MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vydává M ěstský úřad Dačice
Číslo 05/2008

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém zasedání 11. 6. 2008 v 18:00 h v sále
městského kulturního střediska

RADA MĚSTA
na své 38. schůzi konané 30. 4. 2008 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 7/2008 v těchto objemech: příjmy 469,40 tis. Kč, výdaje 230,60 tis. Kč,
přebytek rozpočtového opatření 238,80 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými
službami Dačice, s. r. o. na výměnu rozvodů zdravotechniky v budově Základní školy Dačice v ulici
Komenského
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými
službami Dačice s. r. o. na výměnu a doplnění odpadkových košů a laviček ve městě
• schválila poskytnutí záštity představitele města ve
výši Kč 3.000,-- pro IV. ročník střelecké soutěže
družstev v brokovém víceboji
• vzala se souhlasem na vědomí změnu vstupného na
Koupaliště Dačice
• schválila uzavření smlouvy o dílo s PROfi Jihlava,
spol. s r. o. na zpracování projektové dokumentace na
vybudování parkovacích stání v ulicích M áchova a
Dlouhá v Dačicích za nabídkovou cenu Kč 402.220,-na své 39. schůzi konané 14. 5. 2008 mimo jiné:
• schválila prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 45
v Domě s pečovatelskou službou do 31. 5. 2009
• schválila vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele
územně analytických podkladů pro území správního
obvodu obce s rozšířenou působností Dačice
• schválila vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele
plánů územního systému ekologické stability pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností
Dačice
• schválila uzavření smlouvy o dílo na plynofikaci domů č. 189, 190 a 200 v Komenského ulici s firmou
HRON DAČICE s. r. o. za nabídkovou cenu Kč
3.436.819,-• schválila zvýšení příspěvku na provoz Základní školy
Dačice v Komenského ulici ve výši Kč 14.000,-- na
pořízení techniky v rámci projektu „Školní televize“.
Jedná se o spolufinancování projektu, který uspěl
v grantovém řízení firmy TRW-DAS a. s. Dačice
• vzala na vědomí výsledek hospodaření města za první
čtvrtletí roku 2008, kterým je přebytek ve výši Kč
16.095.288,55
• schválila poskytnutí záštity představitele města na
volejbalový turnaj smíšených družstev ve výši Kč
3.000,--, pro 9. ročník soutěže o Velký a Malý Štít
města Dačice ve výši Kč 6.000,--, pro 15. ročník

Zdarma do každé rodiny
Květen 2008
běžecké soutěže „Dačická 14“ ve výši Kč 5.000,-a pro sraz rodáků ve Velkém Pěčíně Kč 6.000,--

Nemocnice Dačice
Od rozhodnutí zastupitelstva o podání výpovědi provozovateli nemocnice PP Hospitals s.r.o. uběhl více než
měsíc. Rada města výpověď podala 17. dubna 2008.
Podle vyjádření představitelů firmy, jak při jednáních
s vedením města, tak v médiích byl tento akt akceptován
a všechny síly se upřely na přípravu předání nemocnice
k 31. 5. 2008.
18. dubna předalo vedení města výzvu PP Hospitals
s.r.o. k zahájení jednání o zkrácení doby nájmu nemocnice k domluvenému datu 31. 5. 2008. Následovala
jednání mezi PP Hospitals s.r.o. a Nemocnicí Jindřichův
Hradec a.s. o převzetí potřebných pracovníků a vybavení,
které Nemocnice Jindřichův Hradec potřebuje k provozování péče v rozsahu domluveném na jednání u pana
hejtmana Zahradníka 14. 4. 2008. Jednání se zúčastnili
zástupci všech politických stran dačického zastupitelstva
(KDU ČSL, KSČM, Moravané, ODS, SNK-ED), představitelé VZP, JČ Kraje a Jihočeských nemocnic a.s.
V dačické nemocnici bude Nemocnice J. H. provozovat všechny ambulance, které doposud provozovalo PP
Hospitals včetně nepřetržité 24 hodinové ambulance chirurgické. Z lůžkové části pak oddělení dlouhodobě nemocných a následné rehabilitace. Zároveň budou v nemocnici zřízena takzvaná zdravotně sociální lůžka.
V případě, že se podaří zajistit dostatek lékařů pro
obnovení interního oddělení bude možné toto oddělení
opětovně otevřít. Tento rozsah byl na závěr jednání přečten a nikdo z přítomných, ani zástupců dačické vyjednávací komise proti němu na místě nevznesl žádné
připomínky.
12. května jsme na úřední desce vyvěsili záměr pronájmu prostor v nemocnici, jak stávajícím odborným
a praktickým lékařům, tak Nemocnici Jindřichův Hradec
a.s. Tato nemocnice si pronajme celou hlavní budovu
včetně kuchyňského provozu („C“) a potřebné ambulance včetně lékárny na poliklinice. Provoz areálu bude
zajišťovat Nemocnice Dačice příspěvková organizace.
Vše směřovalo k rychlému ukončení působení PP
Hospitals v Dačicích, až do pátku 16. května, kdy nám
byly předány požadavky majitele společnosti, za kterých
je ochoten zkrátit dobu nájmu na dojednaný termín.
Zároveň v úterý 20. května zaslal Ing. Tvarůžek dopis
M ěstu Dačice, že neuznává důvody výpovědi, ale že
nevylučuje dohodu o ukončení nájmu. Dle vyjádření ředitele nemocnice Ing. Dostála je reálný termín 30. 6.
2008.
Doposud byly kroky města konzultovány s několika
právníky. Vzhledem k nastalé situaci předalo M ěsto
Dačice plnou moc pro zastupování našich zájmů ve věci
ukončení nájmu JUDr. Antonínu Tunklovi z Dačic.
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Pro větší informovanost občanů o postupu v řešení
otázek týkajících se nemocnice Dačice zřídilo město
složku na internetových stránkách města, kde se postupně doplňují aktuální údaje o jednáních týkající se této
záležitosti.
Pavel Habr, místostarosta

Stavební úpravy OK v Malém Pěčíně
V současné době je před dokončením rekonstrukce
části budovy bývalé školy v místní části M alý Pěčín.
Tato část objektu bude využívána pro potřeby místní
občanské komise a sboru dobrovolných hasičů. Rekonstrukce spočívá ve zřízení zasedací místnosti pro občanskou komisi včetně kuchyňky a hygienického zázemí,
a to i pro zdravotně postižené, dále ve zřízení klubovny
pro hasiče a skladem požární techniky. Byly vyměněny
vchodové dveře a okna a provedeno snížení a zateplení
stropů. Stavební úpravy provádí Technické služby Dačice s.r.o. nákladem 599.060,- Kč s termínem dokončení
do 30. 6. 2008. V roce 2007 byla upravena jedna místnost pro městskou knihovnu a je také pro tento účel
využívaná. Dokončení celé akce tj. fasáda, úprava dvora,
přístupový chodník a vrata bude navrženo pro rok 2009.
Vladimír Vávrů, vedoucí odboru správy majetku

Kolaudace plynofikovaných nemovitostí
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, kde byla v minulých letech provedena plynofikace, že je nutno požádat
o kolaudaci. Plynofikaci je možno užívat jen na základě
kolaudačního rozhodnutí. V případě užívání plynofikace
bez kolaudačního rozhodnutí se dopouští majitel takové
nemovitosti přestupku dle stavebního zákona. Formuláře
pro kolaudaci je možno vyzvednout na stavebním úřadě,
2. patro č. dveří 206 nebo na webových stránkách města
www.dacice.cz.
Jiří Baštář, vedoucí stavebního úřadu

Poslední fáze kompletní výměny
občanských průkazů
V letošním roce končí výměna občanských průkazů,
se kterou se započalo před 3 lety.
Do 30. 11. 2008 si žádost o nový občanský průkaz
musí podat držitelé dokladů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. prosince 2003. Těmto průkazům končí
platnost 31. 12. 2008. Pro občany narozené před 1. 1.
1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých mají
vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost
prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu
v nich uvedenou.
Žádáme občany, aby s výměnou nečekali na konec
termínu, ale podávali žádosti o výměnu dokladů průběž-
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ně. I v neúředních dnech, pokud nebudou všechny pracovnice správního odboru na školení či kontrole, bude
žádost občana přijata.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

Cestování nezletilých občanů ČR
do Chorvatska
Pokud nezletilý občan ČR cestuje do Chorvatska bez
zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je
nutné, aby měl s sebou písemný souhlas zákonného zástupce dle níže uvedených podmínek.
Článkem 25 Směrnice o cestovních dokladech cizinců, vízech a úředním postupu vůči cizím státním příslušníkům (NN 36/08, vstup v platnost 6. dubna 2008) je
předepsáno následující: souhlas zákonného zástupce nezletilého cizince do 18 let z článku 8 Cizineckého zákona
musí obsahovat: osobní údaje zákonného zástupce, účel
a období pobytu, trvání pobytu, období, na které se vydává souhlas, podpis zákonného zástupce.
Souhlas musí být opatřen ověřeným podpisem
(notářem nebo matrikou) zákonného zástupce a přeložen soudním překladatelem do chorvatštiny nebo
angličtiny!!!
Výše uvedený souhlas není zapotřebí pokud nezletilý
cizinec:
ü Cestuje letecky a byl mu vydán průvodní list pro
cestování nezletilé osoby leteckého operátora v souladu s IATA standardy.
ü Cestuje v rámci školního výletu, je uveden na seznamu účastníků školního výletu, který je přeložen
soudním překladatelem do chorvatštiny nebo angličtiny a má vlastní cestovní doklad.
ü Cestuje v rámci sportovní nebo kulturní akce, je
uveden v seznamu účastníků a má platný cestovní
doklad.
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o poměrně výraznou změnu, obrátíme se na příslušné chorvatské instituce, abychom ověřili ještě některé informace. Přesto
doporučujeme, aby ten, kdo bude cestovat do Chorvatska
a nebude v postavení zákonného zástupce, raději splnil
veškeré podmínky.
M gr. Veronika Andrtová
M inisterstvo práce a soc. věcí ČR, odbor rodinné politiky
V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Závěrečný účet města za rok 2007
Čtyřkolky a řidičské oprávnění
Zápisy do kronik
Dačické cukrování
Skvělé výsledky studentů SŠTO Dačice
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Jmenování vedoucí bytového odboru

AKTUALITY

Rada města jmenovala na základě výsledků výběrového řízení paní M artinu Bénovou do funkce vedoucí
bytového odboru Městského úřadu Dačice. Toto místo se
uvolnilo odchodem pana Stanislava Doležala do důchodu.

ü

Jmenování ředitelky základní školy
Rada města jmenovala na základě doporučení výběrové komise pro obsazení funkce ředitele Základní školy
Dačice, Komenského 7, Ing. Evu M acků do této funkce
s účinností od 1. 7. 2008. Funkce ředitele základní školy se
uvolní odchodem M gr. Zdeňka Berky do důchodu.

ü
ü

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 3/08 na obsazení volného místa

právník
(pracovní poměr na dobu určitou
– zástup za mateřskou dovolenou s možností
změny na dobu neurčitou)
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádostí do 27. 6. 2008
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání právnického směru
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR), který ovládá jednací
jazyk
• práce na PC
Výhoda: Praxe ve veřejné správě
Doklady:
• přihláška (k dispozici na M ěÚ na finančním
odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce: výkon prací na úseku správního práva,
obchodního práva, občanského práva
Místo výkonu práce: M ěsto Dačice
Zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

ü
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Během prázdnin nebude městská knihovna otevřena
v sobotu dopoledne. Jinak zůstává provoz beze změn,
takže uživatelé mohou v červenci a v srpnu využívat
její služby v pondělí, středu a čtvrtek v čase 8 – 11 h
a 12 – 17 h a v pátek od 8 – 11 a od 12 - 16 h. V úterý
je pro veřejnost zavřeno, nicméně přístup do knihovny
24 hodin denně, sedm dní v týdnu Vám umožní webové stránky knihovny na adrese: www.mkdac.cz.
Od pondělí 2. 6. zahajuje infocentrum sezónní provoz. Své služby bude poskytovat obyvatelům a návštěvníkům města ve všední dny od 8:00 do 17:00 h.
V dubnu letošního roku se opět rozešly hodiny na
radniční věži. Hodinový stroj, který byl instalován
firmou Elekon s.r.o. z Brna, je řízen radiovým signálem, čímž je zajištěno, že hodiny ukazují přesný čas.
Znovu bylo obnoveno bití, jedním úderem je odbíjena
každá půlhodina a příslušným počtem úderů hodina
celá. Původní hodinový stroj z minulého století bude
vyčištěn a poté vystaven v prostorách radnice.
Na internetových stránkách www.dacice.cz v nabídce
Kalendář akcí, je průběžně aktualizovaný přehled
kulturních, společenských a sportovních událostí ve
městě a nejbližším okolí. Všichni organizátoři, kteří
mají zájem o tento způsob propagace se mohou obrátit
na pracovnice infocentra. Kontakt: info@dacice.cz,
tel. č. 384 401 265. Tato služba je zdarma.
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Závě re čný úče t mě s ta za rok 2007

Příjmy celkem

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. 6. 2008
bude projednávat Závěrečný účet města Dačic za rok 2007.
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).

Výdaje

Příjmy
DPFO - závislá činnost
DPFO - samostatná výdělečná činnost
DPFO - zvláštní sazba
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za město
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za znečišťování ovzduší
Poplatky za uložení odpadů
Odvody za odnětí půdy ze ZPF
Poplatky za odnětí pozemků–funkce lesa
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřej. prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z výherních hracích přístrojů
Výtěžek z výherních hrací ch přístrojů
Příjmy za řidičské oprávnění
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

Daňové příjmy
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží
Odvody od příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků
Přijaté sankční platby
Ostatní přijaté vratky transferů
Příjmy z prodeje krátkodobého majetku
Přijaté pojistné náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy – dobývací prostor
Přijaté splátky půjček

Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy – prodej ostatních nemovitostí
Příjmy – prodej ostat. hmotného majetku
Přijaté přísp. na pořízení dlouhodob. maj.

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace
Investiční dotace celk em

Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hospod. činnosti

v Kč
14 032 137,88
3 497 574,18
828 256,60
15 038 589,87
6 392 880,00
22 779 868,00
8 300,00,00
4 769 959,00
2 586,00
8 789,00
3 244 319,00
302 569,00
173 419,00
33 013,00
508 312,00
297 195,00
458 500,00
4 902 415,00
3 964 378,00

81 243 060,53
709 093,50
183 769,00
131 000,00
1 227 724,50
7 472 871,80
1 850 389 ,01
705 368,00
2 840,00
10 226,50
378 792,00
702 481,14
161 851,00
58 031,00
915 457,09

14 509 894,54
8 062 334,00
5 018 751,57
31 500,00
500 000,00

13 612 585,57
109 365 540,64
73 734 974,00
6 147 421,00

79 882 395,00
2 026 336,00

Zemědělství a lesní hospodářství
Obchod a služby
Doprava
Vodní hospodářství
Vzdělávání
Kultura
Tělovýchova a zájmová činnost
Tělovýchova zájm. činnost (odpočet DPH)
Zdravotnictví - nemocnice
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Státní správa, územní samospráva
Finanční operace
Ostatní činnosti

Běžné výdaje
Nákup majetkových podílů - lesy
Rekonstrukce a PD místních komunikací
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní díla v zemědělské krajině - rybníky
Vzdělávání
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Venkovní koupaliště
Nemocnice Dačice
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýr. sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana – dobrovolná část
Státní správa, územní samospráva

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
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191 274 271,64
v Kč
1 581 306,00
598 935,00
6 842 523,20
427 679,40
9 903 079,00
7 738 130,27
2 778 749,73
- 6 959 050,34
2 187 145,00
4 850 347,89
6 395 167,00
46 185 936,00
483 405,00
34 268,50
2 309 882,44
771 114,45
36 591 449,86
6 422 278,00
3 012 713,56

132 155 059,96
500 000,00
22 893 948,71
64 280,00
19 748 534,66
26 108,60
607 862,00
59 500,00
1 732 702,00
36 729 689,97
118 381,00
5 135 753,00
5 797 584,50
762 791,00
289 479,00
9 200,00
712 624,80
777 985,00
64 412,00
259 910,00
2 014 727,90

98 305 474,14
230 460 534,10

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu
za rok 2007
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Převody z hospodářské činnosti

Příjmy celkem

v Kč
81 243 060,53
14 509 894,54
13 612 585,57
79 882 395,00
2 026 336,00

191 274 271,64
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v Kč

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

132 155 059,96
98 305 474,14

Výdaje celkem

230 460 534,10

ROZDÍL
Příjmy celkem
Výdaje celkem

Roz díl = schodek roz počtu

FINANCOVÁNÍ

v Kč
191 274 271,64
230 460 534,10

- 39 186 262,46

v Kč

Splátky jistin přijatých úvěrů a půjček

- 8 325 403,22

Přijatý úvěr na stavbu koupaliště
Změna stavu účtů – snížení prostředků

35 000 000,00
12 511 665,68

FINANCOVÁNÍ CELKEM

39 186 262,46

Rozpočtové hospodaření města za r. 2007 vyplývá
z výkazu o plnění rozpočtu (Fin 2 – 12 M ) a zachycuje
čerpání příjmů a výdajů rozpočtu dle rozpočtové skladby
jako základního třídícího standardu pro peněžní operace
veřejných rozpočtů.
Skončilo schodkem ve výši - 39 186 262,46 Kč.
Výsledek hospodaření města v účetnictví vychází z rozdílu
účtů:
217 – Zúčtování příjmů ....... 201 954 595,25 Kč
218 – Zúčtování výdajů ....... 231 492 502,50 Kč
převaha výdajů nad příjmy – 29 537 907,25 Kč
Z výkazu o plnění rozpočtu (výkaz Fin 2 – 12) je vykázán schodek rozpočtu (srovnání příjmů a výdajů) v objemu
–39 186 262,46 Kč. Mezi tímto záporným saldem příjmů
a výdajů a vykázaným výsledkem hospodaření v účetnictví v objemu –29 537 907,25 Kč je rozdíl ve výši
9 648 355,21 Kč. Výsledek hospodaření v účetnictví se od
rozpočtového salda z výkazu o plnění rozpočtu liší:
přebytek hosp. z r. 2006 na ZBÚ ............ 13 228 552,21 Kč
obraty na účtech fondů ............................... -250 197,00 Kč
vratky půjček na ZBÚ (TJ Centropen) ......... -30 000,00 Kč
mimoř. splátka půjčky do SFRB ............. -3 300 000,00 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 obcí bylo
provedeno přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Dačice za rok 2007.
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.
Závěry z přezkoumání hospodaření (citace ze zprávy auditora): „Provedla jsem přezkoumání hospodaření
města Dačice za rok 2007. Za hospodaření, které bylo
předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v závěrečných účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán města. Úlohou auditora je vyjádřit na základě
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provedeného přezkoumání závěry o výsledcích přezkoumání hospodaření.
• M ěsto vede účetnictví dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví a používá směrnou účtovou osnovu a metodiku dle Vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o účetnictví a postupuje dle
Českých účetních standardů pro územní samosprávné
celky č. 501 až 522. V průběhu ověřování nebyly zjištěny závady v aplikaci účetních zásad a metod a nebylo
zjištěno porušování předpisů.
• Inventarizace veškerého majetku a závazků byla řádně
připravena a provedena v zákonem předepsaných termínech. Inventurní soupisy a zápisy z fyzických a dokladových inventur jsou založeny a archivovány dle
zákona. Závěrečné účetní výkazy navazují na účetní
zápisy z hlavní účetní knihy, návaznosti na předchozí
účetní období byly též ověřeny.
• Proces sestavení, projednání a schválení rozpočtu a
rozpočtových změn je v ověřovaném období v souladu
s platnými předpisy.
• Peněžní prostředky na rozpočtové výdaje jsou vydávány v souladu s rozpočtovými pravidly a schváleným
rozpočtem. V průběhu ověřování nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
• M ěsto má zaveden vnitřní kontrolní systém dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Stanovené kontrolní metody a postupy jsou řádně prováděny a dokumentovány.
• Při přezkoumání hospodaření M ěsta Dačice za rok 2007
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.
• Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu 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
8,64 %
na rozpočtu města
Podíl závazků (bez bank. úvěrů)
17,21 %
na rozpočtu města
• 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 vzhledem k celkové hodnotě stálých aktiv.
Podíl zastaveného majetku
16,49 %
na celk. (dlouhodobém) majetku
• Při ověřování nebyla 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.
Návrh Závěrečného účtu města Dačic za rok 2007
projednal finanční výbor dne 13. 5. 2008 a rada města
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dne 14. 5. 2008 a doporučují zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Dačic za rok 2007 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města bez
výhrad.
Ing. Lea Andrejsová
vedoucí finančního odboru

Činnost živnostenského úřadu v r. 2007
Obecní živnostenský úřad vydává živnostenská oprávnění živností volných, řemeslných, vázaných a koncesní listiny. Vede živnostenský rejstřík, vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů. Jako centrální
registrační místo zprostředkovává pro začínající podnikatele styk s FÚ, OSSZ, ÚP a zdravotními pojišťovnami. Tuto
agendu zabezpečují 4 pracovníci.
V roce 2007 bylo vydáno celkem 2 298 rozhodnutí,
osvědčení a dalších správních úkonů. Pracovníci živnostenského úřadu provedli 150 kontrol. Kromě běžných přestupků bylo zjištěno i několik neoprávněných podnikání.
V březnu 2007 provedli pracovníci krajského úřadu
kontrolu zaměřenou na správní řízení a kontrolní činnost.
Nebyla zjištěna nezákonnost ani závažná pochybení.
V roce 2007 bylo vydáno 348 nových živnostenských
oprávnění, oproti tomu jich bylo 93 zrušeno. V živnostenském rejstříku je v našem správním obvodu evidováno
2 992 aktivních živnostenských podnikatelů, kteří jsou
držiteli 5 028 živnostenských oprávnění. K 31. 12. 2007
živnostenský úřad eviduje 169 zemědělských podnikatelů.
Rudolf Dvořák,
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad

Otrávené návnady
na Dačické kaskádě rybníků
Na rybnících v soustavě na Rybářském
potoce na řece Dyji u
Toužína byly nalezeny
mrtvoly čtyř vyder říčních, jednoho norka
amerického a jednoho
káněte lesního.
Pitva a chemické rozbory prokázaly, že zvířata uhynula
na otravu jedovatou látkou karbofuran. Jedná se o insekticidní přípravek, který se v zemědělství používá k postřiku
rostlin, na ochranu před hmyzem. Tato látka je však vysoce
jedovatá i pro obratlovce včetně ptáků, savců i člověka. Pro
otravu stačí velmi malé množství této látky a je toxický
nejen po pozření, ale také po vdechnutí nebo potřísnění
kůže!
Karbofuran je nervový jed, jeho působením dojde
k ochrnutí dýchacího svalstva a udušení. Vzhledem k místu
a zasaženým druhům živočichů byly travičem jako návnady použity nejpravděpodobněji ryby.
Návnady byly (možná stále jsou) položeny na březích
či ve vodě na některém z rybníků tzv. Dačické kaskády.
Všichni tuto lokalitu nejspíše znáte, protože to je krásný
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koutek Dačic, který láká k procházkám se psy a s dětmi.
Řada obyvatel Dačic zde každodenně chodí na procházku.
Chceme poprosit obyvatele Dačic, aby si dali pozor a hlídali zejména děti. Nepředpokládáme, že by nějaké dítě
rybu snědlo (psi však ano), ale otravu může způsobit již jen
dotyk či vdechnutí jedu!
Také chceme poprosit, pokud někdo uvidí (viděl) něco
podezřelého, aby to nahlásil na Policii ČR nebo na odbor
životního prostředí M ěstského úřadu Dačice.
Bohužel tento přípravek se v posledních letech stal
módním prostředkem v boji se „škodnou“. Velmi často
jsou tímto jedem zasaženi ptáci, dravci. M ožná jste již
někteří z Vás slyšeli případy o otrávených orlech, káňatech a dalších druzích. Česká společnost ornitologická proto vyhlásila finanční odměnu na dopadení a potrestání travičů. V současnosti je výše odměny přes 70 tisíc Kč (blíže
webové stránky www.karbofuran.cz).
Za ALKA Wildlife, o.p.s. Kateřina Poledníková

Čtyřkolky a řidičské oprávnění
Zájem motoristické veřejnosti se dnes často soustřeďuje na motorové čtyřkolky. Výběr je značný a pochopitelně přichází otázka, jak je to s řidičským oprávněním.
Nejasností a dotazů je v tomto směru mnoho. Samozřejmě
při prvním pohledu do řidičského průkazu nenajdeme
odpověď zda tyto vozidla můžeme řídit s tou či onou
skupinou. Vysvětlení není tak jednoduché, jak by se zdálo.
Pokusím se zde objasnit to nejzásadnější.
Pro pochopení je třeba si uvědomit, že rozsah řidičského oprávnění řeší § 81 zákona č. 361/00 Sb. Další předpis, kterým je zákon č. 56/01Sb., potom upravuje technické
provedení – specifikaci jednotlivých vozidel a zařazuje je
do tzv. kategorií. Tyto jsou vůbec zásadní pro pochopení
problematiky zařazení čtyřkolek, a to jakou další specifikaci mají v technickém průkazu.
V našem případě se jedná obvykle o kategorii „L“.
Tato je specifikovaná jako motorové vozilo s méně než
čtyřmi koly. Další rozdělení je potom v této kategorii
provedeno na mopedy, které kromě obvyklého provedení
mohou být nejenom dvoukolé, ale i tříkolé a dokonce
překvapivě i mopedy – čtyřkolky.
Předpis zde dále stanovuje podmínky pro zařazení:
hmotnost bez nákladu do max. 350 kg, pro případ el. pohonu se hmotnost akumulátorů nepočítá, konstrukční rychlost je stanovena do 45 km/h a výkon max. do 4 kW. Tyto
mopedy - čtyřkolky může řídit již každý držitel sk. AM,
kterým je i každý řidič sk. B.
Další možnou variantou, se kterou předpisy počítají, je
čtyřkolka o hmotnosti bez osádky do 400 kg nebo do 550
kg v případě nákladního provedení, výkon nesmí přesáhnout 15 kW. Objem motoru zde není omezen. Takovéto
motocykly - čtyřkolky může řídit i držitel sk. B, ale pouze
tehdy, pokud nepřesáhnou konstrukční rychlost 45 kilometrů v hodině.
Držitelé sk. A1 zde využijí své oprávnění pouze tehdy,
pokud výkon motoru nepřesáhne 11 kW. Ti řidiči, kteří
jsou držitelé sk. A (ať již s omezením do 25kW nebo nad
25 kW), nemají při řízení takovýchto motocyklů - čtyřko-
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lek žádných překážek.
Posledním případem je vozidlo - čtyřkolka, která nemůže být zařazena do dvou výše uvedených kategorií, neboť technickými parametry přesahuje stanovené limity. Ať
již výkonem nebo hmotností. Taková čtyřkolka je zařazena
v kategorii R (ostatní vozidla). Obvykle zde max. nejvyšší
povolená hmotnost nepřevýší 3 500 kg a postačí v takovém
případě oprávnění sk. B. Ti řidiči, kteří by posledně jmenované čtyřkolky chtěli řídit pouze se sk. A, by tudíž k řízení
nebyli oprávněni.
Pro základní orientaci při pořizování čtyřkolek je vhodné se nejdříve ujistit, zda vozidlo splňuje podmínky ke
schválení technické způsobilosti k provozu na pozemních
komunikacích v ČR a dále v jaké kategorii bude čtyřkolka
zařazena. To je potom klíčové pro určení řidičského oprávnění.
M gr. Jaromír Nosek, e-mail: nosek@autoskolanosek.cz

ZÁPISY DO KRONIK ZA ROK 2007
V dubnovém vydání zpravodaje jsme přinesli základní
informace o tom, ve kterých místních částech jsou kroniky
vedeny, kdy byly založeny, kolik svazků již mají, případně
další informace. Od tohoto čísla budeme otiskovat zápisy
nebo jejich části tak, jak je zaznamenali příslušní kronikáři. V dnešním díle nahlédneme do událostí, které se
v roce 2007 odehrály v Toužíně a ve Velkém Pěčíně. Obě
tyto části pokračují v zaznamenávání místních událostí po
mnohaletém přerušení. Kroniku Toužína vede paní Hana
Veverková, dění ve Velkém Pěčíně zaznamenává paní Jaroslava Hroudová.
Z kronik vybírá
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
Toužín (celý zápis)
Kronika obce Toužína byla ukončena posledním zápisem p. Svobody, a to 1. 11. 1946. V roce 2007 jsem se já
Hana Veverková po domluvě s občany začala touto činností zabývat. Je mi 53 let a jsem rodačkou z Toužína, zde
jsem bydlela do roku 1978. Pak jsem se odstěhovala do
Dačic a v roce 2005 se znovu vrátila do Toužína. V současné době pracuji jako vedoucí masny společnosti Intramo Znojmo, která má prodejnu v Dačicích.
V uplynulém roce 2007 v Toužíně nedošlo k žádným
podstatným událostem. Na jaře byly částečně provedeny
opravy po největší povodni v historii obce ke konci června
roku 2006. A to oprava cesty pod přírodní památkou
(stráně) od mostu k rybníku. Technické služby provedly
opravu a usazení budovy občanské komise (buňky), která
byla při povodni odplavena.
Občané p. Veverka, p. Bartůšek a p. Procházka dokončili koncem března čištění stepních strání, chráněné přírodní památky, která je dominantou Toužína a prořez
dřevin kolem potoka.
Bylo započato s bagrováním koryta potoka u mostu
a pod hrází rybníka. Bagrování bylo zastaveno ochránci
přírody a pracovníky městského úřadu Dačice, pro výskyt
vzácných druhů živočichů.
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M ístními občany byla provedena celková oprava zvoničky na návsi za majetkového přispění obce Dačic. Akce
byla dokončena na konci července.
V roce 1996 byla v Toužíně dokončena čistička odpadních vod a v roce 2007 se sem přestěhovaly kanceláře
VAK a.s. a od té doby je konec poklidné cesty z Dačic do
Toužína.
Nemůžeme opomenout výstavbu nového motelu ze
staré čističky odpadních vod mezi Dačicemi a Toužínem.
Obec Toužín měla k 31. prosinci 2007 46 obyvatel
a 22 domů s čísly popisnými.
Velký Pěčín
Celý text je obsáhlý, z tohoto důvodu uvádíme pouze
jeho část:
Akce pro děti:
16. 3. - M aminky zorganizovaly brigádu pro děti na úklid
dětského hřiště a okolí školy. Účast byla velká a děti z ní
měly radost. Po úklidu jim rodiče nachystali táborák, kde si
děti mohly opéct špekáčky.
3. 6. - I když poprchalo, uskutečnil se dětský den a kácení
máje. M aminky pro děti nachystaly občerstvení a soutěže
s diskotékou.
20. 7. - V pátek pořádala TJ pouťovou diskotéku s občerstvením pro děti a rodiče
1. 12. - M ikulášská besídka pro děti. TJ zajistila hudbu,
soutěže a občerstvení.
Stavební akce:
Koncem února a začátkem března provedlo Povodí
Dyje výřez přerostlých stromů a keřů kolem řeky, a tak se
nám naskytl pěkný výhled z jedné strany na druhou. 11. 4.
provedlo Povodí Dyje bagrování koryta řeky Dyje, a vyčistilo ji od zarostlé trávy. V dubnu byly vyměněny obrubníky u chodníku kolem silnice. Celkové náklady výměny
jsou 249 899,50 Kč.
24. 4. začalo frézování vozovky přes Velký Pěčín
a následně byl položen nový povrch vozovky. Nová silnice
je od hranic s vysočinou přes naši obec až k dačickému lomu. 2. 5. byl zrušen telefonní automat na vsi z důvodu
malého využití. Srpen - byla opravena spojovací komunikace do Černiče. Byl použit vyfrézovaný asfalt z povrchu
silnice. Celkové náklady jsou ve výši 60 185 Kč. Byl opraven povrch komunikace od železničního přejezdu k bývalé
škole. Oprava stála 303 000 Kč.

OÁZA
CENTRUM PŘÍRODNÍ MEDICÍNY
M asáže. Kraniosakrální terapie.
Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.

Martina Šlápotová - tel. 606 743 060
www.detoxcentrum.wbs.cz
Koupím byt 1+1 nebo 2+kk v osobním vlastnictví.
Pouze v Dačicích. Platím hotově.
tel: 723 037 803
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Po loňské první sezóně Koupaliště Dačice
se přiblížila sezóna druhá

Celodenní

Odpolední
od 14:00 h

Odpolední
od 17:00 h

Dopolední
do 13:00 h

Práce na přípravě koupaliště jsme zahájili v půlce dubna. 5. května jsme vypustili starou vodu z bazénu a začali
s čistěním nerezové vany. Ve dnech 12. a 13. května
provedla odborná firma její dezinfekci a následně se začal
bazén napouštět. Vzhledem k tomu, že využíváme pouze
vodu z vlastní studně trvá napouštění 1 000 m3 pět dnů.
Novou sezónu jsme připraveni v závislosti na počasí
zahájit od 31. 5. 2008.
Po zkušenostech z loňského roku jsme rozšířili počet
skříněk o 60 kusů a pro ulehčení pohybu návštěvníků
vybudovali schody z terasy bufetu na travnatou část. Pro
zajištění stínu v parných dnech bylo na slunící louce vysázeno 45 stromů (lípy, javory, duby). V současné době probíhá v horní části louky výstavba kurtu na beach volejbal.
Změna sazby DPH z 5 % na 9 %, dále nárůst cen el.
energie a mzdových nákladů vyvolalo zdražení vstupného
o 10 Kč. Výše vstupného zůstala stejná u dopoledního
vstupného a vstupného pro ZTP návštěvníky. Věříme, že
tento krok neodradí příznivce koupání od návštěvy našeho
koupaliště.
M imo běžný provoz připravujeme na koupališti různé
akce. V pátek 27. 6. budou mít zdarma vstup žáci, kteří
přinesou aktuální vysvědčení s vyznamenáním. Další plánované akce, turnaj v beach volejbalu, petangu a plavecké
závody.

Plné vstupné

70 Kč

60 Kč

40 Kč

30 Kč

Dítě do 15 let, osoba starší
60 let
Dítě do 5 let

50 Kč

40 Kč

30 Kč

20 Kč

ZDARMA

Držitel průkazu ZTP

20 Kč

Držitel průkazu ZTP P
a jeho průvodce
Rodinné vstupné
2 dosp.+ 2-3 děti do 15 let

ZDARMA

Skupina nad 20 osob
plné vstupné
(za 1 osobu)
Skupina dě tí do 15 let
nad 20 osob vče tně
doprovodu - (za 1 os.)

190
Kč

160
Kč

120
Kč

60 Kč 50 Kč

40 Kč 30 Kč

Použití atrakcí je zahrnuto v ceně vstupného do areálu
koupaliště. Přijímáme poukázky SODEXHO.
1 Kč = 1 bod
Hodnota v bodech
Cena v Kč

Bonus 20 %
600 bodů
500Kč

Bonus 20 %
1 200 bodů
1 000Kč

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Mojmír Holec, ředitel Technických služeb s.r.o.

strana 8

Dačice a první kostka cukru na světě
Letos slavíme 165 let od výroby kostkového cukru pro
trh a získání privilegia na jeho výrobu
O kostce cukru toho bylo již hodně napsáno, ale proč
se znovu nepochlubit, že vznikla právě u nás v Dačicích?
Každé město hledá ve své historii to zajímavé či nej. Takže
na zopakování:
Cukrovar v Kostelním Vydří
Po skončení napoleonských válek došlo ve 20. letech
19. století také v habsburské monarchii k obnově pokusů
s výrobou cukru z cukrové řepy. První řepný cukrovar
moderního období v západní části habsburské monarchie byl založen v roce 1829 v Kostelním Vydří u Dačic
na panství Karla M axmiliána Dalberga. O jeho založení se
postarali bratři Tomáš a František Grebnerovi (z Würtemberska), kteří přišli na Moravu jako Dalbergovi zaměstnanci a měli za sebou studium zpracování cukrovky v Německu a především ve Francii. Na jaře roku 1829 nechal
František Grebner osázet cukrovou řepou pole o výměře asi
3 ha. Výtěžek sklizně se začal zpracovávat v cukrovaru
v Kostelním Vydří na podzim roku 1829.
Půda v okolí Dačic nebyla příliš vhodná k pěstování
cukrové řepy (kolem 500 m n. m.). Cukrovar v Kostelním
Vydří neměl dlouhé trvání a již v roce 1832 se zpracováním cukrovky skončil. Stal se však vzorem pro další podniky v Čechách i na M oravě.
První rafinerie cukru na Moravě
V roce 1833 zřídil František Grebner s finanční podporou vídeňského bankéře J. B. Puthona rafinerii cukru
přímo v Dačicích. Navázal tak na tradici cukrovaru v Kostelním Vydří. Rafinerie byla zřízena v budově na náměstí
(nyní Palackého nám. č. 4 – M ěKS), později rozšířena i na
sousední budovy č. 2, 3 a 5. Zpočátku zpracovávala pouze
třtinový cukr, který byl do Dačic dovážen povozy přes
Vídeň z italského přístavu Terst. S tala se první rafinerií
třtinového cukru na Moravě. Po roce 1844 zpracovávala
již výhradně řepný cukr z domácích zdrojů. Rafinerie přinesla do města hospodářské oživení, přivedla sem řadu
odborníků, vznikla nová pracovní místa. V roce 1839 se ale
podnik dostal do finančních potíží a rozhodování o dalších
osudech přešlo do rukou Grebnerových společníků, kteří
povolali na jaře roku 1840 nového ředitele – Jakuba Kryštofa Rada z Vídně, rodáka ze švýcarského Rheinfeldenu.
Jakub Kryštof Rad - ředitel dačické rafinérie
a vynálezce kostky cukru
Nový ředitel nejdříve rozšířil výrobní
prostory v roce 1841 přístavbou nové
budovy rafinerie ve dvoře domu č. 4,
pořídil nové stroje a v roce 1842 také
zavedl do výroby první parní stroj ve
městě. Podnik pod novým vedením zpočátku prosperoval a zaměstnával kromě
úředníků a pomocného personálu na třicet stálých dělníků.
Cukrem z Dačic byla zásobována jihozápadní Morava,
jižní a východní Čechy a také rakouské pohraničí. Cukr se
také prodával ve skladech dačické rafinérie zřízených ve
Vídni, Pešti, Lvově a v Brně.
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K lepšímu využití některých výrobků rafinérie cukru
a ke zlepšení jejího hospodaření zřídil ředitel Rad v roce
1841 v Dačicích výrobnu kandovaného ovoce, cukrovinek
a čokolády, do které zapojil také svou ženu Julianu (rozenou Schillovou z Vídně). Cukrovinky z Dačic jako bonbony, perníky a čokoládu odebírali obchodníci ve Vídni,
Praze, Pešti, Linci a Lvově, ale i v menších městech na
jihozápadní M oravě, v jižních a západních Čechách a na
území dnešního Slovenska.
Nevýhodné tvary dosud vyráběného cukru v podobě
homolí, klobouků či bochníků přiměly Jakuba Kryštofa
Rada k vynálezu kostky cukru. Pro obchodníky i domácnosti byl totiž dosavadní tvar homolí málo praktický,
homole se špatně balily a poškozovaly se. Při prodeji se
nepodařilo vždy useknout přesné množství cukru, vznikal
odpad v podobě tzv. drobtového cukru. Navíc dlouhé sušení cukrových homolí značně prodlužovalo jejich výrobu.
Za vším (i za kostkou cukru) hledej ženu
Také hospodyňka paní Juliana Radová musela zajít
pro sekáček, když chtěla jídlo přisladit a odseknout malý
kousek z velké homole cukru. Stačila chvilka nepozornosti
a úraz byl na světě. Jednoho dne v měsíci srpnu roku 1841
se taková nehoda stala i paní Julianě, která se při sekání
homole cukru zranila na prstě. Ta se pak obrátila na svého
muže a další úředníky dačické rafinerie, přítomné na obědě
s výzvou, aby nalezli způsob, jak odstranit obtížné sekání
a štípání cukru z homolí. Byla mile překvapena, když jí
manžel předal na podzim téhož roku malou bedničku. Bylo
v ní uloženo 350 bílých a červených kostek cukru. Kostka
cukru byla na světě. Rad zhotovil na výrobu kostek lis
a koncem roku 1842 zažádal dvorskou komoru ve Vídni
o udělení privilegia k výrobě kostkového cukru v Dačicích.
To mu bylo uděleno 23. ledna 1843. Na podzim 1843
začali v dačické rafinerii vyrábět kostkový cukr i pro trh.
Poprvé se objevil také ve Vídni pod názvem „čajový cukr.“
Balíček obsahující 250 kostek vážil jednu libru (asi 0,5 kg)
a připomínal bedničku s čínským čajem. Byl opatřen původními etiketami, na kterých byl obrázek budov dačické
rafinerie a prodával se za 50 krejcarů. Patent na výrobu
kostek záhy zakoupilo Prusko, Sasko, Bavorsko, Švýcarsko
a Anglie. Zdokonalenou formu Radova vynálezu používají
rafinerie cukru na celém světě dodnes.
A tak se hlavně od roku 1983, kdy
byl postaven kostce pomníček a kdy se
vynález připomínal v rámci oslav 800.
výročí první písemné zprávy o Dačicích, stala kostka cukru známější, pro
Dačice typická, více se o ní píše, televize o ní natáčela v Toulavé kameře,
máme ji v expozici muzea a turisté za ní
do Dačic jezdí. Sladký vynález pana Rada a jeho paní nám
připomíná i pamětní deska u vstupu do M ěstského kulturního střediska, kterou odhalila dokonce prapravnučka J. K.
Rada před pěti lety v roce 2003.
Takže proč nenazvat slavnosti, které toto výročí připomínají právě „Dačickým cukrováním.“
M gr. Marie Kučerová, ředitelka MM aG
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Dačické cukrování
sobota 28. června

u rybníka Vražda
Hudebně zábavné odpoledne spojené s večerní taneční
zábavou. Hry a soutěže s odměnami pro děti, skákací hrad,
vystoupení mažoretek, taneční parket, mobilní kryté podium, velkokapacitní stan, občerstvení zajištěno, ohňostroj.

Hudební program:
12:30 - 12:45
12:45 - 12:55
13:00 - 13:05
13:05 - 13:40
13:40 - 14:00
14:00 - 14:40
14:40 - 15:00
15:00 - 15:40
16:00 - 16:40
17:00 - 17:40
18:00 - 18:40
19:30 - 24:00

M ěstský dechový orchestr Dačice
M ažoretky DDM Dačice
Zahájení, scénka DS Tyl
Taneční orchestr ZUŠ Dačice - junior
pod vedením p. uč. Josefa Mochara
M ažoretky DDM Dačice
country kapela JCS Salavice
M ažoretky DDM Dačice
Dačická IX - dechovka
kapela Backspace
Telčský Dixilend
kapela Kompromis
taneční zábava s rockovou kapelou
ARIVA
ohňostroj

Akce se koná u příležitosti 165. výročí vynálezu kostkového cukru a děti mohou současně oslavit začátek letních
prázdnin. Vedle poslechu, zábavy a tance si návštěvníci
mohou připomenout historickou událost ve stánku
M ěstského muzea a galerie, perníčky od paní Dědkové
budou určitě k nakousnutí a další nabídku
drobností a suvenýrů připravilo infocentrum
a Pohádkové království jižních Čech.
K Dačickému cukrování je vyhlášena anketa,
kterou najdete na poslední straně tohoto zpravodaje.
Správné odpovědi budou 28. 6. v úvodní části odpoledního
programu slosované a vítěz získá poukázku k volnému
vstupu na Koupaliště Dačice v hodnotě 1 000 Kč.
Dačické cukrování je zařazeno do projektu Kulinářské
zážitky v jižních Čechách a celém Pohádkovém království
2008, jehož patronem je „pohádkový král“ Zdeněk Troška.
Program zajišťují:
M ěsto Dačice, M ěKS Dačice, DDM Dačice, ZUŠ Dačice,
ZŠ Komenského Dačice, MMaG Dačice, TS Dačice,
M ěstská policie, Červený kříž
Vstup volný

Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1
Kopírování a kroužková vazba, fax, veřejný internet,
předprodej vstupenek na akce MěKS, informace o městě
a okolí, nabídka ubytování, přehled akcí, vyhledávání
spojů veřejné dopravy, prodej upomínkových předmětů,
map a regionální literatury...
Kontakt: 384 401 265, info@dacice.cz , www.dacice .cz
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Vojtův vrch u Kostelního Vydří
Pro většinu obyvatel Dačic a okolí není určitě novinkou, že se v lesních porostech na Vojtově vrchu (533 m
n.m.) u Kostelního Vydří nachází početný komplex hnízd
lesních mravenců. V současnosti zde pracovníci M uzea
Vysočiny Jihlava pod vedením RNDr. Kláry Bezděčkové,
Ph.D. provádí mapování a sčítání hnízd. Před dokončením
sčítání se odhaduje, že tento komplex mravenišť druhu
Formica rufa Linnaeus, 1758 tvoří hodně přes 1000 hnízd,
což představuje unikátní seskupení hnízd tohoto druhu
nejen na území naší republiky, ale dle vlastních poznatků
autorů mapování, literárních zdrojů a sdělení zahraničních
myrmekologů také unikátní jev v rámci celé Evropy!
Mravenec lesní (Formica rufa) je rozšířen v lesní zóně
severní polokoule od Evropy až po Bajkal. Obývá především jehličnaté a smíšené lesy pahorkatin a podhůří.
Hnízdní kupy buduje z jehličí větviček, pupenů a dalšího
rostlinného materiálu. Průměrná výška hnízdní kupy je cca
50 cm, průměr základny cca 100 cm. U tohoto druhu převažují hnízda s jednou královnou (tzv. monogynní), méně
častá jsou hnízda s více královnami (polygynní). Polygynní rodiny mohou budovat a obývat několik blízce ležících
hnízd. Místní polygynní populace mohou na vhodných
stanovištích vytvořit rozsáhlé komplexy čítající i několik
desítek hnízd. Taková seskupení jsou však u tohoto druhu
vzácná. Naprosto ojediněle se můžeme setkat s komplexy
čítajícími více než sto hnízd. Takových je známo nejen
u nás, ale v celé Evropě pouze několik. Komplex čítající
více než 300 hnízd Formica rufa není pracovníkům jihlavského muzea dosud znám.
Mravenci rodu Formica jsou u nás zařazeni mezi chráněné druhy živočichů, a to v kategorii ohrožený druh.
V Červeném seznamu bezobratlých živočichů ČR je druh
Formica rufa zařazen do kategorie ohrožený druh.
Z výše uvedených důvodů je třeba komplexu hnízd
mravenců lesních na Vojtově vrchu poskytnout maximální
ochranu jak při běžném obhospodařování lesa (těžební
a výchovné práce v porostech, opravy a údržba lesních
cest, budování oplocenek a mysliveckých zařízení, apod.),
tak i při mimořádných zásazích do životního prostředí
tohoto druhu. Proto by při chystané stavbě vysílače mobilního operátora poblíž vrcholu Vojtova vrchu měla být věnována ochraně lesních mravenců náležitá pozornost ze
strany investora, a to nejen přesným dodržením podmínek
stanovených k tomuto záměru orgány ochrany přírody, ale
v neposlední řadě i pracovní kázní dělníků na stavbě.
Investor stavby zároveň přislíbil zajistit ve spolupráci
s Muzeem Vysočiny Jihlava a M ěÚ Dačice vybudování
velké informační tabule umístěné uvnitř oplocení vysílače,
na které by návštěvníkům lesa a zvědavcům přicházejícím
si prohlédnout stavbu, byla podána základní informace
o významu zdejšího komplexu hnízd mravenců Formica
rufa a o nezbytnosti a způsobech jejich ochrany.
Pokud by někdo z místních občanů Dačicka měl povědomí o dalších komplexech hnízd lesních mravenců (s výjimkou lokality v Dobrohošťském lese, kde již mapování
probíhá), rádi případné informace uvítáme buď na odboru
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ŽP MěÚ Dačice (tel. 384 401 216) nebo přímo v M uzeu
Vysočiny Jihlava (tel. 567 573 894).
Podle materiálu laskavě poskytnutého Pavlem Bezděčkou a RNDr. Klárou Bezděčkovou, Ph.D. zpracoval
M gr. Aleš Jelínek, OŽP M ěÚ Dačice

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
učebna – ul. Krajířov a 15 – areál podnikatelského centra,
www. autoskolan osek.cz, kompletní inf o, cv ičné testy
Telef on: 567 223 888, mobil 603 2 36 669

Přihlášky do kurzů
vždy v pondělí 14:00 - 16:00 h
školné splátkov ě, sobotní výuka,
zdarma uče bnice a v ýukov é CD
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Městské lesy Dačice s.r.o.
Hradišťko 25
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Zprávičky z DPS Dačice

oznamují, že na rybníku „Nadvesní“
v obci Prostřední Vydří bude dne

1. 6. 2008
zahájen sportovní rybolov rybářskými závody.
Začátek v 8.00 hod.
Závodníci do výšky 150 cm - zdarma
Rybolov bude od tohoto data umožněn každou
sobotu a neděli
od 5:00 – 10:00 h a od 15:00 - 21:00 h
Možnost úlovku kapra až 15 kg váhy. Inform ace: 384 421 080

KURZY POD VEDENÍM ODBORNÍKA
Kurzy snižování nadváhy
Kurzy k udržení váhových úbytků
Kurzy zdravotního cvičení

Kontakt: Bože na Havlová 728 260 078
b.ha vlova@centrum.cz

MASÁŽE – IVAN HAV EL
Klasické, reflexní, thajské bodové
LYMFODRENÁŽ E – léčba celulitidy, bolestí a otoků
DORNOVA METODA - navrací obratle a klouby
do původních pozic

Kontakt: Ivan Havel 728 850 432
havel.ivan@centrum .cz

Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Nádražní 97/II., Jindřichův Hradec
(v domě Oděvy, naproti České spořitelně, vedle pekárny Velíšek )

tel. kancelář: 721 620 178 – Kaiferová
ÚVĚRY NA BYDLENÍ
koupě domu a bytu, výstavba, rekonstrukce
převod členských práv, pevná úroková sazba 3,5 % p.a.
STAVEBNÍ SPOŘENÍ
PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

Hledáme spolužačky ze SOU sklářského Radku Královou
a Jindru Roninovou. Rok ukončení 1992. Děvčata,
přihlaste se na internetové stránky spolužáků.
Připravujeme sraz třídy a chybíte nám!

Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. června 2008

7. května proběhla v Domě s pečovatelskou službou
v Dačicích moc pěkná přednáška, kterou připravila ředitelka městské knihovny M gr. Zdeňka Chadimová. Příběh
muslimky v Evropě všechny zaujal. Děkujeme za zajímavý příběh.
M arie Cimbůrková, DPS Dačice

Infocentrum přeje sběratelům
Od května si mohou turisté, kteří
zavítají na naše IC zakoupit Pamětník.
M edaile s motivem Státního zámku Dačice se prodává společně s kartičkou
obsahující základní informace o památce a je součástí sběratelské série. Kromě
IC je medaile v prodeji na státním zámku a v městském
muzeu a galerii. Více se o sběratelském programu dozvíte
na www.pametnik.cz.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
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Úspěch Jany Sprinzlové
v zeměpisné olympiádě
S velkým úspěchem se 15. dubna 2008 zúčastnila krajského kola
zeměpisné olympiády v kategorii B
(žáci 7. tříd ZŠ a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií) žákyně sekundy dačického gymnázia Jana Sprinzlová (na
fotografii s p. uč. Z. Veverkovou). Po 2. místě v okresním
kole se umístila na 2. místě i v kole krajském, což znamená postup do celostátní zeměpisné soutěže EUROREBUS. Podle slov Jany patří zeměpis k jejím oblíbeným
předmětům, většinu poznatků získává ve vyučovacích
hodinách vedených paní učitelkou Zdeňkou Veverkovou,
která jí také na soutěž připravovala. Blahopřejeme Janě
a děkujeme jí za vzornou reprezentaci naší školy.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy

Sportovní úspěchy gymnazistů
9. ročník lehkoatletických závodů „O štít města Dačic“
V úterý 13. května 2008 proběhly na městském stadionu lehkoatletické závody žáků základních škol a nižších gymnázií. Zúčastnila se družstva a jednotlivci z devíti
různých škol, z naší školy to bylo téměř 40 závodníků.
I přes minimální přípravu předvedli někteří z našich žáků
velmi pěkné výkony.
M ezi mladšími žákyněmi byla nejúspěšnější Jana
Sprinzlová, která obsadila 1. místo ve skoku dalekém. Na
pěkném 3. místě se umístila naše dívčí štafeta ve složení
J. Sprinzlová, Š. Zárubová, M. Rosolová a K. M alá. Ze
starších žákyň se na 2. místě umístily Sabina Fischerová
ve skoku vysokém a Vanda Kalvodová ve vrhu koulí, 3.
místo obsadila štafeta ve složení S. Fischerová, R. Holoubková. J. Koudelková a S. Albastová. Ze starších žáků
byl nejúspěšnější Patrik Brož, který se umístil jako třetí ve
vrhu koulí. Děkujeme všem účastníkům a medailistům
blahopřejeme.
Okresní kolo v odbíjené družstev z nižších gymnázií
a základních škol
Ve středu
14. května proběhl na Tyršově
stadionu v J.
Hradci turnaj v
odbíjené pro žáky nižších gymnázií a základních škol. Naše
družstvo děvčat ve složení D. Račická, M . Lojková, B.
Fučíková, J. Kostohryzová, A. Vybíralová a R. Holoubková s přehledem zvítězilo, přestože jim z důvodu zranění
chyběla klíčová hráčka B. Pykalová, a postupuje do krajského kola. Hoši se umístili na 3. místě.
Všem hráčům děkujeme za reprezentaci školy a děvčatům držíme palce do krajského kola.
Tělocvikáři K. Chalupa a Z. Veverková
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Skvělé výsledky studentů SŠTO Dačice
Další úspěch studentů SŠTO v Dačicích na celostátní
soutěži v CNC programování
SPŠ Na Třebešíně v Praze 10 se stala ve dnech 11.
a 12. dubna 2008 pořadatelem již VII. ročníku celostátní
soutěže v NC programování. Jedním z cílů soutěže, jejíž
kredit rok od roku vzrůstá, je umožnit srovnání úrovně
vědomostí, ale i stupně zvládnutí mnoha praktických dovedností středoškolských studentů odborných škol z celé
ČR. Letos se soutěže zúčastnilo 51 studentů třetích a čtvrtých ročníků z celkem 23 odborných škol (SPŠ, SOU,
VOŠ i OU). SŠTO v Dačicích reprezentovali v kategorii
Ruční programování Michal S tránský, Marek S voboda
(oba ze třídy M S4), Lukáš Puchnar a Ladislav Vopálenský (ze třídy M SS3).
Samotná soutěž se skládala ze tří částí. První den
absolvovali účastníci soutěže 30minutový písemný test,
který obsahoval 32 otázek z oblasti NC programování
a technologie obrábění. Poté museli soutěžící osvědčit své
schopnosti čtení NC kódu a během 120 minut načrtnout
na milimetrový papír součástku, která byla podle zadaného programu obrobena. Druhý den pak studenti sami
tvořili NC kódy. Každý soutěžící pracoval s 5 výkresy
strojních součástek, jejichž obrábění programoval v určeném časovém limitu v ISO kódu. Vzhledem k tomu, že
program pro obrábění některých součástek byl jednodušší,
jiný složitější, záleželo na soutěžícím, kombinaci kterých
součástek zvolí, aby v časovém limitu dosáhl maximálního bodového hodnocení, jež pochopitelně respektovalo
různou míru náročnosti zadání. Při programování mohli
soutěžící pracovat s vlastním editorem, příp. editory MIKROPROG a ELTEC. Naši soutěžící vsadili na osvědčený
MTS.
Družstvo studentů ze
SŠTO zaznamenalo mimořádný úspěch, když se mezi
zúčastněnými zástupci z 23
škol umístilo celkově na
vynikajícím čtvrtém místě.
V soutěži jednotlivců obsadili studenti 3. ročníků
Ladislav Vopálenský 40.
a Lukáš Puchnar 25. místo. Přímo excelentního výsledku
pak dosáhli v silné konkurenci studentů z celé republiky
studenti 4. ročníku: Marek S voboda obsadil čtvrté místo
a Michal Stránský dokonce místo třetí. (na fotografii
s učitelem odborného výcviku Liborem Štěrbou).
Domnívám se, že skvělou vizitku vystavila úspěšným
soutěžícím i odborná porota, v níž měla zastoupení firma
3E Praha Engineering, vylosovaní zástupci zúčastněných
škol i odborníci z praxe, poté, co konstatovala, že v porovnání s předchozími ročníky soutěže celková úroveň
připravenosti studentů opravdu nebývale vzrostla.
Libor Štěrba, SŠTO Dačice
Prezentace aranžérek SŠTO v dolnorakouském Hornu
V pondělí 28. dubna navštívily žákyně učebního oboru Aranžér ze SŠTO v Dačicích rakouské okresní město
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Horn, aby aranžovaly 3 výlohy obchodu
Weltladen v centru
tohoto malebného
městečka. V příjemném prostředí útulného obchodu se
prodávají výrobky s
označením organiMilada Kadlecová a studentka 3. roč.
zace Fair Trade, jeoboru aranžér Eva Štěpánová.
jímž cílem je dosáhnout rovnováhy v mezinárodním obchodě účinnou
podporou drobných výrobců a pěstitelů ze zemí rozvojového světa. Fair Trade se tak snaží přispět k udržitelnému rozvoji planety a odstranění nejkřiklavějších disproporcí v úrovni hospodářského rozvoje bohatého a chudého světa. Sortiment obchodu tvoří jednak potraviny –
káva, čaj, kakao, čokoláda, rýže, cukrovinky, ořechy,
ovocné šťávy, med a rýže, jednak řemeslné a umělecké
výrobky jako např. hudební nástroje, hračky a koberce.
Soudě podle živého zájmu kolemjdoucích vzbuzovala
tvůrčí práce aranžérek zaslouženou pozornost. Děvčata
opět prokázala svůj um, manuální zručnost, invenci i kultivované estetické cítění a důstojně reprezentovala naši
školu v zahraničí.
Je potěšitelné, že zaměstnanci obchodu projevili zájem o další spolupráci, a tak se pracovníci obchodu s žáky
a mistrovými z naší školy pravděpodobně na sklonku
kalendářního roku při přípravě vánoční výzdoby opět
setkají.
Svatopluk Jánský, SŠTO Dačice

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Volby nové školské rady
V souladu s požadavky Školského zákona č. 561/2004
Sb. byla na naší škole ustavena v roce 2005 školská rada.
Její tříleté funkční období se pomalu chýlí ke konci, a proto se 12. 6. 2008 konají volby nové rady. Připomeňme si,
co školská rada je a co patří k náplni její činnosti.
Školskou radu zřizuje zřizovatel školy Město Dačice,
ten také stanovil počet jejích členů na šest a její volební
řád. Třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí
oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) a třetinu pedagogičtí pracovníci (2+2+2).
Školská rada zasedá nejméně 2x do roka, vyjadřuje se
k návrhům a uskutečňování školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád
a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí
se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se
k hospodaření školy, projednává inspekční zprávy České
školní inspekce, podává podněty a oznámení ředitelce
školy, zřizovateli a orgánům státní správy.
Kandidáti do školské rady Základní školy Dačice,
Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec. Navržení kandidáti z řad oprávněných osob (rodičů): Blanka
Burešová, MUDr. Hana Musilová, Soňa Schlosserová,
Ing. Štefan Sivák, Jaroslava Svobodová.
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Navržení kandidáti z řad pedagogických pracovníků:
M gr. Alena Benešová, M gr. Bohumil Havlík
Volby se konají 12. června 2008 od 9 do 11 a od 14
do 16 hodin v přízemí dolního pavilonu ZŠ.
Všichni žáci devátého ročníku přijati na střední školy
Všech 45 žáků našich devátých tříd bylo přijato na
střední školy. Drtivá většina z nich hned v prvním kole,
pouze 2 museli podstoupit druhé kolo přijímacího řízení.
Všem deváťákům to určitě přejeme, už se nyní nemusí
trápit nejistotou, kterou školu budou od 1. září navštěvovat. Nebylo by správné ale zamlčovat to, že jejich
úspěšnosti do značné míry pomohl nízký celkový počet
žáků, kteří v České republice opouštějí základní školy.
Ten dlouhodobě stále klesá, dětí je málo a kapacity prvních ročníků středních škol jej v současnosti výrazně
převyšují. Žáci tak mají podstatně větší šanci být přijati na
střední školu (velice často při vynaložení mnohem menšího úsilí, bohužel někdy ke škodě jich samých i středních
škol).
Snahy, aby si žáci mohli podávat dokonce tři přihlášky v prvním kole přijímacího řízení namísto současné
jedné, se jeví jako nic neřešící skutečnost. Zdá se, že
ministerstvo školství i naši zákonodárci nevidí realitu českého školství a snaží se řešit problém, který ve skutečnosti
není.
Do S alzburgu po stopách W. A. Mozarta
30. dubna a 16. května jsme podnikli s našimi žáky 7.
až 9. ročníku poznávací zájezdy do rakouského Salzburgu.
Účastníci si museli přivstat, autobus vyrážel od školy
už ve 4 hodiny ráno. Zhruba po čtyřech a půl hodinách
jízdy jsme se mohli kochat během zdravotní přestávky
vyhlídkou na nádhernou hladinu jezera M ondsee a pak už
hurá do Salzburgu.
Zde nás čekaly M ozartovy domy (rodný dům a dům,
ve kterém žil až do roku 1780), prohlídka města a výjezd
lanovkou na pevnost Hohensalzburg. Po druhé hodině odpolední rychle do zahrad M irabell a pak následoval odjezd
do malebného městečka Hallstatt, ležícího na břehu jezera
Hallstattsee (mj. díky zdejšímu významnému archeologickému nalezišti ze starší doby železné bylo celé toto
historické období pojmenováno dobou halštatskou).
Poté už v podvečerních hodinách nezbývalo nic jiného, než se vydat na cestu k domovu. Kdo ví, kam se
vyrazí příště?
M gr. Bohumil Havlík
Minifotbal
6. května se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili
okresního kola v minifotbalu. Fotbalové družstvo tvořili:
Josef Chvátal, Zdeněk Březina, M artin Samek, M ichal
Klivan, Petr Semorád, Tomáš Pavlík a Jiří Novák.
Smůla byla v tom, že další tři fotbalisté Dominik
Brož, Radovan Kubek a Lukáš Galuška onemocněli a
družstvo tím bylo velice oslabeno. Kluci museli odehrát
všechny zápasy bez střídání, a tím byli velice vysíleni
a nemohli podat stoprocentní výkon, jako podávali v před-
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chozích letech. Přesto jim patří velké díky za obětavost
a sportovní vypětí.
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Městské kulturní středisko Dačice
zve všechny příznivce sborového zpěvu

O štít města Dačice
13. května se konal již devátý ročník atletických závodů O štít města Dačice. Ve velké konkurenci devíti škol
se naši žáci neztratili a vybojovali pěkných šest medailí.
Jan Dušek za skok daleký bronzovou a za hod míčkem
stříbrnou medaili. Nikita Kryštofová a Josef Závodský se
umístili ve skoku vysokém na druhém místě. Stříbrné
příčky dosáhla i Petra Březinová za skok daleký a krásné
třetí místo vybojovala Sára Szepeši v hodu kriketovým
míčkem. Všem oceněným, ale i všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
M gr. Alena Benešová
SOU zemědělské a služe b Dačice přijme do pracovního
poměru (plný úvazek) od 1. 9. 2008

učitele odborného výcviku pro uče bní obor
ZEDNÍK
Požadované vzdělání:ÚSO s maturitou - se zaměřením na
stavebnictví, praxe a znalost v tomto oboru, pokud možno
i vyučení v oboru zedník.
Přihlášky a možné informace: Říha Vladislav, SOUzas
Dačice, nám. Republiky 86, tel. 384 420 451

15. června ve 14:00 h
na 6. ročník festivalu

DAČICKÁ CANTILENA
Slavnostní koncert
Vystoupení jednotlivých sborů
Dačický pěvecký sbor
PS Smetana Telč
Pěvecký sbor Kaplice
PS Slavík Pacov
Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka M or. Krumlov
Dětský pěvecký sbor Viva la bella Slavonice - jako host
MONSTREKONCERT
Aria - A. Borový
Locus iste - A. Bruckner
Kysuca, Kysuca - úprava Z. M ikula
Což se mě, má milá, hezká zdáš - úprava J. Krček

Červánek na festivalu v Německu

Střední odborné učiliště zemědělské
a služeb Dačice
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v rámci závěrečných zkoušek končících ročníků
kuchař
kuchař - číšník pro pohostinství
pečivářské a cukrovinkářské práce,
který se koná v areálu školy na Jemnické ulici dne:

13. června 2008 od 8:00 do 16:00 h
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

Výsledky střelecké soutěže družstev
Českomoravská myslivecká jednota, střelecká
sekce Dačice a M ěsto Dačice uspořádaly pod záštitou starosty města Dačice
již IV. ročník Střelecké
soutěže družstev v brokovém víceboji.
Soutěž se uskutečnila
10. května na dačické střelnici v Zahrádeckém lese za
velmi příjemného slunečného počasí. Vítězným družstvem se stal místní Střelecký klub Dačice ve složení
Jindřich Krejdl, Jan Láník a Vladimír Tomíšek.
Ing. Kateřina M arková, M ěÚ Dačice

Ve čtvrtek 1. 5. 2008 se přípravný pěvecký sbor Červánek při ZUŠ Dačice vydal na svoji první zahraniční
cestu. Byl pozván na mezinárodní festival „Fröhlich sein
und singen“, který se už po 29. konal v německém Halle
(Saale). Zpěváčky z Dačic čekaly tři náročné dny plné zpívání, koncertů, setkávání a poznávání nového prostředí.
V pátek dopoledne Červánek potěšil svým zpěvem
obyvatele domu pro seniory. V sobotu se konal průvod
městem a společné zpívání všech 11 zúčastněných souborů z celé Evropy na schodech radnice a večer děti účinkovaly na hlavním festivalovém koncertě. Zde předvedly
20 minutový program, z něhož bylo možné označit jednu
skladbu jako soutěžní. V neděli nás čekal závěrečný koncert, při kterém opět zazpívali všichni účastníci a zde byla
vyhlášena hlavní cena festivalu Günther – Erdmann Price.
Tuto cenu získal dačický Červánek, a tak se děti vrátily
z Německa bohatší nejen o nové zkušenosti, ale i o další
soutěžní trofej.
Blanka Henzlová, ZUŠ Dačice
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Spisovatelka Petra Braunová
v Dačicích
Ve středu 14. 5.
navštívila naši knihovnu spisovatelka
Petra Braunová. Své
knihy píše jak pro
malé děti, tak i pro
dospívající mládež.
Besedy se zúčastnilo
70 dětí ve věku od
12 do 15 let.
Autorka nejprve
seznámila děti s tím, jak vůbec kniha vzniká a ukázala
několik originálních ilustrací. M ladší děti zaujala svými
knížkami „Neuvěřitelné září“ a „Prázdniny za všechny
prachy“. Ostatní se pobavili při jejím vyprávění o období,
kdy pracovala jako au-pair v několika rodinách ve Francii
a Belgii. Beseda byla zpestřena četbou ukázek z jejích
knih a soutěžemi.
V jednom rozhovoru se Petra Braunová přiznala, jak
vlastně začala psát a jak vznikla její první knížka. Když jí
vyrostl syn Oliver do školního věku a ona s hrůzou zjistila, že nechce číst, byla zděšená. Jak je to možné? Říkala
si. A pak na něho vymyslela lest: napsala knížku o něm!
A po ní následovaly další…
Setkání se všem moc líbilo a již se těšíme na další
zajímavou návštěvu.
M arie Pykalová a Štěpánka Krebsová

OBRÁZKOVÉ OKÉNKO
projekt ZÁZRAK ZROZENÍ III.
Mysleli jste si, že vše, co
jsme Vám v minulých měsících vyprávěli, byla jenom
smyšlenka? Že se roztodivné
bytosti ve skutečnosti vůbec
nenarodily a my Vás jenom
tahali za nos? Tak to jste na
omylu! Pro nevěřící Tomáše,
zde mám důkaz. Vyfotili jsme
je pro Vás právě ve chvíli, kdy
přicházely na svět. A tady jsou.
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Za loutkami do dačického muzea
Letos v létě nemusíte vážit cestu za
krásnými loutkami až do Chrudimi – tradičního centra loutkářského kumštu, ale
můžete se přijít podívat k nám do dačického muzea. Spolu s Muzeem loutkářských
kultur v Chrudimi pro Vás chystáme na
hlavní letní sezónu výstavu pod názvem „Kouzelný svět
loutek“. Uvidíte jednak soubor současných loutek ze sbírek chrudimského muzea a jednak loutky – marionety pocházející z rukou výborného řezbáře Jaroslava Koloděje (1939 - 2008) ze Senice u Poděbrad.
Přiblížit jeho svět čarodějnic, hastrmanů, hejkalů, čertů, ale i postaviček ze života, na kterých zachytil souseda
či sousedku, není jednoduché, to se musí vidět. Kde se
v něm vzala ta vášeň vytvářet loutky? Asi měl k divadlu
jako takovému blízko od dětství. Babička s dědou byli
divadelní ochotníci a on se vydal stejnou cestou. Hrál divadlo, recitoval, zalíbil se mu svět loutek. Se svou láskou
se svěřil M istru Suchardovi, řezbáři pražského loutkového
divadla Říše loutek. Ten ho provedl celým svým královstvím a když otevřel dveře své dílny, průvan, který voněl
lípou, barvami a politurou, otočil korouhvičku jeho života
tím nejsprávnějším směrem. A jak sám uvádí:
„Někde na té cestě stál starý dřevěný kulturák v hornické vesnici v podhůří Krkonoš. A tam jsem se s ním
potkal. Neměl klobouk, nohu a měl roztrhaný kabát. Vzal
jsem ho domů. Vyřezal jsem mu novou nohu, kapkou
zelené jsem mu rozjasnil tvář a manželka mu ušila frak.
Hastrman byl jako nový. Po něm přišly na řadu další
loutky. Zakrátko byla celá dřevěná kumpanie v pořádku
a hrálo se. Loutky mě chytily svýma čtyřprstýma ručičkama a drží mě dodnes. S láskou a ochotně jim pomáhám
z lípového špalíku na svět i do světa. A ony mně to
stonásobně vrací radostí, kterou mně dávají. Kolik jich
bylo? Nevím. Ale kdyby mně jednou měly jít na pohřeb,
byl by to hodně dlouhý průvod. A veselý.“
Kdysi jsem se s panem Kolodějem a jeho loutkami
setkala v Třebíči a domlouvali jsme se, jak uděláme v Dačicích výstavu. Výstava v Dačicích bude, ale již bez účasti
autora, který nedávno zemřel. Smutné. Ale jeho loutky
nás určitě potěší, to bylo vždy jeho přání.
Výstavu Kouzelný svět loutek zahájí ve středu 25. 6.
v 17:30 h paní Hana S tudničková z chrudimského muzea loutek. Budete ji moci vidět do konce prázdnin, tedy
do 31. srpna.
M gr. Marie Kučerová, ředitelka MM aG

autorky: Anna Staňková, Michaela Mácová, Kateřina Rébová
Simona Komárová, Michaela Havlíková a Lenka Lojdová

M gr. Romana Čurdová, ZŠ Komenského

nové módní střihy
lehké vlny
Headlines, barvení,
melíry, společenské
a svatební účesy

Kadeřnictví Lucie Havlíková
Na Nivách, Dačice
změna pracovní doby:
pondělí a úterý 10:00 - 17:00 h
(bez objednání)
ostatní dny dle telefonické dohody
Tel.: 728 772 300

MM a G

KI N O

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

KULTURA

05/2008

6. 6. v 17:00 h a 19:30 h, 7. 6. v 19:30 h
LO VCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
Film USA, širokoúhlý, s titulky
Vstupné 65 Kč
20. 6. v 17:00 h a v 19:30 h, 21. 6. v 19:30 h
PAN VČELKA
Film USA, český dabing
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 55 Kč

13. 6. v 17:00 h a 19:30 h, 14. 6. v 19:30 h
ŘÍŠE HRAČEK
Film USA širokoúhlý, český dabing
Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 60 Kč
27. 6., 28. 6., 29. 6. v 19:30 h
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
Film USA/SRN, širokoúhlý, s titulky. Vstupné 65 Kč.
Mládeži do 15 let nevhodný

Ne děle 1. če rvna 2008 odpoledne
Jarní vycházka a výlet vláčkem do okolí Dačic
(Černíč, židovský hřbitov u V. Pěčína)
Sraz na vlakovém nádraží ve 12:20 h, odjezd 12:37 h
(náhradní termín za neděli 18. 5, kdy pršelo)

Sobota 14. če rvna 2008
Spolek přátel muzea v Dačicích pořádá
Výlet do Jindřichova Hradce - Státní hrad a zámek
Další památky dle zájmu a časových možností.
Odjezd z Havlíčkova nám. ve 12:30 h
Přihlášky tel. 384 422 493, e-mail: muzeum.dacice@seznam.cz

Sobota 21. če rvna 2008 - Na svatbu do Velké Lhoty. Odjezd z Havlíčkova nám. v 19:00 h.
Ve V. Lhotě proběhne rekonstrukce svatby ze 30. let minulého století v podání studentů herecké fakulty JAMU v Brně
a pěveckého sboru Festivia Chorus z Velké Lhoty, začátek ve 20:00 h. Přihlášky tel.: 384 422 493.
4. - 22. 6. 2008

Bare vná paleta
Výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice.
Slavnostní zahájení ve středu 4. června 2008 v 17:00 h.
Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 h
7. 6. v 19:30 h
Sedmikrásky (1966)

FK
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Neděle 15. června ve 14:00 h
DAČICKÁ CANTILENA
6. ročník festivalu pě veckých sborů
Dačice, Telč, Kaplice, Pacov,
Moravský Krumlov, Slavonice
Hlavní sál MěKS, vstupné 20 Kč
Předprodej vstupenek na MěKS a IC

25. 6. - 31. 8. 2008
Kouzelný svět loutek
Marionety Jaroslava Koloděje a současné loutky ze sbírek
Muzea loutkářských kultur v Chrudimi
Zahájení ve středu 25. června 2008 v 17:30 h

Téma na červen:
Filmy Věry Chytilové

Pátek 27. června ve 20:00 h
S E C R E T - taneční zábava
Vstupné 60Kč
Hlavní sál MěKS

21. 6. v 19:30 h
Kopytem sem, kopytem tam (1988)

Sobota 28. 6. od 12:30 h
DAČICKÉ CUKROVÁNÍ
Hudebně zábavné odpoledne spojené
s večerní taneční zábavou.
Program uvnitř čísla na str. 9

zde odstřihnout

Dačické cukrování - A N K E T A
Město Dačice vyhlašuje u př íležitosti oslav 165. výročí vynálezu první kostky cukru na světě anketu s otázkou
vztahujíc í se k této historické události. Ze správných odpovědí bude vylosovaný jeden výherce, který obdrž í
permanentku v hodnotě 1.000 Kč pro vstup na Koupaliště Dačice.
Vyplněný anketní lístek m ůžete doručit do 26. 6. 2008 do 17:00 h na Infocentrum , Palackého nám . 1/I, Dačice.
Slosování správných odpovědí proběhne 28. 6. 2008 ve 13:05 h.

Jaké národnosti byl
Jakub Kryštof Rad?

švýcarské
rakouské
české
Údaje pro slosování

Jméno, příjmení:
Adresa:

Fotografie: vlevo Jakub Kryštof Rad
(1799 - 1871); vpravo manželé
Juliana a Jakub Kryštof Radovi.

