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Radní Jiho eského kraje v Da icích

na své 13. sch zi konané 25. 4. 2007 mimo jiné:
·
·

·
·
·
·

schválila zprávu o hospoda ení M stských les
Da ice s. r. o. za rok 2006. M stské lesy hospoda ily se ziskem K 94.647,26.
schválila výsledek hospoda ení p ísp vkové organizace Nemocnice Da ice za rok 2006, kterým byla
ztráta 138.123,43 K . Bylo odsouhlaseno tuto ástku ponechat na ú tu neuhrazená ztráta minulých let.
vydala souhlas k oprav st ešní krytiny a ásti d ev né konstrukce krovu na budov B v nemocnici
schválila rozpo tové opat ení . 8/2007 v t chto
objemech: p íjmy 576,21 tis. K , výdaje 576,21 tis.
K
schválila smlouvu o uzav ení budoucí smlouvy
na provoz letního koupališt v Da icích s Technickými službami Da ice s. r. o.
schválila koncepci školství M sta Da ice

na své 14. sch zi konané 9. 5. 2007 mimo jiné:
·

·

·

·

·
·

vzala na v domí výsledek hospoda ení m sta za
I. tvrtletí 2007: schodek 1.382,15 K , splátky jistin
p ijatých úv r a p j ek 1.265.897,98, erpání
úv ru 17.102.961,00 K , zvýšení prost edk
na vlastních ú tech 15.835.680,87 K
schválila odložení n kterých investi ních akcí plánovaných na rok 2007 (projektová dokumentace
kanalizace v rámci programu Dyje II za 500 tis. K ,
studie Palackého nám. 250 tis. K , projektová
dokumentace . p. 1/I – 4/I na Palackého nám.
800 tis. K ) a snížení n kterých b žných výdaj
o 730 tis. K
schválila vým nu bytu . 3 o velikosti 3+1 s garáží
v ulici U Stadionu . 522 v Da icích za byt . 3
o velikosti 2+1 na Palackého nám stí . 58
v Da icích, který byl po soudní exekuci volný
schválila ukon ení nájmu bytu . 1 v dom . 228/I
v Bratrské ulici s TJ Centropen a sou asn schválila
uzav ení nové nájemní smlouvy na tento byt s osobou uvedenou v usnesení na dobu ur itou od 1. 6.
2007 do 31. 5. 2009 s možností prodloužení
jmenovala H. Veverkovou kroniká kou místní ásti
Toužín a pov ila ji sb rem dat a provád ním ro ních zápis do pam tní knihy
schválila návrh odboru kultury a cestovního ruchu
na rozd lení státní finan ní podpory z Programu regenerace m stských památkových rezervací
a m stských památkových zón na rok 2007
– na opravu a vým nu st ešní krytiny na farním
kostele sv. Vav ince K 150.000,–, na opravu fasády domu . p. 14/I K 50.000,–

Ve tvrtek 26. 4. 2007 navštívila naše m sto radní
Jiho eského kraje pro oblast školství, mládeže, sportu
a zam stnanosti Ing. Bc. Marie Hrdinová.
Za doprovodu p edstavitel Da ic a editel školských za ízení si prohlédla Gymnázium Da ice, Základní
školu v ulici B. N mcové, Základní školu v ulici
Komenského, Mate skou školu Da ice a ZUŠ Da ice.
Na záv r své návšt vy p islíbila podporu Da icím
v oblasti školství.
Ing. Karel Mack

Vým na idi ských pr kaz

2 079
idi ských pr kaz vydaných od 1. ervence 1964
do 31. prosince 1993 zbývá v Da icích vym nit
do konce tohoto roku. Proto prosíme, s jejich vým nou neotálejte!
Údaj k 30. 4. 2007
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ZPRÁVY Z M STSKÉHO Ú ADU

a ozna te své obydlí p ed jeho opušt ním, hospodá ské zví ectvo zásobte krmivem a vodou alespo
na 3 dny.

Z A S T U P I T E L S T VO M S T A
se sejde na svém 4. zasedání 20. 6. 2007
v 18:00 h v sále M KS

Vážení spoluob ané,
víte jak se správn zachovat v p ípad vzniku povodn , vich ice i jiné živelní pohromy, p i rozsáhlém
požáru, hromadné dopravní havárii, výbuchu i destrukci, úniku nebezpe né látky, sesuvu p dy i lavin , p i
nálezu podez elého p edm tu, hrozb teroristickým útokem nebo v jiných nebezpe ných situacích, které mohou
ohrozit vaše zdraví, život i majetek?
P i vzniku jakékoliv mimo ádné události zachovejte
klid a rozvahu, p i reakci na ni postupujte podle následujících zásad:
1.

Jste-li sv dkem nehody, havárie i jiné události
ohrožující zdraví a životy lidí, oznamte tuto
neprodlen na linku tís ového volání 112 nebo
p ímo na p íslušnou záchrannou složku 150, 155
i 158 – co, kdy a kde se p esn stalo, kdo a odkud
volá, jaké jsou zjišt né následky.

2.

Uslyšíte-li varovný tón sirény, ihned se ukryjte
v uzav ené budov mimo vn jší prost edí a zajist te
si poslech rozhlasu nebo televize i jiného místního
informa ního prost edku, ze kterého se dozvíte
d vod varování a zp sob správného chování v dané
situaci – kolísavý tón sirény v trvání 140 vte in,
zpravidla 3 krát opakovaný v krátkých asových
intervalech oznamuje VŠEOBECNOU VÝSTRAHU, následn je vysílána tís ová informace v hromadných nebo místních informa ních prost edcích.

3.

4.

Neznáte-li konkrétní situaci a zp sob správné
reakce na ni, neopoušt jte zaujatý úkryt a snažte
se zdokonalit ochranné vlastnosti místa, ve kterém
se zdržujete – uzav ete a ut sn te okna, dve e a jiné
v trání i klimatizaci, p i delším ukrytí si zajist te
zásobu jídla a pití, hygienické podmínky pro p ežití.
M žete-li, okamžit opus te nebezpe né místo,
nap íklad p i požáru, výbuchu, sesuvu nebo povodni, nezdržujte se v ohroženém prostoru.
V náhradním míst ubytování Vám bude poskytnuto
stravování a další pot eby nouzového p ežití.
Bude-li vyhlášena následná evakuace v tšího územního celku po p edchozím ukrytí, i te se pokyny
p edstavitel obce a opus te stanovený prostor
v ase, zp sobem a po trasách, které Vám budou
ur eny – p edem si p ipravte evakua ní zavazadlo,
p ípadn vlastní dopravní prost edek, zabezpe te

strana 2

5.

Jste-li Vy nebo n kdo z Vašich blízkých zran n,
poskytn te si ihned navzájem první pomoc
svépomocí a vzájemnou pomocí. Tuto poskytn te
i jiným osobám v tísni, zejména osamoceným
d tem, starým a nemocným spoluob an m – vždy
postupujte s ohledem na zachování vlastní bezpe nosti, zdravotnickou pomoc volejte v p ípad
nutnosti.
Správné, promyšlené a rozhodné chování od prvopo átku vzniku mimo ádné události ú inným zp sobem
snižuje jak její rozsah, tak i následky.
K tomu je t eba dbát pokyn velitele zásahu nebo
p edstavitel krizového štábu obce s rozší enou p sobností i kraje, a p ípadn se ídit instrukcemi, zveej ovanými cestou hromadných informa ních prost edk .
Podrobn jší informace o zp sobu chování p i jednotlivých typech mimo ádných událostí m žete získat
na internetových stránkách HZS Jiho eského kraje
www.hzscb.cz nebo z vydávaných tiskových informací.
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnit ních v cí

Upozorn ní
Bytový odbor M Ú Da ice upozor uje ob any na to,
že v p íštím ísle bulletinu M sto Da ice informuje
budou zve ejn na pravidla pro výb r uchaze nov vybudovaných byt v . p. 305 v ul. Bratrské.
Stanislav Doležal, vedoucí bytového odboru

Na základ ustanovení § 39, odst. 1., zákona
. 128/2000 Sb., o obcích ve zn ní pozd jších zm n
a dopl k , zve ej uje m sto Da ice zám r:

pronájem nebytových prostor
kancelá . 142 o ploše 22,42 m2
v prvním pat e v obchodním centru
Antonínská .p. 15/II,
v etn spole n užívaných nebytových prostor,
tj. schodišt , chodby a sociálního za ízení.
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo
se k tomuto zám ru vyjád it a p edložit své nabídky,
a to písemn odboru správy majetku m sta, prost ednictvím podatelny M stského ú adu Da ice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Da ice. Více informací na odboru
správy majetku, tel.: 384 401 230.

M sto Da ice informuje. Bulletin pro ob any. Povoleno OkÚ Jind . Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpov dný
tajemník M Ú. íslo 5/2007. Ro ník jedenáctý. 12 ísel ro n . Zdarma. Náklad: 3000 výtisk . P edseda redak ní rady: Ing.
Karel Mack , tajemník M Ú. Vydává: M stský ú ad Da ice, I 00246476, Krají ova 27, 380 13 Da ice I. Telefon: 384 401
211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Informace z Infocentra
ü Od 1. 6. zahajuje IC Da ice sezónní provoz a prodlužuje otvírací dobu ve všední dny od 8:00 do 17:00 h.
ü Víkendový provoz bude zahájen v ned li 1. 7. 2007.
ü P ehled poskytovaných služeb: kopírování, fax,
internet, kroužková vazba, prodej pohlednic, map,
suvenýr a regionální literatury, vyhledávání spoj
ve ejné dopravy, informace o m st a okolí, o ú adech, institucích a kulturních a sportovních akcích,
o ubytování, výletních cílech a další turistické informace.
ü IC Da ice je pro rok 2007 držitelem certifikátu
systému managementu kvality kategorie „B“ – regionální p sobnost, který ud luje Asociace turistických
informa ních centrem eské republiky.
ü IC Da ice spl uje podmínky, které eská centrála
cestovního ruchu – CzechTourism stanovila pro zaazení do databáze oficiálních turistických informa ních center, což je op t potvrzeno vydaným certifikátem pro rok 2007.
ü Stejn jako v lo ském roce, i letos bylo naše infocentrum za azeno do projektu na podporu turistických informa ních st edisek v Jiho eském kraji,
který ve spolupráci s Jiho eskou centrálou cestovního ruchu vyhlašuje Jaderná elektrárna Temelín.
Podpis smlouvy o spolupráci p inese da ickému
infocentru finan ní ástku ve výši 75 000 K .
ü Na ja e tohoto roku podal odbor kultury a cestovního ruchu – IC Da ice žádost do grantového
programu na Podporu incomingových cestovních
kancelá i a informa ních center, opat ení . 067

ZPRÁVY Z M STSKÉHO Ú ADU
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Zastupitelstvo Jiho eského kraje ji za adilo mezi
úsp šné a schválilo poskytnutí grantu ve výši
110 000 K na podaný projekt Informa ní materiály
o m st Da ice. Výroba reprezenta ní brožury
o m st bude dokon ena b hem letních prázdnin,
a to ve dvou provedeních – eská a cizojazy ná
varianta (A, N, F).

Novinky v nabídce Infocentra
ü Novobyst icko – turistická mapa – 1:25 000
ü Slavonicko – turistická mapa – 1:25 000
ü Autoatlasy R, atlasy turistických zajímavostí R,
Evropy…
ü Turistické a cykloturistické mapy z nakladatelství
SHOCart a Kartografie
ü Hrady, zámky a tvrze, které p ežily rok 2000, Jihoeský kraj – obsáhlá obrazová publikace
ü Cestovní kniha – tipy na výlety po celé R v etn
poukázkového blo ku na volné vstupy a erpání
dalších služeb cestovního ruchu
ü Výro ní turistická známka na rok 2007 – Jiho eské
pohádkové království
ü Cykloznámka Da ice – nová sb ratelská akce
ve spolupráci K T a nakladatelství SHOCart
ü D ev né pohlednice – Da ice, Slavonice, Tel ,
Landštejn – pro sb ratele
ü Da ice – nakladatelství Fraus, edice Památky,
encyklopedie na pokra ování
ü rozší ený výb r drobných suvenýr – propisky,
píš alky, leporela, turistické známky, štítky na hole,
samolepky
Nad žda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu
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M sto Da ice vyhlašuje výb rové ízení
Zn. FO 7/07 na obsazení volného místa

M sto Da ice vyhlašuje výb rové ízení
Zn. FO 8/07 na obsazení volného místa

pracovník odboru správního
(pracovní pom r na dobu ur itou
– zástup za mate skou dovolenou)

pracovník sekretariátu starosty –
p ekladatel/ka

Zájemci se mohou p ihlásit formou
písemné žádosti doru ené na M Ú Da ice,
Krají ova 27/I, 380 13 Da ice

Zájemci se mohou p ihlásit formou
písemné žádosti doru ené na M Ú Da ice,
Krají ova 27/I, 380 13 Da ice
termín podávání žádosti do 15. 6. 2007

termín podávání žádosti do 15. 6. 2007
Požadujeme:
·
·
·
·
·
·

minimáln st edoškolské vzd lání s maturitou
schopnost jednání s lidmi
bezúhonnost v dosavadním život
v k minimáln 18 let
zp sobilost k právním úkon m
státní ob an R pop ípad cizí státní ob an
s trvalým pobytem v R, který ovládá
jednací jazyk)
· práce na PC
· idi ský pr kaz skupiny B
Výhoda: praxe ve ve ejné správ
Doklady:
· p ihláška (k dispozici na M Ú na finan ním
odboru, nebo na www.dacice.cz)
· životopis
· výpis z rejst íku trest ne starší než 3 m síce
· ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzd lání
Druh práce:
· ob anské pr kazy a cestovní pasy
Místo výkonu práce:
· M stský ú ad Da ice
Za azení:
· 7. platová t ída dle na ízení vlády . 564/2006
Sb., ve zn ní pozd jších zm n a dopl k
Nástup:
· 1. 8. 2007
M sto Da ice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemc nebude uzav ena
pracovní smlouva

Požadujeme:
· vyšší odborné vzd lání
· státní zkouška ze psaní strojem
· znalost n meckého jazyka slovem i písmem,
znalost práce na PC (MS Office, grafické
programy, Adobe creative suite)
· schopnost jednání s lidmi
· v k minimáln 18 let
· zp sobilost k právním úkon m
· státní ob an R pop ípad cizí státní ob an
s trvalým pobytem v R, který ovládá
jednací jazyk)
Výhoda: znalost anglického jazyka
Doklady:
· p ihláška (k dispozici na M Ú na finan ním
odboru, nebo na www.dacice.cz)
· životopis
· ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzd lání
Druh práce:
· pracovník – pracovnice sekretariátu starosty –
p ekladatel/ka
Místo výkonu práce:
· m sto Da ice
Za azení:
· 10. platová t ída dle na ízení vlády . 564/2006
Sb., ve zn ní pozd jších zm n a dopl k
Nástup:
· dle dohody
M sto Da ice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemc nebude uzav ena
pracovní smlouva
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Elektrowin uspo ádá akci
v jiho eských m stech
Ob ané i m sta budou moci sout žit ve zp tném
odb ru elektroza ízení
Jižní echy – Vysloužilé elektroza ízení není odpad,
a proto nepat í do popelnice, ale na místa zp tného
odb ru. O tom, jak správn nakládat s vysloužilým elektroza ízením, budou obyvatelé Kaplice a dalších p ti
m st v jižních echách informováni v rámci akce, kterou
zde b hem ervna 2007 uspo ádá kolektivní systém
Elektrowin.
„T íd ním odpadu m že k ochran životního prost edí p isp t opravdu každý,“ vysv tluje Ing. Roman
Tvrzník, editel spole nosti Elektrowin. „Elektrické
spot ebi e asto obsahují látky nebezpe né pro lidské
zdraví i p írodu. Tím, že je lidé odevzdají na sb rná
místa k ekologické likvidaci, pomáhají nejen chránit
životní prost edí, ale i šet it cenné suroviny“ .
Auto spole nosti Elektrowin zastaví 14. ervna 2007
od 10:00 do 17:00 h také na Havlí kov nám. u zámku
v Da icích. Zde budou probíhat r zné sout že, v nichž
si d ti i dosp lí ov í své znalosti z oblasti zp tného
odb ru spot ebi . Program bude uvád t moderátor
partnerského rádia Faktor. P ímo na míst bude možné
rovn ž odevzdat vysloužilé elektrospot ebi e. Jiho eské
m sto, kde se v rámci akce vybere nejv tší množství
spot ebi , získá bonus 20 000 korun, využitelný v oblasti odpadového hospodá ství. Kolik tun elektroodpadu
se skute n vybere, mohou ob ané tipovat v SMS sout ži. Tip, který se nejvíce p iblíží reálnému íslu, bude
odm n n zajímavou cenou. Bližší informace o sout ži
bude p ed akcí vysílat rádio Faktor a informace p inese
Deník Moje noviny.
Systém zp tného odb ru u nás funguje od srpna
2005. Do roku 2008 má eská republika podle na ízení
Evropské Unie dosáhnout sb ru 4 kg elektroza ízení
na obyvatele za rok. Ob ané mohou vysloužilé spot ebi e ve sb rných dvorech odevzdat bezplatn , u prodejc
mají tuto možnost p i nákupu nového elektroza ízení.
„Zapojení do kolektivního systému p ináší výhody
také obcím,“ p ipomíná Roman Tvrzník. „Pokud elektroza ízení bezplatn odevzdají kolektivnímu systému, mohou nejen ušet it obecní prost edky, ale ješt získat finan ní bonusy za odevzdaná kila.“ Smlouvu s kolektivním systémem Eletrowin doposud podepsalo 16 jihoeských m st a obcí, n která další jsou do systému zapojena prost ednictvím mobilních svoz .
Elektrowin, a. s. byl založen 25. kv tna 2005 jako
provozovatel kolektivního systému zajiš ujícího odd lený sb r, zp tný odb r, zpracování, využití a odstran ní elektroza ízení a elektroodpadu. Zam uje se na velké a malé elektrospot ebi e a elektrické a elektronické
nástroje. Spole nost je koncipována jako nezisková,
jejími akcioná i jsou p ední výrobci velkých a malých
domácích spot ebi . Prost ednictvím 377 sb rných
dvor , tém 890 provozoven posledních prodejc
a mobilních svoz zajišt ných ve více než 2500 obcích
smluvn pokrývá p es 71 % obyvatel R.
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Pro bližší informace prosím kontaktujte:
Ta ána Pokorná, Elektrowin,
e-mail: tana.pokorna@elektrowin.cz
Kv toslava Hrubešová, Omne bonum,
e-mail: hrubesova@omnebonum.cz

Co se d je s odpadem z popelnic?
Prv á ci navštívili skládku .A.S.A. v Borku u Da ic
U p íležitosti Dne Zem – 20. dubna 2007 – se
na skládce spole nosti .A.S.A. v Borku u Da ic konal
Den otev ených dve í. Skládku si p išlo prohlédnout
bezmála ty icet žák z prvních t íd ZŠ Komenského.

D ti areálem provázel mistr skládky, pan Dušan
T íletý a po celou dobu ochotn odpovídal na jejich
zvídavé dotazy. V hale na skladování druhotných surovin se školáci dozv d li, co se d je s odpadem poté,
co ho odhodíme do kontejneru a jaké jsou možnosti
t íd ní odpad . Nejvíce je zaujal pohled na hromadu PET
lahví; podivovali se, kolik nápoj v plastových lahvích
se v Da icích vypije.
Po así bylo velmi p íznivé, a tak si d ti mohly prohlédnout Da ice a okolí i z pta í perspektivy – z vršku
skládky. Upoutal je nejen zajímavý pohled z výšky
na krajinu, ale také zelená rekultivovaná ást t lesa
skládky. Pan T íletý musel d ti dlouho p esv d ovat, že
pod krásnou zelenou trávou a vzrostlými ke i je také odpad. Po sestupu dol nechyb lo ani tradi ní zvážení obou
t íd na váze.
Na záv r prohlídky nadšení ú astníci uvítali p ipravené ob erstvení. Po vydatné sva in se vydali zp t
do školy, kde jim paní u itelky rozdaly na památku tématické dárkové p edm ty .A.S.A.
„Celá akce byla zam ena na výchovu mladé generace v oblasti ekologie a ochrany životního prost edí.
Ur it se nejednalo o poslední akci tohoto druhu, nebo
da ickým d tem není lhostejné, v jakém prost edí žijí“,
íká Ji í Novák, jednatel spole nosti .A.S.A. Da ice.
Rádi bychom touto cestou pod kovali d tem za jejich krásné obrázky a paní u itelce Vl kové za milý
dopis. Máme z obojího velkou radost.
Za spole nost .A.S.A.
Gabriela Pánková, tisková mluv í
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IV. ro ník sout že Cyklista Vyso iny
Více kontrolních míst a dopl kový pohár
eského rozhlasu Region
Desítky m st a obcí kraje Vyso ina, ale také n kolik
turisticky atraktivních míst v sousedním Jiho eském kraji,
mohou letos v pr b hu léta poznat milovníci cykloturistiky v rámci IV. ro níku sout že Cyklista Vyso iny
2007.
Sout ž pro cyklisty – amatéry – vyhlašuje již po tvrté
v po adí M stská policie v Jihlav ve spolupráci se St ední policejní školou MV v Jihlav , s ostatními m stskými
policiemi a s policií R v kraji Vyso ina. Sout ž se i letos
koná pod záštitou hejtmana kraje Vyso ina RNDr. Miloše
Vystr ila.
„Sportovní akce nepat í mezi akce jednorázové, ale je
rozložena do t í letních m síc , v pr b hu nichž se mohou
zaregistrovaní cyklisté podívat
na kole na adu zajímavých
a lákavých míst a poznat obce
a m sta ležící na cyklotrasách
v našem regionu,“ uvedla V ra
Fantová, preventistka M stské police Jihlava s tím, že
sout ž si klade za cíl vhodným zp sobem p isp t ke
zvýšení bezpe nosti cyklist v silni ním provozu, a také
nabídnout lidem vhodné trávení volného asu.
Po adatelé sout že se po zkušenostech ze dvou uplynulých ro ník rozhodli zvýšit po et kontrolních míst
na 58. Poda ilo se rozší it po et možných tras a za adit tak
do sout žní karty více kratších tras, které snadno zvládnou
i za ínající cyklisté. Mezi nov za azená atraktivní místa
v kraji pat í nap íklad Želiv nebo Lipnice. Letos se
ve spolupráci s eským rozhlasem Region poda ilo celou
sout ž zpest it.
Cyklisté mohou získat sbíráním zvláštních razítek
Pohár eského rozhlasu Region. „ eský rozhlas Region
putuje s živým vysíláním po našem kraji a v pr b hu
ervna až srpna, kdy probíhá první etapa Cyklisty
Vyso iny 2007, zavítá na deset r zných míst. Tam
cyklisté získají do své karty speciální razítko, “ vysv tluje
V ra Fantová.
Sout ž bude rozd lena stejn jako loni do t í kategorií,
a to mezi muži i ženami. Registrace cyklist za ne
1. ervna 2007 a potrvá do 31. ervence 2007. V ervnu
bude také oficiáln zahájena první fáze sout že. V rámci
ní musí každý zaregistrovaný cyklista absolvovat nejmén
dv trasy. Tato etapa skon í posledního srpna.
Druhou etapu sout že bude tvo it finálový závod
po stanovené trase. Letos se pojede v okolí m sta Brtnice
na okrese Jihlava. Veškeré další aktuální informace,
v etn p ihlášky do sout že a dalších údaj , budou
pr b žn k dispozici na www.cyklistavysociny.cz. Tato
stránka by m la být spušt na koncem kv tna.
Bližší informace:
M stská policie Jihlava, V ra Fantová – tel: 567 167 502,
e-mail: vera.fantova@jihlava–city.cz.
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„Kalistovské“ v trání kostela
a varhan v Lidé ovicích
ervnové v trání kostela a varhan v Lidé ovicích
se uskute ní v ned li 24. ervna 2007 od 14:30 h. Pro
nese toto v trání p ívlastek „kalistovské“? Letos v ervnu
tomu bude 25 let, co zem el Zden k Kalista. Proslul
p edevším jako znalec eského baroka, byl úsp šným
básníkem, literárním kritikem a p ekladatelem. Byl však
také tvrd postižen komunistickým režimem, když byl
ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzen na 15
let v zení.
P i v trání se proto bude povídat o zajímavém život
Zde ka Kalisty, bude se íst z jeho knih, zazní jeho verše.
A protože byl i dobrým varhaníkem, dostane více prostoru
varhanní hudba. Všechny p íznivce baroka, hudby a krásného slova srde n zve P. Gorazd a jeho p átelé.
Ing. Jan Jelínek

Zprávi ky z DPS Da ice
Druhá kv tnová ned le pat í všem maminkám. Do domu
s pe ovatelskou službou p išly pop át d ti z mate ské
školky „Sokolská“. I kolektiv zam stnanc pe ovatelské
služby se k této gratulaci p ipojuje. Nejlépe to za nás
všechny ekne báse .
Až ve stá í n kdy lov k ocení,
co dobrá matka mu dala,
kolik nocí ani nespala,
když d átko své chovala.
Važte si každý svojí mati ky,
noste jí s láskou k svátku kyti ky!
A p idejte svoje srdí ko!
ekn te: „Máme t rádi mati ko“.
Matka – to je p ístav domova!
Za všechny okrsková sestra PS:
Marie Cimb rková

Zprávi ky z DPS
Dne 19. 4. 2007 se obyvatelé m sta Da ice a domu
s pe ovatelskou službou zú astnili hudebního programu
v Nové íši. Hrála a zpívala „Galáne ka“. Veselá nálada
trvala až do pozdního návratu.
A druhý den kulturní program pokra oval. Obyvatelé
navštívili d m s pe ovatelskou službou v Nové íši a prohlédli si také zdejší klášter.
Kolektiv pe ovatelek

V DPS se slavilo
Dne 29. 4. 2007 se dožívá krásných 80 let pan Píša.
K tomuto životnímu jubileu se s gratulací p ipojují i zam stnanci pe ovatelské služby a p ejí hodn zdraví, klidu
a spokojenosti.

 5/2007

Poslední vzep tí krají ovských Da ic
Cyklus p ednášek Cesta Da icemi 16. století nelze
zakon it jinak než sledováním dotvo ení historického
m sta. Symbolicky je toto období spjato s odchodem
da ické krají ovské v tve z jevišt d jin.
Krají ové provázeli podivuhodnou cestu netypického
zrodu skute ného m sta od prvopo átku, od r. 1459.
Volfgang položil základy, Jind ich a Volf mladší ovlivnili
první rozhodné kroky, Volf starší a Albrecht p etvo ili
m stské jádro, Old ich, poslední oficiální mužský
p edstavitel rodu (zem el práv v r. 1600, kdy byl proto
symbolicky rozlomen znak Krají ), podtrhl význam
Da ic urbanistickým vyjád ením. Krátká epizoda vlády
Old i-chovy nejmladší sestry Kate iny na po átku 17.
století sm ovala už pouze k prodeji m sta i panství
Vilému Dubskému z T ebomyslic.
Na po átku 80. let 16. stol. mají Da ice už všechny
znaky m sta: radnici jako správní centrum, m stskou
pe e , cechy, pivovar, školu, lázn a dokonce v neposlední ad hrdelní soud. Kontakt s širším okruhem
eských zemí je z ejmý. Místo tvrze zaujímá zámek, nov
postavený v sedmdesátých letech, tedy zcela nedávno. Ani
ten však p ekvapiv najednou nesta í. Existence dvou
rychle po sob zbudovaných renesan ních zámk se zdá
být málo pochopitelnou a mnohý rodák i návšt vník Da ic
si p irozen klade otázku, pro k tomu vlastn došlo.

Odpov dí je bližší poznání vzhledu i funkce renesan ních zámk významných míst na konci 16. století.
Byly budovány, pokud lze jako solitéry, t eba i navazující
na m stskou zástavbu, ale v ur itém odstupu. M ly více
k ídel, uprost ed nichž bylo odd lené nádvo í. V celku
t chto reprezenta ních sídel nemohly chyb t ani pe liv
upravené zahrady. Da ice aspirovaly v této dob na významné postavení; krom tel ského bylo da ické panství
nejv tší v regionu. Old ich Krají vybudoval zám rn
sídlo, které odpovídalo tomuto postavení m sta.
Se zámkem p irozen souvisela i další výstavba, z etelná a plánovitá, celého „horního m sta“. Da ice tak
získaly druhé stejn hodnotné centrum vedle „dolního
m sta“, což v jiných p ípadech b žné nebylo (obvyklé
bylo pouze jedno centrum, které obklopovala rozvíjející
se p edm stí). Ob centra spojovala stará p vodní náves
s kostelem sv. Vav ince a h bitovem. A práv zde došlo
také k významné stavb , která se stala symbolem Da ic.
V podstat sou asn s novým zámkem za al týž stavitel,
Francesco Garoni de Bissone (pam tní deska p ipomíná,
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že zem el ješt p ed dokon ením prací) budovat renesan ní v ž. Zatímco stavbu zámku p irozen financoval
Old ich Krají , náklad na v ž neslo m sto, i když vrchnost
p isp la také (Old ich Krají dokonce spolupracoval p i
vym ování).
Ve v ži dole byl tzv. literátský sklep, což je významná
skute nost. Tam totiž cvi ili zp v lenové tzv. literátského
bratrstva, kte í obvykle p sobili na nov zbudované
krucht tehdy ješt gotického kostela. Literáti byli
organizovaní jako cech a m li podobná pravidla. Z jejich
innosti se zachovaly v m stském muzeu dva vzácné
exponáty. Jedním z nich je známý Da ický graduál, který
byl po ízen nákladem m š ana Petra Czundlíka na konci
80. let.16. století. Psal jej a také ilustroval (je tam nap .
i nejstarší pohled na kostel sv. Vav ince s práv budovanou v ží) Jan Lucián, zvaný Voják. Graduál má 510
list ; n kolik z nich bylo však pozd ji vytrženo, protože
se vztahovaly k památce M. Jana Husa (kostel a ovšem
i literátské bratrstvo byly na konci 16. století stále ješt
podobojí, takže písn s husitskou tématikou byly p irozenou sou ástí kancionálu). Druhým cenným exponátem
jsou „Psalmy literatsky“ z r. 1612, zhudebn né biblické
Žalmy.
Pohlédneme-li na plánek m sta (a porovnáme jej
se staršími vedutami), m žeme se zcela z eteln
orientovat a vnímat ty i vývojové etapy, které vytvo ily
historické m sto Da ice. Jsou to: 1. p vodní ves s kostelem sv. Vav ince, 2. „dolní m sto“ s tvrzí a rozsáhlým
územím Jednoty bratrské na severu, 3. „dolní m sto“
p estavené s radnicí a „starým“ zámkem, 4. „nový“ zámek
s „horním m stem“ a se symbolickou spojnicí obou
m stských center – renesan ní v ží.
V této kone né fázi se „narovnává“ a pon kud jižn ji
prochází spojení „dolního“ a „horního“ m sta (dnešní
ulice Göthova). Všechno ostatní, co se p ipojilo pozd ji
za hranici: tok Dyje, Soukenická ulice, zámek, Havlí kovo nám stí, v ž a kostel, Voká ovo nám stí, Cukrovarnická, Bratrská, starý h bitov a znovu tok Dyje, je dodate né. Historické m sto vzniklo na území, které jsme
výše vymezili. V této podob vstoupilo tedy m sto Da ice
do 17. století.
Doc. PhDr. Eva Melmuková
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Výlet
Pro nadšené amatérské botaniky z ad ochránc p írody (a samoz ejm nejen pro n ) je „sezona kytek“
asov náro ná, protože je opravdu p íliš krátká. Nicmén
se s tím každým rokem zkoušíme poprat. První v tší výlet se nám zda il 1. kv tna, kdy se nás deset vydalo
na Pálavu.
Výchozí obcí bylo m ste ko Pavlov, kde jsme mimo
jiné obdivovali upravenost a p ív tivost jihomoravské
architektury. Však zrovna tato obec je také památková
rezervace. Archeologické nálezy také potvrdily p ítomnost
lovc mamut .
Z Pavlova jsme se vydali na Dív í hrady, zvané také
D vi ky, z íceninu s nádherným rozhledem do kraje.
Cestu k hradu nám lemovaly p edevším árony východní –
Arum cylindraceum – p ipomínající tu menší, tu v tší zástup trpaslí k se špi atými epicemi.
Jedine nost kv teny Pavlovských vrch dokazuje výskyt píse nice velkokv té – Arenaria grandiflora, která
se v naší republice jinde nevyskytuje. Cestou jsme také
potkávali hvozdíky, odkvetlé kosatce, hlavá ek jarní, pro
naši pot chu p es letošní teplé po así ješt kvetoucí.
Jedinou vadou na kráse bylo kou ení n kterých nezodpov dných návšt vník tohoto úchvatného kraje doslova praštícího pod našimi kroky, protože sluní ko jej tak
moc vysušilo. Nedovedu si p edstavit, že by tam za alo
ho et!
Milena Krá ová, ZO SOP „Vyso ina“

Hitem letošního Vítání byli bramborní ci

V sobotu 28. dubna v sedm hodin ráno se v Toužín
op t po roce sešli p íznivci ptactva a p írody, aby
spole n p ivítali zp váky z pta í íše. Oproti minulým
let m protentokrát zvolili organizáto i trasu podél p írodní
památky Toužínské strán . Už od samého za átku vycházky bylo z ejmé, že se tato volba vyplatila. Sladkým
p edkrmem se stal krutihlav obecný, druh o n co v tší než
vrabec, který je zbarven jako k ra strom . Nejenom, že
si ú astníci mohli poslechnout jeho charakteristický hlas,
ale n kte í ho také zahlédli. Krom b žných druh jako
jsou strnad obecný, budní ek menší (ozývající se svým
známým „zilp zalp“), rehek domácí, p nkava obecná, kos
erný a další, se v celé své parád p edvedl i pár koroptví
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polních. Podél potoka poletoval žlutošedý konipas horský
a výrazn se zde také dožadoval pozornosti st ízlík obecný, drobný ptá ek s typicky zdviženým ocáskem. Nejv tší
úsp ch však sklidili ty i jedinci bramborní ka hn dého,
kte í se neustále pohupovali na stéblech trávy a ukazovali
se na odiv. Všichni si je tak bez problému mohli prohlédnout v dalekohledu. Na konci trasy se s ú astníky rozlou ila svým melancholickým zp vem ervenka obecná.
Kdo z d tí cht l, mohl si vyzkoušet své poznávací
znalosti o ptácích a trochu si zasout žit. Akci po ádal
místní eský svaz ochránc p írody Vyso ina pod
záštitou M sta Da ice. Celkem se jí zú astnilo 28 lidí,
z nichž nejmladšímu ú astníkovi bylo sedm m síc .
Z výraz tvá í p ítomných bylo vid t, že se letošní Vítání
vyda ilo a p ejme si, aby tomu tak bylo i v dalších letech.
Hana Uhlíková

Da ický p vecký sbor zve své p íznivce
na tradi ní zámecký koncert, který se koná
v ned li 24. 6. 2007 v 18:00 h
na nádvo í státního zámku Da ice.

GLOBE: Po b eznových v trech
p ijde krásný kv ten
B ezen roku 2007 vskutku uhájil v p írod p ed
jinými roky náskok daný mírnou zimou a v posledním
týdnu se zaskv l paletou druhého sledu jarních kv t
(narcis , petrklí , fialek, zlatic…). Západní vítr p ivál
t etí den trošku mokrého sn hu, ale v dalších dnech se pod
polojasnou oblohou postupn velmi oteplilo: „Na svatého
Bed icha (6. 3.) slunko teplem zadýchá“ – nam ili jsme
denní maximum 21 °C! Ve st edu sedmého se filmový
kroužek mohl po ádat v parku na tráv . To už se ovšem
zatahovalo a v dalších podmra ených dnech pak mali ko
napršelo. Vítr v sobotu desátého mraky odehnal. Další
týden byl až do pátku 16. jasný, ráno ješt mrazivý
(do –3 °C), odpoledne teplý slune ný (znovu až 20°C).
Na svatého eho e mohli tedy sedláci – pokud ráno moc
nesp chali - orat bez zábran. Vítr pak foukal celý víkend
a následovalo poslední sn hové období, zase spíše
epizoda: B hem úterka dvacátého nasn žilo necelých,
ráno ješt zmrzlých 20 cm, ovšem co neodtálo první jarní
den odpoledne, rozmoklo ve tvrtek a páte ní chumelenice, to už byla labutí píse letošní chabé zimy,
milosrdné ke všem tvor m, kte í nemají st echu nad hlavou, a také mimo ádn skoupé na srážky, což bude mít
pravd podobn za následek celoro ní nedostatek vláhy
v krajin .
Poslední týden byl ve znamení sice slune ného, ale
nep íjemn v trného po así od východu. Až do té doby
u nás panovalo oceánské ovzduší. Tedy, není t m Ir m
a Angli an m co závid t, že?
M. ermák
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Vilém Göth ve vzpomínkách – V. díl
Vilém Göth byl poh ben 31. íjna 1940. Ve v ku
25 let se stal šestým eskoslovenským pilotem, který padl
ve slavné letecké bitv o Anglii. Göth v velitel S/Ldr
Alexandr Hess, DFC (Distinguished Flyght Cross – Záslužný letecký k íž, vysoké britské letecké vyznamenání
pro d stojníky), hodnotil svého pilota takto: klidný,
ukázn ný, v pln ní úkol spolehlivý i za zvlášt t žkých
okolností. Tiché, kamarádské povahy. Skv lý, p íkladný
d stojník. Stíhací pilot vynikajících vlastností, odvážný
bojovník, lov k bojového zápalu.
Smutným listem pro Vilémova otce byl asi dopis
z Inspektorátu eskoslovenského letectva v Londýn ,
ve kterém mu divizní generál Karel Janoušek píše:
„Vážený pane Göthe, s nejv tším politováním Vám
potvrzuji zprávu, kterou jste pravd podobn již obdržel
telegraficky. Nadporu ík Vilém Göth, narozený 22. 4.
1915 v Brn , byl od po átku války vynikajícím p íslušníkem eskoslovenského zahrani ního stíhacího letectva.
Byl jedním z prvních, kte í se po boku britského stíhacího
letectva zú astnili bitvy o Anglii. Svou odvahou a nadšením p isp l nemálo k dobrému jménu eskoslovenského
letectva. Dne 25. 10. 1940 byl sest elen v leteckém souboji nad prostorem jižní Anglie. Poh ben byl dne 31. íjna
1940 na h bitov Sittingbourne, Kent, v Anglii. Položil
sv j život v boji proti nep íteli jako v rný syn své zem
a state ný obhájce našich spole ných ideál a svobody.
Byl vyznamenán dv ma s. vále nými k íži. Toto vyznamenání, jakož i osobní majetek, který po sob zanechal,
budou Vám odevzdány, jakmile to okolnosti dovolí. Cítím
s Vámi, vážený pane, Vaši bolest a d kuji Vám jménem
svým i jménem všeho s. letectva za spole nou ob
a vít zství, o n ž se nadporu ík Göth zasloužil“.
Za svou bojovou innost byl dvakrát vyznamenán
eskoslovenským vále ným k ížem. 25. ledna 1947 mu
byl ud len t etí in memoriam, byl povýšen do hodnosti
štábního kapitána a 29. kv tna 1991 mimo ádn povýšen
na plukovníka. Protože d tství, do absolvování tel ské
reálky prožil s rodi i zde v Da icích, byl se svolením jeho
otce, štábního kapitána Adolfa Götha, pojmenován
po jeho synovi tehdejší aeroklub a na dom . 63/1, kde
bydlel, byla 31. srpna 1947 odhalena pam tní deska.
O tu se zasadil pan Josef Codr, (otec známého p edrevolu ního dopisovatele p es kosmonautiku). Byla
po n m rovn ž p ejmenována soub žná ulice. V dob
totality p i obnov omítky tohoto domu hrozilo, že deska
již nebude dána zp t, ale díky panu Jaroslavu Bémovi,
nyní bydlišt m v Jind ichov Hradci, byla op t vrácena
na své estné místo.
P/O Vilém Göth, F/Lt Svatopluk Bach rek, Sgt
Zden k Kothera a F/Lt Jaroslav Kulhánek – to jsou jména
eskoslovenských pilot RAF, kte í p íslušeli svou perutí
k letišti Biggin Hill a nebo jeho sektoru. Spolu s dalšími
449 letci, kte í ob tovali to nejcenn jší, jsou vetknuta
zlatým písmem do dubového retáblu, pokrývajícího tém
celou p ední st nu kaple sv. Ji í. Ta je sou ástí
nejvýznamn jší základny stíhacího letectva 2. sv tové
války – jihoanglického Biggin Hillu, ležícího uprost ed
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kentského hrabství. Jméno P/O Vilém Göth je uvedeno
i v estné knize padlých letc v londýnském Westminsterském opatství.
Nemohu si odpustit památná slova Winstona Churchilla: „Dosud nikdy v d jinách lidstva neprokázala tak
malá hrstka jedinc tolik služeb tak mnohým.“ Nebo
dopis Winstona Churchilla Siru Archibaldu Sinclairovi,
ministru letectví, ze dne 16. zá í 1940: „V erejšek
p ekonal všechny p edchozí rekordy jednotek stíhacího
letectva. Podporovány perut mi jejich eských a polských
kamarád , a užívajíc pouze zlomku své plné síly p i
ztížených pov trnostních podmínkách, doslova rozdrtily
t i samostatné vlny vražedných útok na civilní obyvatelstvo... Tento výsledek p ekonal o ekávání a je pramenem naší st ízlivé sebed v ry pro nadcházející boj.“
Na po átku osud t chto pilot to byla láska k domovu, k pravd . Pak touha žít svobodn . Nem li k tomu
žádnou politickou motivaci i p íslušnost. Jen své uv dom ní. Cesta z okupované zem , jež je p ivedla do r zných ástí sv ta – v tšina jich našla cíl na ostrov svobody v Anglii. Museli bojovat i umírat. Když p ežili
a neztotožnili se s novým režimem a s poslušnosti tehdejšímu Sov tskému svazu, museli živo it ve v znicích
a živit se nejt žší prací.
Krev, utrpení, ztracené životy. Nebyli ni ím pro pok ivenou ideologii. Ob tovali se a m li být zapomenuti
d jinami i národem. A p ece každý život zanechává otisk,
svoji stopu, proto na ni nezapomínejme.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum

Dopravní sout ž mladých cyklist
Dne 22. 5. 2007 prob hl v Da icích už pátý ro ník
oblastního kola sout že mladých cyklist , který v rámci
dopravní výchovy d tí uspo ádal M stský ú ad Da ice
a D m d tí a mládeže v Da icích ve spolupráci s Policií
R, službou dopravní policie Jind ich v Hradec a eským erveným k ížem, oblastním spolkem v Jind ichov
Hradci. Sout ž se uskute nila v objektech Domu d tí
a p ilehlém okolí. Žáci a žákyn 5. až 8. t íd základních
škol z eského Rudolce,
Da ic, Slavonic, Starého
Hobzí a Studené, sout žili ve smíšených ty lenných
družstvech
ve dvou v kových kategoriích, zm ili síly v teoretických znalostech silni ního
provozu, poskytnutí první pomoci, jízd zru nosti a jízd
po ve ejných komunikacích. Vít zem v obou kategoriích
se stala družstva ZŠ Slavonice, která postupují do krajského kola.
Ing. Michael Novák, odbor dopravy
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K est prvního CD sboru „Kvítek“

Jarní koncert sbor ZUŠ Da ice, který se letos konal
15. dubna, byl n ím mimo ádný. Prob hl na n m k est
prvního CD sboru „Kvítek“, který za dobu své existence
získal mnohé úsp chy na sborových festivalech a sout žích u nás doma i v zahrani í. Samotná nahrávka
vznikala na konci listopadu 2006 ve sborovém studiu
Permoník z Karviné. O d ti i pedagogický doprovod
se tehdy s mate skou pé í starali manželé Šeinerovi
a rodi e d tí z koncertního sboru „Permoník“. Celý
projekt výroby CD finan n podpo ili: M sto Da ice,
da ická pobo ka banky Waldviertler Sparkasse von 1842
AG, a firmy Centropen a. s., .A.S.A. s. r. o., SETO s. r. o.
a Korint s. r. o.
editel ZUŠ pan Milan Kubek v úvodu slavnostního
aktu osobn pod koval všem, kte í se podíleli na p íprav
CD um lecky a finan n . Starosta m sta, pan Rudolf
Hájek, který pok til CD posypáním sušenými lístky kv t ,
pop ál cédé ku další následovníky. D kujeme touto
cestou i dalším dárc m, kte í pravideln nebo i nepravideln podporují innost sboru a pomáhají tak mnohým
d tem ú eln trávit sv j volný as.
Nové CD lze zakoupit v knihkupectví Hana Mare ková nebo p ímo v Základní um lecké škole.
Vít zslav Hergessel

Da ický víceboj družstev
– ohlédnutí za st eleckou sout ží
5. kv tna do sout že v brokovém víceboji družstev
na st elnici „Zahrádecký les“ Da ice, která je majetkem
Okresního mysliveckého spolku J. Hradec a provozována
st eleckou sekcí Da ice, nastoupilo 13 t í lenných
družstev z mysliveckých sdružení, aby již po t etí zm ila
své dovednosti v brokové st elb na disciplín trap +
double a zajíc + ter e. Da ický víceboj byl po ádán pod
záštitou starosty m sta Da ice p. Rudolfa Hájka, který
svojí ú astí p isp l k vážnosti této sout že. Nechyb l ani
p edseda Okresní myslivecké rady Dr. Ing. Jan Bárt .
P íprava sout že, zajišt ní cen, p íprava ob erstvení,
úprava st eliš , zabezpe ení techniky, spo ívala jako vždy
na lenech st elecké sekce. Kolik asu si taková akce
vyžádá, ví jen ten, kdo se sám podílí na dobrovolných
a bezplatných akcích.
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Krásné po así, které trvalo po celý duben, až do pátku 4. kv tna, nás napl ovalo nad jí, že tomu tak bude i 5.
kv tna. Bohužel, tentokrát nás p im lo k bezesné noci
a jen jsme doufali, že se ráno po así umoud í a aspo
chvíli tolik o ekávaný déš ustane. Stalo se, v 9:30 h p estalo pršet a my jsme mohli za zvuku „Halali“ slavnostn
zahájit. Tentokrát jsme si uv domili co znamená uvedení
v propozicích „St ílí se za každého po así“. Zahájení
st elby a její pr b h se již konal za p ijatelných podmínek, dokonce se na chvíli ukázalo sluní ko. Disciplína
TRAP+DOUBLE se t šila velkému zájmu nejen závodník , ale všech p ítomných. Za t i roky, kdy tuto disciplínu
st ílíme se nepoda ilo žádnému st elci dosáhnout všech 20
ter . V dnešním závod na této disciplín dosáhlo
nejlepšího výsledku družstvo SK Da ice s 45 ter i.
Rovn ž disciplina „Zajíc na pr seku + ter e“ má své
kouzlo. St ílí se celkem 20 ter , z toho 12 holub a 8 zajíc dle rozpisu. Ani zde se nepoda ilo dosáhnout maximum. Z nejlepšího výsledku se t ší rovn ž družstvo SK
Da ice s 42 ter i.

Na stupe nejvyšší v III. ro níku víceboje vystoupilo
družstvo SK Da ice. Ve složení Láník Jan, Tomíšek
Vladimír, Kreidl Jind ich. Výsledek 87 ter
ze 120
možných znamená obhájení vít zství z roku 2006
(84 ter ) a posunutí vít zné la ky o 3 ter e. Za povšimnutí však také stojí to, že vít zné družstvo dosáhlo
pr m rného v ku 61,66 roku. Hodnotné ceny a blahop ání
p edali, starosta m sta Da ice p. Rudolf Hájek, p edseda
OMS J. Hradec Dr. Ing. Jan Bárt , editel závodu a p edseda st elecké komise OMS J. Hradec pan Jaroslav
Coufal. P íkladné pln ní úkol organizátor , disciplinované chování závodník a p íze ob an má zásluhu
na dalším úsp chu práce st elecké sekce Da ice. Naše
up ímné pod kování za podporu st electví na Da icku
bezesporu pat í sponzor m, kte í dle svých možností vždy
ochotn p ispívají ke zdárnému napl ování st eleckého
kalendá e pro rok 2007.
D kujeme: M stskému ú adu Da ice, Les m eský
Rudolec a. s., Centropen a. s., Štefl Tour Da ice, firm
Topení Hron, L R eský Rudolec, Poh ební služba Procházka, firma MPV Plucar, Družina Da ice, Heiro Beni ko, Seto, Biofarm a. s., PKD Da ice, Mefisto Studená,
Dolák a. s. Karlov, ZD Staré Hobzí a všem dalším
dárc m.
Jaroslav Coufal, editel závodu

S l av no stn í o tev e ní ko up al i št
16 . e rv na 20 0 7
Kulturní program:
10:00 h
10:00 – 12:00 h
11:00 h
12:00 – 13:00 h
13:00 h

Slavnostní otev ení (mažoretky, proslov, p est ižení pásky)
Prohlídka koupališt bez možnosti koupání
Slosování ankety o ceny – v areálu koupališt
Úklid koupališt
Zp ístupn ní bazénu ke koupání, zábavný program
Ve er – oh ostroj

Hlavní scéna:
(prostranství za rybníkem „Vražda“)
13:00 – 18:00 h
13:00 – 13:30 h
13:50 – 14:20 h
14:50 – 15:20 h
15:50 – 16:20 h
16:50 – 17:20 h
19:00 – 24:00 h

DJ Kasalý
Tane ní orchestr ZUŠ Da ice – junior
D tský domov Jemnice
Puttana
Country Life J. Hradec
Old Steamboad jazz band
Tane ní zábava – skupina ARIVA

Malá scéna:
(areál koupališt Da ice)
13:00 - 13:10 h
13:15 - 13:35 h
14:00 - 14:30 h
15:00 - 15:30 h
16:00 - 16:30 h

Los Banditos – slavnostní fanfáry
D tský domov Jemnice
Country Life J. Hradec
Old Steamboad – jazz band
Hudba z Marsu revajvl

Hlavní sou ástí odpoledního programu budou rovn ž
sout že pro d ti – drobné odm ny, skákací hrad, bohaté
ob erstvení (bramboráky, klobásy, cukrová vata, popcorn, grilovaná ku ata, vafle, pivo, limo a další)

Všichni jste srde n zváni!

Vážení spoluob ané,
P ed rokem 1. ervna za ala stavba letního koupališt v našem m st . Dnes je dokon ena a Da icím se splnila
jedna z dlouholetých tužeb, a to odpovídající, d stojné a funk ní letní plavecké za ízení. První nám známý návrh
m stské plovárny pochází z roku 1931, ten umís uje stavbu u eky do prostoru za hotelem Stadion. Následovaly
projekty u rybníka „Adam“ neboli „U kapli ky“, na Dyji u „Valchy“, Toužínská nádrž a koupališt v Antonínské
ulici za Stavcentem.
Nové koupališt je umíst no pod sídlišt m ervený vrch, na jižním svahu za rybníkem „Vražda“. S p ípravou
stavby se za alo v roce 2001. O její realizaci probíhala dlouhá diskuse, která byla zakon ena vypsáním místního
referenda v zá í roku 2005. Rozjit ená debata o pot ebnosti výstavby koupališt se vedla po celých Da icích, ba i na
stránkách regionálního tisku. K volebním urnám však p išlo pouze 30,2 % oprávn ných voli . Tím se stalo
rozhodnutí referenda nezávazné. Zastupitelstvo m sta vzalo výsledky hlasování (61,2 % pro, 38,8 % proti) jako
doporu ující a uložilo rad m sta provést všechny pot ebné kroky k realizaci výstavby koupališt .
Areál se skládá ze t í bazén vyrobených z nerezové oceli. Plavecký bazén obsahuje ty i dráhy o délce 25 m. Na
n j úzkým kr kem navazuje rekrea ní bazén. V n m mohou návšt vníci využít zábavné atrakce jako divokou eku,
masážní lavice, chrli vody i vodní h ib. Zakon ení zde mají též šestnáctimetrová skluzavka se t emi dráhami a cca
50 m dlouhý tobogán. Poslední bazén je d tský. Je rozd len do t í vodních ploch navzájem propojených skluzavkami.
Na jeho b ehu stojí ervený hrošík st íkající vodu na hrající si d ti. Plochy kolem bazén jsou vydlážd ny zámkovou
dlažbou a rozd leny nerezovým zábradlím na istou a špinavou zónu. Do isté se vchází pouze p es „brodítko“
v plavkách a nesmí se do ní p inášet žádné potraviny, sklen né láhve atd. Takzvanou špinavou zónou se návšt vníci
dostanou od pokladny k p evlékacím kabinkám, sk í kám na osobní v ci, sprchám a toaletám. Vpravo od vchodu
mohou navštívit bufet s posezením pod pergolou. Vydají-li se podél plaveckého bazénu dojdou až na travnatou
plochu ur enou pro slun ní a odpo inek. Vzhledem k dlouhotrvajícímu suchu a pracovním postup m p i výstavb
bude tato plocha v letošním roce áste n omezena o místa, na kterých není doposud zap stován dostate ný travnatý
drn. Na celý areál bude z „výšky“ dohlížet plav ík, jehož stanovišt je postaveno u nástupu na tobogán a skluzavky.
Bazény jsou zásobovány vodou ze studny vyvrtané v areálu koupališt . Z vrtu je voda erpána do akumula ní
jímky, odkud je vedena p es úpravnu, filtry a oh ev do bazén a k jednotlivým atrakcím. Tato technologie je
umíst na v samostatné budov , na jejíž st eše je postaveno pole solárních kolektor , které s pomocí elektrického
kotle vyh ívají jak bazénovou vodu, tak i vodu do sprch.
P íjezd ke koupališti bude možný bu z ulice Dlouhé, z ulice Jižní nebo podél rybníka Vražda. P ed vstupním
objektem je z ízeno 83 parkovacích míst pro osobní automobily, motocykly a stání pro kola. Dalších 18 parkovacích
míst vzniklo podél komunikace propojující ulici Dlouhou a Jižní. Podél parkoviš jsou z ízeny chodníky pro p ší.
Vyšší zele jak v areálu koupališt , tak i podél nových komunikací bude vysázena na podzim.
Stavbu provád lo sdružení firem Stavcent a. s. Jind ich v Hradec a Bazenservis s. r. o. Týništ nad Orlicí. Cena
díla byla vysout žena na 74 101 413 K . Jako na každé stavb i zde se dílo nevyvíjelo pouze v projektové p íprav ,
ale ke zm nám a dopln ní došlo i v pr b hu realizace. N které, p edevším stavební, vícepráce se vykompenzovaly
s mén pracemi. I p esto došlo k navýšení ceny o 1 689 731 K . Tuto skute nost zap í inily p edevším naše
požadavky na zvýšení standardu n kterých dodávek, které by do budoucna m ly znamenat úsporu provozních
náklad jak energetických, tak personálních. Jedná se p edevším o trafostanici, elektronické vstupní za ízení,
automatické ovládání a monitoring provozu úpravny vody, rozvod vody pro kropení travnatých ploch, pokrytí svah
u bazén kokosovou geotextilií a jejich osázení nízkými plazivými ke i, zabezpe ení objektu a další drobnosti. Cena
samostatného areálu bazénu je 68 602 411 K . Komunikace vn areálu s chodníky a parkovišti stály 7 188 733 K .
Celkem m sto zaplatilo za stavbu 75 791 144 K v etn DPH. Prost edky byly hrazeny z vlastních zdroj m sta
a úv ru. Ten byl schválen zastupitelstvem m sta ve výši 35 milion korun a poskytuje ho Komer ní banka s dobou
splatnosti 15 let. Ukazatel zadlužení m sta - dluhová služba se díky p ijetí úv ru zvýší z cca 4 % p ibližn o 3 procentní body. Toto navýšení nikterak neohrožuje další možnosti financování investi ních pot eb m sta, i získání
dodate ných finan ních zdroj jak od bank, tak z grant a fond EU.
Areál budou na základ nájemní smlouvy provozovat Technické služby Da ice s. r. o. Zabezpe í celý provoz
koupališt v etn bufetu, plav ík a technického personálu. V areálu bude možno zap j it slune níky a lehátka.
Stavba, která vyvolala spoustu vášní, ale i o ekávání, je dokon ena. Všichni koupališti p ejeme dlouhé, teplé
a slunné léto, aby mohlo dob e sloužit jak ob an m našeho m sta, tak jeho návšt vník m. Plavc m p ejeme
pr zra nou osv žující vodu, hodn zábavy na atrakcích a p íjemný personál plovárny. Provozovateli pak hodn
prodaných vstupenek a ukázn né návšt vníky.
ü
ü
ü
ü
ü

Vodní plocha areálu
Celkový vodní objem areálu
T ídráhová skluzavka
Kapacita areálu
Tobogán

673 m2
913 m3
16 m
188 – 215 osob/hod.
52 m

ü Divoká eka
ü Vodní h ib
ü Masážní lavice

Pavel Habr, místostarosta
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Zprávy ze ZŠ Boženy N mcové
Návšt va
26. dubna navštívila Da ice s cílem seznámit se
se situací zdejšího školství Ing. Bc. Marie Hrdinová, radní
Krajského ú adu v eských Bud jovicích. Sou ástí jejího
programu byla také prohlídka naší školy.
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Tento projekt byl p ihlášen do grantového programu TRW
– váš soused ve vašem regionu (podpora vzd lání a trávení volného asu d tí a mládeže). V tomto kroužku chceme umožnit žák m, kte í si oblíbili hraní se stavebnicí
LEGO ve školní družin , aby mohli sv j zájem dále
rozvíjet a tvo ivou hru povýšit na cestu za poznáním
a dobrodružstvím ve sv t v dy a techniky. Žáci budou
mít možnost díky kvalitním stavebnicím ady ROBOLAB
a LEGO MINDSTORMS Education a mikropo íta i
možnost ešit problémové úkoly a seznamovat se hravou
formou s programováním a konstrukcí jednotlivých mechanických stroj .
Divadelní zájezdy
11. kv tna vyrazili žáci 2. stupn do brn nského divadla na inscenaci známé Drdovy pohádky Dalskabáty,
h íšná ves aneb zapomenutý ert. Zájemce eká do konce
školního roku ješt jedno p edstavení. 15. ervna se pojede do eského Krumlova na Goldoniho Sluhu dvou pán
v režii Ji ího Menzela. Doufejme, že návšt vu známého
otá ivého venkovního hledišt nezkazí nep íze po así.

Kroužek p átel techniky a programování
dostal zelenou
Cht li bychom pod kovat spole nosti TRW – DAS
a. s., která uzav ela 7. kv tna s naší školou smlouvu
o poskytnutí sponzorského daru ve výši 43 463 K na zakoupení stavebnic LEGO pro Kroužek p átel techniky.

Víde 2007
17. kv tna se uskute nil další z oblíbených zájezd
do Vídn . Tentokrát jeli žáci 7. ro níku. Na programu
byla mimo jiné tradi ní prohlídka známých pam tihodností jako je Schönbrunn, Prátr a Hofburg.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy N mcové
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D jepisná exkurze

Krajské finále sout že EUROREBUS

12. dubna 2007 jsme se my, studenti 3. ro níku
a septimy, vydali do Prahy na 2. kolo d jepisné exkurze.
Tentokrát jsme za ali „pod ocasem“ na Václavském
nám stí, kde nám paní pr vodkyn p ipomn la základní
informace o sv. Václavovi a o Janu Palachovi, jehož
pomník je o kousek níž. Novou v cí pro nás byla hranice
mezi starou a novou Prahou. Všichni jsme sice v d li, že
Praha se d lí na dv ásti, ale kudy vede hranice netušil
nikdo.
Zastavili jsme se p ed Karolinem a došli na Starom stské nám stí, kde jsme stihli odbíjení orloje v pravé
poledne. Než jsme se nadáli, stáli jsme p ed rodným
domem Franze Kafky. Hlavním tématem naší exkurze
totiž bylo židovství. Tušíte správn , že o ekávaným cílem
bylo židovské m sto. Na pražském Josefov jsme pak
strávili t i hodiny napln né zajímavým, i když místy
zdlouhavým, vypráv ním o židovské kultu e a prohlídkou
synagog a židovského h bitova.
Pavla Krch avá, 3. ro ník

V pátek 20. dubna se studentky septimy již podruhé
zú astnily krajského finále zem pisné sout že Eurorebus
– letos se konal již 12. ro ník. D v ata se zapojila jak
do sout že t ídních kolektiv , tak do sout že jednotlivc .
T ídní kolektiv ve složení Lucie Cvr ková, Petra Šimková
a Kate ina Oherová obsadil celkové 10. místo mezi
ty iadvaceti družstvy z Jiho eského kraje. V kategorii
jednotlivc se umístila nejlépe Aneta Švarcová – na
6. míst a Jana Besedová na 10. míst . Prvních p t
z každé kategorie postupuje do celorepublikového finále.
Naše d v ata budou o finálová místa op t usilovat
v p íštím školním roce. Do tohoto snažení jim p ejeme
hodn sout žního ducha a samoz ejm úsp ch. Pod kování pat í také p. u iteli Chalupovi, který d v ata doprovázel a byl jim zdatnou oporou b hem sout že.

Matematický KLOKAN
má mladšího bratra
Je jím P írodov dný KLOKAN. Zatímco Matematického KLOKANA znají žáci základních a st edních škol
již adu let jako mezinárodní matematickou sout ž,
P írodov dný KLOKAN k nám zásluhou P írodov decké
a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
a olomoucké pobo ky Jednoty eských matematik a fyzik „doskákal“ letos poprvé. P inesl s sebou žák m
8. a 9. t íd základních škol a odpovídajících ro ník víceletých gymnázií v kategorii Kadet a žák m 1. a 2. ro ník
st edních škol v kategorii Junior zajímavé úlohy nejen
z matematiky, ale také z fyziky, chemie a biologie. Zp sob hodnocení byl stejný jako v Matematickém KLOKANOVI. Každý sout žící získal na za átku 24 bod
a ešil t i série po osmi úlohách. Za správn vy ešenou
úlohu z první série mohl získat t i body, z druhé série ty i
body a ze t etí série p t bod . Za nesprávn ešenou úlohu
z kterékoli série se ode ítá jeden bod, pokud sout žící
úlohu vynechá, neode ítá a nep i ítá se nic. Maximáln je
tak možno získat 120 a minimáln 0 bod .
Na da ickém gymnáziu se ve st edu 25. dubna do nové sout že zapojilo celkem 120 žák , z toho 41 v kategorii
Kadet a 79 v kategorii Junior. V mladší kategorii byli
nejúsp šn jšími ešiteli Roman Valena z tercie (83 bod ), Vojt ch Tr ka (80 bod ) a Jakub Lojka (77 bod ), oba z kvarty. Ve starší kategorii dosáhli nejlepších
výsledk Martin Hanzal (93 bod ) a Ond ej Nehyba
(92 bod ) z kvinty a Jan Pecha (83 bod ) z 1. ro níku
ty letého gymnázia.
Cílem sout že je podle organizátor vzbudit zájem
o studium p írodov dných a technických obor . Podle
reakcí zú astn ných sout žících i podle ady p kných
dosažených výsledk v íme, že se tento cíl poda ilo
alespo áste n naplnit.
PaedDr. Aleš Morávek

Úsp ch ve výtvarné sout ži
Na 3. míst ve své kategorii se ve výtvarné sout ži
vyhlašované Domem d tí a mládeže v Šumné na Znojemsku umístila žákyn sekundy Dagmar B e ková. Dáša
se již v minulém roce této sout že zú astnila, tehdy obsadila místo druhé. V letošním roce obdržela naše žákyn
krom diplomu i knihu autorky Bašky Mydlíkové „Inspirace pro šikovné ruce“. Není pochyb o tom, že nápady
v ní uvedené Dáša pat i n využije.

P ehled sportovních akcí gymnázia
v m síci kv tnu 2007

Minikopaná – 3. kv tna se v J. Hradci na Tyršov
stadionu konal turnaj v malé kopané pro žáky nižších
gymnázií a základních škol. Této sportovní akce se zúastnilo také naše družstvo ve složení Old ich Pecha,
Josef Novák, Jakub Peterek, Vojt ch Tr ka, Ond ej Hes
a Marek Kryštof z kvarty, Patrik Štolba z tercie a Pavel
Mašát, Robin Štolba ze sekundy. Hrálo se ve ty ech
skupinách po ty ech družstvech systémem každý s každým, p i emž naše družstvo skupinu vyhrálo a kvalifikovalo se do finálové skupiny ty vít z . Ve finále naši
odehráli zápasy se ZŠ Strmilov 1:1, s 2. ZŠ J. Hradec 0:0
a s 3. ZŠ J. Hradec 0:1. P es tyto dobré výsledky obsadilo naše družstvo celkov 4. místo, když zvít zila
ZŠ Strmilov.
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Rozlu ková sportovní akce
pro naše letošní maturanty
V úterý 17. dubna uspo ádali t locviká i pan Chalupa
a paní Veverková rozlu kové sportovní odpoledne v kuželn TJ Centropen Da ice pro studenty oktávy a 4. ro níku. Ve 14:00 h dostali studenti instruktáž o technice hodu
na kuželky, kterou provedl ligový hrá a zárove student
oktávy Petr Žahourek. Studenti byli pak rozd leni do ty
skupin po sedmi hrá ích a každý z nich házel p tkrát do
plné sestavy. Takto se hrálo t i kola, na záv r pak byla
družstva vyhodnocena.
P ed koncem neobvyklé hodiny t lesné výchovy
si studenti zkusili ješt jiný typ hry – tzv. Pyramidu. Tato
akce byla pokra ováním seriálu oblíbených sportovních
odpolední a op t se setkala s velkou odezvou. Další
sportovní odpoledne plánují t locviká i pro naše studenty
na erven. Pod kování pat í také kuželká skému oddílu,
který nám umožnil využití kuželny.

Velké úsp chy našich volejbalist
Ve dnech 9. a 10. kv tna se konaly dva okresní
volejbalové turnaje – pro nižší i vyšší gymnázium. Pro
špatné po así byly zápasy odehrány ve sportovní hale
v J. Hradci. Turnaj se zú astnila vždy dv družstva –
dívek i chlapc . Ve st edu 9. 5. obsadilo družstvo chlapc
z nižšího gymnázia (hrá i z kvarty a tercie) 2. místo
za vít znou ZŠ Lomnice nad Lužnicí a družstvo dívek
z tercie obsadilo p kné 3. místo z osmi zú astn ných
družstev – za 6. a 2. ZŠ J. Hradec. Ve tvrtek 10. kv tna
byli naši volejbalisté ješt úsp šn jší. Družstvo chlapc
vyššího gymnázia zvít zilo v turnaji za ú asti osmi
družstev a postupuje do krajského kola v . Bud jovicích,
které se koná 23. kv tna. Gratulujeme! Družstvo dívek
vyššího gymnázia obsadilo v tomto turnaji celkové druhé
místo – také z osmi zú astn ných družstev – za vít zným
GVN J. Hradec.

Volejbalistky z gymnázia na turnaji
Silva Nortica CUP 2007 v Rakousku
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Dne 13. 4. odjelo družstvo dívek vyššího gymnázia
spole n s družstvy GVN J. Hradec, OA J. Hradec
a SOŠ J. Hradec na volejbalový turnaj po ádaný gymnáziem v rakouském Zwettlu. Celkem se zú astnilo
9 družstev, která byla rozlosována do t í skupin. Naše
dívky vyhrály ve své skupin B a spole n s vít znými
družstvy skupin A a C – GVN J. Hradec a HAK Zwettl,
sehrály finálová utkání o první až t etí místo. Po prohraném zápase s HAK Zwettl a remíze 1:1 s GVN
J. Hradec obsadilo naše družstvo celkové t etí místo.
Našim d v at m blahop ejeme za velmi p kné
umíst ní ve velké konkurenci výborných družstev a p ejeme jim hodn sportovních úsp ch do podobné mezinárodní akce, která prob hne v m síci zá í p íštího školního roku v režii Gymnázia J. Hradec.

Pod arod jnickou sítí v SŠTO
Poprvé po 14 letech nezískaly volejbalistky z Da ic
v tradi ním klání „O cestovní košt “ trofej, o kterou bojují
dív í družstva st edoškola ek v t locvi n SŠTO už
od roku 1994. Ve všech dosavadních ro nících turnaje
si vav íny odnesly vždy bu dívky ze SOU strojírenského, Gymnázia Da ice i hrá ky výb ru, hrajícího pod
hlavi kou Dorostu Da ice.

25. dubna 2007 však „odlétly“ na košt ti dívky z Gymnázia Vít zslava Nováka v J. Hradci, a ukon ily tak
dlouholetou p evahu da ických volejbalistek.
Žákyn hostitelské školy obsadily v nových dresech,
které se poda ilo získat díky velkorysému sponzorskému
daru TRW – DAS, vynikající t etí místo. 15. ro ník
turnaje, se bude konat op t na konci dubna p íštího roku.
T šíme se na shledanou!
Pavel Novák, SŠTO Da ice

BiB, a. s.
Vaše jistota zavolejte nám
Dozvíte se vše o realitách
Volejte zdarma

800 267 267

 5/2007

Setkání žák partnerských škol
v eském Krumlov (kv ten 2007)
V rámci Jiho eských krajských program podpory
práce s d tmi a mládeží navštívili studenti SŠTO Da ice
spolu s žáky partnerské Obchodní akademie ve Waidhofenu eský Krumlov a spole n se zú astnili bohatého
kulturn -historického programu.
Prohlédli si turisticky atraktivní místa rožmberského
reziden ního m sta v etn krumlovského zámku, jehož
prohlídku absolvovali s dvojjazy ným výkladem
pr vodce. Rakouští st edoškoláci oboru Mezinárodní
hospodá ství se u í eštin povinn od druhého ro níku,
a tak p ivítali možnost zdokonalit si své jazykové
dovednosti v pr b hu recipro ního výukového programu
v eském i n meckém jazyce. Sou ástí programu exkurze
byla návšt va historického pivovaru Eggenberg, jehož
po átky sahají do 16. století, tedy do doby nejv tšího
rozkv tu m sta, které se adí svou unikátní architekturou
k nejkrásn jším ve st ední Evrop . B hem prohlídky
pivovaru se žáci podrobn seznámili s tradicí i technologií
výroby typicky nasládlého jiho eského moku. Ti, kte í už
p ekro ili magickou hranici plnoletosti, m li dokonce
výjime nou možnost pivo ochutnat v autentickém
prost edí staré st edov ké pivnice. Te kou za p íjemn
stráveným dnem pak byla návšt va zámeckého parku
s proslulým otá ivým hledišt m, b hem níž se stále
neformáln ji konverzovalo jak v eštin , tak v n m in .
Všichni se vraceli dom bohatší o nové zážitky,
v domosti a zkušenosti. Partnerské vztahy mezi ob ma
školami se budou rozvíjet i v následujícím školním roce
uspo ádáním esko-n meckého jazykového kurzu v naší
metropoli.
Svatopluk Jánský

Studenti SŠTO v NB v Praze
Studenti prvních a t etích ro ník oboru Obchodn podnikatelská innost a prvního ro níku oboru Podnikání
si v Praze po átkem kv tna prohlédli mimo ádn
zajímavou expozici v eské národní bance. V pr b hu
dvou devadesátiminutových prohlídek zhlédli film o vývoji eské m ny a nezastupitelné funkci banky v našem
národním hospodá ství. Dozv d li se mnoho pozoruhodných fakt o státní m nové politice, ízení a kontrole bankovního sektoru, státním dohledu nad stabilitou finanního trhu v zemi a pé i o ob živo.
P i prohlídce expozice vzbudila nejv tší pozornost
student vitrína s tunou úhledn uspo ádaných zlatých
cihli ek i minivýstavka pen žních pad lk . N kte í využili možnosti pokusit se odlišit pad lky od pravé bankovky a nutno íci, že budoucí obchodníci a podnikatelé
si v tomto sm ru nevedli v bec špatn .
Na záv r prohlídky si žáci dokonce i zasout žili
o zajímavé ceny, a prokázali tak, že informace, které
se dozv d li, bezpochyby nezapomenou a využijí je v budoucnu v podnikatelské praxi. Vzhledem k tomu, že souástí návšt vního programu Prahy nebyla jen prohlídka
expozice NB, ale i návšt va ZOO a filmového p ed-
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stavení Mo ský sv t v kin IMAX na Fló e, lze íci, že
všichni ú astníci exkurze si p išli na své a namáhavé cesty
do naší metropole ur it nelitovali.
Ing. Milena Dvo áková

SOU zem d lské a služeb Da ice
má vicemistra Evropy

Po p tiletých nevýrazných umíst ních na neoficiálním
mistrovství Evropy v mezinárodní sout ži mladých
svá e st edních škol o „Zlatý pohár LINDE“ na st ední
škole ve Frýdku Místku, se umístil žák 2. ro níku
u ebního oboru automechanik Ji í Kosina na vynikajícím
2. míst ze 48 sout žících v metod 135 (ochranná
atmosféra CO 2). Nejv tší zásluhu na tomto úsp chu má
u itel odborného výcviku pan Josef Píza, který má
s p ípravou svá e nemalé zkušenosti. Jeho „rukama“ již
prošel dvojnásobný mistr Evropy z let 2000 a 2001,
automechanik Tomáš Šprincl z Velkého P ína.
Na letošním již 11. ro níku této prestižní mezinárodní
sout že sout žilo ve dnech 16. – 18. 4. 6l st edních škol
z eska, Slovenska, Polska a Rakouska a p es 100
sout žících žák ve t ech sout žních metodách. Další naši
2 ú astníci se rovn ž neztratili a byli vyhodnoceni
uprost ed startovních polí.
Na fotografii jmenovaný žák Ji í Kosina p i p ebírání
ocen ní, mezi sponzorskými dary byl i svá ecí agregát
za 20 000 K .
Vladislav íha, zástupce editele pro PV

M G R. J AR OM Í R N OS E K
Furchova 37 3, Tel 588 56

AUTOŠKOLA Nosek Tel a Da ice
tel.: 56 7 223 888, mob.: 603 2 36 669, www.autoskolanosek.cz
ü

Oce ování vozid el, dopra vní a manipula ní techniky

ü

Právní servis a p oradenství v silni ní doprav

ü Zastup ování ve správním ízení p i ešení dopravních
p estupk a dopravních neh od p i likvidaci p ojistných
událostí
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Co je nového na ZŠ Komenského
Ve st edu 25. dubna a tvrtek 26. dubna jsme testovali žáky 5. ro níku. P ihlásili jsme žáky do projektu
Hodnocení výsledk vzd lávání žák 5. t íd ZŠ a odpovídajících ro ník víceletých gymnázií 2007. Test
matematických dovedností, dovedností v eském
jazyce a obecných dovednostech p ipravil Cermat
Praha. Uvidíme, jak obstojíme.
ZOO v Praze navštívili naši žáci 7. ro níku ve st edu
25. dubna. O exkurzi byl mezi d tmi opravdu velký
zájem.
Ve st edu 2. kv tna uspo ádala naše škola ve spolupráci s atletickým oddílem krajské kolo Kinderiády.
Atletické sout že žák 2. až 5. ro ník se zú astnilo
23 škol. Sout ž po ádá již devátým rokem pražská
agentura AMI Communications a hlavním sponzorem je výrobce okolády Kinder Ferrero eská
s. r. o. Akci moderoval pražský herec Filip Jan ík,
záštitu nad akcí držel šéf sekce mládeže eského
atletického svazu Vít Rus. Naše škola obsadila v silné konkurenci 8. místo. Nejv tší radost nám p inesl
David Sola (ze 3. A), když v b hu na 60 m dob hl
na druhém míst . Podruhé jsme stáli na stupních
vít z po záv re né štafet na 4 x 60 m – bronzová
medaile (Sola , Birner, Bárt a Nehyba). Blahop ejeme!
P ijímací ízení na st ední školy bylo ukon eno.
V letošním školním roce opustí naši školu 53 žák
9. ro níku, ke své další cest za vzd láním si vybralo
41 (77 %) z nich maturitní obory, 12 (23 %) u ební
obory. P ejeme jim mnoho št stí a úsp ch v dalším
studiu.
Noc ve škole strávili se svojí t ídní u itelkou žáci
3. C. Poznali školu úpln jinak, v etn no ní stezky
odvahy a spánku ve své t íd .
V pátek 11. kv tna jsem organizovali 8. ro ník olympijské sout že škol da ického regionu „O Štít m sta
Da ice“. Obsadili jsme 2. místo za reprezentanty ZŠ
Slavonice. D kujeme za ú ast a blahop ejeme!
14. kv tna v pond lí dopoledne se otev ely dve e
našeho odlou eného pracovišt v Bratrské pro zájemce z ad rodi , prarodi a sourozenc , kte í
se p išli podívat p ímo do vyu ování v prvních a druhých ro nících.
Tradi ní d jepisná exkurze do našeho hlavního m sta
realizovaná pro žáky 8. a 9. ro níku prob hla
v pond lí 14. kv tna. Den strávený v Praze byl pro
všechny velkým zážitkem.
V rámci grantového ízení TRW – DAS a. s. 2007
jsme získali grant na projekt Environmentální výchova a vzd lávání mládeže, díky dopln ní finanních prost edk od M sta Da ice m žeme realizovat projekt v plném rozsahu.V rámci zájmového
kroužku budou moci žáci pracovat s novým mikroskopem, notebookem a digitální kamerou. D kujeme
za finan ní podporu.
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22. kv tna se zú astníme oblastního kola Dopravní
sout že mladých cyklist pro žáky 4. až 8. ro ník
ZŠ, kterou vyhlásil M Ú Da ice, odbor dopravy
a DDM Da ice.
V kv tnu a ervnu prob hnou školní výlety, všichni
t ídní u itelé zajistili pro své žáky velmi p kný program. Navštíví nap íklad Slavonice, Bítov, Jihlavu,
Brno, Lednici, Krkonoše, Pálavu…
25. kv tna se budeme fotografovat.
1. ervna zorganizují žáci 9. ro níku pro žáky I. stupn Den d tí. Na n kolika stanovištích kolem školy
si zasout ží, zasportují, zamlsají a stráví tak p íjemn
sv j svátek. Pro žáky II. stupn máme p ipraven
na 8. ervna Maharal – eský dobrodružný film.
A tradi ní zmrzlinou p isp je SR p i ZŠ Komenského.
30. kv tna si zasout ží i žáci z I. stupn „O malý štít
m sta Da ice“.
9. ervna se sejdeme v zámeckém parku na 4. ro níku Procházky pohádkou.
14. ervna navštíví naši školu populární zp vák Petr
Bende, už se na n j t šíme!
19. ervna uzav eme klasifikaci na pedagogické rad .
A v pátek 29. 6. 2007 hurá na prázdniny!!!
Ing. Eva Mack , zástupkyn editele

Poj te s námi na

PROCHÁZKU POHÁDKOU

v rámci oslav Dne d tí
Kdy: sobota 9. ervna 2007, od 14:00 h
Kde: zámecký park
Co s sebou: dobrou náladu, dobré po así
Srde n zve
ZŠ DA ICE KOMENSKÉHO
ve spolupráci s DDM, JC Malý P ín,
MŠ Da ice, divadelním souborem Tyl
a Tylá ek a státním zámkem Da ice

V OLN É B YT Y
Obec Dešná nabízí k pronájmu
volné byty v místní ásti Rancí ov.
Jedná se o 6 byt v nov zrekonstruované budov
2 + KK, I. kategorie o velikosti 43 – 60 m . Dále se
bude p id lovat byt 2 + 1, I. kategorie o velikosti
65 m také v Rancí ov .
Informace na tel.: 384 498 121,
nebo na OÚ Dešná.
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Den matek ve škole

O Štít m sta Da ice

Den matek neslavily maminky pouze v ned li 13. 5. v rodinném kruhu.
Žáci 4. A t ídy
ZŠ Da ice Komenského p ipravili oslavu
pro maminky s
p edstihem, a to
ve tvrtek 10. 5.
v jejich t íd . Pro maminky vyrobili vlastní pílí krásné
dárky a spolu s kyti kou písní, básní, ale i se zábavnými
hudebními scénkami je p edali s láskou jejich maminkám.
Do p íjemného prost edí p isp ly i maminky, které
napekly n co dobrého, což k oslav pat í. Zá ivý úsm v
a bou livý potlesk byl pro všechny odm nou, obzvlášt
pro d ti. Te už se žáci t ší na školní výlety a na n které
z nich pozvali i své rodi e.
Mgr. Dana Vlá ilová, ZŠ Komenského

V pátek 11. kv tna 2007 prob hl 8. ro ník olympijské
sout že škol da ického regionu za ú asti žák Gymnázia
Da ice, ZŠ B. N mcové Da ice, ZŠ Komenského Daice, ZŠ Slavonice, ZŠ Masarykova Tel , ZŠ Hradecká
Tel
a venkovských
škol ZŠ eský Rudolec,
ZŠ Staré Hobzí a ZŠ
Lubnice. Po velkém boji se z vít zství radovali
reprezentanti ZŠ Slavonice a potvrdili roli
favorita. S pom rn malým odstupem skon ili
žáci ZŠ Komenského
Da ice a pomyslnou
bronzovou p í ku obsadili žáci ZŠ Masarykova Tel . Závody
se m ly p vodn uskute nit 10. kv tna, ale pro nep íze po así byly p eloženy
na pátek. A to byl dobrý tah. Tentokrát už po así skute n
vyšlo a p álo skv lým výkon m závodník . Nejhodnotn jší je 195 cm ve skoku vysokém Milana Trávní ka
ze ZŠ Slavonice, který je rekordem stadionu.

Obrázkové okénko
Aby tvá naší školní budovy nebyla jednotvárná
a stále stejná, dop áváme jí ob as novou barevnou image,
která se prom uje ruku v ruce s fantazií a nápaditostí
našich žák .
Zatímco na st nách p ed jídelnou se nedávno
rozmlsali jedlíci, kte í si plní své buclaté tvá e r znými
dobr tkami, až jim vyskakují boule za ušima, po obvodu
u ebny zem pisu obíhají planety a mezi nimi kli kují
komety s t epetajícími se chvosty. Zkrátka chceme, aby
interiér t íd a chodeb p sobil p íjemn . A snad se nám to
i da í.

Mgr. Romana urdová, ZŠ Komenského

Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

„Hurá, máme po íta !“
Takto reagovaly d ti, když dostaly nový po íta
do t ídy. To je dnes naprosto b žné, že po íta e pat í
do
moderního vyu ování a seznamují se s nimi už d ti v
p edškolním
v ku.
Žáci
speciální školy však mají
r zná t lesná
i kombinovaná postižení, která je
omezují v používání b žných po íta . Proto se tolik
radovali, protože dostali po íta skute n šitý pro n
„na míru“. Komu se t žko ovládá po íta myší, m že nyní
používat speciální dotykovou obrazovku. Také pro snadn jší vyhledávání písmen na klávesnici slouží klávesnice s velkými klávesami a s p ehledn jším uspo ádáním
písmen.
Nejd ležit jší je, že po íta mají d ti ve t íd , což
umož uje využívání ve všech p edm tech. Po íta nám
pomáhá p i rozvíjení smyslové a rozumové výchovy, p i
výuce tení, psaní a po ítání. Pro žáky, kte í v bec
nemluví, používáme speciální výukové programy pro
snadn jší nácvik alternativní komunikace – znakové e i
a metody globálního tení.
Mgr. Martin Kotrba

 5/2007

Barevná paleta op t v da ickém muzeu
Základní um lecká škola v Da icích a M stské muzeum a galerie Da ice Vás srde n zvou na slavnostní
zahájení výstavy prací letošních absolvent výtvarného
oboru ZUŠ Da ice, které prob hne ve st edu 13. ervna
2007 v 17:00 h ve výstavních prostorách muzea.
P edstaví se Vám tyto absolventky: Zuzana Gellnerová, Ivana Svobodová, Tereza Kadrnožková, Miroslava
Koutná (p ijata na SUPŠ v eském Krumlov ), Anna
Št betáková (p ijata také na SUPŠ v . Krumlov ), Eva
Dvo áková, absolventka II. cyklu (p ijata ke studiu
architektury).
Záv re nými pracemi se dále p edstaví: Markéta
Havlíková (p ijata na SUŠ grafickou v Jihlav ) a Lucie
Koutná. Výstava bude dopln na pracemi ostatních žák
výtvarného oboru ZUŠ. Otev ena denn krom pond lí
13. – 27. ervna 2007, 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 h.
Mgr. Marie Ku erová

Da ickému sboru dobrovolných hasi
je 125 let – 3. díl
Léta klidného rozvoje da ického sboru narušila první
sv tová válka, kdy zna ná ást lenské základny musela
odejít na frontu a spolkový život se omezil jen na správu
spolkového jm ní, p ípadn na p epravu ran ných a nemocných. Valná hromada se konala až v roce 1919.
Rozmach sboru nastal op t za první republiky, kdy
nar stalo jm ní, vybavení. V roce 1926 byla zakoupena
za 108 000 korun autost íka ka na podvozku Chevrolet,
na kterou se musel sbor i zadlužit.
Velké oslavy provázely oslavy 50. výro í založení
sboru v roce 1932, kdy byl také po ízen a slavnostn
odhalen prapor, který sbor opatruje dodnes a používá p i
slavnostních p íležitostech. V Da icích se tehdy zárove
konal ve dnech 4. – 5. ervence krajský sjezd osmi
hasi ských žup. Na velkolepé oslav m stem pochodovalo
760 hasi a jelo celkem 23 stroj . Na programu oslav byl
oh ostroj, benátská noc, krojovaný pr vod m stem,
odhalení praporu, vyznamenání zasloužilých len sboru,
požární cvi ení, koncert i spole enská zábava.
V jubilejním roce 1932 se dosavadní Dobrovolný sbor
hasi p ejmenoval na M stský dobrovolný hasi ský sbor
v Da icích. Uve me pro p edstavu jaké m l sbor vybavení v tomto roce: dvouposcho ové lezišt , zbrojnici,
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garáž a skladišt výzbroje, ty kolovou starou st íka ku,
st íka ku dvoukolovou jednoproudní, ty kolovou jednoproudní, st íka ku automobilovou, 3 navijáky, 3 posunovací, 1 st echový šestidílný, 6 kamzíkových a 1 ímsový žeb ík, 800 m hadic, pracovní a slavnostní oblek.
Všichni lenové byli ádn pojišt ni. V tomto roce se hasi ský sbor zú astnil celkem 22 zásah p i požárech
místních a 82 zásah p i požárech v okolních místech
na Da icku.
Ješt p ed druhou sv tovou válkou byl v roce 1938
založen ženský odbor, ve kterém bylo 15 lenek. Po druhé
sv tové válce vykazovala matrika len sboru 30 inných
a 490 p ispívajících. Za alo se volat po omlazení sboru,
což se nakonec poda ilo. Po roce 1950, kdy byla podle
nového zákona o požární ochran uložena pé e o ochran
p ed požáry a ostatními živelnými pohromami do rukou
NV, se stalo dobrovolné hasi stvo výkonným orgánem
MNV. Vedle požárních sbor existovaly podle tohoto
zákona i místní jednoty eskoslovenského hasi stva –
spolky. Strojový park se rozmnožuje o novou autost íka ku Škoda 256 ASC 16, o nový 18 metrový vysouvací žeb ík, v letech 1951–52 byla ze staré stodoly
vedle Komenského školy postavena garáž. Stará požární
zbrojnice se stala pouze spolkovou místností.
Vybavení da ického požárního sboru se postupn rozši ovalo a zdokonalovalo, v roce 1958 p ibyla autost íka ka Praga RN DS 16, dále dopravní v z Tatra 805
a v r. 1969 Škoda 706-ASC 25 s cisternou a vodním
d lem, v r. 1971 dále požární plošinu PP20. Na uskladn ní nové techniky byla vybudována v letech 1971 – 72
garáž v Bratrské ulici. V roce 1964 m la místní jednotka
SPO celkem 137 len , z toho 114 muž a 23 žen.
V roce 1974 bylo ve m st z ízeno detašované pracovišt požárního útvaru J. Hradec a pracovníci za ali
sloužit ve dvojicích na sm ny. Využívali stávající techniku a prostor. Dobrovolní hasi i s nimi p i všech akcích
spolupracovali. Po roce 1989 je sbor znovu ozna en jako
Sbor dobrovolných hasi .
Sou asnost sboru p íšt
Mgr. Marie Ku erová

Sbor dobrovolných hasi

Da ice zve na

OSLAVY 125. VÝRO Í ZALOŽENÍ
HASI SKÉHO SBORU
23. ervna 2007
13:00 h Pr vod m stem od první hasi ské
zbrojnice na Voká ov nám. za doprovodu M stského dechového orchestru
a mažoretek.
14:00 h Ukázka historické a sou asné hasi ské
techniky na Havlí kov nám.
18:00 h Tane ní zábava v M KS, hraje
Studenská kapela. Ob erstvení
zajišt no. Vstup zdarma.
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AUTOŠKOL A NOS EK D a i ce
u ebna – ul.Krají ova 15 – areál podnikatelského centra,
www. autoskolanosek.cz – testy k procvi ení
Telefon: 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669
Zahájení kurzu pond lí 25. 6. v 16:00 h
Inf ormace a p ihlášky vždy v pond lí 14:00 – 16:00 h
Individuální kurzy zahajujeme pr b žn ,
sobotní výuka, zdarma u ebnice, CD
Zajiš ujeme psychologické i neurologické
vyšet ení pro idi e v Da icích
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zastávka s ob erstvením v dom s pe ovatelskou službou,
která byla p íjemným odpo inkem. Zdatn jší ješt zvládli
zajít kolem parního mlýna na oslednickou rozhlednu
a pokochat se skv lým výhledem na Tel i široké okolí.
Zpáte ní cestu do Da ic jsme si vychutnali v nové
vlakové souprav . Takže zážitk mnoho, krásné po así,
sv ží p íroda, zajímavá místa a zákoutí, skv lý výklad.
V ím, že nikdo nelitoval, že s námi strávil na Den matek
odpoledne v Tel i. I v nedalekém m st je stále co objevovat.
Mgr. Marie Ku erová

Pozvánka do knihovny

Muzejní noc v Da icích

Druhá da ická muzejní noc prob hla v sobotu 19. kv tna
v rámci celorepublikového Festivalu muzejních nocí za
p ízn návšt vník i po así. Da ické muzeum se tak p idalo k dalším ty iaosmdesáti muzeím v r zných koutech
republiky, kde letos muzejní noci probíhají od 18. kv tna
až do 16. ervna. Možnosti navštívit muzeum v pon kud
netradi ní dob využilo p es dv stovky d tí a dosp lých.
No ní návšt vníci si mohli vybrat z nabídky: zú astnit
se speciálních prohlídek se leny divadelního souboru
Tyl, hádat p edm ty z muzejního depozitá e, poslouchat
Sebranku (hud. soubor ZUŠ Da ice) v pyžamech, malovat, chytat rybky v rybníku kapra Jakuba, putovat s kaprem Jakubem po zámeckém parku (za tmy) a hledat
sladký bílý poklad ve starém zámeckém sklepení. Prost
v muzeu bylo živo i ve er a snad si každý p išel na své.
Mgr. Marie Ku erová

Vlastiv dný výlet
Celé ned lní odpoledne 13. kv tna strávilo p es
šedesát ú astník výletu do Tel e na procházce po Tel i
a nejbližším okolí. Role pr vodkyn se ochotn ujala doc.
Eva Melmuková z Muzejního spolku v Tel i, která nás
provedla po místech známých i mén známých. O vycházku byl velký zájem, takže špalír ú astník budil
pozornost již na da ickém nádraží i v samotné Tel i. Tam
jsme prošli trasu od vlakového nádraží kolem Št pnického
rybníka do zámeckého parku, dále branou k samotnému
zámku a do muzea, p es nám stí jsme zamí ili ke kostelu
sv. Ducha, podívali jsme se na hradby nad Ulickým
rybníkem, pokra ovali po Dlážkách na Staré m sto,
ke kostelu Matky Boží. B hem cesty jsme postupn
získávali na etných zastávkách zajímavý výklad v podání neúnavné Evy Melmukové. Na záv r následovala

M stská knihovna srde n zve malé i velké na divadýlko s loutkami v pátek 15. ervna v 15:00 h. Loutkoherec Jan Bílek zahraje se svými loutkami STARÉ
POHÁDKY ESKÉ aneb CO SI KAŠPÁREK Z JIRÁSKA ZAPAMATOVAL. Loutkové pohádkování
na téma Starých pov stí eských, ve kterém se Kašpárek
potkává s praotcem echem, lidem eským, pantátou
Krokem a jeho dcerami – Kazi, Tetou a Libuší. Mihne
se tu kanec, kterého Bivoj porazí a Libuše posly za P emyslem pošle. Vše kon í pohledem na Zlatou Prahu...
Pohádka je ur ena všem d tem a jejich maminkám, nejen
tená m knihovny jako rozlou ení se školním rokem.
Koná se v rámci festiválku KNIHA POKAŽDÉ JINAK,
jehož st žejní díl leží na bedrech divadelního studia
Tylá ek. Podrobné informace p íšt .
Mgr. Zde ka Chadimová
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Slavnosti orchestr

Fest Band Da ice 2 007
30. 6. – 1. 7.
M stské kulturní st edisko, Základní um lecká škola
Da ice a M sto Da ice zvou všechny p íznivce dechové
hudby na 20. ro ník slavností orchestr Fest Band Da ice 2007. Dvoudenní program festivalu se uskute ní na
m stském sportovním stadionu a na letní scén Pod
Kaštany. Pro návšt vníky je p ipraven bohatý program.
Na ned lním spole ném MONSTERKONCERTU zazní skladby da ických rodák Vladimíra Fuky, Rudolfa
Urbance a dalších eských i zahrani ních autor . Festival
se koná pod záštitou hejtmana Jiho eského kraje RNDr.
Jana Zahradníka.
Sobota 30. ervna
17:30 h Slavnostní zahájení festivalu fanfárami
Z v že kostela sv. Vav ince
18:00 h Slavnostní pr vod všech ú astník festivalu
M stský sportovní stadion
21:00 h Koncert Tel ské dechovky
Letní scéna Pod Kaštany
Ned le 1. ervence
9:30 h Show mažoretek s orchestry
M stský sportovní stadion
14:00 h Slavnostní festivalový koncert
Letní scéna Pod Kaštany.
Ob erstvení a atrakce pro d ti zajišt ny
1. ást Koncertní program jednotlivých orchestr
· Dechový orchestr ZUŠ Vimperk
· Dechový orchestr Tutti p i ZUŠ Jihlava
· Dechový orchestr mladých ZUŠ G. Mahlera
Humpolec
· M stský dechový orchestr ZUŠ Da ice
· Musikverein Aigen Seebsbach-Baum
(Rakousko)
· Waldviertler Damenorchester (Rakousko)
· Mažoretky DDM Da ice
· Mažoretky Cheerladies T ebí
· Mažoretky ZŠ TGM Vimperk
2. ást MONSTERKONCERT
Vystoupí na 250 ú inkujících
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Koncertní sezóna ve Velké Lhot
bude zahajovat!
V evangelickém toleran ním areálu ve Velké Lhot
op t chystají koncerty vážné hudby. Již t etí ro ník koncertní sezóny zahájí v sobotu 9. ervna 2007 od 19:30 h
v horním kostele. Horní kostel ( eskobratrské církve
evangelické) je tradi ním místem konání koncert vážné
hudby, je zde vynikající akustika a také památkov chrán né varhany barokního typu.
Na zahajovacím koncert vystoupí d tský sbor Viva
la bella ze Slavonic (sbormistr Vlastimil Burkart), ženské
p vecké kvarteto Musica Cantabile z rakouského Waidhofenu a varhany rozezvu í Jitka udlá. Program bude
pestrý, poslucha i se mohou zvlášt t šit na r zné úpravy
populárních písní a spirituál v podání d tského sboru.
Vstupné na koncerty z stává v symbolické výši 50 K pro
dosp lé a 25 K pro d ti do 15 let – jako napln ní hesla
letošní koncertní sezóny „Dobrá hudba pro všechny“.
Celý 3. ro ník koncert ve Velké Lhot rovn ž poctil
svou záštitou hejtman Jiho eského kraje, pan RNDr. Jan
Zahradník. Koncertní sezónu krom Jiho eského kraje
podpo ilo i Ministerstvo kultury R, M sto Da ice, Obec
Volfí ov – Velká Lhota, banka Waldviertler Sparkasse,
reklamní agentura Sunexo Da ice a Truhlá ství a záme nictví pana Vladimíra T my z Da ic.
Po adatelé z Komorního sboru Velká Lhota upozor ují na st žejní ást koncertní sezóny, která se odehraje
v ervenci.
Ø v sobotu 14. 7. vystoupí varhanice Ji ina Marešová
Ø ve tvrtek 19. 7. vystoupí univerzitní p vecký sbor
z n meckého Düsseldorfu
Ø v sobotu 21. 7. vystoupení Alfreda Strej ka,
tentokrát i s Jitkou Molavcovou a op t
s doprovodem Komorního sboru Velká Lhota
Ø v sobotu 28. 7. se uzav e letní ást koncert
vystoupením Gideon String Tria.
Na návšt vníky tedy eká opravdu bohatý a kvalitní
program. Na stálé i nové poslucha e a hosty se t ší po adatelé.
Komorní sbor Velká Lhota

Koberce, nábytek – Ji í Chládek
Antonínská 15, 380 01 Da ice
Nabízíme:

Dopl kový program v atriu ZUŠ Da ice:
1.

2.

Prezenta ní výstava hudebních nástroj
AMATI – DENAK, s. r. o. Kraslice
sobota 30. ervna 16:00 – 22:00 h,
ned le 1. ervna 8:00 – 11:00 h
Prodej not – Michal Steranka
Informace a podrobný program slavností získáte
na Infocentru Da ice, tel. 384 401 265,
e-mail: info@dacice.cz, www.dacice.cz

·
·
·
·
·

kvalitní zdravotní matrace všeho druhu
od eského výrobce
nové vzory koberc ALIN – výb r z více
než 500 vzor
rattanové dopl ky, keramika
bytové tapety – kolekce 2007
a další nezbytnosti pro váš útulný domov

K vid ní též repliky výrobk severoamerických indián
– možnost výroby na objednávku
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KULTURA

1., 2. 6. v 19:30 h
APOCALYPTO
Film USA s titulky
Vstupné 65 K
Mládeži do 15 let nevhodný

22., 23., 24. 6. v 19:30 h
KRÁLOVNA
Film VB, Fr., It., USA s titulky
Vstupné 60 K
Mládeži do 12 let nevhodný

15. 6. v 17:00 a v 19:30 h
16., 17. 6. v 19:30 h
VRATNÉ LAHVE
eský film
Vstupné 70 K
Mládeži p ístupný

8. 6. v 17:00 a v 19:30 h
9. 6. v 17:00 h
MAHARAL – Tajemnství talismanu
eský film
Vstupné: d ti 25 K , dosp lí 55 K

29. 6. v 17:00 a v 19:30 h
30. 6., 1. 7. v 19:30 h
KVASKA
eský film
Vstupné 60 K
Mládeži do 12 let nevhodný

2. 6. v 19:30 h v komorním sále M KS
KOYAANISQATSI
režie: Godfrey REGGIO, USA 1983

„Poznejte tajemství
depozitá e“
muzejní hrátky pro malé i velké.
Do 10. 6. 2007

8. 6. ve 20:00 h
HORNET – tane ní zábava
Vstupné 60 K
Hlavní sál M KS

strana 20

16. 6. v 19:30 h v komorním sále M KS
POWAQQATSI
režie: Godfrey REGGIO, USA 1988

„Barevná paleta“
Výstava prací absolvent
výtvarného oboru ZUŠ Da ice.
Slavnostní zahájení
ve st edu 13. 6. v 17:00 h.
13. – 27. ervna 2007.

Vlastiv dný výlet a vycházka
Budíškovice – zámecký park 9. 6. 2007
Odjezd ve 13:00 h z Havlí kova nám.,
zp t autobusem nebo p šky (pro vytrvalejší)
p es Krumvald, Dobrohoš , Bílkov (kostel)
Objednávky na tel. 384 422 493.
V p ípad trvalého dešt náhradní termín 23. 6.

10. 6. v 19:30 h
„CHUDÁK MANŽEL“ – situa ní komedie
Divadelní spole nost Julie Jurištové
(v hlavní roli O. Navrátil, J. Obermaierová, D. Syslová,
K. Špráchalová, P. Oliva, J. Hána, M. Kubec a další)
Vstupné: p edprodej 160 K , na míst 190 K
Hlavní sál M KS

30. 6. – 1. 7.
FEST BAND Da ice 2007
20. ro ník slavností
dechových orchestr
M stský sportovní stadion,
letní scéna Pod Kaštany

zde odst ihnout

ANKETA
M sto Da ice vyhlašuje u p íležitosti otev ení koupališt Da ice anketu s otázkami vztahujícími se k historii Da ic.
Prvních 250 odevzdaných anketních lístk bude odm n no dv ma volnými vstupenkami na Koupališt Da ice. Tyto
vstupenky platí pro sobotu 16. 6. 2007. Ze správných odpov dí budou vylosováni t i výherci, kte í obdrží permanentky
v hodnot 1.000 K ; 500 K ; 250 K pro vstup na koupališt a v cné ceny.
Odpov di m žete doru it do 15. 6. 2007 do 13:00 h osobn na Infocentrum, Palackého nám. 1/I Da ice,
kde Vám budou vydány volné vstupenky. Slosování správných odpov dí prob hne 16. 6. 2007 v 11:00 h
na koupališti.

Ze kterého roku pochází
první zmínka o Da icích

Ve kterém roce bylo ud leno
J. K. Radovi privilegium
na výrobu kostkového cukru

Z kterého roku pochází
první známý návrh plovárny
v Da icích
(za hotelem Stadion)

1143

1843

1931

1183

1841

1945

1215

1853

1951

Údaje pro slosování

Jméno, p íjmení:
Adresa:

