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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 4. zasedání konaném 20. 6. 2007 mimo jiné:
• schválilo závěrečný účet města za rok 2006. Výsledkem hospodaření byl přebytek ve výši 13.228.552,21
Kč, který bylo schváleno převést do fondu rezerv
a rozvoje. Výsledek hospodaření byl přezkoumán nezávislým auditorem s výrokem „bez výhrad“.
• schválilo rozpočtové opatření č. 10/2007 v těchto
objemech: příjmy 0 Kč, výdaje 3.110,51 tis. Kč
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místních poplatcích, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o místních poplatcích
• schválilo koupi manipulační rampy postavené na pozemku p. č. 484/2 od výrobního družstva DRUPO
Horní Cerkev za kupní cenu Kč 1.000,–
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku na činnost
TJ Centropen Dačice ve výši Kč 320.000,–
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku Diecézní
charitě Brno – Oblastní charita Jihlava pro zajištění provozu „Domovinky“ v roce 2007 ve výši Kč
300.000,–
• schválilo poskytnutí finančních příspěvků na opravu
kulturních památek na rok 2007 v celkové částce Kč
53.600,– (oprava a výměna střešní krytiny na farním
kostele sv. Vavřince a oprava fasády domu čp. 14/I)

RADA MĚSTA
na své 15. schůzi konané 23. 5. 2007 mimo jiné:
• schválila uzavření nájemní smlouvy na provoz letního
koupaliště v Dačicích s Technickými službami Dačice
s. r. o.
• schválila uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu
veřejného osvětlení a dodatku č. 1 ke smlouvě
na dodávku světla s Technickými službami Dačice
s. r. o.
• schválila vyřazení nepotřebného terénního osobního
automobilu LADA NIVA 21214 z roku 1996 z evidence majetku. Cena auta byla stanovena znaleckým
posudkem na Kč 55.000,–. Auto bylo nabídnuto
k odprodeji veřejnosti.
• vydala souhlas PP Hospitals s. r. o. k rekonstrukci
stravovacího provozu v nemocnici v Dačicích dle
schválené projektové dokumentace
• jmenovala složení dopravní komise takto: předseda
P. Antonů, J. Marek, J. Pospíchal, S. Zelenka,
tajemník Ing. M. Novák
• jmenovala složení sociální komise: předseda MUDr.
J. Tomandl, L. Macků, M. Zamazalová, M. Cimbůrková, M. Kadrnožková, V. Procházková, J. Mašátová

Zdarma do každé rodiny
Červen 2007
na své 16. schůzi konané 6. 6. 2007 mimo jiné:
• schválila vyúčtování příspěvku na ztrátu kina za rok
2006: náklady 636.292,11 Kč, výnosy 276.119,00 Kč,
ztráta 360.173,11 Kč – úhrada nedoplatku příspěvku
na ztrátu kina ve výši 7.017,00 Kč – ztráta na 1 představení 1.918,11 Kč
• schválila aktualizaci odpisového plánu MŠ Dačice
• schválila poskytnutí záštity představitele města ZO
ČSOP 59/10 Vysočina ve výši Kč 10.000,– pro
„Zachování biodiverzity nivy u řeky Dyje“
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o plnění plánu
odpadového hospodářství města za rok 2006
• schválila poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení města na opravy domů na území města Dačice
a místních částí
• schválila uzavření smlouvy o financování „Komunitního plánování rozvoje sociálních služeb města
Dačice“ z grantového schématu SROP na podporu
sociální integrace v Jihočeském kraji (SROP – společný regionální operační program)
na své 17. schůzi konané 18. 6. 2007 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 11/2007 v těchto
objemech: příjmy 7.727,91 tis. Kč, výdaje 7.418,91
tis. Kč
• vzala na vědomí informace z MŠ Dačice o stavu dětí
po zápisech na školní rok 2007/2008 a předběžné
porovnání skutečného počtu pracovníků MŠ s normativy v roce 2008
• schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,–
pro občanské sdružení OKNA se sídlem v J. Hradci
na integrovaný letní tábor
• schválila vypovězení nájmu z bytu č. 7 o velikosti
1+1 v domě č. 304/I podle výpovědního důvodu
uvedeného v § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku
• schválila pronájem garáže č. 5 u bytového domu
na Nivách
• schválila uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě
a smlouvě o finančním vyrovnání s firmou Kamenolomy ČR s. r. o. se sídlem Ostrava – Svinov
• schválila uzavření dodatku č. 4 s VaK Jižní Čechy
a. s., kterým se doplňuje vodohospodářský majetek
předaný městem Dačice do správy Vodovodů a kanalizací Jižní Čechy
• souhlasila s podnájmem části nebytových prostor
u prodejny potravin Jednoty s. d. J. Hradec v objektu
č.p. 539/V v ulici B. Němcové za účelem provozování maloobchodu
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Projekčním
ateliérem Ing. arch. Jiří Skála, Václavkova 14, Brno,
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na zpracování projektové dokumentace za celkovou
nabídkovou cenu Kč 95.200,– včetně DPH
• schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavebních prací akce „Plynofikace bytového domu
čp. 162/V“
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu
investičních akcí a výhled do konce roku 2007
• pověřila zastupitele PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.
prováděním občanských sňatků dle § 4 zákona
č. 94/63 Sb., o rodině
Výměna řidičských průkazů

1 9 80
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!
Stav k 31.5. 2007

Rekonstrukce ulic Krajířovy a 9. května

Změny v harmonogramu byly provedeny na základě
požadavků Jihočeské plynárenské, a. s. z důvodu technických možností rekonstrukce plynovodu.
Ing. Karel Liška, Colas,
vedoucí sdružení provádějící rekonstrukci
Městský úřad v Dačicích bytový odbor
dává na vědomí občanům, že dne
11. 7. 2007 od 12:00 – do 17:00 h
budou zpřístupněny veřejnosti byty v nově
postaveném domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 2

Upozornění vlastníkům, správcům
a uživatelům nemovitostí na památkově
chráněném území
Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
nevyžadují: Udržovací práce, jejichž provedení nemůže
negativně ovlivnit zdraví osob, požární stabilitu a vzhled
stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde
o udržovací práce na stavbě, která je nemovitou kulturn í
památkou (§ 103, odst. 1. písm.e) stavebního zákona).
Z hlediska zákonem chráněných zájmů památkové
péče je významnou změnou vzhledu i například repase
a nátěr výplní otvorů, samozřejmě změna barevnosti fasády a zcela zásadní jsou výměny výplní otvorů.
Například výměna oken špaletových šestitabulkových
otevíravých dvojitých za jednokřídlá otevíravá a sklápěcí
EURO (všechny profily stejné, mohutné) nebo plastová
zasklená izolačním dvojsklem se stříbrným distančním
rámečkem jsou mimořádně závažnou změnou vzhledu!
Právě tak jako přeložení střechy, a to i za stejné, ale nové
tašky či položení jiného povrchu cesty či chodníku.
Stavebník je v těchto případech (při změně vzhledu
stavby) povinen zažádat o ohlášení takovýchto prací
na stavební úřad a o vydání závazného stanoviska
u příslušného správního orgánu památkové péče, při
nesplnění této povinnosti nebo nedodržení podmínek závazného stanoviska vydaného ve věci může být s vlastníkem zahájeno přestupkové řízení nebo správní delikt.
Kdy je nutné zažádat „památkáře“ o vydání
závazného stanoviska?
Novelou památkového zákona nebyly žádným způsobem změněny povinnosti vlastníků kulturních památek
a vlastníků, správců či uživatelů ostatních nemovitostí
v památkových rezervacích, zónách a památkových
ochranných pásmech stanovené jim ust. § 14, odst. 1 a 2
památkového zákona.
I nadále, zamýšlí-li nakládat s památkově chráněnými movitými i nemovitými věcmi, je jim uloženo
vyžádat si předem závazné stanovisko příslušného správního orgánu památkové péče.
Bc. Pavel Urban,
odbor kultury a cestovního ruchu
V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Pravidla pro výběr nájemců bytů v bytovém
domě č.p. 305/I v ul. Bratrská, Dačice
str. 3
Slavnostní otevření koupaliště
str. 5
Odborné ambulance v areálu nemocnice
Dačickému sboru dobrovolných hasičů
je 125 let – 4. díl

str. 10
str. 18
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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 m2
44,63
43,95
50,55
51,97
42,72
55,24
46,88
48,16

2)

3)

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. Tuto podmínku
musí splňovat i další členové domácnosti, kteří mají
v bytě bydlet:
a) samostatně 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 před 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,
b) 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 hospo-

4)

5)

6)
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dářství 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.
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.
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).
Obec uzavře smlouvu o nájmu bytu dle tohoto nařízení nejdéle na dobu 2 let, smlouvu lze opakovaně
prodloužit.
Obec nesmí provést změnu užívání bytu k jiným
účelům než k bydlení a byt zůstane po celou dobu
nájemním bytem.
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
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:
NEOTVÍRAT  ŽÁDOST O 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.
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.
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Kritéria 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, STA, 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

KOUPÍM DOMEK NEBO BYT
I VE ŠPATNÉM STAVU.
TEL.: 603 442 474

Uzavření chirurgického oddělení
Z technických důvodů od 9. 7. 2007 do 29. 7. 2007
bude uzavřena lůžková část chirurgie Nemocnice Dačice.
Toto rozhodnutí padlo na základě několika důvodů, které
se sebou úzce souvisí.
Víme, že je nutná oprava klimatizace. Ideální dobou
pro opravu jsou letní měsíce, na které se operace
neplánují. I když je chod oddělení jen omezen, náklady
na jeho zachování zůstávají. A proto jsme zvolili variantu
uzavření oddělení s tím, že chirurgická ambulance bude
neustále v nepřetržitém provozu. Případy vyžadující
akutní operaci se budou převážet po tuto dobu do okolních nemocnic. Případy, které nejsou indikovány k operaci, budou hospitalizovány dle stavu na interním oddělení. Toto řešení je ideální jak z technického, ekonomického, tak personálního hlediska. V pondělí 30. 7.
bude lůžková část chirurgie opět otevřena.
Bc. Martin Tvarůžek, ředitel Nemocnice Dačice
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Město Dačice nabízí
pronájem nebytových prostor v budově
č.p. 89 v Bílkově,
(tj. 3 místnosti, chodba se schodištěm, 2 WC,
3 sklepy, o celkové ploše 135,75 m2),
včetně bytu v 1. patře budovy o velikosti 3+1
o celk. ploše 143 m2
tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle
stanovených kritérií výběru v zalepené obálce zřetelně označené:
„Neotvírat – pronájem nebytových
prostor – Bílkov 89“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice, nejpozději
do 16. 7. 2007 do 10:00 h
Stanovená kritéria výběru:
1. způsob využití prostor – druh provozované
činnosti
2. výše nájemného za nebyt. prostory, které
musí být vyšší než stanovené minimální
26 100 Kč/rok
3. zájemce nesmí mít nesplacené pohledávky vůči
městu Dačice, osoba podnikající vůči státu (FÚ),
OSSZ a zdravotním pojišťovnám a proti zájemci
nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí být
trestně a disciplinárně stíhán.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, (název
a sídlo, IČ) a vlastnoruční podpis žadatele
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru, oprávnění k podnikání v uvedeném druhu činnosti, uvést všechny
druhy předpokládaných provozovaných činností,
včetně zpracovávaných a uskladněných látek
a materiálů.
Při podání nabídky složí zájemce na pokladně MěÚ
Dačice jistotu na nájem ve výši 5 000 Kč, nebo ji
uhradí předem na účet č. 6015-0603143369/0800
u České spořitelny a. s., variabilní symbol – rodné
číslo, nebo IČ žadatele.
Stanovené podmínky pro uzavření smlouvy:
• za nebytové prostory je minimální nájemné stanoveno ve výši 26 100 Kč/rok
• nájemní období se stanovuje na dobu určitou
v trvání 5 roků s možností prodloužení,
• za byt je nájemné neregulované a skládá se ze
složky základní a složky měsíční. Základní složku
ve výši 5 000 Kč je nájemce povinen platit za
každý započatý rok trvání nájemního vztahu
a nevrací se.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky a veřejnou nabídku zrušit.
Informace podají pracovníci MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odboru správy majetku města na tel.: 384 401
230, nebo na bytového odboru na tel. č. 384 401 234.
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Slavnostní otevření koupaliště
Vážení spoluobčané,
za příjemného letního počasí bylo 16. června slavnostně otevřeno veřejné koupaliště v Dačicích. Byla tak
dokončena stavba, která patří do občanské vybavenosti
našeho města. Postavení tohoto zařízení nebylo ekonomické, ale lidské rozhodování, neboť ne vše, co slouží
rekreaci, zdraví a kondici a je k prospěchu i užitku lidem,
se dá vyjádřit finančním ziskem. A tak věřím, že na dlouhé roky je vyřešena otázka, kde se koupat, a to nejen pro
naše občany, ale i pro turisty a návštěvníky Dačic.
Nechci se vracet ke všem událostem, problémům a konfliktům, které předcházely výstavbě koupaliště, k tomu
bylo řečeno, medializováno i napsáno mnoho.
Chtěl bych jen v této souvislosti vyslovit slova
uznání a poděkovat všem, kteří se zasloužili o realizaci
celé stavby. Dovolte mi, abych tak učinil všem zastupitelům – těm minulým i současným, jež na sebe vzali
zodpovědnost, prosadili a rozhodli zbudovat letní
aquapark. Samozřejmě díky patří i občanům města
podporujícím tento záměr, vedoucí k uskutečnění této
rozsáhlé investiční akce. Pochvala patří rovněž všem
firmám a pracovníkům, kteří se podíleli na výstavbě,
organizaci, vylepšení a dotvoření i zprovoznění celého
areálu. Jako vždy je to celá řada anonymních lidí, jejichž
práce, snažení, obětavost, úsilí a dokončené dílo zde
zůstává.
A tak si společně přejme co nejvíce krásných a slunečných dnů, abychom si užili pohodu, příjemné osvěžení při koupání, zábavu i sportovní zážitky.
Rudolf Hájek, starosta

Koupaliště Dačice – změna vstupného
První zkušenosti z provozu Koupaliště Dačice vyvolaly
tyto změny:
1. Zavedení dopoledního vstupného od 10:00 do
13:00 h – při vstupu zaplatí návštěvník celodenní
vstupné, to znamená 60 Kč dospělí a 40 Kč děti 5 –
15 let a senioři nad 60 let, pokud Koupaliště opustí
do 13:00 h, bude jim při odchodu na pokladně
polovina částky vrácena, to znamená, že skutečná
cena dopoledního vstupného je 30 Kč a 20 Kč. Při
nedodržení termínu odchodu se dopolední vstupné
mění na celodenní.
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2. Zrušení večerního vstupného – provozní důvody
nás donutily zrušit večerní sazbu 10 Kč. Na poslední
hodinu přicházelo na koupaliště v průměru 150 osob.
Z důvodu kumulace tohoto počtu návštěvníků ve
stejnou dobu, docházelo k problémům s udržením
kvality vody. Doufáme, že tímto krokem neodradíme
zájemce o koupání.
3. Ostatní sazby zůstávají v platnosti.
Návštěvnost prvních dnů:
16. 6.
17. 6.
18. 6.
19. 6.
20. 6.

1 006 osob
792 osob
314 osob
614 osob
1 041 osob

Další informace naleznete na www.dasport.cz a připomínky koupaliste@dasport.cz
Mojmír Holec, ředitel TS
Fotografie ze slavnostního otevření dačického koupaliště
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Výsledek ankety o ceny
Součástí programu slavnostního otevření Koupaliště
Dačice bylo vylosování výherců ankety, která byla
uveřejněna v minulém čísle městského zpravodaje.
Ze 156 anketních lístků se správnými odpověďmi byli
vylosováni tři výherci, kteří si odnesli věcné ceny.
3. cenu (soupravu plážového tenisu a předplacenou vstupenku na koupaliště v hodnotě 250 Kč) získal Josef
Hofbauer, Dačice
2. cenu (míč na košíkovou a předplacenou vstupenku
na koupaliště v hodnotě 500 Kč) získala Veronika
Ličková, Staré Hobzí
1. cenu (mobilní telefon Nokia a předplacenou vstupenku na koupaliště v hodnotě 1 000 Kč) získal Vojtěch
Bílý, Dačice
Celkem bylo odevzdáno
168 anketních lístků, z toho bylo 156 odpovědí
správných, ve 12 případech byly odpovědi chybné a lístky nebyly vloženy
do závěrečného slosování.
Výherci předal hlavní
cenu Ing. Karel Macků.

Rekapitulace otázek a správných odpovědí:
1.

Ze kterého roku pochází první zmínka o Dačicích?
r. 1183

2.

Ve kterém roce bylo uděleno J. K. Radovi privilegium na výrobu kostkového cukru? r. 1843

3.

Ze kterého roku pochází první známý návrh plovárny v Dačicích (za hotelem Stadion)? r. 1931
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Letecký snímek Koupaliště Dačice. Foto V. Novák
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Základní umělecká škola
Nabídka studijních oborů
Základní umělecká škola v Dačicích přijímá žáky
do studia v oboru výtvarném a v oboru hudebním na klávesové, smyčcové, dechové, strunné a bicí nástroje, sólový a sborový zpěv. Informace získáte na telefonním čísle
384 420 276-5, 606 630 384.
K A D EŘ NI CT V Í L EN KA
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)

Domovinka informuje
Ø

Denní centrum Domovinka dlouhodobě spolupracuje s dačickou speciální školou, především v poskytování osobní asistence postiženým dětem.
V měsíci červenci si můžete při návštěvě Domovinky zakoupit výrobky od žáků této školy.

Ø

Domovinka v Dačicích bude v měsíci srpnu zavřena. O sběrné středě 1. 8. 2007 bude otevřeno
od 7:30 do 17:00 h.
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Kinematovlak České televize vyjede
na začátku prázdnin
Česká televize ve spolupráci s Českými drahami letos
poprvé v historii vypraví prázdninový Kinematovlak.
Vlak bude putovat po železničních stanicích, v jejichž
okolí se nacházejí dětské prázdninové tábory a nabídne
dětem zpestření jejich pobytu na táboře návštěvou
pojízdného kina na kolejích a také spoustu dalších
překvapení.

ü

ü
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pravidlům, kontrolním místům a bude zde umístěna také on-line přihláška. Ta je jinak k dispozici
na všech kontrolních místech.
První část soutěže skončí koncem srpna a soutěžící
budou v průběhu tří měsíců projíždět naplánované
trasy mezi kontrolními místy a budou sbírat razítka
do registrační karty. Projetí alespoň dvou tras
je podmínkou k účasti ve finálovém závodě, který
se letos pojede v polovině září v Brtnici.
Novinkou a zpestřením letošního ročníku bude vložená soutěž „O pohár Českého rozhlasu Region“.
Cílem je nasbírat co nejvíce bonusových razítek
ve městech, kde bude Český rozhlas Region hostovat
se živým vysíláním. Tato místa a časy budou uvedeny na webových stránkách a zároveň také v tabulce v registrační kartě cyklisty.

Informace z Infocentra
•
•
Jízda Kinematovlaku bude poprvé slavnostně odstartována 6. 7. v Karlových Varech. Vlak postupně
navštíví například města Cheb, Plzeň, Písek, Pelhřimov
nebo Telč. Promítání budou probíhat každý den vždy
od 16:00, 18:00 a 20:00 h.
Putování Kinematovlaku bude zakončeno posledním
filmovým představením 27. 7. ve Slavonicích. Během své
cesty od 8. 7. do 27. 7. navštíví vlak celkem 17 měst
a nabídne více než 60 filmových projekcí. Ty bude mít
možnost shlédnout téměř 1 000 dětí.
Z putování Kinematovlaku bude Česká televize přinášet pravidelné zpravodajství v Dobrém ránu s Českou
televizí a v regionálních zpravodajských relacích.
V Dačicích bude zastávka Kinematovlaku 26. 7.!

Trasy Cyklisty Vysočiny 2007
vedou na nová místa v kraji
ü

V pátek 1. června odstartoval letošní ročník soutěže pro cyklisty amatéry −
Cyklista Vysočiny 2007.
Oproti předešlému ročníku
se zvýšil počet kontrolních
míst, takže cyklisté mohou
zavítat na další zajímavá místa nejen v kraji Vysočina, ale také v sousedním Jihočeském kraji.

ü

Mezi nová místa patří například Lipnice nad Sázavou, Luka nad Jihlavou, Mrákotín, Řásná, Větrný
Jeníkov, Želiv a Maříž v těsné blízkosti česko – rakouských hranic.

ü

Koncem května byla spuštěna webová stránka soutěže na adrese www.cyklistavysociny.cz, na níž
se soutěžící dozví veškeré podrobnosti k trasám,

•

od 1. 7. zahajuje IC Dačice prázdninový provoz.
Otvírací doba v sobotu, neděli a o svátcích: 9:30 –
15:00 h, pondělí až pátek: 8:00 – 17:00 h
k novinkám na pultě infocentra patří reprezentativní
časopisecká publikace Jindřichohradecko – Česká
Kanada z redakce časopisu
Země světa – edice České
regiony. Informativně naučné
texty doprovázené kvalitními
fotografiemi se věnují místům
jako jsou Dačice, Kostelní
Vydří, Slavonice, dílna gobelínů v Jindřichově Hradci,
zámek Červená Lhota, přírodní
park Česká Kanada, Golfový
ráj v Nové Bystřici, hrad
Landštejn, mařížská keramika, Vitorazská stezka
a další. Cena jednoho výtisku 89 Kč.
turistické mapy 1: 25 000 – Novobystřicko,
Slavonicko
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Zájem absolventů gymnázia
o vysokoškolské studijní obory
Absolventi oktávy, kterých bylo v letošním roce 22
(4 z nich odmaturovali s vyznamenáním, ostatní prospěli),
podali celkem 101 přihlášek na vysoké školy, tj. průměrně
4,6 přihlášky na jednoho studenta. Absolventi 4. ročníku,
kterých bylo letos 26 (5 z nich maturovalo s vyznamenáním a 20 prospělo), podali celkem 79 přihlášek, tedy
průměrně 3 přihlášky na jednoho studenta.
Trvale největší zájem mezi absolventy gymnázia je
o studium ekonomických, společenskovědních, pedagogických a lékařských oborů, na které bylo ve všech
případech podáno více než 20 přihlášek. Technické, chemické a zemědělské a lesnické obory jsou zhruba ve střední hladině zájmu – na takto zaměřené školy bylo podáno
10 – 15 přihlášek. Jednotlivě se pak objevily přihlášky
(do 5 podaných přihlášek) na obory veterinární, farmaceutické, právnické, přírodovědné, vojenské a tělovýchovné.
Všem našim absolventům přejeme hodně úspěchů
v jejich dalším studiu i pracovním životě.
Mgr. Naďa Koprová, zástupkyně ředitele školy
a PaedDr. Aleš Morávek, ředitel gymnázia

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 8

skálou, kde okolo nás ohromnou rychlostí padaly vodopády Trümmelbachfälle. Navštívili jsme také Rýnské
vodopády. Vinou dlouhotrvajícího sucha však měly menší
průtok vody než obvykle. I přesto na nás působily ohromujícím dojmem. Do francouzského horského městečka
Chamonix jsme se těšili proto, že umožňuje vyhlídku
na nejvyšší horu Evropy Mont Blanc. Bohužel nám ale
zůstala schovaná v mracích.
Na zpáteční cestě domů jsme se ještě zastavili v krásném středověkém městě Luzern. Společně jsme si prohlédli dřevěný Kapličkový most a Lví památník. Potom už
měl každý možnost utratit svoje poslední franky a nakoupit zásoby švýcarských čokolád a sýrů. Nakonec nás
čekala prohlídka Vaduzu, hlavního města Lichtenštejnska.
Bohužel jsme ho viděli jen v noci, ale i tak se určitě
každému líbilo.
Celý zájezd proběhl bezproblémově a myslím, že spokojen byl úplně každý. Chtěli bychom touto cestou poděkovat naší škole, že pro nás tuto akci zorganizovala a my
měli aspoň na chvíli možnost uniknout ze školních lavic.
Poděkování patří také učitelům za trpělivost. Určitě se
všichni těšíme na další výlet.
Martina Šabouková

Krajské finále volejbalu
Zájezd do Švýcarska
Ve dnech 23. – 28. dubna se zúčastnili studenti kvinty, sexty, septimy, 2. a 3. ročníku zájezdu do Švýcarska.
V pondělí večer jsme po srdceryvném loučení s rodiči
vyrazili. V noci jsme přejeli Rakousko a velkou část
Německa a ráno nás čekala plavba trajektem přes azurové
Bodamské jezero. Přistáli jsme u břehů Kostnice. Bylo
to jediné německé město, které jsme na našem zájezdu
navštívili. Prohlédli jsme si zde místa spojená s životem
a smrtí českého reformátora Mistra Jana Husa. Potom
už jsme se vydali přímo do Švýcarska. Hlavní město
Švýcarska, Bern, nás překvapilo svou odlišností od ostatních hlavních měst. Nebylo přeplněné nervózními
spěchajícími lidmi, ale naopak. Kouzelnou atmosféru
starého města dokreslovali usmívající se, pohodov í
Švýcaři.
Na břehu Ženevského jezera jsme navštívili letovisko
Montreux. Okolí jezera připomínalo svou atmosférou
mořské pobřeží. V Lausanne jsme si prohlédli Olympijské
muzeum, ve kterém jsme objevili dokonce tretru Emila
Zátopka. Okouzlil nás také hrad Chillon, stojící na skále
v Ženevském jezeře. V Ženevě, městu hodinek, jsme byli
nadšeni vyhlídkovou plavbou parníkem, a dokonce nás
pocákal slavný ženevský vodotrysk.
Na každém kroku nás provázely obchůdky s pravými
švýcarskými hodinkami, kapesními noži, čokoládou a sýry. O tom, jak je pravá švýcarská čokoláda výborná, jsme
se přesvědčili na exkurzi v čokoládovně Cailler – Nestlé,
spojené s ochutnávkou J. Samozřejmě nesmím zapomenout na nádhernou švýcarskou přírodu. Vysoké hory,
zelené svahy se zvonícími ovcemi a krávami, průzračná
jezera, horské potůčky a vodopády… Jedním z našich
největších zážitků byl asi 300 metrů dlouhý průchod

Ve středu 23. května se naše volejbalové mužstvo –
vítězové okresního kola volejbalu středních škol – zúčastnilo krajského finále tohoto turnaje v Č. Budějovicích.
Turnaj pořádal DDM Č. Budějovice spolu s KR AŠSK
Tábor a Základní školou O. Nedbala v Č. Budějovicích.
V turnaji se utkalo celkem šest družstev – vítězové jednotlivých okresních kol v kraji – rozdělení do dvou skupin,
kde se hrálo systémem každý s každým.
Po vítězství ve skupině naši volejbalisté nastoupili
do finálového utkání s vítězem druhé herní skupiny. Naši
hoši v sestavě Jakub Habr, Jan Dvořák, Radek Janda,
Marek Hanák ze septimy a Marcel Anděl, Ondřej Kovář,
Martin Hanzal,
Ondřej Čech
z kvinty si po
výborném výkonu
zaslouženě odváželi
vítězství z krajského kola. Je
jen škoda, že
celorepublikové kolo se letos
nekoná – naši
borci
mohli
určitě zvítězit
i tam – vítězství v krajském kole pro ně totiž není nic
nového. K obrovskému úspěchu jim gratulujeme a děkujeme jim za nepřehlédnutelnou reprezentaci naší školy.
Poděkování patří také paní učitelce Marii Vávrů, která jim
po celou dobu turnaje fandila a samozřejmě tělocvikářům,
kteří je na turnaje připravovali.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice
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Pokračování série speciálních hodin
tělesné výchovy gymnazistů
V rámci hodin tělesné výchovy pokračovali tělocvikáři v načaté sérii speciálních programů –
tentokrát na lezecké stěně
u Elsterů. Naši studenti
vždy velmi kladně vítají
zpestření hodin, ať už to
byl program v kuželně,
v plaveckém bazénu nebo
ten nejnovější – konaný
v odpoledních hodinách
dne 7. června – základy
lezení na umělé stěně,
kterou studentům na dvě
hodiny ochotně poskytl
pan Elster. A že si studenti 3. ročníku a sexty lezení užili,
můžete posoudit sami z přiložené fotografie.

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Rozsáhlé rekonstrukce
Před několika lety prošly obě školní tělocvičny
rozsáhlou rekonstrukcí. 4. června letošního roku zde
ovšem opět ožil stavební, zpočátku spíše bourací, ruch.
První fáze oprav pavilonu tělocvičen totiž zahrnovala
pouze rekonstrukci vlastních sportovišť. Nyní však bylo
nutné přistoupit i k opravě jejich zázemí, především
sociálních zařízení a sprch, jejichž více než třicet let staré
zařízení už dosluhovalo. V průběhu letních měsíců zde
budou vyměněna okna, rozvody vody, radiátory atd. a
celý prostor (včetně kabinetů) dostane novou, účelnější
podobu. Na začátku července bude zahájena rozsáhlá
rekonstrukce sociálních zařízení také ve třetím pavilonu
školy, takže i o prázdninách, kdy osiří lavice, zde
rozhodně nebude klid.
Chtěli bychom poděkovat městu Dačice za vstřícný
přístup k potřebám školy, neboť na jeho bedrech leží
nemalé finanční náklady spojené s těmito projekty.
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také všem spolužákům hráčů, kteří je při zápasech mohutně podporovali a fandili jim.
Účastníci: Dan Točík – kapitán družstva, Marek
Novotný – brankář, Ondřej Bodocký, Jan Dušek, Pavel
Stejskal, Filip Švarc, Dominik Vacuška, Miroslav Diviš,
Radek Komůrka, Michal Bohdálek, David Mašát, Martin
Janoušek.
Mgr. Alena Benešová

Děkujeme všem, kteří nás
ve školním roce 2006/2007 podporovali.
Přejeme Vám krásný čas letních dovolených.
Stejně tak i všem našim žákům
přejeme nádherné prázdniny plné sluníčka.
Vaše ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213/V

Ve znamení dalších sportovních akcí
3. května se konal v J. Hradci turnaj v minikopané pro
starší žáky. Zúčastnilo se ho 16 družstev a ta byla
rozdělena do 4 skupin. Naše družstvo obsadilo 2. místo ve
své skupině, skončilo bez porážky, ale do finálových
zápasů nezasáhlo.
9. května jsme se zúčastnili volejbalového turnaje
v J. Hradci. Díky nepřízni počasí se hrálo ve sportovní
hale. Naši školu reprezentovala dvě družstva. Družstvo
dívek, skončilo na 3. místě ve své skupině a družstvo
hochů, kteří si odvezli pohár za 3. místo.
11. května se konala atletická soutěž O štít města.
Přeložení na tento termín nebylo pro naši školu příliš
výhodné. V některých disciplínách jsme bohužel neměli
své zástupce. Co bylo příčinou? Protahující se program
závodu a divadelní představení v Brně. Mnozí soutěžící
nemohli již déle čekat na svou disciplínu, neboť museli
odejít připravit se do divadla. Naše škola tedy skončila na
6. místě. 14. června jsme se zúčastnili atletické všestrannosti v J. Hradci.
Mgr. Marie Urbánková

Mgr. Bohumil Havlík
Všechny zájemce o letectví zve k návštěvě
Mladí fotbalisté slavili úspěch
22. května se žáci 5. ročníku zúčastnili fotbalového
turnaje v soutěži MC Donalds Cup, který se konal
v J. Hradci. V tomto okresním kole porovnávalo své síly
16 družstev z celého okresu. Přes takto silné obsazení
turnaje se našim žákům podařilo porážet jednoho soupeře
za druhým. Pouze jednou remízovali a tím si vybojovali
1. místo v soutěži a zároveň postup do kola krajského.
Krajské kolo se konalo následující týden v Č. Budějovicích. Tady už na kluky čekali silnější soupeři, ale odvedli i zde dobrý výkon. V celkovém hodnocení se umístili na 6. místě.
Všichni jim blahopřejeme k dosaženým úspěchům
a děkujeme za vzornou reprezentaci. Poděkování patří

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.
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Odborné ambulance v areálu
Nemocnice Dačice
Alergologická ambulance
Kde:
Budova 3, 1. poschodí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 340
Ordinační hodiny:
Po 13:00 – 16:00 h
Út
9:30 – 11:30 h
St 10:00 – 12:30 h
Ambulance funkční diagnostiky
(Ergometrie, TK Holter, EKG Holter)
Kde:
Budova 2, přízemí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 202
Ordinační hodiny
Ergometrie:
Po 13:00 – 15:00 h
Ordinační hodiny
Út 12:00 – 14:00 h
TK Holter
St 12:00 – 14:00 h
a EKG Holter:
Čt 12:00 – 14:00 h
Pá 12:00 – 14:00 h
Cévní poradna
Kde:
Kontakt:
Ordinační hodiny:
CTG
Kde:
Kontakt:
Ordinační hodiny:

Budova C, přízemí
384 422 301 – klapka 329
St 16:00 – 19:00 h
Budova 4, přízemí
384 422 301 – klapka 268
Út 9:00 – 11:30, 14:00 – 15:00 h
Čt 9:00 – 11:30, 14:00 – 15:00 h

Diabetologická ambulance
Kde:
Budova 2, 1. poschodí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 293
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7:00 – 15:30 h
Gastroenterologická ambulance
Kde:
Budova 4, přízemí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 207
Ordinační hodiny:
Po 7:00 – 15:30 h
Út 7:00 – 15:30 h
St 7:00 – 15:30 h
Čt 7:00 – 15:30 h
Pá 6:30 – 11:00 h
Gynekologická ambulance
Kde:
Budova 4, přízemí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 268
Ordinační hodiny:
Po, St, Pá
7:00 – 12:00, 12:30 – 15:00 h

Chirurgická ambulance
Kde:
Budova C, přízemí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 324
Ordinační hodiny:
Všední dny, víkendy, svátky:
Nepřetržitý provoz
Interní ambulance
Kde:
Kontakt:
Ordinační hodiny:

Budova 2, 1. poschodí
384 422 301 – klapka 294
Po – Pá 7:00 – 15:30 h
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Interní příjmová ambulance
Kde:
Budova C, přízemí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 329
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7:00 – 15:30 h
Kalmetizace
Kde:
Kontakt:
Ordinační hodiny:

Budova 3, 1. poschodí
384 422 301 – klapka 354
Po 9:00 – 11:30 h
Čt 8:00 – 11:30, 13:00 – 14:00 h
Pá 9:00 – 11:00, 13:00 – 14:00 h

Kardiologická ambulance
Kde:
Budova 2, 1. poschodí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 294
Ordinační hodiny:
St 7:00 – 15:30 h
Onkochirurgická poradna
Kde:
Budova 2, přízemí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 297
Ordinační hodiny:
St 10:00 – 12:30 h
Ortopedická ambulance
Kde:
Budova 4, přízemí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 345
Ordinační hodiny:
Út 8:00 – 10:00 h
vyšetření dětských kyčlí
Út 10:00 – 14:00 h
Čt 8:00 – 14:00 h
Plicní ambulance
Kde:
Kontakt:
Ordinační hodiny:

Budova 1, 1. poschodí
384 422 301 – klapka 355
Út, Pá 7:00 – 13:00 h

Rehabilitace (vodoléčba, elektroléčba, tělocvična)
Kde:
Budova C, suterén
Kontakt:
384 422 301 – klapka 343, 341, 358
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7:00 – 15:30 h
Rehabilitační ambulance
Lékař:
MUDr. Iva Šteflová
Kde:
Budova C, přízemí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 379
Ordinační hodiny:
Po 10:00 – 11:30, 13:00 – 14:30 h
St 10:00 – 11:30, 13:00 – 14:00 h
Čt 10:00 – 11:30, 13:00 – 14:00 h
Rehabilitační ambulance
Lékař:
MUDr. František Trkan
Kde:
Budova B, 2. poschodí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 380
Ordinační hodiny:
Po 9:00 – 11:30, 13:00 – 14:00 h
Út 9:00 – 11:30, 13:00 – 14:00 h
St 9:00 – 11:00, 13:00 – 14:00 h
Čt 9:00 – 11:00, 13:00 – 14:00 h
Pá 9:00 – 11:00, 13:00 – 14:00 h
Urologická ambulance
Kde:
Budova 1, 1. poschodí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 355
Ordinační hodiny:
Po 7:30 – 12:00 h
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Ušní, nosní, krční (ORL)
Kde:
Budova 2, 1. poschodí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 291
Ordinační hodiny:
Po, St, Pá 8:00 – 13:45 h
Závodní ambulance
Kde:
Budova 2, 1. poschodí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 306
Ordinační hodiny:
Po – Pá 7:00 – 8:30 h
Klinická logopedie
Kde:
Kontakt:
Ordinační hodiny:

Kožní ambulance
Lékař:
Kde:
Kontakt:
Ordinační hodiny:

Mgr. Veronika Miklíková
Budova 3, 1. poschodí
384 422 301 – klapka 204
Po 8:00 – 17:30 h
Út 8:00 – 17:30 h
St 8:00 – 17:30 h
Pá 7:30 – 13:30 h, návštěvy MŠ
a školních zařízení, nebo zde
jen pro objednané
MUDr. Karen Vrzalová
Budova 1, 1. poschodí
384 422 301 – klapka 400
Po 7:00 – 13:00, 13:30 – 16:00 h
Út 7:00 – 13:00, 13:30 – 15:00 h
St neordinuje se
Čt 9:00 – 12:00 h
chirurgické výkony
13:00 – 17:00 h
Pá 7:00 – 12:30, 13:00 – 14:00 h

Neurologická ambulance
Lékař:
MUDr. Čech
Kde:
Budova 2, 1. poschodí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 290
Ordinační hodiny:
Út, St 7:30 – 15:30 h
Neurologická ambulance
Lékař:
MUDr. Hřeben
Kde:
Budova 2, 1. poschodí
Kontakt:
384 422 301 – klapka 290
Ordinační hodiny:
Čt 7:30 – 15:30 h
Psychiatrická ambulance
Lékař:
MUDr. Libuše Vojtová
Kde:
Budova E, přízemí
Kontakt:
384 423 515
Ordinační hodiny:
Po 8:00 – 15:30 h
St 8:00 – 14:30 h
Čt 8:00 – 14:30 h

Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Nádražní 97/II., Jindřichův Hradec
(naproti České spořitelně – Dům Oděvy)
1. Nejvýhodnější úvěry na bydlení
(garance 3,5% p.a. po celou dobu splácení)
2. Stavební spoření
telefon: 721 620 178 – Kaiferová

Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu
č. 2, ul. Nivy, č. p. 161, Dačice IV
1+0, I. kategorie o velikosti:
Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna
WC
Komora

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

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 9. 2007 do 30. 9. 2017, s tím ze zájemců,
který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy a současně vysloví souhlas se zaplacením neodbydlené částky předplaceného 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. 9. 2007 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřetelně označené
„Neotvírat – pronájem bytu č. 2, Dačice 161/IV“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 81 000 Kč a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
31. 7. 2007 do 14:00 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.
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A co nás ještě čeká

22. května jsme se zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů pro žáky 4. až
8. ročníků ZŠ, kterou vyhlásil MěÚ Dačice, odbor
dopravy a DDM Dačice. Obsadili jsme 3. místo.
Děkujeme za reprezentaci!

O prázdninách dojde k opravě hydrantů a rekonstrukci a nátěru dveří v hlavní budově školy.

Celý květen a červen jsme jezdili na školní výlety,
všichni třídní učitelé zajistili pro své žáky
velmi pěkný program. Navštívili např. Slavonice,
Bítov, Jihlavu, Brno, Lednici, Krkonoše, Pálavu.
Děkujeme.

Ing. Eva Macků, zástupkyně ředitele

1. června zorganizovali žáci 9. ročníku pro žáky
1. stupně Den dětí. Na několika stanovištích nejen
kolem školy si zasoutěžili, zasportovali, zamlsali
a strávili tak příjemně svůj svátek. Žáci II. stupně
shlédli 8. června Maharal – český dobrodružný
film. A tradiční zmrzlinou jim přispělo SR při ZŠ
Komenského a Cukrárna paní Tiché. Děkujeme.
30. května jsme organizovali soutěž pro 1. stupeň
O malý štít města Dačice. Umístili jsme se na krásném 3. místě.
31. května jsme soutěžili o Pohár rozhlasu v Nové
Včelnici. Starší hoši obsadili 1. místo, mladší hoš i
a starší dívky 3. místo. Blahopřejeme!
9. června jsme zorganizovali v zámeckém parku
4. ročník Procházky pohádkou. Tradiční oslavy
Dne dětí se zúčastnilo 381 dětí s doprovodem.
Krásný slunný den vylákal do parku 914 lidí.
12. června pro nás v Městské knihovně připravil
Tyláček pohádkové dopoledne. Děkujeme za pěkný
zážitek.
14. června navštívil naši školu již podruhé
populární zpěvák Petr Bende. Příjemně strávené
dopoledne ve společnosti sympatického mladého
muže bylo pro nás velkým zážitkem. Odpoledne
proběhla tradiční soutěž Rytmických sestav děvčat
z 2. stupně. Nad některými výkony opravdu :
Klobouk dolů! V tento den se poprvé sešli rodiče
a třídní učitelky našich budoucích třech prvních
tříd.
15. června jsme zajistili v rámci prevence patologických jevů besedy pro žáky 3. až 7. ročníku :
Veselý svět, Bariéry.
V sobotu 16. června naši pedagogové pomáhali
s organizováním soutěží pro děti při slavnostním
zahájení provozu dačického koupaliště.
18. června proběhla vernisáž výtvarného projektu
Vesmír, za účasti žáků 2. – 5. třídy ji prezentovali
žáci 7. ročníku. Děkujeme za krásnou výzdobu naší
školy.
V pátek 29. 6. 2007 rozdáme vysvědčení, rozloučíme se s deváťáky, předáme putovní pohár nejlepšího žáka a hurá na prázdniny!

Budeme připravovat nový školní rok 2007/2008.
A hlavně budeme odpočívat.

Procházka pohádkou po čtvrté
9. června se konal čtvrtý ročník pohádkové akce pro
děti. Procházka parkem, který se zaplnil nejrůznějšími
pohádkovými postavičkami, zaznamenala opět velký
úspěch, zejména u nejmenších příznivců. Na své si však
přišly i starší děti – mohly dokonce střílet z kuše, luku,
šermovat s dřevěnými meči, dělat dřepy v drátěné košili.
Celkem si pohádkové bytosti nenechalo ujít 381 dětí
a 533 dospělých. Viděli ukvílená strašidla, vodníky,
chrabrého prince s mimořádně krásnou princeznou
Arabelou, lstivé lišky, naježené čarodějnice, ublekotané čerty, ztraceného Jeníčka
s Mařenkou, šíleně smutnou
princeznu, včelku Máju
s Vilíkem, Červenou Karkulku s vlkem nebo dokonce Dlouhého, Širokého
a Bystrozrakého. Zkrátka
bylo se na co dívat a my
ze Základní školy Komenského, určitě i s celou řadou
nadšených dětí, si přejeme,
aby se i 5. ročník Procházky pohádkou vydařil jako ten
letošní.
Za realizaci úspěšné akce děkujeme nejenom pěknému počasí, ale hlavně pedagogickým pracovníkům
a žákům naší školy, členům DS Tyl a Tyláček, členům JC
Malý Pěčín, učitelkám MŠ Dačice, DDM Dačice a státnímu zámku Dačice. Za podporu a zajištění odměn pro děti
patří náš dík těmto sponzorům: SR při ZŠ Komenského,
Město Dačice, Domácí zdravotní péče, Restaurace U Šuláků, Elektro – Bubeník, PAS – D s. r. o., Ovoce a zelenina Chasákovi, Masna – Linha, Dětské zboží LINDA –
Jana Svobodová, Obuv u Havlíků, Bazar Vilík, Potraviny
Štěpán a syn s. r. o., Lékárna na náměstí – p. Neužilová,
Lacina Libor, TEXI Ing Oldřich Pecha., Ivana Galíková,
ANA papír – Anna Habrová, Klenoty – J. Kučerová,
WALDVIERTLER SPARKASSE von 1842, CENTROPEN a. s., Restaurace a hotel U Koníčka, Cukrářská
výroba Marie Tichá, MUDr. Hana Musilová, CYKLO –
SPORT Petr Kunkal, HRON s. r. o. Dačice, Textil –
Galanterie – Božena Vrbová, MBIT s. r. o., Restaurace
U Malínků, Pekárna Dačice – Rostislav Homolka, skupina
historického šermu Lucemburk Jemnice.
Jménem pořadatelů Ing. Eva Macků
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ZŠ Komenského

Zakládáme novou tradici
„My jsme součástí Země a Země je součástí nás.“
Pátek 20. 4. 2007 se v rámci celé naší školy nesl
v duchu oslav Dne Země. První i druhý stupeň vyrazil
do přírody s cílem ji lépe poznat, a tak mít možnost si ji
nejen užívat, ale také se ji naučit chránit. Počasí nám
nakonec přálo, i když to tak původně nevypadalo, a tak
jsme neváhali a sváteční den si užívali.
Žáci 2. stupně měli možnost vybrat si ze šesti nabízených programů podle vlastního zájmu. Někteří objevovali prameny Dyje, jiní pilně pracovali v lese, další
prozkoumávali čistírnu odpadních vod, fanoušci zvířátek
navštívili zoologickou zahradu, ti trénovaní stoupali na Javořici a milovníci blízkého okolí putovali za krásami řeky
Dyje na trase z Dačic do Starého Hobzí.
Kdo byste měl zájem načerpat z našich výletů inspiraci pro svoje vlastní jarní výpravy, máme pro vás několik
tipů, které jsme sami ověřili, a proto vám je můžeme vřele
doporučit a zaručit tak příjemně strávený den v náruči
přírody nabízející poznání, relaxaci i nevšední zážitky.
Stačí jen mít oči otevřené, uši nastražené, hlavu čistou
a nohy namazané J. Tak pojďte s námi, jarní putování
začíná …
Cílem naší první cesty byly prameny Moravské Dyje.
Z Dačic jsme se svezli vlakem do Hodic; obce, která je
turistickým východiskem pro pěší výlety na hrad Roštejn,
Javořici a prameny Dyje. Odtud jsme vyrazili po zelené
turistické značce a po šesti kilometrech došli k pramenům.
Moravská Dyje pramení asi 4 km JV od Třeště ve výšce
635 m n. m. Do Třeště jsme se dostali opět po zelené
a cestou jsme si ještě prohlédli větrnou elektrárnu u Pavlova, která je první na Vysočině. Po procházce městem jsme
se znovu vlakem vrátili do Dačic.
Druhý výlet byl z velké části pracovní, ale když sedíte
převážnou část dne ve školní lavici nebo někde jinde
na židli a „pracujete“ hlavou, je manuální práce nejlepší
formou odpočinku a tím více, pokud je to na čerstvém
vzduchu. Proto jsme plni elánu vyrazili autobusem
do Slavonic, kde na nás čekal pan revírník. Ten se nás ujal
a přepravil se s námi do lesa. Dopoledne jsme strávili
stahováním větví a dalším úklidem po těžbě. Vraceli jsme
se sice unaveni, ale s vědomím, že jsme pomohli a aktivně
přispěli dobré věci. A víte, jak nám potom ve školn í
jídelně chutnalo?!
Třetí výprava směřovala do čistírny odpadních vod.
Byl nám podán odborný výklad o jejím fungování a absolvovali jsme prohlídku celého areálu i s vnitřními
prostory. Cestou tam jsme šli přes zámecký park
a poznávali stromy, cesta zpět vedla kolem zahrádkářské
kolonie směrem k Liščím horám; v jejím průběhu jsme
se věnovali poznávání rostlin.
Čtvrtá parta musela přežít dvouhodinovou cestu autobusem, ale určitě to stálo za to. Dorazili jsme do ZOO
Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde na nás čekal bohatý
program. Nejprve jsme si prohlédli prezentaci na téma
Kdo nese kůži na trh (aneb Chránění živočichové
a obchod). Potom přišla řada nejen na prohlídku ZOO,
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ale někteří odvážlivci si dokonce mohli pochovat činčilu
nebo některého z hadů.
Pátá exkurze měla za cíl poznávání vybraných lokalit
Javořicka. Během cesty jsme absolvovali čtyři zastavení,
kde jsme si na konkrétních místech přiblížili charakteristiky jednotlivých lokalit se zaměřením na přírodn í
hodnoty a ochranu přírody. Vyrazili jsem pěšky z Řásné
k prvnímu zastavení – přírodní rezervace Velký pařezitý
rybník. Zastavení druhé – přírodní památka Míchova
skála (přes 10 m vysoké žulové skalisko). Třetí zastavení
– Javořice (nejvyšší vrchol Jihlavských vrchů a současně
celé Českomoravské vrchoviny) a Studánka Páně.
Zastavení čtvrté – Mrákotín (mrákotínský lom) a přírodn í
zajímavosti v jeho okolí: meandry Myslůvky, kaskáda
mezí nad rybníkem Žibřidem, meze za Horou a soustava
mezí „Na Kuchyňce“.
Šesté putování vedlo z Dačic kolem řeky Dyje do Starého Hobzí. Svižným tempem jsme vyrazili od školy
a těšili se, až se vymotáme z města a ocitneme se uprostřed jarní probouzející se přírody. Úvodní ekotest stejně
jako prověřování znalostí o indiánech jsme zvládli k velké
spokojenosti našeho odborného průvodce George. Ani
náročné hry a záludné úkoly pro nás nebyly žádný
problém, takže jsme si opravdu zasloužili svačinu
v podobě opečených buřtů. Cíl cesty - Loucký mlýn – by l
sympatickým zakončením naší pěší túry podél řeky, ze
které jsme si odnášeli plno nevšedních dojmů: čerstvý
vzduch, kvetoucí kytičky, vonící stromy, svítící sluníčko,
zpívající ptáčci, šplouchající řeka, měkká tráva, prchající
zajíc…
Pro 1. stupeň byla zorganizována vycházka po Toužínských stráních věnovaná poznávání stromů, keřů,
rostlin a pozorování živočichů. Další skupina měla možnost projížďky na koních v Malém Pěčíně, která byla
spojena s prohlídkou areálu farmy pro chov koní,
s ukázkou péče o koně a jezdeckého umění. V nabídce
byla i návštěva Háje s odborným výkladem o ochraně lesa
a zvěře, o nutnosti včasné likvidace polomů, obnovování
lesních porostů apod. Neméně zajímavá byla i návštěva
zámeckého parku s přednáškou o jeho historii, druzích
stromů, keřů a rostlin.
Celoškolní akce Den Země se zúčastnili i naši prvňáci
a druháci a jejich program byl opravdu velmi pestrý:
návštěva skládky Borek (prohlídka s výkladem), soutěžn í
kvíz, poznávání okolí města, dopravní výchova, orientace
v přírodě, úklid kolem školy, stadionu, v lesíku, výtvarná
činnost, sportovní aktivity a hry.
Těší nás, že ohlasy žáků byly velice kladné a můžeme se proto všichni společně těšit na další pokračování ve školním roce 2007/2008. Na školním webu
www.zskomenskeho.d1net.cz si můžete prohlédnout fotky.
Rádi bychom poděkovali všem odborníkům, kteří byli
ochotni věnovat našim dětem čas a zprostředkovat jim
svoje znalosti o přírodě a ohleduplném chování vůči ní.
„Člověk neutkal pavučinu života, je pouze jedním
jejím vláknem. Cokoli se stane této pavučině, stane se
jemu.“
Kolektiv pedagogů, ZŠ Komenského
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Obrázkové okénko
aneb Loučíme se s deváťáky
V průběhu školního roku jsme se s žáky devátého
ročníku mimo jiné zabývali pracemi na téma: Já – mé
nitro, mé sebevědomí, jak se vidím atd. Je zajímavé se nad
sebou zamyslet a snažit se, zvláště v období tápání a nejistot (kterým dospívání bezpochyby je J), najít své
klady, objevit svou hodnotu, ale zároveň si uvědomit
i vlastní nedostatky a případně na nich začít pracovat.
Závěrečná práce, kterou se většina deváťáků s výtvarnou výchovou rozloučila, nese název: Kousek z mého
já. Žáci sami se stali součástí vlastních obrazů, které odhalují část jejich nitra. Způsob ztvárnění, konkrétní nebo
abstraktní, malba či kresba, byl i tentokrát jen na nich.
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francouzští hudebníci a navazují tak na vynikající francouzskou školu (flétna – Catherine Cantin, klarinet –
Michel Raison, hoboj – Jerôme Guichard, lesní roh –
André Cazalet). Čeští profesoři v duchu české tradice
vyučují hru na smyčcové nástroje (housle – Jan Talich,
viola – Vladimír Bukač, violoncello – Jiří Bárta). Díky
této originální desetidenní hudební škole, mají studenti
z Čech, Slovenska, Polska a dalších zemí bývalé Východní Evropy možnost setkat se, za finančně dostupných podmínek, s nejlepšími francouzskými a českými hudebními
mistry. Studenti oceňují, že mohou několik let studovat
u jednoho profesora. Na druhé straně profesoři mohou
sledovat kvalitativní růst svých žáků. Řada českých
studentů uspěla v přijímacích řízeních na zahraniční
hudební školy a úspěšně sólově vystupuje na českých
i zahraničních pódiích. Mezi telčskými studenty jsou i laureáti soutěže Pražského jara a významných zahraničních soutěží. Studenti přičítají své úspěchy též telčské
akademii.
Během akademie se budou opět konat koncerty profesorů a studentů akademie. Srdečně Vás na ně zveme.
4., 5., 9. 7. Veřejné přehrávky studentů akademie,
19:30 h Sál Základní školy umění v Telči

Markéta Havlíková

Martina Terberová

Markéta se například rozhodla zachytit svou náklonnost ke stromům, podzimu, zelené barvě a přírodě vůbec.
Martina se podívala hlouběji do sebe sama a odhalila
něco ze svého charakteru: I když jí kolikrát leccos pěkně
zamrzí a potrápí, snaží se přebrat (doslova „přecedit“)
si to v sobě a své okolí tím nezatěžovat. Chce zkrátka
působit příjemně a vysílat pozitivní signály.
S deváťáky bych se zároveň chtěla touto cestou
rozloučit. Popřát jim hodně štěstí a fajn chvil v životě.
A pokud jim život zpestří návštěva zajímavé výstavy nebo
si dokonce pro radost někdy něco nakreslí, budu jen ráda.

6. 7.
19:00 h
8. 7.
19:30 h
10. 7.
19:30 h

Koncert studentů a profesorů akademie,
Kostel sv. Jakuba v Telči
Koncert profesorů a studentů akademie,
Klášter v Kostelním Vydří
Závěrečný koncert studentů akademie,
Premonstrátský klášter v Nové Říši

11. 7. Koncert studentů akademie,
19:30 h Premonstrátský klášter v Gerasu
(Rakousko)
Anna Jeníčková
ředitelka Česko-francouzské akademie Telč, o.p.s.

Informace ze SŠTO

Mgr. Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Francouzsko–česká
hudební akademie v Telči
Ve dnech 1. – 11. července 2007 se uskuteční již
13. ročník Francouzsko-české hudební akademie v Telči.
Akademii pořádá Česko–francouzská akademie Telč,
o. p. s. ve spolupráci s městem Telč a s Francouzským
institutem v Praze.
Nabízíme mistrovské interpretační kurzy studentům
konzervatoří a vysokých hudebních škol z České
republiky, Slovenska, Francie a z dalších evropských
i mimoevropských zemí. Do Telče letos přijede 85 studentů. Tým profesorů se ustálil, kurzy vedou hudebníci,
kteří stáli u zrodu akademie. Dramaturgie kurzů se
záměrně nemění. Hru na dechové nástroje vyučují

Ve dnech 11. až 13. června 2007 proběhly na SŠTO v Dačicích praktické závěrečné zkoušky oboru Aranžér.
Absolventi dosáhli letos mimořádně dobrých výsledků.
Ve výkladní skříni prodejny Jahoda v Dačicích aranžovala
bytový textil a doplňky Veronika Růžičková. (viz. foto)
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Ohlédnutí za dačickou atletikou
Termínová listina atletických soutěží v kraji byla
zaplněna závody všech kategorií od začátku května. 20.
května se totiž uzavřela nominace výběru Jihočeského
kraje na 2. letní olympiádu dětí a mládeže, která se letos
koná od 19. do 23. června v Ústí nad Labem a z toho
důvodu bylo nutné prověřit výkony všech závodníků. Do
Ústí nad Labem se podívá starší žák Tadeáš Jindra.
V úvodních dvou kolech družstev starších žáků (5. 5.
v Táboře a 20. 5. v N. Včelnici) nastoupilo pouze torzo
týmu a proto jsme ztratili nadějné vyhlídky na republikové semifinále. Ani výborné výkony jednotlivců,
především T. Jindry, M. Havlíka, P. Chvátala, J. Doležala
a P. Čermáka nemohly dohnat bodové ztráty v disciplínách, které jsme vůbec neobsadili. Z výkonů v těchto
závodech stojí za zmínku 163 cm T. Jindry a 159 cm
J. Doležala ve výšce, 7,92 s. M. Havlíka na 60 m a 18,77
s. na 150 m, 568 cm T. Jindry v dálce a 29,83 s. na 200 m
překážek.
Muži letos hostují v dresu Veselí nad Lužnicí (čtyři) a
N. Včelnice (jeden). V úvodním kole KP družstev (12. 5.
v N. Včelnici) pomohli Lokomotivě Veselí k průběžnému
druhému místu. Nejvíce se dařilo Václavu Zajícovi.
Vyhrál 1500 m a druhý doběhl na 5000 m.
Prozatímním vrcholem sezóny jsou dva krajské
přebory. V dubnu odjel osamocený Václav Zajíc na KP v
přespolním běhu do Písku a přivezl dvě stříbrné medaile.
V kategorii mužů mílařů a mužů vytrvalců. 13. května se
v Č. Budějovicích konal krajský přebor přípravek a
staršího žactva. Naši borci rozšířili klubovou síň slávy o 6
medailí. Bohužel žádná nezazářila zlatě! Petr Čermák
vybojoval stříbro ve čtyřboji přípravek (60 m, dálka,
kriket, 800 m). Nejvíce si vylepšil bodový zisk zvláště
suverénně nejlepší osmistovkou - 2:42,21 min. Tadeáš
Jindra skočil 585 cm do dálky (2.), zaběhl 200 m přek. za
30,29 s. (2.) a 100 m přek. za 15,80 s. (3.). Tomáš Chvátal
vybojoval další bronz na 300 m - 44,80 s. Poslední
medaili získala štafeta 4 x 60 m - Chvátal T., Chvátal P.,
Havlík, Jindra, časem 31,62 s. K výborným výsledkům
patří i 6. místo Miroslava Havlíka na 60 m a Sabiny
Hummelové
ve výšce.
PaedDr. Vítězslav Jindra

Na ostrovy Sandokana
se můžete lehce dostat, pokud navštívíte o prázdninách výstavu v dačickém městském muzeu. Takže výpravu na Borneo, Jávu a Sumatru můžete klidně absolvovat
přímo v Dačicích. Na velký výlet vás pozvou čeští
zoologové, kteří nám pravidelně jednou za dva roky
přibližují pro nás poněkud vzdálené a exotické země.
Nyní, po výletech do Turecka, jižní Afriky či na ostrov
Cejlon, se vypravíme hned na tři ostrovy naráz a pomyslným průvodcem nám bude pirát Sandokan. Život na
exotických ostrovech nám přiblíží rozsáhlá kolekce
barevných fotografií, které členové výpravy pořídili
během cesty. Zároveň nám ukážou preparáty hadů,
ještěrů, korýšů, hmyzu, lastury, ulity a další sběr, etno-
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grafické a umělecké předměty. Součástí výstavy bude
i film o Indonésii. Výstava bude zahájena na počátku
prázdnin v úterý 3. července 2007 v 17 hodin a součástí
zahájení bude zároveň přednáška (s diapozitivy a doprovodnou etnickou hudbou) jednoho z účastníků výprav
RNDr. Dušana Trávníčka, rodáka z nedaleké Horní
Slatiny.
Výstava je otevřena po celé prázdniny do 2. září 2007, denně kromě pondělí 9:00 – 12:00 a 13:00 –
17:00 h. Pro děti je na výstavě připraven opět oblíbený
koutek na hraní a malování.

Muzejní kufrování
V rámci výstavy „Poznejte tajemství depozitáře“
v Městském muzeu a galerii v Dačicích proběhla také
soutěž v určování vystavených exponátů. Uvádíme
nejlepší luštitele z řad dětí a dospělých. Výhercům blahopřejeme a máme pro ně připraveny knižní odměny.
Kategorie dětí:
1. místo: Dominika Havlíková, Dačice
2. místo: Gabča Čeloudová, Dačice
3. místo: Kristýna Černochová, Nikol Procházková,
VII. B ZŠ Komenského, Dačice
Kategorie dospělých:
1. místo: Miloslav Tůma, Dačice
2. – 6. místo: Pykalovi a Vavruškovi, Dačice, Miroslav
Marek, Dačice, Lenka Tříletá, Dačice, Eva Dvořáková,
Dačice, Markéta Čeloudová, Dačice

Barevná paleta

Ve středu 13. června byla v dačické galerii zahájena
výstava absolventů a žáků výtvarného oboru ZUŠ Dačice
pod tradičním názvem „Barevná paleta“.
Mgr. Marie Kučerová

P O Z OR !
Kadeřnictví Svatoslavy Pospíchalové hlásí změnu...
Nyní: Svatoslava Květoňová
Provozovna: Pošta Dačice, Göthova 71/I,
380 01 Dačice, 2. patro
Provozní doba: Dle objednávky,
Po – Pá, So – svatby
Telefon: 728 959 234
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Knihovna o prázdninách
Městská knihovna bude mít stejnou výpůjční dobu o
prázdninách jako obvykle (po, st, čt – 8:00 – 11:00, 12:00
– 17:00 h, pá – 8:00 – 11:00, 12:00 – 16:00 h v úterý
zavřeno), s jedinou výjimkou – NEBUDE otevřeno v sobotu. Sobotní provoz začne opět po prázdninách. Budou
fungovat všechny ostatní služby – výpůjční a informační,
přístup na Internet, přístup do databáze ASPI aj. Navíc
léto je doba, kdy si spousta z nás slibuje, že přečte
všechno, co dříve nestihla, takže je to i příležitost plnit
sliby. Stále nakupujeme nové tituly, které najde každý
zájemce na webu knihovny www.mkdac.cz v online katalogu v nabídce seznamy a novinky. Těší se na vás
knihovnice.

Dopoledníček potřetí
Již třetím rokem ožívá v druhé půlce června letní
čítárna knihovny akcí, jejímž cílem je propagace čtení
a čtenářství, knížka v mnoha podobách a prezentace
činnosti místních dětí aktivních v divadelním souboru.
Knihovna jej připravuje ve spolupráci s Divadelním
studiem Tyláček a MěKS. Letos nám opět přálo počasí,
a tak si mohly děti z mateřských škol prožít pohádku
O malé Mete a pohádku O černém beránkovi a bílém
vlkovi. Pro děti školou povinné nastudoval Tyláček s paní
Jahelkovou zdramatizovanou Ladovu pohádku O chudém
královstvíčku. Premiéru mělo pásmo z veršů Jiřího Žáčka
s hudbou J. Suchého, které si Tyláček připravil jako
poeticko – kabaretní pásmo pro gymnazisty. Smích
a úsměvy na tvářích většiny z téměř 600 dětí, které
navštívily letošní Dopoledníček, jsou pro nás tou největší
odměnou.
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k nám většinou dvakrát přijde většina tříd ze základních
škol ve městě, včetně speciální. A trochu jako poděkování
za celoroční spolupráci a jako „bonbónek“ na prázdniny
pro ně s chutí a radostí připravujeme Dopoledníček.
Tyláček vznikl v r. 1994 v Městské knihovně a jeho duší
je od samého začátku režisérka zdejších ochotníků Naděje
Jahelková. Svým nadšením strhla již více než jednu
generaci dětí ke smysluplnému trávení volného času. Děti
se učí základy dramatické práce, procvičují si češtinu,
zlepšuje se jejich slovní zásoba a vyjadřování. Děkuji
z celého srdce paní Jahelkové za spolupráci, trpělivost
a moře času při práci s dětmi. Jsou to nenahraditelné
a smysluplné aktivity.

Letní soutěž v dětském oddělení
knihovny
Čtenáři dětského oddělení knihovny se mohou zapojit
od začátku července do konce září do čtenářské soutěže –
KNÍŽKA, KTERÁ MĚ O PRÁZDNINÁCH DOSTALA
aneb Čteme se lvem Čtenářem. Soutěž je vyhlášená
se spolupráci s dolnorakouským knihovnickým spolkem
Bibliodrehscheibe Waldviertel a odměna pro vítěze naší
knihovny je více než lákavá: autoři pěti nejlepších příspěvků navštíví na začátku října v Týdnu knihoven rakouské město Gross – Siegharts, partnerské město Dačic,
a samozřejmě jeho knihovnu.
Krátkou zprávu o knížce, od které jsem se nemohl odtrhnout, od které se mi nechtělo odejít, případně doplněnou obrázkem mohou děti odevzdávat u knihovnice až
do konce září. Nemusí jít o anotaci, nemusí jít o referát
nebo podrobný obsah, stačí upoutávka, NĚCO, co zaujme
kamarády a vrstevníky či dokonce je přiláká, aby si knihu
přečetli. Soutěžní text musí ale obsahovat: jméno autora
knihy (u zahraničních ještě překladatele), jméno ilustrátora a jméno nakladatelství, které knihu vydalo a rok
vydání, dále jméno soutěžícího čtenáře, třídu, věk a e-mailovou adresu. Podrobné informace v knihovně a na jejích
webových stránkách.
Mgr. Zdeňka Chadimová

AUTOŠKOLA NOSE K Dač ice
Učebna – ul. Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)

Kulturní a vzdělaný národ znamená mimo jiné to, že
většina lidí má společnou znalost a společný zážitek
z kvalitní četby. Vede nás k takové společné kultuře
školní výklad či zkoušení v hodinách literatury? Neodrazujeme v rodinách nebo ve škole čtenáře? Přispíváme
k tomu, aby naše děti považovaly čtení za oblast, která jim
může dát hodně zajímavého nebo užitečného a že stojí
za to číst ? Že stojí za to se s knížkou zasmát, poplakat si
i se politovat, zabát se, být chvíli silný a statečný či krásná
a žádoucí, zažít úspěch nebo prostě vstoupit do kůže
někoho, kdo je takový, jakým bych chtěl být, a chvíli v té
kůži pobýt. O to všechno se snažíme po celý rok, kdy

www. autoskolanosek.cz – testy k procvičení
Tel.: 56 722 38 88, 384 420 311, mob.: 603 236 669
Letní prázdninové kurzy
Informace a přihlášky vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
Kurzy zahajujeme průběžně, sobotní výuka,
zdarma učebnice, CD

Městské kulturní středisko Dačice zahájí v měsíci září
KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRO ZAČÁTEČNÍKY

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři MěKS,
případně na výše 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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Triky s triky
Jihočeské klubko alias Klub dětských knihoven Svazu
knihovníků a informačních pracovníků si vybralo naši
knihovnu jako místo konání tvůrčí dílny pro členky Klubka. Co a kdo to vlastně je? Jsou to knihovnice z celého
kraje, které pracují v dětských odděleních veřejných
knihoven a vedle běžné knihovnické činnosti (půjčování
knih a časopisů, podávání informací aj.) připravují i různé
akce pro děti: Noc s Andersenem, literární besedy,
informační lekce, výtvarné dílny, pasování čtenářů,
nejrůznější soutěže, to vše s jediným cílem: přispívat
k tomu, aby naše děti četly, uměly číst a hlavně četly rády.
V pátek a v sobotu 8. a 9. června se u nás sešly
knihovnice z J. Hradce, Milevska, Plané n. Lužnicí a Soběslavi. Pod vedením lektorky Anny Tauberové si po oba
dny zkoušely různé techniky zdobení triček – batiku
na mnoho způsobů, savování a tisk včetně výroby razítek
a šablon. Naučené mohou využít a uplatnit jak při svých
osobních zálibách tak při práci s dětmi.
Rozvíjení tvořivosti a zvládnutí ručních řemeslných
technik se nikdy neztratí a je důležité. Ohlasy v elektronické konferenci svědčí o tom, že se knihovnicím v Dačicích a v naší knihovně líbilo, což nás těší.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Dačickému sboru dobrovolných hasičů
je 125 let – 4. díl
(přehled událostí v posledních letech)
ü V roce 1983 oslavilo město 800 let svého vzniku. ZO
SPO Dačice pořádá soutěž o pohár ONV, účast 12
družstev a 2 družstva žen, Dačice obsadily 2. místo.
ü Předseda sboru V. Tunkl odchází na práci mimo republiku, zastupuje ho Pavel Přibyl.
ü Činnost ZO SPO se zaměřovala v těchto letech
na preventivně výchovnou činnost, práci s mládeží,
rozvoj pracovní iniciativy a společensko-prospěšnou
práci.
ü V r. 1984 byl zvolen nový výbor, předsedou se stal
Pavel Přibyl. Zásahová jednotka vyjížděla k 21
požárům a podílela se na likvidaci polomů po
červencové vichřici. Nová technika v tomto roce CAS
25 Škoda 706 RTHP a DVS 12 Avia 31.
ü V r. 1985 přebírá kroniku sboru učitel Mgr. Karel
Pecha. Mladé požárníky vede Pavel Přibyl s manželkou Janou. Věnují jim mnoho času a v tomto roce
se zapojili do soutěže Plamen, kde si vedli velmi
dobře.
ü Soutěže v Bílkově se zúčastnilo družstvo starších požárníků, obsadili 3. místo.
ü 21. května se prolomila hráz rybníka v Černíči
a v důsledku toho se rozvodnila řeka Dyje. Voda
zaplavila Kohinoor a řadu domů, kde bylo přistoupeno k evakuaci. Voda sahala až ke křižovatce na Palackého náměstí. Projevila se veliká obětavost našich
členů i těch, kteří nejsou v zásahové jednotce.
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ü V roce 1987 zvolen nový výbor, předseda Jiří Král,
velitel Antonín Karásek, který je zároveň předseda
OV SPO v J. Hradci, místopředseda OV SPO Jiří
Kadlec a člen OV SPO Milan Zuzánek.
ü Po roce 1989 změna názvu z SPO na SDH, naši členové společně s hasiči z povolání předělávají garáž
na útvaru pro novou CAS 32 Tatra 815, která přichází
do Dačic v r. 1990.
ü V témže roce navazuje náš sbor přátelství s rakouskými hasiči z Waidhofenu.
ü V květnu roku 1991 devítičlenná delegace našeho
sboru uzavírá smlouvu o přátelství s gross–sieghartskými hasiči v Rakousku u příležitosti oslav svátku
sv. Floriána. Oslavy probíhaly pod patronací starosty
města.
ü Zvolen nový výbor, starosta Jiří Král, velitel Jiří
Stýblo.
ü Družstvo mladých hasičů se schází každý týden pod
vedením manželů Přibylových a absolvují nejednu
hasičskou soutěž. Udržují pořádek kolem hasičského
domu, účastní se brigád při zalesňování, vyrábí milé
dárky pro členy sboru.
ü Výjezdová jednotka tak jako v uplynulých letech cvičí a neustále se zdokonaluje v odborné přípravě
a nezapomíná na děti v letních táborech, kde pravidelně předvádí ukázky s hasičskou technikou, zejména na Janově, Brandlíně a Zvůli.
ü V říjnu 1991 se konalo společné setkání hasičských
sborů z Dačic a Gross–Sieghartsu z Rakouska. Palackého náměstí bylo zaplněno hasičskou technikou
z obou sborů, bylo na co se dívat.
ü V roce 1992 oslavil sbor 110. výročí založení, k tomuto výročí dostává velice nemilý dárek od města,
kdy byl prodán Hasičský dům Západočeské plynárenské společnosti. 29. 6. 1992 se hasiči z tohoto
domu definitivně vystěhovali, tento krok tehdejšího
vedení města byl velmi ostudným a dodnes nezapomenutým činem.
ü Hasiči nachází své místo v prostorách obchodního
centra v Antonínské ulici, kde mají jednu malou
místnost na schůze a skládek. Starou techniku a další
věci garážují za Dělnickým domem v rozpadajících
se garážích.
ü Pro rok 1993 byl zvolen nový výbor, starosta Jiří
Král, velitel Jiří Stýblo.
ü Pro rok 1994 byl zvolen nový výbor – starosta
Antonín Karásek, velitel J. Stýblo, preventistou obce
Milan Zuzánek.
ü V devadesátých letech hasiči pořádají Tradiční plesy,
Country bály, pálení čarodějnic, Memoriál J. Štěbetáka, Benátskou noc a Konec vodníků v Dačicích
společně s rybáři, jezdí na pouť do Kostelního Vydří
a na Jarmark do Slavonic, kde zajišťují občerstvení.
Pokračování příště.
Vlastislav Švec
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6., 7. 7. v 17:00 a v 19:30 h
PRÁZDNINY PANA B EANA
Film VB s titulky
Vstupné 60 Kč
Mládeži přístupný

6/2007

13., 14., 15. 7. v 19:30 h
PŘÍBĚH ZROZENÍ
Film USA, širokoúhlý s titulky
Vstupné 65 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

OSTROVY SANDOKANA
Výpravy zoologů na Borneo, Jávu a Sumatru
Slavnostní zahájení výstavy v úterý 3. července 2007 v 17:00 h
Součástí vernisáže je přednáška účastníka výprav
RNDr. Dušana Trávníčka.
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 h do 2. září 2007

30. 6. – 1. 7.
FEST BAND Dačice 2007
20. ročník Slavností dechových
orchestrů
městský stadion,
letní scéna Pod Kaštany

6. – 22. 7.
ZA DAČICKOU
KOSTKU CUKRU
Divadelně – hudební festival
Státní zámek, Městská knihovna
v Dačicích, začátky v 19:00 h
nedělní pohádky v 10:00 h

KULTURA

20., 21. 7. v 19:30 h
SUNSHINE
Film USA, širokoúhlý s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
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27., 28. 7. v 17:00 h
SPIDERMAN 3
Film USA, širokoúhlý
s českým dabingem
Vstupné 65 Kč
Mládeži přístupný

ZNÍ KRAJ EM TRUMPETY...
aneb Festival dechových orchestrů v Dačicích podvacáté
Ohlédnutí za uplynulými ročníky (1979 – 2006)
Výstavní chodba muzea
29. 6. – 2. 9. 2007

4. 8. ve 20:00 h
SECRET – taneční zábava
Vstupné 60 Kč

18. 8. ve 14:00 h
S DECHOVKOU
POD KAŠTANY
Hudba z Marsu revajvl –
Rozmarýnka – Dačická IX
letní areál zámeckého parku
Vstupné 50 Kč

