MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 04/2008
Vážení spoluobčané,
v současné době bylo o nemocnici napsáno mnoho
článků, vyjádřeno názorů, zaručených pravd i fám. Přesto
mi dovolte ještě několik informací. Nebudu se vracet do
historie ani do nedávné minulosti, protože je to sled
událostí, vývoj společnosti, ekonomiky, reforem, které
nemůžeme změnit, vrátit se, i když bych rád.
Velmi důležitou a nezastupitelnou součástí je odborná ambulantní péče. Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.
bude zajišťovat tuto odbornou lékařskou péči v co nejširší struktuře. Věřím, že tuto část zdravotní péče se
podaří rychle vyřešit, a tak uklidnit a zbavit občany obav
a nedůvěry, že budou muset dojíždět na pravidelné kontroly mimo Dačice. Jedná se hlavně o diabetologickou
a kardiologickou ordinaci.
Řeší se také posílení, zkvalitnění a dostupnost přednemocniční neodkladné péče provozované výjezdovou
skupinou Rychlé záchranné pomoci regionu Dačicka.
Pokud se podaří překonat všechny obtíže, problémy
právní, organizační, personální i finanční a nástrahy,
které mohou vzniknout při změně provozovatele, bude
mít ve své kompetenci dačickou nemocnici Nemocnice
Jindřichův Hradec, a. s.
A tak chci věřit a doufat v pravdivost i upřímnost
prohlášení pana ředitele Ing. Leoše Dostála, kdy na jednání u hejtmana Krajského úřadu Jihočeského kraje
RNDr. Jana Zahradníka sdělil, že udělá vše pro smírný
a bezproblémový rozchod PP Hospitals, s. r. o. s městem
Dačice.
Vážení spoluobčané, přestože probíhají o nemocnici
v Dačicích jednání, chtěl bych při této příležitosti poděkovat všem, kteří pomáhají řešit další osudy našeho zdravotnického zařízení - jak na místní, tak krajské úrovni.
Rudolf Hájek, starosta

ZASTUPI TELSTVO MĚSTA
na svém 8. zase dání konaném 7. 4. 2008 mimo jiné:
• vzalo na vědomí informaci společnosti PP Hospitals
s.r.o. o stavu nemocnice k 16. 4. 2008
• vzalo na vědomí rozbor smlouvy o nájmu nemovitostí
a věcí movitých ve znění dodatků a smlouvy o převodu činnosti z 27. 1. 2005 mezi městem Dačice a PP
Hospitals s. r. o. vypracovaný AK Fibich a Fibichová,
Kardašova Řečice
• požádalo radu města a Nemocnici Dačice, aby vypověděly nájemní smlouvu mezi Městem Dačice, Nemocnicí Dačice a PP Hospitals, s. r. o.
• pověřilo komisi zřízenou ze zástupců všech stran
a schválenou zastupitelstvem města Dačice, aby jednala s Jihočeským krajem o dalším provozování nemocnice v systému nemocnic Jihočeského kraje tak,
aby byla v maximální možné míře zajištěna akutní

Zdarma do kaž dé rodiny
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péče interní a chirurgická, následná a rehabilitační
péče a péče ambulantní
vzalo na vědomí audit toku peněžních prostředků mezi městem Dačice a PP Hospitals, s. r. o.
pověřilo kontrolní a finanční výbor k prověření nákladů na pořízení převáděného majetku
schválilo rozpočtové opatření č. 5/2008 v těchto objemech: příjmy 1.100,00 tis. Kč, výdaje 6.535,55 tis.
Kč, schodek rozpočtu 5.435,55 tis. Kč, použití finančních prostředků z minulých let 5.435,55 tis. Kč
schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
města na činnost T J Centropen Dačice ve výši Kč
350.000,--

RADA MĚS TA
na své 35. schůzi konané 19. 3. 2008 mimo jiné:
• schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací působících v oblasti kultury za rok 2007 –
Městská knihovna zisk ve výši Kč 65.726,80, Městské muzeum a galerie zisk ve výši Kč 5.030,47, Městské kulturní středisko zisk ve výši Kč 63.132,70
• schválila výsledek hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice Dačice za rok 2007, kterým je zisk
ve výši Kč 3.452.577,60 včetně jednorázové účetní
operace provedené na základě vyhlášky č. 549/2004
Sb. Rada rozhodla zisk použít k úhradě ztráty minulých let.
• jmenovala komisi pro konkurzní řízení na obsazení
funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Komenského 7
• schválila podporu žádostem o grant od T RW-DAS,
a. s., které podaly obě základní školy
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou REACOM
s. r. o. T řebíč na opravu místních komunikací v místních částech za cenu Kč 1.327.372,40 včetně DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou HRON
Dačice s. r. o. na opravu fasády lékárny v „Myší díře“
za nabídkovou cenu ve výši Kč 449.545,-- včetně
DPH a 7 % rozpočtové rezervy
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Stavby silnic a železnic, a. s., závod České Budějovice, na
opravu lávky a komunikace pro pěší a cyklisty přes
řeku Dyji za nabídkovou cenu Kč 7.447.859,69
• schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
a zrušila veřejnou zakázku na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Komunitně správní centrum Dačicka“
• neschválila pronájem části lesního pozemku společnosti Kamenolomy ČR s. r. o. Ostrava-Svinov, jehož
záměrem bylo rozšíření těžby kamene
na své 36. schůzi konané 2. 4. 2008 mimo jiné :
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Bastl, na
výměnu oken, balkónových a vchodových dveří v by-
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tových domech č. 189 a 190 v ulici Komenského a č.
200 v Sokolské ulici v Dačicích za nabídnutou cenu
Kč 1.473.798,-schválila rozdělení příspěvků z rozpočtu města subjektům působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví,
protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí
schválila rozpočtové opatření č. 4/2008 v těchto objemech: příjmy 235,20 tis. Kč, výdaje 2.577,70 tis. Kč,
schodek rozpočtu 2.342,50 tis. Kč, použití finančních
prostředků z minulých let 2.342,50 tis. Kč
zrušila výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace na vybudování parkovacích stání v Dlouhé
a Máchově ulici a rozhodla na tuto akci vypsat nové
výběrové řízení
vzala na vědomí výsledky kina za rok 2007 (náklady
621.075,09 Kč, výnosy 301.788,00 Kč, ztráta
319.287,09 Kč) a ztrátu na jedno představení v roce
2007 ve výši 1.971,82 Kč

na své 37. schůzi konané 16. 4. 2008 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 6/2008 v těchto objemech: příjmy 2.887,80 tis. Kč, výdaje 2.571,18 tis.
Kč, přebytek rozpočtového opatření 316,62 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o pronájmu bytu č. 4 o
velikosti 3+1 v bytovém domě č. 87/II v Dačicích
• schválila uzavření smlouvy s Jihočeskou centrálou
cestovního ruchu o spolupráci na rozvoji cestovního
ruchu v Jihočeském kraji a finanční podpoře městského infocentra ze strany JCCR z prostředků poskytnutých Jadernou elektrárnou T emelín
• schválila účast Městské knihovny Dačice v projektu
na vytvoření internetového portálu jihočeských veřejných knihoven a finanční spoluúčast Kč 10.000,• schválila rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ na rok 2008 takto: Kč
200.000,--, na přetěsnění a rehabilitaci kašny na
Havlíčkově náměstí a Kč 200.000,-- na obnovu jižní
poloviny krovu a střešního pláště budovy sýpky
v areálu bývalého panského dvora
• schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
plynofikace a ústředního topení v bytových domech
čp. 189, 190 a 200/V
• schválila výroční zprávu společnosti Technické služby Dačice s. r. o. za rok 2007. Hospodářským výsledkem je zisk ve výši Kč 107.824,79.
• schválila výroční zprávu společnosti Městské lesy
Dačice s. r. o. Hospodářským výsledkem je zisk ve
výši Kč 44.107,58.
Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. května 2008
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Rekonstrukce lávky přes Dyji

Lávky přes řeku Dyji se dočkají v letošním roce celkové rekonstrukce. Projektová dokumentace vypracovaná P - atelierem z Jindřichova Hradce řeší obnovu
stávající lávky, tj. přemostění vodního toku včetně přilehlého rozlivového území v úseku od železniční trati
k Homolkovu mlýnu.
Starou lávku tvořenou ocelovými nosníky a železobetonovou deskou nahradí konstrukce z lepených dřevěných profilů. Část přemosťující vlastní tok řeky je dnes
podepřena středovým pilířem, který v době povodní
zmenšuje průtočný profil. Proto je konstrukce nové lávky
navržena oblouková bez tohoto středového pilíře.
Ani založení této části nebude jako u stávající lávky
na nábřežních zdech Homolkova jezu, ale na samostatných základových pásech a vrtaných pilotech. Pro
překonání rozlivového území mezi řekou a železnicí
bude použita přímá dřevěná konstrukce uložená na
stávajících pilířích, které budou zrekonstruovány a opatřeny železobetonovými hlavami, do kterých bude lávka
ukotvena.
Na konci před železničním přejezdem bude zachován
současný sjezd směrem k vlakovému nádraží podél železničního náspu.
Světlá šířka lávky mezi madly zábradlí je v celé
délce 3 m. T ento rozměr umožní kromě pěšího provozu i
průjezd kol a v zimním období strojní údržbu.
Objekt lávek bude osvětlen systémem veřejného osvětlení zakomponovaného do jejího tělesa. Při obnově
lávky bude provedena rekonstrukce stávajícího chodníku
podél Homolkova mlýna.
Odhadované náklady na tuto investici byly cca 9 milionů korun. Nejdražší nabídka ve výběrovém řízení dokonce přesáhla deset milionů. Veřejnou soutěž vyhrála
firma Stavby silnic a železnic, a. s., závod České Budějovice s cenou 7 447 859,69 Kč.
T ermín provádění stavby je smlouvou stanoven od
5. kvě tna do 31. srpna 2008.
Město Dačice získalo na rekonstrukci lávek dotaci ze
státního rozpočtu ve výši 4 800 000 Kč. Dačické lávky
jsou důležitou spojnicí mezi městem a sídlištěm za řekou
a taktéž velmi frekventovaným pěším spojením pro zaměstnance T RW-DAS. Jsem rád, že se podařilo připravit
tuto, pro Dačice významnou, stavbu a že v letošním roce
dojde k její realizaci.
Pavel Habr, místostarosta
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Ocenění ministra vnitra

Vítání občánků

Městský úřad v čele se starostou Rudolfem Hájkem
obdržel ocenění ministra vnitra Ivana Langera za skvělou
spolupráci při provozování Czech POINT u. Jak pan
ministr ve svém dopise uvádí, velmi si váží této spolupráce a uvědomuje si, že bez velkého úsilí pracovníků
městského úřadu by nebylo možné projekt Czech POINT u
realizovat.

V sobotu 29. března přivítal starosta pan Rudolf Hájek v obřadní síni Městského úřadu v Dačicích za spoluúčinkování dětí z MŠ Červený Vrch tyto nové občánky:
dvojčata Zuzanu a Jiřího Macků, Andreu Kühtreiberovou,
Matěje Plachého a Michala Hrbáče.

Ing. Karel Macků, tajemník

Archeologické pracoviště v Dačicích
Od února tohoto roku bylo v Dačicích nově zřízeno
pracoviště arche ologického oddělení Národního památkového ústavu v Č. Budějovicích.
Pracoviště poskytuje informační servis pro stavebníky, investory i širokou veřejnost v oblasti archeologické
památkové péče a zároveň provádí záchranné archeologické výzkumy v daném regionu. Kancelář pracoviště
najdete v objektu Státního zámku Dačice - v přízemních
prostorách pod muzeem přímo proti pokladně zámku
(vchod z parku).
V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na kontaktní osobu: Mgr. Zdeňka Prokešová (tel.: 725 586 079,
e-mail: prokesova@budejovice.npu.cz)
Mgr. Zdeňka Prokešová, NPÚ Č. Budějovice

Bronzoví florbalisté na radnici

Informace pro rodiče žáků 5. tříd ZŠ

V úterý 8. dubna přijal starosta města pan Rudolf
Hájek v zasedací síni městského úřadu úspěšnou výpravu
florbalistů ze ZŠ Komenského, která vybojovala na
republikovém finále žáků základních škol bronzové medaile. Mladí sportovci, kteří na ukázku přinesli získaný
pohár, přišli v doprovodu svého trenéra Mgr. Pavla Novotného a ředitele školy
Mgr. Zdeňka Berky.
Kromě malého pohoštění dostali všichni florbalisté jako poděkování za
výbornou reprezentaci školy
a města drobné dárky a pan
starosta jim popřál mnoho
dalších úspěchů na poli
sportovním, ale i studijním.

Vzhledem k malému počtu
uchazečů o studium osmiletého
gymnázia pro příští školní rok
2008/2009 vyhlašujeme 2. kolo
přijímacího řízení.
T ato skutečnost se týká žáků
současných pátých tříd ZŠ a jejich rodičů, kteří o studiu na naší
škole uvažovali a z různých důvodů nevyužili možnost
podat přihlášku do 1. kola přijímacího řízení. Čas znovu
zvážit nabídku kvalitní přípravy žáků pro další studium je
tak prodloužen do konce měsíce května, termínu podání
přihlášek ke studiu. V případě nadaných dětí, u nichž se
v budoucnu předpokládá studium na vysokých a vyšších
školách, by byla škoda nabízené příležitosti nevyužít.
Gymnázia ve větších městech zaznamenávají o studium
víceletých oborů zájem, který výrazně převyšuje počet
uchazečů přijímaných ke studiu.
Veškeré informace potřebné k vašemu rozhodování
získáte na www.gymn-dacice.cz, na telefonním čísle
384 420 432 nebo při osobní návštěvě naší školy.
PaedDr. Aleš Morávek, Gymnázium Dačice
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Změna režimu parkování
Město Dačice oznamuje občanům, že od 2. kvě tna
2008 bude platit nová úprava místního provozu na místní
komunikaci u třech stávajících parkovišť u budovy České
pošty v Dačicích. Změna parkování pro osobní automobily je upravena dopravními značkami na dobu jedné
hodiny ve dnech pondělí až pátek od 7:00 h – 17:00 h
a v sobotu od 7:00 h – 11:00 h. T ato změna úpravy místního provozu upřednostňuje zlepšení podmínek při vyřizování záležitostí v budově poštovního úřadu.
Lubomír Bárta, odbor správy majetku

Je chodník pro auta?
Do redakce zpravodaje nám přišel příspěvek, který
upozorňuje na bezohlednost některých řidičů. Protože se
nejedná o ojedinělý případ, na přání jeho autorky ho
otiskujeme. „Dne 10. 4. 2008 jsem šla ze hřbitova kolem
půl desáté. Náhle jsem dostala šok, přede mnou od Dačic
směrem na hřbitov jelo auto po pěšině pro chodce. Myslím si, že auto na chodníku nemá co dělat. Jsem ráda, že
mě neporazilo. Doufám, že se to nebude opakovat.“
Je pravda, že auto jedoucí po chodníku očekává málokdo, a proto jsou tyto situace velice nebezpečné. I malé
děti se přece učí, že po chodníku se nejezdí.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Připomínky a náměty vůči městu
Podle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích má
občan obce, kte rý dosáhl věku 18 le t, právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce
je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů; jde-li
o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.
Z výše uvedeného vyplývá, že občan města se může
obrátit na všechny orgány města tedy na zastupitelstvo
města, radu města, starostu, místostarostu, městský úřad.
Vzhledem k tomu, že není určena forma jakou má návrh,
připomínka či podnět mít, je možné tato podání činit
písemně, ústně a elektronicky. Obecně platí, že musí být
jasné čeho se podání týká a kdo ho podává (v případě
elektronického podání musí být opatřeno elektronickým
podpisem).
Příslušný orgán města (zastupitelstvo města, rada města, starosta, místostarosta, městský úřad) musí prověřit
skutečnosti v podání uvedené a podle svého zjištění zaujmout k návrhu či podnětu stanovisko, případně rozhodnout
o realizaci adekvátních opatření nebo o tom, že taková
opatření nejsou nutná. Z této povinnosti nicméně e xistují
i určité výjimky, a to pokud byl totožný podnět či
připomínka téhož občana města již dříve vyřízen a nové
podání neobsahuje žádné nové skutečnosti nebo půjde-li
ze strany občana města o zjevné zneužívání práva.
S ohledem na zásadu dobré správy (pojetí veřejné správy
jako služby veřejnosti) je nutné za součást „vyřízení“
podání považovat i informování občana města o z působu, jakým bylo jeho podání vě cně posouzeno a s jakými z ávě ry (postačující přitom je, bude-li v zákonem sta-
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novené lhůtě informace odeslána). Pokud nelze podnět či
návrh ve stanovené lhůtě vyřídit, resp. příslušné šetření
podnětu uzavřít, je třeba, aby byl podatel v zákonem stanovené lhůtě o této skutečnosti informován.
K právu občana obce podle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích je nutné doplnit, že, se vz tahuje pouze na
návrhy týkající se samostatné působnosti města. Případné návrhy a podněty z oblasti přenesené působnosti
(státní správa) jsou vyřizovány v obecném režimu správního řádu.
Ing. Karel Macků, tajemník

Anonymy z fóra? Děkuji, nechci!
T akový je název článku z Hospodářských novin napsaný redaktorem Miroslavem Jelínkem v roce 2005. Publikovaný názor mne zaujal právě svým postojem k anonymům, a proto jsem si ho uložil.
T aké můj náhled na tento druh sdělení je negativní,
což jsem vyjádřil ve svém zamyšlení s názvem „Úvaha
o anonymech“ v bulletinu „Město Dačice informuje“ .
Myslím si, že dále komentovat a podrobně reagovat na
obsah je zbytečné. To nechám na čtenáři. I když byl následující článek napsán v roce 2005, potvrzuje, že některé
věci zůstávají v platnosti a s časem a vývojem situace ve
společnosti nemění svoji hodnotu.
Rudolf Hájek, starosta
„Anonymy z fóra? Děkuji, ne chci! Důvod, proč HN
neotiskují anonymní ohlasy z internetových diskusí, je
velmi prostý. Protože za to nestojí. Naši čtenáři jistě netouží po tom, aby se stránky jejich novin vyznačovaly
vulgárností a hloupostí.
Inte rnet, agora moudrých...
Původně jsem si myslel, že právě internet, který zcela
přirozeným způsobem vyloučí z komunikace ty, kteří
nezvládnou počítačovou gramotnost, bude příležitostí
především pro lidi moudré a poučené, aby si vyměňovali
názory a myšlenky. T akže z diskusí a polemik na
webových stránkách bude doslova prýštit pramen poznání.
T ak nějak jsme si to představovali, když se o internetu jen hovořilo. Spojí lidi celého světa k výměně zkušeností, říkalo se tehdy, a bleskem rozšíří nové vědomosti.
Mnohé z toho se uskutečňuje a je to dobře. Ale již tehdy
někteří přátelé varovali před mým nadšeným optimismem
a vyjadřovali obavy, že nový spojovací prostředek se dá
lehce zneužít. Bohužel dnes jim musím dát v mnohém za
pravdu. Síť sítí denně nabízí nejen nové poznatky a data,
ale také pornografické obrázky, reklamu na sexuální
pomůcky, návody na nezákonné jednání, dezinformace
a demagogii.
...ne bo úkryt z babělých
Když si otevřete stránky, na nichž je příležitost diskutovat a polemizovat, zjistíte, že jsou plné vět a slov,
která by žádný z jejich autorů – až na výjimky – nenapsal,
kdyby je měl podepsat pravým jménem s udáním své
adresy. Obsah těchto „ohlasů“ sice můžeme považovat za
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zajímavý sociologický poznatek o určitém vzorku české
populace, ale to je tak všechno; a přínos toho zjištění je
skličující. Vlastně nic nového pod sluncem, neboť o této
části populace, která si libuje v pokleslé morálce, se to
obecně ví.
Nazvat ženu krávou nebo prostitutkou, fotbalového
trenéra debilem, politika hovadem, bankéře gaunerem –
proč by si to internetový pisálek nemohl dovolit, když
zůstává skryt v anonymitě a nemusí nést žádnou odpovědnost za svá slova, protože mu nehrozí ani žaloba za
pomluvu nebo urážku.
T ak se vytvořila situace, že ti, kteří internetu fandili
a očekávali možnost široké výměny názorů, vyklidili pole
sprosťákům a demagogům, v jejichž sousedství se nechtějí
pohybovat. Udělali to podobně, jako slušní diváci
fotbalových zápasů, kteří je raději sledují doma na
obrazovce, než by měli snášet řev, hulvátství a výtržnosti
fandů.
Staré pravidlo: pode piš se
To je také důvod, proč Hospodářské noviny neotiskují anonymní ohlasy z webových stránek. Protože za to
nestojí. Naši čtenáři jistě netouží po tom, aby se stránky
jejich novin vyznačovaly vulgárností a hloupostí.
Kdo se chce podělit o svůj názor nebo poznatek, jej
raději sdělí redakci elektronickou nebo dopisovou poštou a
podepíše se pod něj i s adresou. To dává záruku, že jde o
autentický názor, za nímž autor stojí a že se nejedná jen o
hec a trumfování, kdo je nejvulgárnější.
Když se někdy stane, že se i v internetových ohlasech
a diskusích objeví zajímavá a poněkud nová myšlenka,
sáhneme po ní. Ale neděláme z toho pravidlo.“
Převzato se svolením autora
z Hospodářských novin, rok vydání 2005
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právní úpravy a nebylo mu vydáno OPZŘ, bude žadatelům
v období od 1. 4. 2008 do 30. 6. 2008 vydán dočasný
doklad „Průkaz profe sní z působilosti řidiče - dočasný
doklad“. V ostatních případech doporučujeme odsunout
vydávání PPZŘ na dobu po zavedení elektronické podpory (pravděpodobně po 1. 7. 2008). Platnost stávajících
dokladů „Osvědčení profesní způsobilosti řidiče“ končí až
31. 3. 2009.
Upozorňujeme, že problémy v mezinárodním provozu
řidičům nehrozí, protože doklad PPZŘ může být v mezinárodním provozu vyžadován po řidiči osobní dopravy
(skupiny a podskupiny D1, D, D1+E, D+E) až od 10. 9.
2008 a po řidiči nákladní dopravy (C1, C, C1+E, C+E) až
od 10. 9. 2009.
Po nabytí účinnosti vyhlášky bude postup podle tohoto
usměrnění upřesněn Metodikou pro vydávání PPZŘ.
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy

Dvě letošní dačická jubilea
Rok 2008 přináší pro Dačice hned dvě zajímavá
výročí. První z nich se váže k nejstarší písemné zmínce
o Dačicích v r. 1183. Pře d 825 le ty se tedy v historických
pramenech poprvé objevuje písemná z práva o Dačicích.
Druhé se váže k výročí obje vu kostky cukru v Dačicích. Letos je 165 le t od r. 1843, kdy byl Radův vynález
uveden v život, vynálezce získal privilegium k výrobě
kostek cukru a kostkový cukr se dostal na trh.
Sérií krátkých článků si během roku obě jubilea připomeneme, k těmto výročím budou připraveny i některé
akce během roku (výstavy v muzeu, městská slavnost
s názvem Dačické cukrování, koncerty, apod.).

První písemnou zprávu o Dačicích
Informace pro vydávání průkazů
profesní způsobilosti řidiče
pro období bezprostředně po účinnosti
zákona č. 374/2007 Sb. (od 1. 4. 2008)
Na základě posledního upřesnění podmínek spuštění
systému elektronické podpory pro vydávání Průkazu profesní způsobilosti řidiče bude tato elektronická podpora
k dispozici pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností
(ORP) přibližně od poloviny dubna 2008. Důvodem tohoto zpoždění je skutečnost, že dosud není známa definitivní
podoba prováděcí vyhlášky k zákonu a proto nemohlo
dojít k otestování aplikace elektronické podpory. V tomto
období bude nutné přistoupit k některým mimořádným
opatřením tak, aby bylo možné dodržet povinnosti vyplývající z platné právní úpravy a ochránit oprávněný zájem žadatelů o vydání Průkazu profesní způsobilosti řidiče
(PPZŘ).
V uvedeném období ORP v případech, kdy nebude
možné odložit výměnu dokladů na pozdější období, zejména v případech, kdy žadateli platnost Osvědčení profesní způsobilosti řidiče (OPZŘ) končí počátkem dubna
tohoto roku, nebo řidič byl přezkoušen podle dosavadní

přináší kronika opata premonstrátského kláštera v Milevsku Jarlocha. Podle této zprávy se želivský opat Gotšalk, Jarlochův učitel, o Vánocích r. 1183 při svém návratu
z vizitační cesty po premonstrátských klášterech zastavil
na hradě Bítově a potom u Konráda Oty ve Znojmě. Zde
se setkal s olomouckým biskupem Pelhřimem, který měl
knížeti vysvětit kostel v jeho vsi Dačicích.
„... in villa, que vocatur Dassyce ...“
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Z této zprávy lze usuzovat, že Dačice v této době ležely na území znojemského knížectví, patřily do správního
obvodu bítovského hradu. Biskup Pelhřim se chystal posvětit kostel v Dačicích, takže stavba nového kostela (románského v místech dnešního farního kostela sv. Vavřince) byla dokončena nejpozději právě v roce 1183.
První písemná zpráva však nezachycuje Dačice v jejich počátku, ale v době, kdy se již proměnily z obyčejné
zemědělské osady na středisko farnosti, pod které spadaly
i okolní vesnice.
Viz: Dějiny Dačic. Kapit. II., Bistřický, Jan: Zeměpanské a křižovnické Dačice. Dačice 2002.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Zápisy do kronik města Dačice
a místních částí za rok 2007
Smyslem psaní kronik či pamětních knih obcí je zachycení co největšího počtu významných událostí a jejich
popisu v daném místě. Kronikáři zaznamenávají veškeré
podstatné dění a zanechávají tak pro budoucí generace
základ ke studiu regionálních či lokálních dějin.
Shromažďování informací v průběhu roku a finální
zápisy ročních událostí do kronik je krásná, zajímavá, ale
hlavně odpovědná a mravenčí práce, na které se v současné době podílí v Dačicích a místních částech osm kronikářů.
Bílkovské dění sledovala vloni poprvé Mgr. Vladimíra
Kamišová, která vedení kroniky převzala od Jaroslavy
Baštářové, v Borku se o zápisy stará Ing. Jiří Koudelka,
v Chlumci Drahomíra Janáková, v Hradišťku Jan Marek,
v Malém Pěčíně Irena Nováková a kroniku města Dačice
vede PaedDr. Vítězslav Jindra. V roce 2007 se po dlouhých 60 letech vrátili k psaní kroniky Toužínští a této
práce se ujala paní Hana Veverková a po 17 letech pokračuje v sepisování událostí Velkého Pěčína také nová kronikářka, kterou se stala Jaroslava Hroudová.
Jednou za rok se kronikáři k přednesu svých zápisů
sejdou na radnici, toto setkání se letos konalo ve středu
16. dubna. Z jednotlivých pamětních knih budeme v následujících číslech zpravodaje otiskovat úryvky zápisů. Dnes
nabízíme stručný přehled o tom, jak dlouho a případně
v kolikátém svazku je kronika příslušných částí vedena.
Kronika města Dačice
Kronika byla založena
v roce 1922. Zápis za rok
2007 byl proveden do nového, již osmého, svazku.
První až šestý díl je uložen
v Okresním archivu v Jindřichově Hradci, sedmý
dokončený díl, který uchovává zápisy z let 1996 2006 je v současné době na
odboru kultury a cestovního ruchu a bude předán do
městského muzea a galerie.
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Všechny svazky městské kroniky mají kvalitní vazbu.
Osmý díl o rozměrech 30 x 39 cm má desky z hnědé
žíhané teletiny, zdobené mosazným kováním a zlaceným
nápisem Kronika města Dačice, předsádky jsou z ručního
papíru. Na kronikáře v ní čeká 624 stran. Přihlédneme-li
k tomu, že roční ručně psané zápisy jsou v rozsahu 40 - 45
stran, měly by se do ní vejít záznamy událostí dalších třinácti až patnácti let.
V roce 2006 byly všechny svazky městské kroniky,
stejně jako všechny kroniky místních částí, elektronicky
zazálohované. Jejich skenování provedli pracovníci státního archivu v Třeboni.
Nedílnou součástí každého ročního zápisu v městské
kronice je také samostatná příloha soudobé dokumentace,
kterou tvoří výstřižky z novin, fotografie, pohlednice,
plakáty a pozvánky na významné události, volební propagační materiály apod.
Kronika místní části Bílkov
Kronikářka Bílkova zaznamenává události do třetího
svazku pamětní knihy, ve kterém jsou zápisy od roku
1999, druhý díl obsahuje záznamy z let 1947 - 1998 a první od svého založení v roce 1922 do roku 1946.
Kronika místní části Borek
Pamětní kniha Borku byla založena již v roce 1914.
S přestávkami v letech 1980 - 2000, kdy se do ní nezapisovalo, jsou záznamy prováděny stále do původní, dnes již
94 let staré, knihy.
Kronika místní části Hradišťko
Pamětní kniha byla na základě usnesení obecního zastupitelstva založena 1. února 1923 a jejím vedením byl
pověřen místí rolník - pan Marek. Od té doby až do současnosti toto příjmení měli všichni kronikáři, kteří kroniku
obce vedli.
Kronika místní části Chlume c
Zápisy jsou od roku 1977 prováděny do druhého
svazku. První díl byl založen začátkem 20. let 20. století a
veden do roku 1976.
Kronika místní části Malý Pěčín
První zápis byl uskutečněn v roce 1912 a první svazek
byl ukončen rokem 1986. V roce 2007 byl předán k uložení do Okresního archivu v Jindřichově Hradci.
Kronika místní části Toužín
Zápisy v této pamětní knize jsou krátké a zaznamenávají události z let 1926 - 1946. Poté bylo psaní kroniky
přerušeno a kniha je uložena v depozitáři okresního archivu. Zápis za rok 2007 je úvodním záznamem v novém
svazku.
Kronika místní části Velký Pě čín
Pamětní kniha Velkého Pěčína je z roku 1925. S menší
přestávkou v poválečných letech byla vedena každoročně
až do roku 1988. Zápisy z let 1989 - 2006 se neprováděly.
Kronikářka místní části, která byla jmenována v roce 2007
ale toto období za pomoci pamětníků, pramenů z tisku
a informací z městského úřadu doplnila a bude pokračovat
v zaznamenávání důležitých událostí Velkého Pěčína i v
dalších letech.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Řidičské oprávnění sk. B a přívěsy
Častým dotazem k řidičským oprávněním bývá rozsah řidičské skupiny B ve vztahu k možnosti řídit některé
druhy motocyklů, souprav nebo traktorů. Pokusím se
stručně a bez opisování zákona vyjádřit to nejdůležitější.
Vzhledem k tomu, že se tato problematika hemží různými
pojmy, které se leckdy překrývají, je orientace v této záležitosti poněkud nesnadná. Skupina B, kterou si převážná
většina řidičů zařazuje jako „zkoušky na osobní auto“ , má
však větší rozsah. Držitelé této skupiny mohou řídit ta
vozidla, která mají nejvyšší přípustnou hmotnost max.
3 500 kg (tato je uvedena v TP a je obdobou dříve používané celkové hmotnosti, tj. součtu hmotnosti vozidla bez
nákladu a max. hmotnosti možného nákladu) a zároveň
jsou schválena max. pro přepravu 9 osob včetně řidiče.
Oprávnění tedy zahrnuje i traktory, zemědělské a stavební stroje, dokonce i nákladní automobily, které splní
uvedený limit. Ve vztahu k motocyklům, je u sk. B možné řídit tzv. motocykly a mopedy s konstrukční rychlostí
do 45km/h. Ve vztahu k možnosti používat přípojná
vozidla, si musí řidič sk. B nejdříve uvědomit, zda při
eventuelním zamýšleném zapojení přívěsu do soupravy
připouští výrobce tažného vozidla určitou tzv. nejvyšší
přípustnou hmotnost přívěsu. Je tedy dost dobře možné
podle zápisu v T P, že za lehká tažná vozidla nebude nikdy
legitimně možné připnout těžké přívěsy, protože údaje
v TP vozidla toto vylučují a nejsou splněny podmínky pro
zapojení do soupravy.
V případě, že je tato podmínka splněna, platí, že u sk.
B řidič může řídit soupravu, kde tažné vozidlo bude mít
maximální přípustnou hmotnost až 3 500 kg a přívěs max.
750 kg přípustné hmotnosti. Další možností u sk. B je
řízení soupravy, která může mít max. přípustnou hmotnost až 3 500 kg s tím, že přívěs může mít přípustnou
hmotnost i přes 750 kg. T ato hranice hmotnosti je potom
omezena podle podmínek pro zapojení vozidel do soupravy jak uvádím výše a dále tím, že max. přípustná
hmotnost přívěsu nebude větší než hmotnost tažného
vozidla připraveného k jízdě bez nákladu, tedy tzv. pohotovostní hmotnost.
Shrnuto, jestliže jsou výše uvedené podmínky splněny, není třeba být držitelem dalších skupin. Skupiny B+E
nebo C+E opravňují k řízení souprav, které překračují
výše uvedené limity. Opět i zde platí podmínky zapojitelnosti do soupravy vyjádřené podle parametrů uvedených v TP vozidel, toto se nedá pochopitelně zhojit žádným vyšším řidičským oprávněním.
Mgr. J. Nosek, e-mail: nosek@autoskolanosek.cz

OÁZA
CENTRUM PŘÍRODNÍ MEDICÍNY
Masáže. Kraniosakrální terapie.
Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.
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Deratizace v r. 2008
V období od 12. 5. 2008 do 16. 6. 2008 bude na území města Dačic a jeho místních částech probíhat tradiční
ohnisková deratizace, kterou bude provádět odborná firma DDD, s. r. o. T řebíč. V průběhu ohniskové deratizace
budou ošetřeny kromě jiného i plochy veřejného prostranství se zjištěnými pobytovými stopami myšovitých
hlodavců. Upozorňujeme proto občany na zákaz volného
pobíhání zvířat na veřejném prostranství dle vyhlášky
o veřejném pořádku Města Dačic č. 1/2006.
Věra Smetanová, odbor správy majetku

Město Dačice a odpady v r. 2007
Jak zacházíme s odpady a dokážeme je třídit? Kam se
řadíme v krajském měřítku v třídění odpadů?
Město Dačice zajišťuje pro občany města a jeho
místních částí služby v oblasti odpadového hospodářství
prostřednictvím firmy .A.S.A Dačice s. r. o., která je zároveň i provozovatelem sběrného dvora odpadů v Dačicích,
U Stadionu 50/V. Firma .A.S.A s. r. o. zajišťuje svoz
směsného komunálního odpadu, sběr a svoz separovaného odpadu a na sběrném dvoře zajišťuje i sběr nebezpečného odpadu a zpětný odběr vyřazených elektrospotřebičů, osvětlovacích těles (zářivky, průmyslová světla,...),
baterií, bioodpadu a velkoobjemového odpadu.
V r. 2007 bylo svezeno 1 703 t směsného komunálního odpadu (popelnice a odpadkové koše), což představuje
68 % celkového ročního množství odpadu, v přepočtu
každý občan Dačic a místních částí vyprodukoval cca 217
kg tohoto odpadu. V loňském roce bylo formou zpětného
odběru na sběrný dvůr odpadů předáno cca 153 tun
vyřazených el. zařízení pro další ekologické zpracování
a využití.
Za rok 2007 občané našeho města a místních částí
vyseparovali celkem 201,05 t tříděného odpadu tzn. papíru, barevného a bílého skla, směsného plastu, nápojových kartonů a železného odpadu tj. v průměru 25,64 kg
na jednoho obyvatele. Množství separovaného odpadu se
stále zvyšuje a za to patří poděkování všem, kteří se na
třídění podílejí a pomáhají tak chránit naše životní
prostředí (údaje jsou uvedeny bez výkupen druhotných
surovin).
Přehle d se parovaných odpadů Dačice
v le tech 2002 – 2007 (údaje v tunách)
tetra

žele zný
šrot

celkem

3,68
4,56

99,31
113,01

sklo

PET

papír

2002
2003

48,72
54,13

16,03
17,64

30,88
36,68

2004
2005
2006

72,24
65,30
65,73

20,60
18,91
32,83

63,15
59,11
72,83

0,30
1,38
7,63

12,50
15,15
13,92

168,79
159,85
192,94

2007

89,14

43,54

56,16

0,80

11,41

201,05

Martina Šlápotová - tel. 606 743 060
www.detoxcentrum.wbs.cz

Pro porovnání uvádíme i celokrajskou statistiku za rok
2007.
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V loňském roce vytřídil každý Jihočech v průměru
25,1 kg odpadu, který byl dále zužitkován a zpracován na
nové výrobky. Průměrný občan vyprodukuje ročně okolo
175 kg domovního odpadu, vloni se tedy podařilo téměř
15 % odpadu neuložit na skládku. A to je již velmi dobré
číslo. V kraji vytřídíme nejvíce papíru, vloni to bylo přes
12 kg na osobu. Možná se to zdá na první pohled málo, ale
celkově se tak podařilo zachránit minimálně 7000 stromů,
které by jinak musely být pokáceny na výrobu papíru,
nemluvě o úsporách vody a energií. Na druhém místě
nejvíce třídíme sklo, vloni to bylo přes 7,5 kg na osobu,
což představuje na každého téměř 20 nových pivních či
limonádových lahví. Nehledě na to, že výroba skla ze
střepů je mnohem méně náročná na energie. Třetí místo
obsadily plasty. T ěch je 5,6 kg, což také není k zahození.
Přepočítávání plastů na např. spotřebovanou ropu je
poněkud složité, a tak lze říci, že tímto způsobem bylo
zabráněno, aby přes 900 vagonů s odpadem skončilo na
skládkách. Starý plast nakonec nalezl využití v nových
výrobcích, umělými vlákny počínaje a stavebními prvky
konče.
Obyvatelé Jihočeského kraje se postupně zapojují
i do třídění nápojových kartonů (krabic od mléka, džusů
apod.), ale v loňském roce činil průměr na jednoho obyvatele jen dva vytříděné nápojové kartony za rok. Kraj ve
třídění odpadů mírně zaostává za zbytkem republiky. Je to
způsobeno zejména nižším zapojením obyvatel do třídění
plastů a faktem, že se na mnoha místech sbírají jen PET
lahve.
Nezapomeňte , třídění odpadů dává starým vě cem
nový život.
Věra Smetanová, odbor správy majetku

Jarní vypalování suché trávy
Vážení spoluobčané, mnozí z Vás řešíte problém, jak
se zbavit shrabané suché trávy, listí a dalších odpadů při
úpravě okolí domů, chat, chalup a zahrádek. Někteří to
řeší spalováním na hromadách za dozoru, jiní to řeší
plošným vypalováním porostů. Dovoluji si upozornit na
Nařízení kraje č. 1 z roku 2002, ze kterého vyjímám nejdůležitější informace. Toto „Nařízení“ je též dostupné na
internetových stránkách Krajského úřadu v Č. Budějovicích (www.kraj-jihocesky.cz), záložka – předpisy pro
práci kraje, podzáložka – nařízení kraje.
Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů (podnikajících fyzických
osob) k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů.
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro
účely tohoto nařízení rozumí období:
a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků, jejich posklizňové úpravy a skladování; je vymezena zahájením hlavních přípravných prací spojených se
sklizní a ukončena skladováním;
b) provádění požárně nebezpečných činností v lesích
spojených s činnostmi, které jsou prováděny při
hospodaření v lese1) a využívání přírodního prostředí
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k rekreačním účelům v období sucha; z a období sucha 2) se pro účely tohoto nařízení považuje období
od 1. 4. do 31. 10. kalendářního roku;
c) mimořádných klimatických podmínek.
Konkrétní stanovení podmínek požární bezpečnosti
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a povinností
fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob je uvedeno v Nařízení kraje č. 1/2002.
1)

§ 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve zn. pozd.
předp., § 1 odst. 2 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zn.
pozd. předpisů,
2)
§ 32 odst. 2, zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí

Cyklisté vítáni míří do třetí sezóny
Cyklisté vítáni je celonárodní certifikační systém, který z pohledu cyklistů prověřuje a zkvalitňuje nabídku
služeb a vybavenost stravovacích
a ubytovacích zařízení, turistických
cílů a kempů. Probíhá pod záštitou
známé Nadadce Partnerství. Certifikace obsahuje standardy srovnatelné se systémy jiných
evropských zemí (např. Bett & Bike v Německu nebo
RADfreundliche Betriebe v Rakousku).
Díky dotaci z fondů EU a podpoře Ministerstva pro
místní rozvoj ČR první zájemci získali v roce 2006 certifikaci zdarma. Od roku 2007 se projekt samofinancuje
a proto se platí nevysoký roční příspěvek. T en kryje
náklady na pravidelnou kontrolu objektů, administraci
certifikačního systému a na cílenou propagaci zařízení
coby vhodného cíle pro cyklisty. Cesty propagace a odkazy na partnery, kteří využívají údaje o certifikovaných
objektech, jsou zveřejněny na stránkách www.cyklistevitani.cz. Do května vyjde také tištěný katalog certifikovaných zařízení.
Při přechodu projektu na režim samofinancování
někteří majitelé a provozovatelé odpadli v okamžiku, kdy
měli poprvé zaplatit roční smluvní příspěvek. Po pravidelné roční kontrole byla několika majitelům smlouva
vypovězena. Stalo se tak ku prospěchu věci, zůstali jen ti,
kteří si známky Cyklisté vítáni váží a své závazky cílevědomě plní.
V současné době je v databázi Cyklisté vítáni evidováno 665 certifikovaných objektů a před začátkem sezóny
se hlásí množství nových vážných zájemců. Certifikát si
nelze zakoupit, zařízení musí splnit základní podmínky
v oblasti poskytování služeb hostům a návštěvníkům, kteří
přijedou na kole. Chráněná známka Cyklisté vítáni se dnes
mezi vyznavači pohybu na jízdním kole stala synonymem
kvalitních služeb pro hosty – cyklisty.
Zařízení, pyšnící se právem užívat chráněnou známku
Cyklisté vítáni, snadno poznáte podle venkovního štítu
s nápisem CYKLIST É VÍT ÁNI pod stylizovaným bílým
bicyklem na tmavozeleném podkladu se širokým úsměvem v předním kole. Každý host má možnost seznámit se
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s nabídkou služeb pro cyklisty, viditelně umístěnou na
přístupném místě. Ty pak podle potřeby využije. Následně
se na internetu (a připravujeme i SMS) může vyjádřit ke
kvalitě jemu poskytnutých služeb a tím ovlivnit celkovou
známku, která je uváděna v informacích o každém zařízení
(na www.nakole.cz/cykliste-vitani/). Do systému se dostanou jen hodnocení odůvodněná a neanonymní. Hodnocení
je určeno veřejnosti i provozovatelům, sledujeme ho i my
hodnotitelé a proto musí být zaručena jeho objektivita.
Při plánování výletu či dovolené na kole vám doporučuji věnovat pozornost certifikovaným objektům. Na
internetu najdete nejen odkaz na jejich webovou stránku,
základní informace a zákaznické hodnocení, ale také
interaktivní mapu ČR s plánovačem tras s možností výběru certifikovaných zařízení podle regionů a kategorií
a jejich popisem. Jistě vás zaujme možnost získat informace o certifikovaných zařízeních ať již v domácím regionu
nebo i jinde, kam hodláte na kole zamířit.
Vám, kolegové a příznivci cyklistiky, přeji do sezóny
2008 hodně pohodových kilometrů v našich nádherných
Jižních Čechách i jinde. A také co nejvíce dobrých zkušeností se službami zařízení označených logem Cyklisté
vítáni.
Jiří Jokl, akreditovaný hodnotitel
Národní certifikace služeb cest. ruchu Cyklisté vítáni
Doplnění: Ubytovatelé, kteří mají v současné době
smlouvu s IC Dačice o propagaci a jsou držiteli certifikátu
Cyklisté vítáni jsou: Hotel Dyje, Hotel U Koníčka, Motel
Dačice, Penzion Chytrov, Hotel Arkáda a Ubytovna Zahrádky.

Oddíl SPV při TJ Centropen Dačice
vás zve na tradiční turistickou akci

BRANOU PODYJÍ
na kole i pìšky
24. května 2008
Trasy cyklo: Pro zájemce jsou připraveny trasy o délce
30 - 80 km, vyjíždí se od 8:00 do 9:00 h
Pěší trasy:
10 km (start 9:00 - 14:00 h), 15 km (start nejpozději
0,5 h před odjezdem vlaku do Slavonic v 9:23 h a
11:22 h, vychází se z Mutišova), 25 km (start vychází
se 7:00 - 9:00 h), 35 km - (start nejpozději 0,5 h před
odjezdem vlaku do Slavonic v 7:24 h, jde se ze Slavonic), 50 km - (start 6:00 - 7:00 h)
Zvláštní trasa pro děti s rodiči: 7 km - start v 9:30 h,
doprovod bude zajištěn.
Hlavně buřta s sebou, bude se opékat. Na všechny,
kteří dojdou do cíle v Sokolovně do 17 h, čeká drobný
suvenýr na památku.
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Město Dačice
nabízí pronájem volného bytu

č. 3, ul. Nivy, č. p. 164, Dačice IV
2+0 o velikosti:
Pokoj
Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna
WC
Komora
Celkem

12,75 m2
28,50 m2
5,95 m 2
5,39 m 2
0,94 m 2
3,18 m 2
56,71 m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou od 1. 6. 2008 do 31. 5. 2017 s tím ze
zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření
nájemní smlouvy a současně vysloví souhlas se zaplacením předplaceného nájemného ve výši 27 000
Kč. Při podání nabídky složí zájemce jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15 000 Kč na
pokladně MěÚ v Dačicích nebo bezhotovostně na
účet Města č. ú. 6015-0603143369/0800, variabilní
symbol 164003.
Vylosovanému zájemci bude při uzavření smlouvy
zaplacená jistota odečtena z částky předplaceného
nájemného. Základní měsíční nájemné za byt bude
odečítáno z částky předplaceného nájemného až do
jejího vyčerpání.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce
od schválení nájmu radou města, zaplacená jistota se
nevrací.
Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená
jistota vrácena.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu
od 1. 6. 2008 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřetelně označené

„NEOTVÍRAT – pronájem bytu č. 3,
Dačice 164/IV“
nabídku předplaceného nájemného v celkové částce
27 000 Kč a vylosuje si první místo na uzavření nájemní
smlouvy.
Kone čný termín pro podání ž ádosti:
9. 5. 2008 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Více informací na bytovém odboru MěÚ Dačice,
tel.: 384 401 234
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
s žádným zájemcem
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Cílem akce není prezentace terapeutické komunity
nebo smysluplné prožití volného času zdejších klientů,
kteří se během intenzivního několikaměsíčního pobytového programu zcela zbavují své drogové závislosti. Cílem
je naopak „něco dát“ . Jde o to vytvořit bohatý program,
jde o vzájemné poznání a sblížení se s prostorem historického centra, které návštěvník prožije jako součást hry,
tvorby nebo tance.
Mgr. Eva Kaličinská
Sdružení Podané ruce, o. s.

International Police Association o. s.
a Město Dačice
zvou vš echny zájem ce na akci

DEN PRO BEZPEČÍ 2008
která se koná v sobotu

17. května 2008 od 9:00 do 12:00 h
v Dačicí ch, ul. Hradecká
Odpol ední část programu:

Koncert v rámci Dne pro bezpečí
15:00 h v MěKS

Nejenom Afričani vystoupí
na dačickém náměstí
Sdružení Podané ruce, o. s. T erapeutická komunita
Podcestný Mlýn pořádá ve spolupráci s Městským úřadem Dačice a ČSOB akci na náměstí pro širokou veřejnost. Náměstí je místem, kde dochází k setkávání se
všemi rozměry. 24. května nabídne centrum v Dačicích
i něco navíc. Setkají se zde lidé, kteří spolu budou komunikovat, tvořit a hrát si. Program začíná ve 14:00 h a jeho
součástí je vystoupení mažoretek, soutěže pro děti, malování na obličej, koncert afrických hudebníků z Konga
a další.
ČSOB, Sdružení Podané ruce o. s., T erapeutická komunita Podcestný Mlýn a město Dačice spolu vytvořili
projekt Hrou Afrikou. Sobotní odpoledne se Havlíčkovo
náměstí v Dačicích promění v soutěžní dráhu pro nejmenší, v galerii, kde si návštěvníci prohlédnou díla dětí ze
ZUŠ a kde si zároveň budou moci nechat pomalovat
obličej, aby si vzápětí mohli zatančit a zabubnovat s Afričany. Koho Afrika neláká, ten si může poslechnout pěvecký sbor, dačickou dechovku nebo si koupit hrnek klientů
Podcestného Mlýna.
Kromě již zmíněných pořadatelů se na akci budou
podílet i Dům dě tí a mládeže a Základní umělecká
škola Dačice. Děti výtvarných kroužků si společně zamalují na téma Afrika. Jejich drobná díla nejenže budou
ke zhlédnutí přímo na náměstí, ale pět nejzdařilejších
bude věnováno do prostor areálu léčebny dlouhodobě nemocných.

Pro účastníky a diváky je p řipravený bohatý pro gram,
na kterém s e mj. představí s ukázkami techni ky
a zabezpečovací ch systémů Polici e ČR, hasiči,
Autoškol a Pavel Antonů, Červený kří ž,
Autosal on Souček s. r. o. a další.
Chybět nebude jízda zru čnosti na kolech pro děti,
zkuš ební jízdy a výstava aut omobilů atd.
Občerst vení na místě zajištěno.
Na odpoledním koncert ě se předst aví Městs ký dechov ý
orchest r ZUŠ Dači ce pod vedením Milana Ku bka,
sólo na trubku Evžen M ašát. Vstup voln ý.
Úprava prog ramu vyhrazena.

Aktuality z Pohádkového království ocenění dačické pohádkové kanceláře
v Městském muzeu a galerii
V T áboře proběhl 11. dubna již VI. Pohádkový den
Pohádkového království jižních Če ch, Šumavy a Příbramska.
Program se uskutečnil za účasti
pohádkového krále Zdeňka T rošky,
představitelů města T ábora a zástupců jednotlivých pohádkových kanceláří. Byl pokřtěn nový cestovní pas
Pohádkového království, zároveň byly předány prestižní ceny České pohádkové akademie za rok 2007.
V kategorii sportu byla oceněna pohádková kancelář Městského muzea a gale rie v Dačicích, a to z a
Zvonkový průvod, který se konal v Dačicích na začátku prosince 2007.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Anketa
Dačický dětský sbo r Kvítek
vyhlašuje u příležitosti 10. výročí
svého založení anketu s následující
otázkou:
Prv ní zkouška sboru se uskutečnila v e školním
roce 1997/1998, kterou písní začala?

AKTUÁLNÍ INFORMACE
v
v

v

Marjánko, Marjánko
Na tý louce zelený

v

Alou páni muzikanti

v

Vyplněné anketní líst ky můžete o sobně odevzdat
do 7. května 2008 na Infocentru, Palackého nám.
1/I, Dač ice. V pátek 9. května proběhne při slavnostním koncertu slosování sp rávných odpovědí
a vítěz obdrží věcnou cenu.
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V témže roce podnikl také své první koncertní turné
do Itálie a na Slovensko.
Ze soutěžního festivalu, který se konal v r. 2006
v belgickém Neerpeltu, si Kvítek přivezl 1. cenu se
zvláštním ohodnocením poroty „cum laude“ . V tomto roce vzniklo také první profilové CD sboru.
V r. 2007 se sbor Kvítek zúčastnil Mezinárodního
festivalu Bohuslava Martinů v Pardubicích. V kategoriích dětské sbory, duchovní hudba a komorní
sbory do 16 členů získal zlatá pásma. V soutěži
o Grand Prix získal hlavní cenu a stal se tak absolutním vítězem celé soutěže.
V témže roce dostal cenu Jiřího Koláře na svatováclavském festivalu FONS, který se konal ve Žďáru
nad Sázavou.
V únoru 2008 se stal Kvítek vítězem kategorie dívčí, ženské a mužské sbory na festivalu soudobé
hudby „Canti veris“ a navíc obdržel od poroty zvláštní ocenění za provedení cyklu Zdeňka Lukáše Písně
letních dnů a nocí.

Údaj e pro slos ování

Jméno a příjmení:
Adre sa:

Kulaté výročí Kvítku už za několik dní
Ve třech předcházejících číslech jsme představili hostující soubory, které se ve dnech 8. - 10. května zúčastní
oslav 10. výročí založení sboru Kvítek. Jako poslední
představujeme v souhrnné vizitce domácí soubor, který za
relativně krátkou dobu existence dosáhl na hudebním poli
významných úspěchů.

Dačický dětský sbor
Sbor je součástí Základní umělecké školy v Dačicích.
V roce 1997 jej založil sbormistr Vítězslav Hergesel.
O dva roky později na sebe upozornil na regionální soutěži dětských pěveckých sborů a od roku 2000 je pravidelně vybírán na národní přehlídky, kde získává ocenění
odborné poroty.
V současné době pracuje ve třech odděleních sboru
více jak 110 dětí.
PRAMÍNEK: děti ve věku od 5 do 7 let
ČERVÁNEK: děti od 8 do 11 let
KVÍTEK: koncertní sbor od 11 do 19 let
Repertoár Kvítku je široký, zahrnuje skladby od nejstarších dob až po současnost, duchovní hudbu renesance
i současných autorů, náročnější úpravy lidových písní
i moderní populární hudbu. Mnoho dětí je schopno doprovodit zpěv sboru i hrou na hudební nástroje.
v V r. 2004 se stal Kvítek absolutním vítězem celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v Novém
Jičíně.
v V r. 2005 zvítězil na mezinárodním festivalu Young2005 Prague v kategorii dětských sborů.

Důležitým posláním sboru je koncertní činnost. Vedle
pravidelných koncertů, jako je podzimní, adventní, vánoční, jarní a závěrečný koncert, vystupují děti i na výchovných koncertech pro MŠ, ZŠ a Gymnázium v Dačicích.
Uměleckému růstu jednotlivých oddělení pomáhají
i výměnné pobyty u partnerských sborů, jakými jsou např.
Ondrášek z Nového Jičína, Carmina z Rychnova nad
Kněžnou, Motýli ze Šumperka, Žďáráček ze Žďáru nad
Sázavou a také přípravná oddělení sborů Primavera
z Brna a Severáček z Liberce. T ato setkání přinášejí nezapomenutelné zážitky a mnohá krásná přátelství umocněná
hlubokými dojmy ze společných koncertů.
Sbory řídí od počátku jejich zakladatel Vítězslav Hergesel, absolvent konzervatoře v Plzni. Na klavír a varhany
sbor doprovází MgA. Blanka Henzlová, absolventka
JAMU v Brně, hlasovou výchovu dětí vede Mgr. Ivana
Šedová, absolventka VŠMU v Bratislavě.
Činnost tělesa organizačně a finančně zajišťuje OS
Kruh přátel Dačického dětského sboru.
Pozvánku na oba koncerty, které se v rámci oslav
uskuteční přinášíme na následující straně. Na všechny
své příznivce se těší zpěváci z Kvítku a pořadatelé.

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

04/2008

5. ročník PROCHÁZKY POHÁDKOU
sobota 31. května 2008
od 14 ho din
v zámeckém parku
Těšíme se na Vás!
Jménem všech pořadatelů ZŠ Komens kého Dači ce

TRW-DAS a.s. Dačice
děkuje

Restauraci a hotelu U Koníčka,
Palackého nám. 50/I Dačice

za poskytnutí slev
pro zaměstnance TRW-DAS a.s.
Po předložení zaměstnanecké identifikační karty bude
poskytnuta sleva ve výši:
Nad 1.000,- Kč - sleva 5% při platbě v hotovosti,
kreditní kartou, na fakturu
Nad 2.000,- Kč - sleva 5% při platbě kreditní kartou
Nad 2.000,- Kč - sleva 10% při platbě v hotovosti,
na fakturu
Uplatňování sle vy nutno oznámit pře d vystavením
účtenky!!
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Vítání ptačího zpěvu 2008
Chtěli bychom Vás letos opět pozvat na Vítání ptačího z pě vu (Inte rnational Dawn Chorus Day), a to dne
3. 5. 2008 v Te lči a 4. 5. 2008 v Toužíně u Dačic.
Projdeme se společně po okolí, seznámíme Vás s našimi nejběžnějšími druhy ptáků a jejich řečí. Pokud patříte
k již tradičním návštěvníkům této akce, vězte, že letos se
můžete těšit navíc na ukázku kroužkování ptáků. Zároveň
letos vyhlašujeme pro děti soutěž o nejhezčí kresbu na
téma „Ze života ptáků“. Každé z dětí, které přinese na
Vítání kresbu, od nás dostane malou pozornost, autory
nejhezčích obrázků odměníme.
Akci pořádá ZO ČSOP Vysočina za finančního přispění nadace ROS. Případné informace: Hana Uhlíková,
tel. 776 363 491, uhlikova@fld.czu.cz.
3. 5. 2008 Te lč
7:00 h
sraz u Záchranné stanice volně žijících
živočichů T elč
7:00 – 9:30 h vlastní Vítání (pozorování ptáků, povídání o nich, ukázka kroužkování)
10:00 h
soutěž pro děti
10:00 – 12:00 prohlídka Záchranné stanice volně žijících živočichů T elč
4. 5. 2008 Toužín
7:00 h
sraz u loděnice v T oužíně
7:00 – 9:30 h vlastní Vítání (pozorování ptáků, povídání o nich, ukázka kroužkování)
9:30 h
soutěž pro děti
Ing. Hana Uhlíková

Platné od 1. května 2008
Domovinka informuje
TRW – DAS a.s. uvítá další nabídky od ostatních
podnikatelů.

Dne 14. května 2008 v 18:00 h pořádá Domovinka
v Dačicích ukázku šití patchworku - textilní techniky tvořivého kombinování a sešívání různých kousků látky do
tvarů polštářků, dek apod. Zajímavou techniku předvede
paní Alscherová.
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Dům dětí a mládeže
Ø

Ø

zve rodiče a všechny příznivce mažoretkového sportu na vystoupení kroužků mažoretek do přírodního
divadla v zámeckém parku ve čtvrtek 1. kvě tna od
13:30 h. Mažoretky bude doprovázet Městský dechový orchestr.
upozorňuje zájemce o letní tábory, že tábory příměstské jsou již zcela obsazeny. Poslední volná místa
jsou už pouze na tábor v Dolním Radíkově, pořádaný
v termínu 13. - 22. 7. 2008
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Kadeřnictví
Svatoslava Květoňová
Dačice, Göthova 71/I (budova pošty, 2. patro)
Provozní doba:
Po - Pá: dle objednávky, So: - svatby

tel. 728 959 234, 774 140 108

Občanské sdružení Veritas
pořádá ve dnech

10. 5. - 31. 5. 2008
výstavu

Cesta Evropou
s Konferencí evropských
protestantských muzeí
Výstava připomíná významnou iniciativu
České republiky z roku 2001.
Slavnostní zahájení 10. 5. ve 14:30 h
v Justičním sále Státního zámku T elč

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice

nabízí

učebna – ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra,
www. autoskolanosek.cz, kompletní info, cv ičné testy
Telef on: 567 223 888, mobil 603 236 669

pronájem nebytových
prostor v areálu budovy
autobusového nádraží
v Dačicích
bližší informace
na tlf. : 606 612 474

Přihlášky do kurzů
vždy v pondělí 14:00 - 16:00 h
školné splátkově, sobotní výuka, zdarma učebnice
a výukov é CD

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

04/2008

A DOJELI JSME SI PRO BRONZ!!!
Když jsem psal o vítězném tažení našich žáků kvalifikací na republikové finále ve florbalu žáků základních
škol, nazval jsem svůj příspěvek ,,A JEDEME DÁL“ . Po
skončení republikového finále v Uherském Brodě můžu
napsat A DOJELI JSME SI PRO BRONZ.

1. dubna odjel tým ZŠ Komenského Dačice na republikové finále do Uherského Brodu bojovat o medaile ve
sportu, který se dnes stává nejpopulárnějším sportem naší
mládeže. Finále se zúčastnilo 6 družstev, rozdělených do
dvou skupin. Ve skupinách se družstva utkala každý s
každým a druhý den vítěz skupiny A hrál s druhým ze
skupiny B o postup do finále a obráceně vítěz B s druhým
z A skupiny.
My jsme měli ve skupině domácí družstvo z Uherského Brodu a Moravskou T řebovou. T ato dvě družstva
hrála úvodní zápas šampionátu a zápas měl opravdu
strhující tempo a skvělou úroveň. Po velmi vyrovnaném
boji zvítězili domácí nad M. Třebovou 2:0. Možná, že
právě ta vysoká úroveň hry trochu poznamenala psychiku
našich hráčů a ke svému prvnímu zápasu jsme nastoupili
nervózní a ustrašení. První poločas jsme prohráli 0:2
a nevypadalo to s námi dobře. Ve druhém poločase jsme
svého soupeře začali přehrávat a šli jsme do vedení 3:2,
Zdálo se, že se nám podařilo vývoj utkání otočit a že
máme hru ve své moci. Florbal je však hra plná zvratů
a my jsme nakonec prohráli 3:5.
Do druhého zápasu s Moravskou T řebovou jsme šli
s vědomím, že k postupu do semifinále nám stačí remíza,
ale hrát na nerozhodný výsledek je velmi ošidné. Začali
jsme opatrně se zabezpečenou obranou a po nadšeném a
skvělém výkonu jsme svého soupeře přehráli 5:2. Výborně, zítra hrajeme o medaile. Protože jsme skončili druzí ve
skupině, dostali jsme za soupeře družstvo Kopřivnice,
velkého favorita celé soutěže. A skutečně, soupeř byl nad
naše síly a po našem odevzdaném výkonu nám uštědřil
debakl 7:0.
Ve druhém semifinále bojoval náš přemožitel ze skupiny Uherský Brod s Kutnou Horou a zdálo se, že bude
mít do finále snadnou cestu. Po vedení 4:1 však došlo ve
třetí třetině k nečekanému obratu a Kutná Hora během
čtyř minut zápas otočila ve svůj prospěch a vyhrála 5:4.
Pro nás to znamenalo, že se o bronzové medaile utkáme s domácím Uherským Brodem. Nastoupili jsme s odhodláním soupeři oplatit porážku ze skupiny. Skutečně
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soustředěný a zodpovědný výkon nám přinesl vedení 4:0,
soupeř se však nevzdával a snížil na 4:2, závěr patřil
našim hochům a kapitán T adeáš Jindra pečetil naše
vítězství na 5:2, které nám zajistilo bronzové medaile
a velice cenný sportovní úspěch naší školy. Znovu jsme
litovali porážky ze skupiny, protože Kutná Hora byla
soupeřem, který byl k poražení a přes kterého by cesta do
finále nebyla nereálná.
Finále bylo podle očekávání jednoznačnou záležitostí
a Kopřivnice v něm porazila Kutnou Horu 5:0. Bronzové
medaile jsou stejně skvělým úspěchem, který ještě podtrhuje vyhlášení našeho kapitána Tadeáše Jindry nejužite čně jším hráčem pře boru re publiky.
Úspěšný tým vytvořili: Dohnal Ondřej, Ferdan Bohuslav, Havlík Martin, Chvátal Patrik, Chvátal Tomáš, Jakubec Radek, Jelínek Milan, Jindra Damián, Jindra T adeáš,
Kelbler Petr, Máca Jiří a Straka Filip. Pro nemoc nemohl
nastoupit Krejčí Zdeněk. T ak ještě jednou, hoši děkujeme.
Když už jsem u toho děkování, tak bych chtěl poděkovat Městskému úřadu v Dačicích za finanční podporu
a skvělou propagaci města, kterou jsme udělali propagačními materiály města Dačice, Jihočeského kraje a svým
vystupováním v Uherském Brodě. Dále potom Sdružení
rodičů a přátel školy, fanouškům, kteří nás přijeli povzbudit v našich bojích a všem, kteří nám ve čtvrtek 3. dubna
připravili v naší škole doslova fantastické přijetí.
DĚKUJEME!
Mgr. Pavel Novotný, učitel T V na ZŠ Komenského

Co je nového na ZŠ Komenského
§ Zúčastnili jsme se soutěže Matematický klokan 2008.
Příklady počítali žáci od 2. do 9. ročníku naší školy.
§ Obdrželi jsme výsledky testování znalostí a dovedností
žáků 9. ročníku – CERMAT. Testování se letos zúčastnilo 68 877 žáků z 1 796 škol. Z hlediska srovnání
průměrné úspěšnosti žáků v % můžeme hodnotit jejich
úspěšnost jako velmi dobrou.
Test

Srovnání
v ČR

Srovnání
v kraji

Srovnání
škola

Matem at. dovednosti
Dovednosti v Čj
Obecné dovednosti

36,1
56,3
48,7

38,6
58,0
50,0

52,1
68,7
63,3

§ A úspěchy pokračují vítězstvím v krajském kole stolního tenisu. 9. 4. chlapci pod vedením p. Stejskala své
vítězství v okresním kole obhájili i v kraji.
§ Ve středu 16. dubna se naši žáci zúčastnili okresního
kola biologické olympiády v J. Hradci.
§ V pátek 18. dubna jsme realizovali projektový den environmentální výchovy – Den Země. Žáci navštívili
mimo jiné třídící linku odpadu v T řebíči, CHKO Pálava, elektrárnu Temelín, ČOV Dačice, Pfaffenschlag.
§ Na 21. dubna MěKS připravilo pohádkový muzikálek
O Růžence pro žáky 1. – 3. ročníku.
§ Ve středu 22. dubna jsme zahájili projekt Bezpečně a
zdravě zaměřený na dopravní a zdravotní výchovu.
Vyvrcholí 21. května soutěží v zámeckém parku.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
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Žáci SŠTO na soutěži ENERSOL 2008
Na počátku března letošního roku se žáci SŠT O v Dačicích zúčastnili národní soutěže Enersol 2008, pořádané
Jihočeským krajem, MŠMT , MŽP, MZE a MPO ČR.
Cílem soutěže je podpořit trendy směřující k využívání
ekologičtějších a životnímu prostředí šetrnějších obnovitelných zdrojů energie.
Několik žáků třídy TDK 3 (T . Karásek, T . Peš, B.
Bačák, J. Marek, P. Ondřejka a M. Svárovský) se zapojilo
do hlavní soutěžní kategorie s prací „Biomasa jako z droj
centrálního vytápění O bce Dešná“.
Dne 3. 3. 2008 proběhlo z důvodu velkého počtu přihlášených prací původně neplánované semifinále, v němž
posuzovala porota v hlavní kategorii prezentace celkem
21 prací. Následujícího dne pak proběhlo finále, v němž
soutěžící obhajovali už jen 12 nejlepších prací, které zaujaly porotu předchozího dne. Tým SŠTO skončil ve finále na celkově velmi dobrém 7. místě a za svůj výkon si
v každém případě zaslouží pochvalu a uznání, přestože se
nedostal do „elitní šestky“ prací, které budou reprezentovat Jihočeský kraj v národním kole soutěže.
Ing. Michal Karkoška

Úspěch studentů SŠTO na Soutěži
v programování CNC ve Velešíně
Po roční přestávce se žáci naší školy znovu zúčastnili
soutěže v programování, kterou organizovala SOŠ SE Velešín. Nezpochybnitelnou výhodou bylo, že se programovalo na simulátorech MT S, kterými je vybaveno také
CNC centrum na naší škole.
Studenti 3. ročníku oboru Mechanik seřizovač se v silné konkurenci účastníků ze škol se silnou strojírenskou
tradicí rozhodně neztratili. Barvy SŠT O Dačice hájili
u klávesnice Lukáš Puchnar v kategorii Soustružení a Ladislav Vopálenský v kategorii Frézování. Po tuhém a napínavém souboji, který nedopřál soutěžícím ani chvíli
oddechu, bylo po uplynutí časového limitu nakonec rozhodnuto – 2. místo.
Poznatky o programování obráběcích strojů jsou nedílnou součástí dnešních požadavků na znalosti kvalifikovaného pracovníka ve strojírenství a naši žáci tím, že
obsadili celkově druhé místo, předvedli, že dovedou obstát i ve velmi silné konkurenci.
Libor Štěrba

Přednáška profesora Kazdy na SŠTO
„Jedině společnými silami všech států světa se může
podařit oddálit negativní dopady globálního oteplování
pro život na Zemi,“ tato slova zazněla z úst profesora
Kazdy z univerzity v Ulmu na besedě se žáky SŠT O
v Dačicích, která se konala v multimediální učebně školy
10. 4. 2008. Poutavý výklad dačického patriota, specialisty na rostlinné ekosystémy, zaujal zejména podrobnou
a fundovanou analýzou velkého množství složitě vzájemně provázaných faktorů, které mohou ve svých důsledcích
zásadně a nezvratitelně poznamenat životy budoucích
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generací. Přednáška byla podpořena prezentací mnoha
zajímavých faktů, grafů, map a statistických údajů z hodnověrných zdrojů (IPCC).
Některé žáky zaujaly
přednesené skutečnosti natolik, že se rozhodli zúčastnit se i večerní přednášky
prof. Kazdy v sále MěKS.
Přednáška byla jistě podstatným příspěvkem k rozvoji enviromentálního cítění žáků a vzhledem k těsnějším vztahům profesora Kazdy
k Dačicku snad můžeme doufat, že ne posledním.
Pavel Novák

Gymnázium Dačice informuje
Olympiáda v českém jazyce
Anna Hronová z maturitního 4. ročníku se v okresním
kole Olympiády v českém jazyce, které se konalo v Jindřichově Hradci ve středu 26. března, nezalekla silné
konkurence dalších třinácti účastníků a přesvědčila porotu
o tom, že jí právem patří první místo v této soutěži. S ním
je spojen postup do krajského kola, které proběhne 25.
dubna v Českých Budějovicích. Další soutěžící z naší
školy, Zuzana Žampachová z oktávy, se v soutěži umístila
na velmi pěkném 5. místě. Oběma soutěžícím patří upřímný dík za dosažené výsledky a umístění, kterým přispěly
k reprezentaci dačického gymnázia.
Okre sní kolo země pisné olympiády
Ve středu 19. března se v DDM v Jindřichově Hradci
konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Žáci dačického gymnázia v něm dosáhli tradičně velmi dobrého
umístění. Dominik Vacuška z primy obsadil ve své kategorii 4. místo v konkurenci devíti soutěžících, Jana Sprinzlová ze sekundy dosáhla na krásné 2. místo, nechala za
sebou deset soupeřů a postupuje do krajského kola. Lukáš
Vacuška z kvarty, který se soutěže úspěšně účastní po
celou dobu svého studia na gymnáziu, se umístil na
5. místě mezi třinácti soutěžícími. V nejstarší kategorii
středních škol, do které se nominoval z každého gymnázia
v jindřichohradeckém okrese jeden soutěžící, skončil
David Bohdálek ze sexty na 3. místě, přičemž svým bodovým ziskem za svými soupeři nikterak nezaostal Všem
soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Janě
Sprinzlové přejeme hodně zdaru v krajském kole soutěže.
Matematický klokan 2008
Ve čtvrtek 27. března se konal další ročník mezinárodní soutěže Matematický klokan. Na dačickém gymnáziu se do řešení zajímavých matematických úloh zapojil
rekordní počet 76 soutěžících, tedy plných 24 % žáků
školy. V nejmladší kategorii Benjamín soutěžilo 10 žáků
primy a sekundy, v kategorii Kadet 14 žáků tercie a kvarty, v kategorii Junior 25 žáků prvního a druhého ročníku
a odpovídajících tříd osmiletého gymnázia a v kategorii
Student 27 žáků nejstarších dvou ročníků. Pořadí tří nejúspěšnějších řešitelů v každé kategorii a další informace
o soutěži najdete na www stránkách školy.
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Vole jbalový turnaj v Telči
26. března se v T elči, poněkud
opožděně, konal Valentýnský volejbalový turnaj. Účastnilo se ho
pět družstev děvčat z gymnázií Dačice, T elč a Třebíč.
Naše družstvo A ve složení J.
Ferdanová, J. Besedová, P. Brunnerová, I. Brunnerová, A. Švarcová a M. Svobodová velmi těsně
prohrálo ve třetím setu a umístilo se na 3. místě za
družstvem Telče a Áčkem T řebíče. Naše Béčko, děvčata
z kvarty, se umístilo na 4. místě před třebíčským Béčkem.
Okre sní a krajský stolní tenis
Ve čtvrtek 27. března proběhlo v J. Hradci okresní kolo soutěže základních škol a nižších gymnázií ve stolním
tenisu. Byli jsme velmi úspěšní, když naše družstva
obsadila dvě první místa a po jednom druhé a třetí místo.
Družstvo mladších žákyň ve složení Kučerová, Lojková, Sprinzlová a Zárubová ve své kategorii zvítězilo
a stejně tak družstvo starších žákyň ve složení Pykalová,
Čurdová a Závodná, které postoupily do krajského kola.
Družstvo mladších žáků ve složení Točík, Diviš, Gellner a Lessl se umístilo na 3. místě a družstvo starších
žáků ve složení Doležal, Valena a Daňhel získalo 2. místo, a také postoupilo do krajského kola.
Krajské kolo proběhlo ve středu 9. dubna, ale zúčastnilo se ho jen vítězné družstvo starších děvčat, které
skončilo v kraji na celkovém 4. místě. Hoši se nemohli
zúčastnit, protože se jim nepodařilo celé družstvo sestavit.
Všem blahopřejeme ke sportovním úspěchům a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Marii
Sprinzlové za peněžní dar, který poskytla občanskému
sdružení při naší škole. V době, kdy většina lidí raději investuje do oblastí, kde se mohou lépe zviditelnit, nás tento
čin mile potěšil.
Prakticky téměř současně jsme si mohli přečíst na
internetových stránkách našeho města, že rada města
schválila rozdělení peněžních příspěvků z rozpočtu města
subjektům působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání… Celkem 625 000 Kč bylo rozděleno mezi 28 subjektů. V žádném případě nezávidíme peníze mažoretkám či dechovému orchestru, protože pracují
s dětmi a velice dobře reprezentují město. Jako oprávněné
vidíme i příspěvky pro diabetiky nebo invalidy, protože
ani tito lidé (stejně jako děti školou povinné) si na svou
činnost nemohou vydělat brigádami, či pořádáním plesů.
Je nám ale trochu líto, že radní přidělili mnohem více
prostředků organizacím (vůbec nechceme snižovat jejich
důležitost či výsledky jejich práce), které sdružují pouze
několik desítek lidí (převážně dospělých mužů v plné
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síle). Posuďte sami, zda není smutné, když osm set dětí
(z obou ZŠ dohromady) dostane nižší příspěvek (5 000 Kč
každá škola) než střelci či členové aeroklubu (10 000 Kč
a 6 000 Kč).
Na vysvětlenou je třeba uvést, že školy z těchto příspěvků hradí to, co podle zákona nemohou zaplatit z prostředků na provoz – tedy dopravu žáků na sportovní soutěže (kopaná, stolní tenis, atletika, plavání…), přispívají
na divadelní představení mimo naše město, poznávací
zájezdy do zahraničí, odměňují žáky za jejich výsledky
v olympiádách a různých soutěžích… Pokud si někdo
řekne, že na to přece pět tisíc nestačí, má samozřejmě
pravdu. A proto velkou část těchto nákladů přebírají rodiče žáků – ať už přímo, nebo ve formě příspěvků rodičovskému (dnes občanskému) sdružení.
Mgr. Alena Pízová
Naše stolní tenistky z abodovaly v krajském kole
Nejdříve se ale vraťme k 27. 3. 2008, kdy se v J.
Hradci konalo okresní kolo soutěže ve stolním tenise.
Naši školu reprezentovali mladší žáci ve složení Jiří Novák, Jiří Chromý, Petr Stejskal a Martin Šindelář. Chlapci
se velmi snažili a v konkurenci sedmi družstev získali
krásné druhé místo. Rovněž starší děvčata (Klára Landová, Růžena Konvičková a Sára Szepeši) si odvezla domů
stříbrné medaile. Pouze v kategorii starších chlapců, kde
nastoupilo celkem jedenáct družstev, jsme nedosáhli na
medailová umístění, přesto i těmto reprezentantům (Jiřímu
Šalandovi, Martinu Jahodovi a Radovanu Kubkovi) patří
poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.
9. dubna jsme pak drželi palce našim děvčatům, která
postoupila do krajského kola. Děvčata odjížděla na tento
turnaj s odhodláním podat co nejlepší výkon. To se jim
podařilo a vybojovala v nelehké konkurenci krásné třetí
místo. Porazily je pouze závodnice z Českých Budějovic
a Kaplice, které se tomuto sportu věnují závodně. Našim
hráčkám Kláře Landové, Sáře Szepeši a Růženě Konvičkové patří upřímné blahopřání a poděkování za vzornou
reprezentaci.
Mgr. Alena Benešová
Patří jim naše uznání
Stinnou stránkou naší společnosti je bezesporu poměrně častá lhostejnost k potřebám druhých. Až příliš často
vidíme za svými skutky vlastní prospěch a klademe si
otázku, co z toho budu mít. Naštěstí ale pořád potkáváme
lidi, kteří jsou ochotni ve skrytosti pomáhat, aniž by si
činili nárok na odměnu či veřejné uznání.
Byli jsme mile překvapeni, když na naši školu dorazily dva dopisy zaslané Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Jindřichově Hradci, v nichž bylo vyjádřeno
poděkování dvěma našim zaměstnancům za dlouhodobé
bezplatné dárcovství krve.
Jsou to Pavel Urbánek, náš školník, který dovršil
nedávno 60 bezpříspěvkových odběrů krve, a Alena Kupcová, vychovatelka školní družiny, ta absolvovala v pořadí třicátý odběr.
Patří jim dík nejen těch, jimž pomohli navrátit zdraví,
ale i uznání nás všech. Jejich jednání je pro nás výzvou.
Mgr. Bohumil Havlík
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Květnové pozvánky do knihovny

Vzpomínka

V pondělí 5. 5. od 17:00 h zveme na minivernisáž
obrazů Jiřího Še dého, který se narodil 2. 7. 1976 v Hlinsku v Čechách s diagnózou Downův syndrom. Po vernisáži bude následovat bese da zaměřená na informace o Downově syndromu a o možnostech integrace dětí s tímto
syndromem do běžné populace. Program je připravován
ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Ovečka,
což je nestátní nezisková organizace, která pomáhá rodinám, které vychovávají dítě s Downovým syndromem.
Cílem jejich práce je pomoci rodinám vychovat dítě
k maximální možné samostatnosti a také v co největší
možné míře dítě integrovat mezi vrstevníky bez postižení.
Autor obrazů, které budou k vidění po celý květen
v minigalerii na schodech knihovny, závodně plave, je
dobrý vodák, sjel většinu českých řek. Velmi rád cestuje
(Afrika, Amerika, Evropa). K jeho koníčkům patří čtení
(G. Durrell, K. May) a poslech vážné hudby. V posledních
letech se věnuje malování obrazů, při tvorbě používá svou
vlastní originální techniku. Společně s maminkou, PhDr.
Vlastou Šedou, pořádají přednášky o vlivu výtvarných
technik na rozvoj dítěte s DS, výstavy a výtvarné dílny.
Jiří také píše, např. pohádky pro děti (Babiččiny pohádky, Duhové pohádky). V r. 2002 byl oceněn za svou
tvorbu hlavní cenou Olgy Havlové.

Dne 14. května 2008 by se dožil čtyřiceti let velký
ochránce přírody, člověk s velikými všeobecnými i odbornými znalostmi, kamarád Ing. Pavel Doležal. Ztratili jsme
ho 18. prosince 2002 na zledovatělé silnici kousek před
domovem. Je to pro nás nenahraditelná ztráta a stále na
něj vzpomínáme.
Milena Kráľová, ZO ČSOP Vysočina

V pátek 23. května v 19:00 h si nenechte ujít besedu
o cestování „NA KO LE NAPŘÍČ AUSTRÁLIÍ“.
Cestovatel Martin Stiller vlastní akreditaci průvodce
pro činnost horskou a je také kvalifikovaným průvodcem
cestovního ruchu. Na kole projel velkou část Evropy.
V létě 2001 podnikl náročnou cykloexpedici "Na kole napříč Evropou z Čech až do Afriky" – 5 750 km v 10
státech a na 2 kontinentech. V sedle svého kola zdolal
také více než 60 horských průsmyků a sedel. Jeho koníčkem je poznávání nových krajů, sport a rád také
fotografuje. Se svými cestopisnými besedami vystupuje
pravidelně i na mnohých cestovatelských festivalech a
sportovních veletrzích. Vstupné dobrovolné.
Bibliowe b jsme sice letos ne vyhráli, ale …
Letos po deváté organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) ve spolupráci s Asociací
krajů ČR soutěž BIBLIOWEB o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Ve dnech 28. 2. až 16. 3. 2008 zhodnotila odborná porota webové stránky 40 veřejných a odborných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku
soutěže BIBLIOWEB. Hodnocena byla kvalita obsahu
stránek, design stránek a možnosti komunikace stránek
s uživatelem. Dále se hodnotila přístupnost stránek pro
těžce zrakově postižené uživatele a písemná koncepce webu a aktuálnost. Maximum bodů od jednoho hodnotitele
bylo 62, celkem tedy mohla knihovna získat až 248 bodů.
V naší kategorii, kategorii knihoven v obcích od 5 do 25
tisíc obyvatel, si vítězství odnesla Krajská knihovna
Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Naše knihovna získala
hezkou bramborovou me daili, tzn. 4. místo za 181,5
bodu. Pouhých 10 bodů nás dělilo od vítězné knihovny.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Dětský domov v Jemnici pořádal
Nejmilejší koncert
Dne 9. dubna se konal v Kulturním domě v
Jemnici Nejmilejší koncert. Zakladatelem umělecké přehlídky dětských
domovů je Federace
dětských domovů České
republiky (FICE). Tato
akce je schválená Institutem dětí a mládeže
MŠMT . Na zajištění celé
akce se významnou měrou podílel také kraj Vysočina,
město Jemnice a Albert Třebíč. Děkujeme také sponzorům, kteří připravili všem účastníkům dárky. Je to Jemča
Jemnice, Centropen Dačice a Prima Moravské Budějovice.
V letošním roce FICE pověřila k pořádání regionálního kola Dětský domov v Jemnici. Jedná se o přehlídku
zájmové umělecké činnosti dětí z dětských domovů
v působnosti Diagnostického ústavu pro děti a SVP Brno
Hlinky.
Děti ukázaly své dovednosti v celé řadě uměleckých
kategorií, jako je například tanec, zpěv, hra na hudební
nástroje, recitace nebo vystoupení celých hudebních skupin. Celkem se koncertu zúčastnilo 16 dětských domovů
z kraje Vysočina, Jihomoravského a Zlínského. Nejlepší
postoupili do celostátní přehlídky, která se bude v letošním roce konat v Uherském Hradišti. Z DD Jemnice do
celostátního kola postoupil jeden chlapec se svojí básní
,,Nechám si zdát“ a naše hudební skupina Orffíci s vystoupením Afrika. Dále postoupily děti ze Znojma, Jihlavy, T išnova, Uherského Hradiště, Kroměříže a Bojkovic.
Jiřina Kühnelová, DD Jemnice

Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Nádražní 97/II., J indřichův Hradec
(v domě Oděvy , naproti České sp ořitelny , vedle pe kárny Velíšek )

tel. kancelář: 721 620 178 – Kaiferová
1/

ÚVĚRY NA BYDLENÍ
- koupě domu, byt u, r ekonstrukce , př evod dru žst. b ytu
- pevná úroková sazba 3,5 % p.a.

2/ STAVEBNÍ SPOŘE NÍ
3/ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚ NÍ
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Turistická sezóna se blíží.
Co nového na IC?
Sběratelé v akci!
S blížící se turistickou sezónou
se nejen ubytovatelé a provozovatelé
služeb cestovního ruchu připravují na
nové klienty, ale i všechna informační střediska chystají nové materiály, produkty a zásobují se novým
a aktuálním zbožím.
Infocentrum Dačice od jara doplňuje kartografickou
nabídku. Největší zájem tradičně bývá o cykloturistické
mapy a příznivci pěší turistiky si v posledních letech
oblíbili tzv. příhraniční mapy v měřítku 1:25T, na kterých
je české území doplněno odpovídající částí Rakouska.
Z těchto map máme na IC Dačice k dispozici tituly
Slavonicko - T hayaland, Novobystřicko - Erlebnisregion
a T elčsko - Thayatal.
S trochou nadsázky se dá tvrdit,
že co turista, to sběratel. I pro ně máme
na letošek nachystané nové drobnosti,
které bývají předmětem sběratelských
vášní, a tak si zájemci budou moci
zakoupit kromě klasických dřevěných turistických známek a pohlednic s erbem i plastové pamětní karty,
dřevěné pohlednice, magnety, svíčky, náprstky, propisky,
leporela, cykloznámky, štítky na hole a další, to vše
samozřejmě s logem nebo motivem Dačic.
Štěstí už letos budou mít i sběratelé odznaků. Právě
díky jejich časté poptávce, jsme doplnili nabídku i o toto
zboží.
IC Dačice zahajuje sezónní provoz od 2. června, kdy
bude v pracovních dnech otevřeno od 8:00 do 17:00 h. Víkendový provoz bude zajištěn po celé letní prázdniny.
Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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OBRÁZKOVÉ OKÉNKO
projekt ZÁZRAK ZROZENÍ II.
Dnes společně s Vámi nahlédneme pod vaječnou skořápku a podíváme se, jak naše příšerky rostou, sílí a začínají se připravovat na svůj velký okamžik – příchod na
tento svět. Nastává ta správná chvíle. Skořápky začínají
praskat a pukat... T u vykoukne hlava, tady křídlo, ocas
i ploutev... Co to jenom může být? Říká si každý, kdo
pozoruje tento fantastický okamžik. Jsou to bytosti, které
se zrodily v hlavách žáků 6. ročníku.

autor: Tomáš Vlček

autorka: Romana Tůmová

T akže až uvidíte na dačickém náměstí kráčet či poletovat tříhlavé, jednooké stvoření. Věřte, že si to míří ze
základní školy v ulici Komenského.
... pokračování příště J
Mgr. Romana Čurdová, ZŠ Komenského

KURZY POD VEDENÍM ODBORNÍKA
Kurzy snižov ání nadv áhy
Kurzy k udržení v áhových úby tků
Kurzy zdrav otního cv ičení

Kontakt: Božena Hav lov á 728 260 078,
b.hav lov a@centrum.cz

MASÁŽE – IVAN HAVEL
Klasické, ref lexní, thajské bodov é
LY MFODRENÁŽE – léčba celulitidy , poúrazov ých
a pooperačních bolestí a otoků,
detoxikace organizmu, porad enství

Kontakt: Iv an Hav el 728 850 432,
hav el.iv an@centrum.cz
Poj ištěnci VZP mohou získat příspěv ek
300 - 500 Kč na v šechny kurzy a balíček masáží
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Karel Alexander Pospíchal - závěr
V dnešním posledním díle
série článků o dačickém rodákovi si přiblížíme jeho další životní
etapy a hned v úvodu se zastavíme u dne 29. října 1944, kdy
měl se svým letounem těžkou
havárii.
V tento den odstartovala trojice Liberátorů, aby zaútočila na
Londýn, 1945
poškozenou ponorku U-1060,
která uvízla na mělčině u ostrova Fleina.
V 04.20 h Pospíchalův Liberátor GR Mk. V „PP – G“
(BZ 720) však severovýchodně od obce Helmsdale havaroval. Snad jen zázrakem v troskách letounu s více než
2000 galony (7570 litrů) leteckého benzínu, se 4 hlubinnými náložemi a 16 neřízenými raketami nezahynula celá
posádka. V Liberátoru, který celý shořel našlo smrt pět
členů: navigátor F/O F. Politzer, radiotelegrafisté/střelci
Sgt. V. Černý, Sgt. R. Barvíř, Sgt. J. Košťál a palubní
mechanik Štěpán Štětka. Jejich těla byla po vyproštění
převezena na základnu Wick, zatím co zbývající čtyři
členové posádky: kapitán P/O Pospíchal, druhý pilot F/O
R. Körper, radiotelegrafisté/střelci Sgt. V. Švec a Sgt.
Stanislav Šácha byli s vážnými zraněními převezeni do
nemocnice Lawson Memorial Hospital ve městě Golspie.
Vyšetřování příčin havárie bylo zahájeno hned druhý
den. Výpověď pilota do vyšetřovacího protokolu doplnil
za P/O Pospíchala, který byl v nemocnici, velitel perutě
W/Cdr Kostohryz následovně: „Letěli jsme ve výšce 1000
stop (304 m) nad pevninou podél pobřeží, když se letoun
náhle propadl o 600 až 700 stop a levé křídlo také pokleslo. Když jsem se snažil letoun vyrovnat, ucítil jsem
jak letoun do něčeho narazil, pravděpodobně levým křídlem. V příštím okamžiku havaroval. Podle mého názoru
zapříčinila ztrátu výšky vzduchová kapsa“ . Dle technického důstojníka nebyla na letounu žádná zřejmá technická
závada. Stanovisko velitele perutě W/Cdr Kostohryze
bylo takové: „Na základě výpovědi kapitána byla v prostoru řada vzduchových kapes, nebo náhlých sestupných
vzdušných proudů, které zapříčinily nebezpečnou ztrátu
výšky. Podle mého názoru letoun letěl příliš nízko, zvláště
za tmy. Výška 1000 stop není dostatečná pro let nad zemí,
zvláště pak v blízkosti pobřeží, jako v tomto případě, kdy
se letoun mohl potkat s náhlými a nepříznivými proudy
zapříčiněnými útesy a nespatřenými kopci“.
Výsledek šetření příčin havárie mluvil o chybě posádky: „Letoun byl na patrole, když vlétl do vzduchové
kapsy, havaroval a shořel u Helmsdale. Letoun letěl nízko.
Pilot neměl letět nad pobřežím. Navigátor nepoužil k navigaci všechny dostupné prostředky a byl mimo stanovenou trasu“ . J. Osolsobě v knize Zbylo nás devět uvádí
důvod proč posádka P/O Pospíchala letěla tak blízko
pobřeží tento: „Jak se později vyšetřováním zjistilo, nezahlédla posádka letounu maják Tarbatt Ness a nasadila
pravděpodobně severovýchodní kurz dříve, a proto neletěla v předepsané vzdálenosti 5 mil od pobřeží, ale těsně
podél něho a narazila na úbočí asi 30 km severně od
letiště“ .
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Tolik tedy o havárii Pospíchalova letounu a jeho posádky. Do konce války kvůli této havárii a následnému
zranění již nelétal a i po válce ještě ležel v nemocnici.
Lékaři mu doporučili, aby i poté zůstal v Anglii na doléčení.
Mezitím se politická situace doma změnila, a proto
požádal o britské občanství, které získal v roce 1947. Po
vyléčení a získání státní příslušnosti se začal věnovat
podnikání v loďařství (zrovna v této době mu T omáš Baťa
nabídl místo generálního ředitele pro Austrálii a Asii),
které však nemělo dlouhého trvání. Později si otvírá obchod s upomínkovými předměty, převážně z Orientu
a také z Jugoslávie. Na létání nikdy nezapomněl, ostatně,
během své kariéry pilotoval celkem 47 typů letadel.
Navštěvoval i naši republiku, jezdil do Prahy na jednání s úřady a setkání s bývalými spolubojovníky, kteří
přežili. A hlavně jezdil pravidelně za svým bratrem do
Znojma. Navštívil i Dačice, na které velice rád vzpomínal
ve spojitosti se svým dětstvím.
Vždy podporoval československé spolky, které ve
Velké Británii vznikly. Pomáhal Obci legionářské a
schůzi Svazu letců svobodného Československa, jehož
byl dvacet let jednatelem
a předsedou. Po listopadu
1989 byl povýšen do hodnosti generála, a u příležitosti svých devadesátých
narozenin dostal kordík
ministra obrany ČR. Byl
nositelem Československého válečného kříže 1939,
medaile za chrabrost, var
medal 39-45, air cres europe
Praha, 2003
star, the 39-45 star.
Karel Alexander Pospíchal zemřel 7. července 2006,
pohřeb se konal o jedenáct dní později v londýnském krematoriu v Golders Green. Urna s jeho popelem byla uložena v neděli 29. října na hřbitově v Brookwoodu.
Na závěr mi dovolte poděkování panu Pospíchalovi
a paní Pospíchalové ze Znojma za pomoc a zapůjčení
písemností a fotografií ke zpracování tohoto čtyřdílného
článku.
Vlastimil Kolomazník,
Letecké muzeum Viléma Götha

Kadeřnictví Lucie Havlíková
Na Nivách, Dačice
nové módní střihy
lehké vlny
Headlines, barvení,
melíry, společenské
a svatební účesy
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16. 5., 17. 5., 18. 5. v 19:30 h
9. 5., 10. 5., 11. 5. v 19:30 h
2. 5., 3. 5., 4. 5. v 19:30 h
JÁ, LEGENDA
SWEENEY TODD:
POKÁNÍ
Film USA širokoúhlý, s titulky
Ďábelský holič z Fleet Street
Film VB s titulky
Vstupné 65 Kč
Film USA s titulky. Vstupné 65 Kč.
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
Mládeži do 15 let nevhodný
Mládeži do 15 let nevhodný
30. 5., 31. 5., 1. 6. v 19:30 h
23. 5. v 17:00 a v 19:30 h , 24. 5. v 19:30 h
LET'S DANCE 2
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Film USA s titulky. Vstupné 65 Kč.
Film FR/SRN/ŠP/IT širokoúhlý, český dabing
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné: děti 40 Kč, dospělí 65 Kč
26. 4. – 1. 6. 2008
Za indiány Severní Ameriky
Výstava fotografií indiánských symbolů – totemů,
doplněná trojrozměrnými exponáty a videoprojekcí.

Neděle 18. května 2008
Muzeum má svátek - Mezinárodní den muzeí
Volný vstup do expozic a na výstavy
9:00 – 12:00 h, 13:00 – 16:00 h

Sobota 24. května 2008 od 20:00 do 24:00 h
III. Dačická muzejní noc
Prohlídky expozic v doprovodu členů divadelního souboru Tyl
(nové podání), hudba, soutěže, malování, výstavy...

Neděle 18. května 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

10. 5. v 19:30 h - Komorní sál MěKS
Občan Havel
2007, režie Pavel Koutecký, Miroslav Janek
5. 5. v 19:30 h
ZDENĚK TROŠKA
zábavný pořad, vstupné: v předprodeji
100 Kč, na místě 140 Kč
Hlavní sál MěKS
17. 5. v 15:00 h
KONCERT MĚSTSKÉHO
DECHOVÉHO ORCHESTRU
Hlavní sál MěKS

Téma na květen:
Současný český dokument
9. 5. v 18:00 h
10. VÝRO ČÍ KVÍTK U
koncert k 10. výročí vzni ku dětského
pěv eckého sboru, hl. sál MěKS
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč
23. 5. ve 20:00 h
ARIVA
taneční zábava
Vstupné 60 Kč. Hlavní sál MěKS.

24. 5. v 19:30 h - Komorní sál MěKS
Marcela
2006, režie Helena Třeštíková
14. 5. v 18:00 h
PAVEL NOVÁK
koncert české hudební legendy
Vstupné 60 Kč. Hlavní sál MěKS.
31. 5. ve 20:00 h
SECRET
taneční zábava
Vstupné 60 Kč. Hlavní sál MěKS.

