protože požadavky ze strany hasičů a projektantů stavby
se měnily.
V roce 1997 uzavřelo Město Dačice s Hasičským
záchranným sborem okresu Jindřichův Hradec smlouvu
o poskytnutí finančního příspěvku a zajištění bezplatného
užívání části nebytových prostor. T ato smlouva za příspěvek 1 milión korun zajišťuje Městu Dačice a SDH
města Dačice užívání prostor v nové hasičské zbrojnici
bez časového omezení.
24. července 1998 byla nová hasičská zbrojnice uvedena slavnostně do provozu. Za aktivní pomoci města
s velkým přispěním státu byly problémy hasičů profesionálů i dobrovolných hasičů v našem městě s garážováním techniky, připraveností k výjezdům, šatnami
a ostatním sociálním zařízením pro zásahové jednotky
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vyřešeny. SDH Dačice může užívat prostory ve zbrojnici
i ke své spolkové činnosti.
Musím proto rozhodně odmítnout tvrzení Vlastislava
Švece v minulém čísle tohoto bulletinu, že prodej staré
hasičské zbrojnice byl ostudným činem vedení města.
Tato stará zbrojnice nemohla být k řešení základních
úkolů hasičů nijak využita. Rada města i já osobně jsme
se aktivně angažovali při výstavbě nové zbrojnice, která
přinesla hasičům nesrovnatelné zlepšení podmínek.
Ing. Jan Jelínek

Kvítek kvete na celosvětovém poli
Mimořádného úspěchu dosáhl dačický dětský pěvecký sbor Kvítek na mezinárodní soutěži Bohuslava
Martinů, která se konala od 28. června do 1. července
v Pardubicích.
V konkurenci 19 sborů z 8 zemí světa se Kvítek
umístil třikrát ve zlatém pásmu, v kategorii dětských
sborů, v kategorii sborů do 16 členů a v kategorii
duchovní hudba. Při závěrečném vyhlašování výsledků
byl Kvítek nominován spolu s dalšími třemi smíšenými
sbory a jedním mužským sborem z Ruska na soutěžní
vystoupení o hlavní cenu Grand Prix, kterou byl velký
křišťálový pohár a šek na 100 000 Kč.

Porota v tajném hlasování vybrala hned v prvním
kole dačický sbor a já, jeho sbormistr jsem dostal navíc
zvláštní cenu poroty za pozoruhodný dirigentský výkon.
Po loňském vítězství v belgickém Neerpeltu je to další
významné vítězství tohoto sboru ZUŠ v Dačicích.
Vítězslav Hergesel, sbormistr

WELLNESS – zdravě žít
Göthova 71 Dačice, tel.: 384 420 559

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, tel.: 728 260 078
Léčba dětské obezity, kurzy k udržení
váhových úbytků, cvičení, relaxace

MASÁŽE – Ivan Havel
Klasické, reflexní, thajské bodové,
LYMFODRENÁŽE – léčba celulitidy, otoků,
poradenství, tel: 728 850 432
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Olympiáda dětí a mládeže
Ve dnech 19. až 24. června se uskutečnila 3. letní
olympiáda dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Tohoto
největšího sportovního svátku letošního roku se zúčastnilo
na tři a půl tisíce dětí z celé republiky. Dačice měly své
zastoupení díky třem sportovcům, kteří reprezentovali
Jihočeský kraj. A s radostí můžeme konstatovat, že patřili
k těm nejlepším.
Judistka Kateřina Malá bojovala v kategorii starších
žákyň do 57 kg a obsadila 4. místo. Turnajovým pavoukem se dostala až do semifinále, což by v jiných turnajích
znamenalo zisk bronzové medaile. Na olympiádě však
bylo nutno rozdělit body krajům, proto se ještě dodatkově
bojovalo o bronz a Katka měla smůlu. Florbalista Prokop
Ferdan pomohl svému družstvu k 7. místu a výrazně se
projevil jako individualista. Ze šesti odehraných zápasů
byl hned ve dvou vyhlášen nejlepším hráčem utkání! Atlet
Tadeáš Jindra nastoupil ve dvou disciplínách. Ve skoku
dalekém prohrál bronz o 9 cm v posledním pokusu.
I přesto je 4. místo a výkon 600 cm výborným výsledkem.
Na 100 m překážek vypadl v rozběhu.
Jihočeský kraj skončil v součtu bodů na 7. místě.
Chlapcům patřilo 6. a dívkám 10. místo. Nejúspěšnější
výpravou se stali borci z Jihomoravského kraje.
PaedDr. Vítězslav Jindra
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jak to bude vypadat ve „velké škole“ , kam po prázdninách nastoupí. Paní učitelky z 1. tříd i jejich svěřenci předškolákům předvedli, co se za celý rok naučili
a obdarovali je drobnými dárky. Ukázali dětem nejen
třídu, ale i šatny a jídelnu.
Ø Divadelní soubor Tyláček potěšil předškoláky dvěma
krátkými pohádkami, které sehrál na zahradě Městské
knihovny. Pohádky byly legrační a moc se líbily,
děkujeme!
Ø Konec školního roku patřil také různým výletům: ke
koním, na přírodovědnou stezku Chaloupky u Okříšek, do zoologické zahrady, výlet vláčkem i pěšky…
Všichni se šťastně vrátili a nezmokli (alespoň ne
moc).
Ø Poslední dny měsíce června zpestřila dětem firma
QUAD STADION zapůjčením skákacího hradu. Akci
zorganizoval p. M. Vávrů. Za všechny děti děkujeme.
Ø Rozloučení s nastávajícími prvňáčky, poslední zvonění a noční spaní v MŠ proběhlo v různých podobách
na všech MŠ. Všem budoucím školákům přejeme
úspěšný start!
Ø V průběhu července a srpna bude na všech mateřských školách probíhat rekonstrukce školních jídelen
a sociálního zařízení.
A na závěr – všem dětem přejeme pohodové prázdniny,
dospělým zasloužený odpočinek a v září nashledanou!
Za MŠ Dačice J. Baštářová

Závěr školního roku na dačických
mateřských školách
Ø Koncem května navštívily nejstarší děti ze všech
školek dopravní hřiště v Jindřichově Hradci. Obohatily si své znalosti týkající se bezpečnosti při přecházení vozovky i při jízdě na kole, kterou si i prakticky
vyzkoušely. Celá akce se uskutečnila díky grantu
Krajského úřadu v Českých Budějovicích.
Ø 31. května se na dačickém stadiónu uskutečnily
Sportovní hry mateřských škol. Zúčastnily se děti
všech dačických školek i děti z Bílkova a Dolních
Němčic. Učitelky ve spolupráci s ostatním personálem MŠ připravily několik sportovních disciplín,
ve kterých nešlo o medaile, ale o to vyzkoušet svou
šikovnost, obratnost, rychlost. A snažili se všichni!
Odměnou každému byl nejen diplom za účast, ale
spokojenost ze zvládnutých sportovních výkonů.
Akce v tomto rozsahu byla první, určitě však ne poslední.
Ø Na všech mateřských školách proběhly oslavy Dne
dětí. Hry, soutěže a další akce umocnily odměny
v podobě sladkostí či zmrzlinové pochoutky.
Ø Také Městská policie Dačice zorganizovala pro nejstarší děti předprázdninovou akci zaměřenou na bezpečnost dětí jako chodců i účastníků silničního
provozu. Předškoláci si pod dohledem policistů mohli
vyzkoušet samostatné přecházení vozovky v běžném
silničním provozu.
Ø Budoucí prvňáčci se byli podívat v ZŠ, aby zjistili,
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Všechny zájemce o letectví zve k návštěvě

Letecké muzeum Viléma Götha
Dačice, Palackého nám. 58
Otevřeno:
1. července – 30. září 2007
(o prázdninách denně mimo pondělí
9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 h.
mimo prázdniny – so a ne
9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 h)
Součásti letadel, uniformy, letecké modely,
přístroje... Bohatá fotografická expozice
věnující se letcům z Dačic i okolí,
čs. perutím RAF, vývoji poválečného letectva.
Novinka: část expozice je věnována
rovněž civilnímu letectví.

Obrazové zprávičky z DPS

Dne 22. 6. 2007 si obyvatelé pečovatelského domu
a města Dačic opékali vuřty v mateřské školce Sokolská.
Odpoledne bylo veselé a i pan starosta se s námi se všemi
vesele bavil. Zpívalo se, a kdyby nezačalo pršet, tak by
se snad ani nechtělo jít domů.
Všem zúčastněným děkuji za pěkné odpoledne a přeji
pěkné prázdniny.
Okrsková sestra PS Marie Cimbůrková
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Jazyky hrou a Brána jazyků
na ZŠ Komenského
Každý školní rok uteče jako voda. Ten letošní (vlastně
už loňský) utekl snad ještě rychleji. A byl to rok velice
bohatý – naši žáci se pilně učili a účastnili se mnoha
soutěží (sportovních i vědomostních), pořádali jsme školní
projekty (v období Vánoc, Velikonoc, Dne Země,…) i mimoškolní akce (Procházka pohádkou).
Pilní byli nejenom naši žáci, ale i učitelé. Tvořili
si náš „Školní vzdělávací program“, podle kterého se budou od září 2007 učit žáci prvních a šestých tříd. Učitelé
I. stupně se vzdělávali v programu „Jazyky hrou“. Tento
program zahájil v září 2006 Národní institut pro další
vzdělávání ve všech svých krajských pracovištích. Projekt
si nekladl za cíl poskytnout učitelům plnou kvalifikaci
k výuce anglického jazyka, ale měl je motivovat
a připravovat k plnění nejzákladnějších úkolů ve výuce
a usnadnit jim další krok v jejich profesním vzdělávání,
poskytnout jim možnost zlepšit si své jazykové dovednosti a zároveň se seznámit s metodikou potřebnou
k výuce cizího jazyka v mateřských školách a na I. stupni
ZŠ. Postupně během kurzu si vytvářeli praktické aplikace
metodických poznatků – výukové materiály, přípravy
aktivit a plánů hodin, testy. Poděkování patří nejen všem
našim učitelům, ale i jejich lektorkám Mgr. Marii Dejmkové a Mgr. Lucii Janotové. Pozadu nezůstali ani učitelé
II. stupně naší školy – vzdělávali se také v jazykové
oblasti – projekt „Brána jazyků“.
Přejeme jim odpočinkové prázdniny a s nově načerpanými silami se těšíme v září nashledanou.
Kolektiv pedagogů ZŠ Komenského

Závěr školního roku na SŠTO v Dačicích
Na sklonku května 2007 ukončili studium úspěšným
absolvováním maturitní zkoušky studenti oborů Mechanik seřizovač (15 žáků, z toho 2 prospěli s vyznamenáním), Strojírenství (6 žáků, z toho 2 prospěli
s vyznamenáním), Obchodně podnikatelská činnost (20
žáků, z toho 3 prospěli s vyznamenáním) a studenti
dálkového studia oboru Provozní technika a Technickohospodářské a správní činnosti (18 žáků). K maturitní
zkoušce nebyli připuštěni 4 žáci absolvujících ročníků a 5
žáků u maturitní zkoušky konané v řádném termínu
neuspělo.
Absolventi strojírenských oborů nacházejí velice
dobře uplatnění na současném trhu práce a většina z těch,
kteří se nerozhodli pokračovat ve studiu na VOŠ (např.
VOŠ Strakonice) či vysokých školách (6 přihlášek
ke studiu bylo podáno na VUT Brno), našla uplatnění
v různých strojírenských provozech regionu (zej. T RW
Dačice, Kool Trading Třešť aj.).
Celkem 6 absolventů ekonomicky zaměřených oborů
hodlá pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.
Největší zájem je přitom o studium některých oborů
na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, ale i o studium
na Policejní akademii, studium informačních technologií
na VUT v Brně či na pedagogických fakultách některých
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univerzit (zej. Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a Západočeské univerzitě v Plzni).
Tři absolventky oboru Obchodně podnikatelská činnost by chtěly pokračovat ve studiu na VOŠ (přihlášky
byly podány např. na OA a VOŠ obchodní Brno, VOŠ
a SOŠ informačních a knihovnických služeb Brno, VOŠ
prevence kriminality a krizového řízení Praha aj.).
Závě rečné zkoušky zvládli úspěšně i absolventi
tříletých uče bních oborů Truhlář (10 žáků), Elektrikář
(8 žáků), Prodavač (8 žáků) a Aranžér (11 žáků). Jen 5
žáků bude skládat zkoušku v podzimním termínu.
Celkem 17 absolventů tříletých učebních oborů se
však se školou neloučí, neboť byli přijati ke studiu oboru
Podnikání, který je po dvou letech nástavbového studia
zakončen absolvováním maturitní zkoušky. Převážná část
ostatních absolventů učebních oborů měla již v době
ukončování studia jasnou představu o svém dalším uplatnění v praxi a zajištěno pracovní místo.
Jana Burdová

Hodiny tělesné výchovy „JINAK“
měly další pokračování
Po otevření plaveckého areálu v Dačicích tělocvikáři
ani studenti gymnázia dlouho neotáleli a rozhodli se hned
vyzkoušet, jaká bude hodina tělocviku v novém bazénu.
V úterý 19. června se studenti 3. ročníku a septimy –
jak chlapci, tak dívky – vypravili se svými vyučujícími
Chalupou a Veverkovou na odpolední hodiny tělesné
výchovy do nového
plaveckého areálu.
Po úvodní prohlídce
všech zařízení koupaliště využili zejména pětadvacetimetrový bazén se
čtyřmi
drahami
k výcviku plavání.
Zde si studenti vyzkoušeli různé plavecké styly na vzdálenost 25 a 50
metrů. Někteří studenti ihned prověřili startovní bloky
a samozřejmě další zařízení ve všech bazénech – divoká
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řeka, hřib a vířivka. Jak si letní odpoledne užili můžete
vidět na přiložené fotografii. Určitě to ze strany našich
studentů a tělocvikářů nebylo ojedinělé využití krásného
plaveckého zařízení v našem městě a již se těší na další
hodiny plavání.
Poděkování patří dačickým Technickým službám,
provozovateli areálu, které našim studentům umožnily
vstup za velmi přijatelnou cenu.
Za gymnázium Karel Chalupa a Naďa Koprová

Sportovní kurz 3. ročníku
Na naší škole je zvykem, že se každý rok studenti
3. ročníku účastní sportovního kurzu. A proto jsme i my
letos jeli trochu protáhnout svá těla do oblasti Adršpašsko-Teplických skalních měst.

Svá zavazadla jsme naložili v pondělí 28. května. Pro
zpestření dlouhé cesty na sever naší republiky jsme se
ještě zastavili na barokním zámku Kuks a v zoologické
zahradě ve Dvoře Králové. Na ubytování do chatové
oblasti Zděřina jsme dorazili ve večerních hodinách.
Zmoženi cestou jsme brzy usnuli.
Náš sportovní kurz byl zahájen výletem do Adršpašsko-Teplických skal. Kromě krásné skalní scenérie si asi
nejvíce budeme pamatovat všudypřítomné schody. Druhý
den už nebyl tak náročný. Vyjeli jsme na Ostaš, kde
příroda ze skal vytvořila bludiště i jiné skalní útvary, např.
Čertovo auto. Toto místo přímo vybízelo k tomu, abychom se u něj vyfotili. Po návratu se konal turnaj v pingpongu.
Návštěva Broumovských stěn nás čekala ve čtvrtek.
Nejdříve to byl krátký okruh kolem skal a potom nás
autobus vyvezl k vrcholu Hvězda, odkud jsme Kovářovou roklí scházeli zpět. To je opravdu krásný kus krajiny. A to už se náš kurz chýlil ke konci. V pátek jsme vše
sbalili a uklidili. Poslední zastávkou této oblasti byla
pevnost Dobrošov z druhé světové války. Potom už jsme
jeli přímo do Dačic.
Myslím, že to byl velice příjemně strávený týden,
z něhož jsme si přivezli plno nových zážitků. A hlavně
bych chtěla poděkovat našim učitelům, paní Veverkové,
Kasalové a panu Chalupovi, že pro nás vybrali tak krásné
místo a zajímavý program.
Anežka Hergeselová
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M G R . J A ROM ÍR NOS E K
Furchova 373, T elč 588 56

AUTOŠKOLA Nosek Telč a Dačice
tel.: 567 223 888, mob.: 603 236 669, www.autos kolanosek.cz

ü Oceňování vozidel, dopravní a manipulační techniky
ü Právní servis a poradenství v silniční dopravě
ü Zastupování ve správním řízení při řešení dopravních
přestupků a dopravních nehod
při likvidaci pojistných událostí

Výlet 2. ročníku a sexty v okolí Znojma
Ve středu 13. června 2007 jsme se my, žáci 2. ročníku
a sexty Gymnázia Dačice, vydali na tradiční rozloučení se
školním rokem v podobě školního výletu. Většina spolužáků nejspíš pro takové strávení dne nemá pochopení,
protože se nás ráno u autobusu sešla dohromady jen slabá
polovina. T i, kteří zůstali doma, nakonec museli určitě
litovat, protože ať už jsou na školní výlety jakékoliv
názory, je to pořád ještě možnost, jak se více spřátelit se
spolužáky, ke kterým jsme si zatím nenašli cestu. Díky
těmto výletům poznáme zajímavé kouty naší země, což je
rozhodně lepší, než pořád jen sedět ve škole a dívat se do
učebnice.
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Prokopa Diviše sám o sobě moc velký není. Zajímavá je
replika samotného bleskosvodu stojícího u památníku.
V Příměticích jsme také navštívili kostel s krásnými varhany a křížovou cestou od známého dřevořezbáře pana
Floriana z Nové Říše. Případní zájemci mohli vystoupit
na věž, odkud byl pěkný výhled do okolí. Z Přímětic jsme
podle plánu pokračovali na krokodýlí farmu, která není
zatím nijak rozsáhlá, ale plány na rozšíření zde mají
veliké. Pan průvodce o krokodýlech zajímavě povídal
a odpovídal na četné dotazy. Představil nám mazlíčka
Boženku „Bonsaj“, která na základě traumatu z malých
prostor nedorostla do požadovaných rozměrů (odtud
přezdívka). Hodinu trávit v uzavřeném prostoru při 28
stupních Celsia nebylo nijak zvlášť příjemné. Odměna
přišla na konci, kdy jsme si mohli sáhnout na živého
krokodýla. Ostatní krokodýli se tvářili, jako kdybychom
tam ani nebyli, ani se nepohnuli, i když průvodce stál
u nich ve výběhu.
Dalším bodem programu byl vodní mlýn ve Slupi.
Prohlídka byla zajímavá. Průvodce nám postupně
vysvětlil činnost jednotlivých strojů a ukázal je v chodu.
Dokonce jsme viděli vodní kolo v chodu a po vytažení
stavidla začal mlýn klapat jak za starých časů. Nakonec,
značně unavení, jsme dorazili do Lesné u Znojma, kde se
většina z nás občerstvila v restauraci a kdo chtěl, mohl se
podívat na zajímavou expozici motocyklů a veteránů.
Poslední nastoupení do autobusu a hurá k domovu.
Unavení, ale plní dojmů jsme si vychutnávali kilometry
zpáteční cesty.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se výletu
zúčastnili, také třídním učitelkám, které nám tyto zážitky
umožnily a řidiči, panu Nekulovi z Police, který nás
spolehlivě celý den vozil.
Lenka Holakovsk á, 2. ročník

Lékařská služba první pomoci – změna
Od 1. 8. 2007 bude LSPP pro děti fungovat takto:
Všední dny :
16:00 – 22:00 h
Svátky, víkendy:
8:00 – 20:00 h
Plán našeho letošního výletu byl jako obvykle velice
pestrý – zřícenina Nový Hrádek u obce Lukov, památník
vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše v Příměticích,
krokodýlí farma v obci Velký Karlov, vodní mlýn ve Slupi a nakonec ještě muzeum motocyklů v Lesné u Znojma.
Autobus nás od budovy gymnázia nejdříve dovezl do
obce Lukov. Odtud jsme se po červené turistické značce
vydali pěšky asi 3 km ke zřícenině Nový Hrádek. Cesta
sice vedla lesem, ale za intenzivního svitu slunce nebyla
nejpříjemnější. Většina z nás si oddychla, když jsme před
sebou spatřili silné hradní zdi. Nový Hrádek mě svou
rozlehlostí velice překvapil. Počítala jsem s tím, že
neuvidíme nic víc, než několik velkých kamenů. Všechna
jeho zákoutí by se určitě líbila těm, kteří si rádi hrají na
schovávanou, protože by je nebylo možné najít. Nejkrásnější byl výhled z věže, odkud bylo vidět meandry řeky
Dyje, které celou krajinu kolem zajímavě vytvarovaly.
Z hradu jsme se vydali do obce Podmolí, kde na nás
čekal autobus, aby nás zavezl do Přímětic. Památník

LSPP pro dospělé se nemění, tzn.:
Všední dny :
15:30 – 22:00 h
Svátky, víkendy:
8:00 – 22:00 h

Pro nově otevřenou kancelář v Dačicích přijmeme

Obchodní zástupce
Požadavky:
• min. věk 20 let, vzdělání USO
• řidičský průkaz B
• komunikativnost a časová flexibilita
• příjemný vzhled a vystupování
Nabízíme:
• nadstandardní příjem, HPP i VPP
• 50% tarif na telefon
• firemní benefity a bezplatné vzdělávání

Kontakt : Ing. František Burian. Tel.: 602 493 770
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Oslavy 125. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Dačice
V sobotu 23. června 2007 se v Dačicích uskutečnily
oslavy 125. výročí založení SDH Dačice. Vše začalo
slavnostní členskou schůzí v Městském kulturním středisku za účasti starosty města Rudolfa Hájka, krajského
starosty SH ČMS Václava Žižky, okresního starosty SH
ČMS Josefa Mihala, ředitele územního odboru HZS ČR
plk. Oldřicha Pánka, našich sponzorů, představitelů
z okolních SDH a v neposlední řadě kamarádů hasičů
z družebního města Gross-Siegharts v Rakousku.
Schůze, kterou řídil starosta sboru Rudolf Novotný,
začala slavnostní fanfárou a vzpomínkou na členy sboru,
kteří již mezi námi nejsou. Poté čestná četa odnesla věnec
k pomníku padlým z první a druhé světové války. Následoval projev J. Štěbetáka, který připomněl historii a současnost sboru.
Dalším bodem schůze bylo předání ocenění zasloužilým členům a členkám sboru za jejich práci a činnost
v SDH. Mezi oceněnými byla udělena dvě vyznamenání
nejvyšší a sice řád sv. Floriána, z rukou krajského starosty
SH ČMS V. Žižky ho obdrželi J. Kučera, který je věkově
nejstarším členem ve sboru a zároveň nejstarším členem,
u SDH je od roku 1943, a J. Kadlec, člen okresního
výboru SH ČMS, který je u SDH od roku 1963. Řád sv.
Floriána je nejvyšší ocenění, kterého může dobrovolný
hasič dosáhnout. Dále byli oceněni velitel hasičů z GrossSieghartsu Christian Reegen a jeho zástupce Michael
Litschauer. Obdrželi medaile za mezinárodní spolupráci.
Závěr schůze patřil hostům, ti vyzdvihli a ocenili práci
hasičů v profesionální i společenské rovině a poděkovali
všem členům za jejich činnost ve sboru. Slavnostní
členská schůze byla zakončena společným obědem.
Ve 13:00 h vyšel průvod od první hasičské zbrojnice
(dnes Geoplán) na Vokáčově náměstí za doprovodu
Městského dechového orchestru a mažoretek z DDM
Dačice, který směřoval ulicí Komenského přes Jiráskovu
ulici na Havlíčkovo náměstí, kde se od 14:00 h konaly
ukázky historické a současné hasičské techniky. Odpolední program na Havlíčkově náměstí začal vystoupením
mažoretek a Městského dechového orchestru pod vedením
ředitele ZUŠ Milana Kubka.
Vypuknutím požáru dřevěného domku začala ukázka
historické techniky, té se zhostili starší členové sboru
převlečeni do dobových uniforem a ukázali zde hašení
požáru touto technikou, tu
vlastní a opatruje náš sbor.
Když stará technika nestačila, nastoupila novější v podobě speciálního zásahového automobilu Škoda 100
v provedení kabriolet a přenosné stříkačky PS 12, to předvedli mladí členové sboru v originálních kostýmech.
Po těchto ukázkách byl proveden výstřik z lafety automobilové plošiny Škoda 706 RT, kterou vlastní HZS
Dačice. Další ukázka patřila vojákům ze 153. Vojenského
záchranného útvaru CO z Jindřichova Hradce, ti zde
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prakticky předvedli svoji vyprošťovací techniku (CAS 25
Liaz) a ukázali vyprošťování z havarovaných vozidel
pomocí hydraulického nářadí. Měli zde také na ukázku
nově repasovanou CAS 32 Tatra 148.

Svoji techniku zde předvedli také rakouští kolegové
z Gross-Sieghartsu, nejprve provedli vyproštění osob
z havarovaných vozidel pomocí hydraulického nářadí a po
té oba dva vraky rozstřihaných vozidel naložily na přistavené traktorové valníky, jeden hydraulickou rukou
zásahového vozidla Steyr a druhý vyprošťovacím automobilem T atra 138 AV 8. Pro zajímavost posledně
zmíněný vyprošťovací jeřáb AV 8 výrobce ČKD Slaný
na podvozku Tatra 138 výrobce Tatra Kopřivnice je
i u nás již opravdovým unikátem a dle tvrzení kolegů
hasičů z Gross-Sieghartsu je i v Rakousku tento automobil
pouze jeden a jsou patřičně pyšní, že jeho již třetími
majiteli jsou právě oni. U nás tyto vyprošťovací
automobily sloužily převážně ve službách armády a jeden
byl do počátku 90. let u HZS okresu Český Krumlov, nyní
je v soukromé sbírce.
Když na závěr ukázek byla předvedena vodní clona,
která byla pečlivě připravována a mistrně provedena pod
vedením Jiřího Voleina, řady diváků již byly prořídlé
vlivem zhoršujícího se počasí. Večer se konala v MěKS
taneční zábava za doprovodu Studentské kapely.
Oslavy výročí se vydařily a doufáme, že za pět let je
budeme moci zopakovat s alespoň takovým úspěchem,
jaký byl letos. Zvláštní poděkování patří vedení města
Dačice, T RW-DAS a. s., za finanční podporu, všem
dalším sponzorům a našim příznivcům, kteří pomohli
s přípravou a provedením oslav.
Vlastislav Švec, velitel SDH Dačice

Vzpomínáme.
20. červenec 2006 byl dnem,
kdy nás navždy opustila paní

Marie M u ž í k o v á
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel, dcery Eva a Lenka s rodinou.
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Fest Band Dačice 2007
Skončil 20. ročník Slavnosti orchestrů a rád bych se
s našimi čtenáři podělil o několik poznatků. Tak předně,
když vyjde počasí máme obvykle víc jak napůl vyhráno.
A letos nám přálo po oba dva dny, jako bychom si ho
objednali. To se nám to pak panečku „hodnotí“! Program
festivalu byl plně v kompetenci ředitele ZUŠ Dačice
p. Milana Kubka a byl jako takový, mnohokrát konzultován a schvalován na předfestivalových poradách u pana
starosty, kde jsme se od prosince 2006 všichni zainteresovaní pravidelně scházeli. Osobně chci sdělit jen několik
informací k činnosti, kterou zajišťovalo Městské kulturní
středisko Dačice. Divák obvykle vidí konečný „produkt“
Fest Bandu, což jsou muzikanti a mažoretky a možná si
ani neuvědomuje, že je i něco zatím tzn. v zákulisí.
Tak například: pro účinkující bylo v jídelně SOUzas
Dačice připraveno 190 snídaní, 380 večeří a 716 obědů,
sedmi kuchařkám
včetně vedoucí paní
Marty patří velký
dík za velice dobré
jídlo.
Ubytováno
bylo letos v Dačicích celkem 160
osob z 330 účinkujících. O mažoretky
a orchestry se staralo 14 instruktorů
z řad učitelů a pracovníků ZUŠ Dačice. O administrativní
záležitosti se podělily 2 účetní z MěKS a ZUŠ. Poděkování patří rovněž zástupcům Červeného kříže a Městské
policii.
O veškerou techniku ať již zvukovou, světelnou,
zastřešení a stavění podia na letní scéně Pod Kaštany,
podia pro mažoretky na sportovním stadionu, skákacího
hradu a další potřebné věci se staralo celkem 11 techniků
z MěKS Dačice + řidič Pepa z T S Dačice. Pro tyto „nadšence“ začal festival ráno v pátek 29. 6. a skončil až
v úterý 3. 7.!
Toto je jen malé nahlédnutí do zákulisí skončených
Slavností orchestrů. Děkuji za skvělou spolupráci zástupcům Města Dačice v čele s panem starostou Hájkem, ZUŠ
Dačice v čele s panem ředitelem Kubkem, dále všem výše
uvedeným spolupracovníkům i těm, na které jsem možná
v této chvíli zapomněl. Bez všech těchto obětavých lidí by
nebylo možné festival v Dačicích vůbec uskutečnit. Vážím si jejich práce, važme si jich všichni, neboť ne všude
dokáží lidé takto spolupracovat, což nám záviděli
a potvrdili nejen někteří účinkující, ale i diváci, kteří
přijeli na „Náš“ Fest Band odjinud.
Dle odhadů shlédlo Fest Band 2007 za oba dva dny
celkem 2 500 diváků, a to je rekordní počet ze všech
dosavadních ročníků. Může za to, jak jsem již na začátku
uvedl, počasí, dále vhodně zvolené scény pro všechna
vystoupení, nadšení a ochota všech pořadatelů. A proto
jistě stojí za to, začít plánovat další Slavnosti orchestrů.
Skončil 20. ročník ať žije 21. ročník 2009.
Oldřich Svoboda – ředitel MěKS Dačice
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Za Dačickou kostku cukru,
postřehy z festivalu – I. část
v Je pátek 6. 7. 2007 a začíná 10. ročník našeho
festivalu. Zima, vítr se točí dokola. V 16 hodin musí
padnout konečné rozhodnutí, zda nádvoří zámku nebo
sál? Představuji si všechny, kdo budou hrát na strunné
nástroje a padá rozhodnutí - stěhujeme se do sálu.
Zahajují Los Banditos, krátký úvod pana starosty R.
Hájka a nastupuje první formace z Brna. Courage
hrají s chutí a zvláště ve spodních polohách znějí
zajímavě. Za půl hodiny přichází to pravé zahájení
festivalu. Nastupuje Cimbal Classic a téměř stovka
diváků přivírá oči a nechává se unášet krásnou
muzikou, na závěr dlouhý potlesk. Příjemně strávený
večer.
v V sobotu se počasí umoudřilo, divadlo se hraje na
nádvoří zámku. Herci z Třeště nás ve své hře
Rozmarný duch přenesli na chvíli do Londýna. Dobrá
komedie by si zasloužila více diváků. Začátek v 19
hodin asi nebude to pravé ořechové! Uvidíme.
v Kouzelná atmosféra provázela opět letošní první
nedělní představení pro děti, konané v útulném prostředí letní čítárny Městské knihovny. Přijelo Liduščino divadlo z Prahy a zahrálo kouzelnou pohádku
O krásném pávu a začarovaném hradu. Hezké
rekvizity, písničky a pěkná divácká návštěva a počasí.
v Večer znovu na zámek. První změna v programu. Děti
z Jemnice nemohou a tak zastupují žesťoví Los
Banditos. Po nich přichází hlavní hvězda večera
Jakub Smolík společně s Michalem Herzánem. Není
to klasický koncert, ale zábavné povídání prokládané
známými písničkami. Zatím největší návštěva.
Divačky všech věkových kategorií a mezi nimi se
ztrácí 13 statečných mužů. Ostatně na Jakuba se chodí
takhle vždycky.
v Je středa a hraje Ty-já-tr z Prahy. Naši staří „mladí
známí“! a jejich zhudebněná pohádka Kocour v botách. Počasí jako na kolotoči. V půl sedmé večer prší,
takže podruhé přesun do sálu MěKS. Jednu výhodu
sál má - využití světelných scén a to si tato pohádka
zaslouží. Výborné výkony, skvělá muzika Jana Neckáře, zvukové efekty, prostě Pohádka. Ty-já-tr hraje
na kostce již popáte a opět nezklamal. Na závěr velký
a zasloužený potlesk.
v Třetina „Kostky“ je za námi, pokračování příště...
Festivalové postřehy zapsal
Oldřich Svoboda – ředitel MěKS Dačice

K A D E Ř N I C TV Í L E N K A
zahajuje od 1. července rozšířené služby
pondělí – pátek 8:00 – 20:00 h
bez objednání (ale i na objednávku)
sobota – dle domluvy. Tel.: 602 890 725
Nová adresa provozovny: Göthova ulice 66
(v průjezdu pod mototechnou TOMEX)
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Zní krajem trumpety...
Malá výstava přiblíží pomocí fotografií, pozvánek
a plakátů dvacet ročníků Festivalu dechových hudeb,
který se v Dačicích poprvé konal již v roce 1979. Tehdy
byly položeny základy tradičních každoročních setkání
(nyní probíhá festival pod názvem Fest Band Dačice
jednou za dva roky) mládežnických dechových orchestrů
z celé republiky, často i za účasti orchestrů zahraničních.
Hudební život je v Dačicích bohatý, místní základní
umělecká škola vytváří pro mladé hudebníky výborné
podmínky. A právě odtud vycházejí muzikanti, kteří
působí v Městském dechovém orchestru nebo v dalších
hudebních tělesech. Poslední ročníky festivalu jsou
pravidelně doplňovány i vystoupeními mažoretek, jak
dačických, tak z dalších míst, a tím získává přehlídka
na atraktivitě i po stránce vizuální, nejen poslechové.
U zrodu festivalu dechových hudeb v Dačicích stál
v roce 1979 významný dačický rodák – muzikant, učitel,
skladatel a dirigent Vladimír Fuka. O zdárné pokračování
přehlídek mládežnických dechových hudeb se v současné
době stará Základní umělecká škola a Městské kulturní
středisko za podpory města Dačic.
Mgr. Marie Kučerová

Proměny poboček městské knihovny
za poslední rok – veřejný internet
k dispozici i v Bílkově, Dolních Němčicích, Chlumci a Malém a Velkém Pěčíně
Městská knihovna nabízí své služby nejen v budově
v Pantočkově ulici, tzv. Kláštýrku. Vedle této hlavní
budovy ale ještě funguje 5 poboček městské knihovny.
Najdete je v místních částech - Bílkov, Chlumec, Dolní
Němčice a Malý a Velký Pěčín – a za poslední rok
změnily výrazně svou tvář! Jsou umístěné v obecních
budovách, všechny jsou připojené k internetu (v rámci
Projektu internetizace knihoven), všechny mají moderní
výkonný počítač (získaný v rámci projektu Jihočeského
kraje ve Společném regionálním operačním programu
za finanční spoluúčasti města.) Všechny mají od města
zajištěné slušné vytápění, dříve „nejhorší“ pobočku v Malém Pěčíně najdou uživatelé od jara letošního roku
v bývalé škole na kraji obce. Nové omítky, nové podlahy,
vytápění. Vše je připraveno pro uživatele.
Každá z poboček má malý kmenový fond, který
se doplňuje novými knihami ve výměnných souborech
z městské knihovny podle potřeb a požadavků čtenářů.
Vedle knížek nabízí pobočky i několik titulů časopisů.
Internet je pro všechny občany i návštěvníky zdarma,
jedinou podmínkou je zaplacení roční registrace ve výši
20 Kč. Na pobočce si také mohou uživatelé vytisknout
z internetu, co potřebují. Cena za 1 stránku A4 činí 2 Kč.
Případné požadavky např. na meziknihovní výpůjční
službu nám knihovnice z poboček okamžitě sdělují a jsou
vyřizovány. Dříve byli čtenáři poboček hlavně děti a starší
občané, připojení na internet do nich přivedlo uživatele
všech věkových kategorií.
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Nové prostory pobočky
v Malém Pěčíně

Jediným slabým místem je krátká otevírací
doba, ale je fakt, že se
všemi knihovnicemi je
možná domluva. Děkuji jim za čas, který této
práci věnují a přeji jim
hodně spokojených návštěvníků. A na koho se v jednotlivých místech obracet ?
ü PO Bílkov – paní Bronislava Kučerová
(knihovnabilkov@seznam.cz)
ü PO Dolní Němčice – paní Lída Čejnová
(knihovnadnemcice@seznam.cz)
ü PO Chlumec – paní Petra Nováčková
(knihovnachlumec@seznam.cz)
ü PO Malý Pěčín – paní Jana Brtníková
(knihovnampecin@seznam.cz)
ü PO Velký Pěčín – paní Hana Lovětínská
(knihovnavpecin@seznam.cz)
Všechny informace, včetně otevírací doby, služeb
knihovny, umístění knihovny, fotogalerie z akcí a hlavně
celý knihovní fond i s novinkami, najdou čtenáři a uživatelé na webu knihovny – http://www.mkdac.cz
Mgr. Zdeňka Chadimová

Dačickému sboru dobrovolných hasičů je
125 let - dokončení
(přehled událostí v posledních letech)
ü 24. 7. 1998 je s velikou slávou uvedena do provozu
zbrusu nová moderní stanice HZS Dačice, velitelem
je Jiří Volein.
ü Dobrovolní hasiči zde mají pro svoji činnost propůjčenou společenskou místnost s kuchyňkou, jedno
stání na garážích a sklad. Jsou zde velmi dobré
podmínky pro požární sport.
ü Staré prostory stanice naproti Finančnímu úřadu
město pronajímá dačickým podnikatelům a garáže
naproti mateřské školce v Bratrské ulici prodává HZS
J. Hradec do soukromých rukou.
ü Pro rok 2000 byl na valné hromadě zvolen opět
starostou Antonín Karásek, velitelem je Jiří Stýblo,
preventista obce Jiří Volein.
ü Dva roky později sbor slaví 120 let svého vzniku,
oslavy se poprvé konají u rybníku Vražda. V tomto
roce se po letech obnovuje soutěžní činnost ve sboru,
družstvo mladých hasičů a hasiček vede místostarosta
sboru Přemek Krebs. K tomu, aby mohla soutěžní
činnost fungovat je třeba chuť, materiální vybavení,
které není levné, podmínky pro trénink a dobrá
organizace. Tyto faktory se podařilo díky sponzorům,
činnosti sboru a pomoci HZS překonat.
ü Rok 2003 je poznamenán mnoha událostmi, zlepšují
se po mnoha letech vztahy mezi vedením města a
sborem, kromě tradičních akcí, které náš sbor každo-
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ročně pořádá v tomto roce, přibyla jedna nová akce
a to 1. ročník noční soutěže o Putovní pohár města
Dačice, která se konala 24. května na Havlíčkově
náměstí za účasti 42 družstev mužů a 19 družstev žen.
Tato akce měla veliký ohlas mezi veřejností a hasičstvem, proto ji pořádáme každým rokem.
V červnu všechny zaskočila velice smutná událost,
zemřel starosta sboru Antonín Karásek, který byl
dlouholetým členem a zároveň starostou Okresního
sdružení dobrovolných hasičů J. Hradec.
Sbor vede až do řádných voleb v roce 2004 místostarosta Přemek Krebs.
V roce 2004 má zásahová jednotka SDH Dačice
po letech opět svoji techniku, v dubnu město kupuje
od SDH Petrov starší dopravní automobil Avia, v létě
je bezplatným převodem dovezen z vojenských zásob
přívěs PPS 12 a na podzim je rovněž bezplatným
převodem od HZS J. Hradec pořízena velikou zásluhou velitele požární stanice Dačice Jiřího Voleina
CAS 32 Tatra 815, která je po repasi, je koupen starší
gumový člun a nová pohonná jednotka Suzuki.
Na výroční valné hromadě byl zvolen nový výbor,
starosta Rudolf Novotný, velitel Vlastislav Švec.
V současné době má sbor celkem 66 členů, z toho 17
žen.
Kulturní akce, které pořádáme, jsou již pro dačické
občany tradiční. Akce děláme ve vlastní režii, některé
i s pomocí města.
Zásahová jednotka SDH Dačice má celkem 28 členů.
Během uplynulých třech let se podílela hlavně
na záchranných pracích při povodních, které zasáhly
náš kraj. Její vybavení se rapidně zlepšilo, již zde
zmiňovanou technikou i osobními ochrannými
pomůckami (kvalitní zásahová obuv, nové pracovní
stejnokroje, rukavice, zásahové obleky a přilby Galett
pro družstvo 1+3 na první výjezd).
Dále bylo zakoupeno elektrické kalové čerpadlo, 6 ks
rybářských holínek, motorová pila s veškerým vybavením, nové hadice, savice, proudnice, byl generálkován motor v dopravním automobilu Avia, vozidlová
radiostanice Motorola do Avie, 4ks ručních radiostanic Motorola. Veškeré toto vybavení je financováno z každoročního příspěvku Jihočeského kraje
na podporu dobrovolným hasičským jednotkám JPO
II a III, z grantů Jihočeského kraje a z městského rozpočtu.
Jednotka se zúčastňuje nejrůznějších výcviků a školení, aby mohla být akceschopná.
Dobrovolní hasiči jsou jeden z nejdéle trvale fungujících a aktivních spolků v Dačicích. I přes různé
strasti, které nás v historii potkaly, se dodnes podílíme
na činnosti, pro kterou byl tento spolek založen a kulturním obohacení pro naše spoluobčany v Dačicích.
To vše znamenalo a znamená tisíce odpracovaných
brigádnických hodin našich členů, aby vše fungovalo,
tak jak má ku spokojenosti všech.
Vlastislav Švec
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Město Telč vás zve na kulturně-společenskou
akci s lidově historickou tematikou
pod záštitou starosty města Telče R. Fabeše

Královské slavnosti aneb
Císař Zikmund Lucemburský
v Telči po 570 letech
Te lč 17. a 18. 8. 2007 na náměstí Zachariáše z Hradce
Pátek 17. srpna: 17:00 – 22:00 h
17:00 Zahájení trhu
17:45 Průvod historickým centrem
města Telče, výstřely z děl,
fanfáry
18:00 Zahájení slavností a jarmarku
18:10 Dobová hudba
DUBIA FORTUNA
18:30 Kejklíř – KŘUPALA
18:50 Pohádka o Morhomorovi –
BAŠTÝŘI, TAS, FLAMBERG
19:40 Tance barokní – LUCRETIA
20:10 Ukázky palných zbraní – FLAMBERG
21:00 Průvod rytířů a husitů za svitu loučí a hřmění
bubnů historickým náměstím
21:30 Historická hudební show – DUBIA FORTUNA
22:00 Ohňová show - BAŠTÝŘI
Doprovodné programy v průběhu dne - historický jarmark,
ukázky starých lidových řemesel:
kovář, hrnčíř s kruhem, řezbář,
ražba mincí, platnéř, zbrojíř,
zpracování dřeva, svíčkař, sedlář,
dráteník, tkadlec, tesař, výšivky,
paličkování, košíkář, kamínkář
Sobota 18. srpna: 10:00 – 18:00 h
10:00 Slavnostní průvod se zahajovací ceremonií
11:00 Dobová hudba – DUBIA FORTUNA I.
Fakír a tanečnice
11:20 Ukázky palných zbraní – FLAMBERG, TAS
12:00 Výcvik rytířského koně –SYSEL Z HOLOHLAV
12:50 Tance z krčem a veselic – LUCRETIA
13:30 Žoldnéři, historický šerm – DURANDAL
14:00 Tanec EFRENÁTA
14:10 Dobová hudba – DUBIA FORTUNA II.
14:40 Sokolník
15:30 Tance z hradů a zámků – LUCRETIA
16:30 Cesta meče
17:10 Dobová hudba – DUBIA FORTUNA III.
17:30 Ukázky palných zbraní – FLAMBERG, TAS
Akce se koná za každého počasí,
občerstvení zajištěno sponzory města
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Kino

KULTURA

3. 8., 4. 8., 5. 8. v 19:30 h
KREV JAKO ČOKOLÁDA
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný
17. 8. v 17:00 h a 19:30 h
18. 8. v 19:30 h
TAXI 4
Francouzský film s titulky
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

10. 8., 11. 8. v 19:30 h
300: BITVA U THERMOPYL
Film USA s titulky
Vstupné 65 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

MMa G
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Zní krajem trumpety...
aneb Festival dechových orchestrů
v Dačicích podvacáté
Ohlédnutí za uplynulými ročníky (1979 – 2006)
Výstavní chodba muzea
29. 6. – 2. 9. 2007

Ostrovy Sandokana
výpravy zoologů na Borneo, Jávu a Sumatru
Život na exotických ostrovech přibližuje kolekce fotografií,
preparáty zvířat a etnografické a umělecké předm ěty.
Otevřeno denně kromě pondělí, 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 h
Výstava potrvá do 2. září 2007

Mě KS
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sobota 4. srpna ve 20:00 h
SECRET – taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

sobota 18. srpna ve 14:00 h
S DECHOVKOU POD KAŠTANY
Hraje: Hudba z Marsu revajvl – Rozmarýnka – Dačická IX
Vstupné 50 Kč
Letní areál zám eckého parku

24. 8., 25.8., 26. 8. v 19:30 h
BESTIÁŘ
Český film
Vstupné 70 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný

