MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vydává Městský úřad Dačice
Číslo 4/2007

Zdarma do každé rodiny
Duben 2007

Komunitní plán rozvoje sociálních
služeb města Dačice

Právě u této průzkumné akce je důležité, aby se jí
zúčastnil co největší počet našich občanů a tiskopis byl
odevzdán na určených místech. Významné a cenné budou také Vaše náměty a připomínky sdělené ústně
či písemně. Kontakty pro komunikaci jsou v přiložené
tabulce.
Za spolupráci Vám děkuji a věřím, že se nám společně podaří vytvořit dokument obsahující skutečný
a reálný plán potřeby sociálních služeb v našem regionu
v dalších letech.
Kontakty na řídící výbor:

Vážení spoluobčané ,
dovolte, abych Vás informoval o procesu vzniku
„Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb“ na území
správního obvodu Dačic a současně požádal o spolupráci na tomto projektu. Ale po pořádku – v roce 2006
začalo město Dačice uvažovat o zpracování dokumentu,
který by zmapoval aktuální stav možností a úroveň
sociálních služeb pro naše občany a zároveň ukázal
potřebu rozšíření nabídky těchto aktivit, záměrů
a činností na další roky.
Pro vysvětlení – sociální služby nejsou jen záležitostí
seniorů, ale týkají se i různých věkových a společenských skupin. Touto problematikou se zabývají a péči
poskytují např.: domovy s pečovatelskou péčí, domovy
důchodců, Charita (Domovinka), azylové domy, protidrogová centra, různá charitativní zařízení atd. Je toho
mnoho co spadá pod sociální oblast, které využívají naši
spoluobčané v různě složitých životních situacích. V neposlední řadě se jedná o dostupnost a zkvalitnění této
péče a sociální sítě.
Město Dačice využilo možnosti požádat o dotaci
na zpracování „Komunitního plánu rozvoje sociálních
služeb“. Žádost pro nás následně zpracoval G-PROJECT,
s. r. o. z Českých Budějovic. Projekt byl úspěšně přijat,
vybrán k financování a podpořen v rámci EU a grantového schématu SROP, opatření 3.2 – Na podporu
sociální integrace v Jihočeském kraji. Pro zajištění úkolů
byl ustanoven realizační tým, který se skládá z řídícího
výboru a třech pracovních skupin se zaměřením na různé
skupiny obyvatel našeho regionu.
Pracovní skupiny:
č. 1 Děti a mládež
č. 2 Senioři
č. 3 Osoby v akutně nepříznivé situaci
Podrobnější informace pak najdete na internetových
stránkách www.komunitni-plan.cz.
Aby byl projekt úspěšný, potřebujeme získat informace nutné pro zpracování „Komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb“, což předpokládá Vaši aktivní spolupráci. Proto bychom Vás rádi touto cestou o ni požádali.
V první části dokumentu týkajících se základních
podkladů plánu rozvoje si Vás dovolíme poprosit o vyplnění dotazníku, který dostanete do svých poštovních
schránek. Účelem tohoto tiskopisu bude zjištění stavu
a úrovně sociálních služeb a zvýšení jejich kvality.
Vyplněné dotazníky budou také slosovatelné.

Rudolf Hájek, město Dačice, starosta
tel.: 384 401 214; e-mail: starosta@dacice.cz
Ing. Karel Macků, město Dačice, tajemník
tel.: 384 401 215, e-mail: tajemnik@dacice.cz
Věra Janáková, město Dačice,
vedoucí sociálního odboru
tel.: 384 401 213, e-mail: socialni@dacice.cz
Božena Havlová, Sdružení META, předsedkyně
e-mail: b.havlova@centum.cz
Lenka Holcová, sociální zařízení
Oblastní charita Jihlava, vedoucí
e-mail: domovinka.dacice@caritas.ji.cz
Marie Cimbůrková, PS Dačice, okrsková sestra
e-mail: psdacice@post.cz
Ing. Lukáš Tryml, G–PROJECT, s. r. o.,
projektový manažer
tel.: 775 643 108, e-mail: tryml@g-project.cz
Ing. Monika Roidlová, Krajský úřad JčK
e-mail: roidlova@kraj–jihocesky.cz
Mgr. Michal Novotný, Nadace Vltava
e-mail: novotny@nadacevltava.cz
Rudolf Hájek, starosta

Upozornění pro občany
Místní poplatek za komunální odpad je splatný jednorázově do 30. 4. 2007. Poplatky je možné uhradit
na pokladně Městského úřadu v Dačicích nebo po předchozí dohodě se správcem poplatku převodem z účtu.
Bližší informace na ( 384 401 219.

Výměna řidičských průkazů

2 227

řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964
do 31. prosince 1993 zbývá v Dačicích vyměnit
do konce tohoto roku. Proto prosíme, s jejich výměnou neotálejte!
Údaj k 31. 3. 2007
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RADA MĚSTA
na své 11. schůzi konané 28. 3. 2007 mimo jiné:
• schválila zápisy do kroniky města Dačice a zápisy
do kronik místních částí Borek, Bílkov, Malý Pěčín,
Hradišťko a Chlumec za rok 2006. V souvislosti
s projednáním zápisů do kronik jmenovala rada
kronikářkou Velkého Pěčína J. Hroudovou.
• rozpočtové opatření č. 6/2007 v těchto objemech:
příjmy 231,00 tis. Kč, výdaje 1.409,00 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v č. p. 58/I za nabídnuté nájemné Kč 705,–/m2
a za dodržení podmínek veřejné nabídky. Záměrem
nájemce je provozování pánského kadeřnictví.
• schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v budově č. p. 179 v Komenského ulici
o celkové ploše 284,76 m2 včetně přilehlého dvora
za vzájemně dohodnuté roční nájemné Kč 128.000,–
(bez DPH) s tím, že se nájemné bude s platností
od 1. 4. 2008 upravovat každý rok vždy o roční míru
inflace. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 5. 2007 do 31. 12. 2009. Záměrem nájemce
je provoz autodílny.
• schválila ukončení smlouvy na pronájem nebytových
prostor v budově č. p. 89 v Bílkově pro provoz
hostinské činnosti včetně ukončení smlouvy na pronájem bytu v této budově dohodou k 31. 5. 2007.
Současně bylo schváleno vyhlášení veřejné nabídky
na pronájem těchto nebytových prostor i bytu.
• schválila uzavření smlouvy na zpracování projektové
dokumentace na přestavbu sportovní haly s firmou
f-plan, spol. s r. o. Slavonice za celkovou nabídkovou
cenu Kč 510.000,– včetně DPH s tím, že v nabídkové
ceně budou zahrnuty požadavky investora na úpravy
technického a dispozičního řešení objektu
• schválila uzavření smlouvy na zhotovení projektové
dokumentace na přístavbu učeben k ZŠ v Komenského ulici s firmou f-plan spol. s r. o. Slavonie za celkovou nabídkovou cenu Kč 727.250,– včetně DPH
• schválila složení komise pro životní prostředí takto:
předseda Ing. K. Kupec, členové Ing. S. Sedláčková,
L. Šedivec, J. Bažant, Ing. E. Janča, tajemník
Ing. Z. Valenta
• vzala se souhlasem na vědomí koupi komunálního
nosiče nářadí AEBI TERRACUT TC 07 v ceně cca
720 tis. Kč Technickými službami Dačice s. r. o.
na své 12. schůzi konané 11. 4. 2007 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 7/2007 v těchto objemech: příjmy 1.692,88 tis. Kč, výdaje 218,46 tis. Kč
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• vzala se souhlasem na vědomí informaci odboru kultury a cestovního ruchu o počtu a umístění velkoplošných turistických map a plánů města se záměrem
jejich doplnění
• schválila výroční zprávu Technických služeb Dačice
s. r. o. za rok 2006. Hospodářským výsledkem byl
zisk ve výši Kč 437.787,05.
• schválila vyhodnocení veřejné soutěže na výměnu
plynových kotlů v budově zámku v Krajířově ulici
č. 27 a schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou
HRON Dačice s. r. o. za nabídkovou cenu Kč
289.135,–
• schválila vyhodnocení veřejné soutěže na rekonstrukci sociálních zařízení v budově Gymnázia a ZŠ
v ulici B. Němcové včetně bezbariérového přístupu
a schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou HRON
Dačice s. r. o. za celkovou cenu Kč 5.412.081,–
včetně DPH a rozpočtové rezervy 7 %
• schválila složení stavební komise takto: předseda
Ing. K. Štěbeták, členové Ing. M. Minářů, Ing. arch.
M. Dvořák, Ing. arch. P. Kučera, Z. Riedling,
tajemník V. Procházková
• zřídila místní pracovní skupinu pro regeneraci
městské památkové zóny v tomto složení: předseda
P. Habr, členové PhDr. J. Bisová, Bc. P. Urban

Ohnisková deratizace v Dačicích
V měsíci květnu 2007 bude na území města Dačic
a jeho místních částech probíhat tradiční ohnisková
deratizace, kterou bude provádět odborná firma DDD,
s. r. o. Třebíč. 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 města
V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Rekonstrukce silnic
Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
Výběrové řízení na obsazení volného místa
– pracovník odboru životního prostředí

str. 3

Cyklistická sezóna začíná

str. 6

Pronájem volného bytu č. 3, Nivy 162/IV

str. 8

str. 4
str. 5

Uzávěrka příštího čísla: 15. května 2007

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Čís lo 4/2007. Ročník jedenáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing.
Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Rekonstrukce silnic
Tak je to tady. Dlouho očekávaná rekonstrukce
průtahu Dačicemi směrem na Telč je před zahájením.
Skončí každoroční jarní kličkování mezi dírami v asfaltu
a uskakování chodců před sprchou z rozstříknuté louže.
Nic ovšem není „zadarmo“. Nová tvář ulic Krajířovy
a 9. května bude znamenat i dosti značné dopravní
omezení v průběhu stavby pro nás všechny.
Město Dačice společně s Jihočeským krajem vypsalo
výběrové řízení na dodavatele stavby. Vítěznou nabídku
podalo sdružení firem Colas CZ a. s., Swietelský stavební s. r. o. a Stavby silnic a železnic a. s. Cena prací
činí 70 992 552 Kč, ta se poté dělí podle stavebních
objektů mezi město a kraj. Finanční podíl města je
35 699 291 Kč. Jak budou práce na rekonstrukci probíhat?
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Od 16. července do 19. srpna bude provádět Colas
rekonstrukci úseku mezi Centropenem a ulicí Dělnickou,
včetně křižovatky u Parama. Stavby silnic a železnic
od 13. srpna do 7. října provedou rekonstrukci části ulice
Krajířovy od fary ke Starému zámku. Od 20. srpna
do 7. října budou probíhat práce na úseku od Nádražní
ulice po Centropen, které provede firma Colas. Závěrečná obrusná vrstva bude pokládána v celé délce všech
rekonstruovaných úseků za úplné uzavírky o sobotách
a nedělích 41. a 42. týdne letošního roku.
V jednotlivých úsecích budou prováděny tyto práce:
rekonstrukce vodovodu, kanalizace, plynovodu, veřejného osvětlení, chodníků, vybudování parkovacích stání,
rekonstrukce nosných vrstev a povrchů silnice včetně
výměny neúnosného podloží pod konstrukčními vrstvami
vozovky a na závěr obnova veřejné zeleně. Na staveništi
budou kromě firem sdružení pracovat též Jihočeské
plynárny na rekonstrukci plynovodu a E.ON, který bude
provádět obnovu vedení nízkého napětí v některých
úsecích. Koordinace všech dodavatelů bude velmi složitá
a zároveň velmi důležitá pro zdárné dokončení díla
ve stanovených termínech.
Objízdné trasy jsou navrženy po místních komunikacích kromě úseku před Centropenem, který se bude
objíždět delší trasou mimo město. Objížďka pro osobní
auta pravděpodobně povede přes M. Pěčín a pro nákladn í
automobily delší trasou přes N. Říši a Telč. Termín
zahájení prací, to je 21. května, se může ještě změnit +, –
o týden podle dokončení a průběhu prací na obnově
povrchů silnic mimo Dačice (Dačice – V. Pěčín, Kunžak
– Valtínov).
Příjezd do Dačic od Telče dělal našemu městu již
dlouhou dobu ostudu. Nejen nám, obyvatelům města,
ztrpčoval život, ale i našim návštěvníkům kazil dojem
z pobytu u nás. To všechno se nyní napraví.
Na závěr bych chtěl požádat všechny občany
a zvláště pak ty, kteří bydlí v dotčených ulicích o shovívavost a trpělivost v průběhu prací. Odměnou nám
bude pěkná ulice bez výmolů a louží.
Pavel Habr, místostarosta

První etapa bude zahájena na Palackého náměstí
od radnice směrem k restauraci Beseda. Zároveň bude
zahájena rekonstrukce kanalizace, vodovodu a plynového
potrubí od prodejny potravin pana Štěpána v dolní části
náměstí a celá etapa skončí před Starým zámkem.
Dle předloženého harmonogramu by měly být práce
zahájeny 21. května a povrchy kromě obrusné vrstvy budou dokončeny do 12. srpna. Tuto část stavby bude realizovat firma Stavby silnic a železnic.
Ve stejném termínu budou zahájeny práce na úseku
mezi ulicí Bratrskou a Bezručovou, včetně úprav křižovatek u hotelu Stadion. Průjezdnost těchto křižovatek bude v průběhu stavby zajištěna. Práce na tomto úseku
si rozdělí firmy Colas a Swietelský. Dokončeny budou
do 15. července. O den později, tedy 16. července, zahájí
firma Swietelský práce v prostoru od ulice Bratrské
směrem do města až po faru. Úsek dokončí do 9. září.
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Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
Rada města na základě obecně závazné vyhlášky
č. 1/2007 o Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelově
vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební práce
prováděné v této souvislosti (např. nástavba dalšího bytu,
připojení opravovaného domu na inženýrské sítě, atd.).
Lhůta pro podávání žádostí o úvěr: do 28. května 2007
do 12:00 h.
Zájemci musí doručit svoji žádost na předepsaném
formuláři na adresu Města Dačice nebo na podatelnu
MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1/I, Dačice v daném
termínu a v obálce zřetelně označené
„Žádost o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice – 2007“.

kód

účel

max. lhůta
splatnosti

úrok

horní
hranice
úvěru Kč

Prostředky fondu se poskytují na tyto účely:

01

Obnova střechy – krytina i konstrukce krovu
včetně komínů

6
let

3%

120 tis. na
jeden dům

02

Obnova fasády, zateplení obvodového pláště
domu, tepelné izolace
stropu posledního nadzemního podlaží nebo
krovní konstrukce na
půdě, výměna oken
a klempířských prvků

6
let

3%

150 tis.
na jeden
byt

03

Modernizace sociálního
zařízení (např. modernizace koupelen, bytová
jádra v panelových domech apod.)

3

3%

60 tis.
na jeden
byt

04

Zřízení plynového nebo
elektrického topení vč.
přípojek, případně přechod na vytápění z
obnovitelných zdrojů
energie (solární systémy, tepelná čerpadla,
kotle na biomasu)

3%

80 tis.
na jeden
byt

05

Zřízení domovní ČOV
v místech, kde není
možnost napojení na
veřejnou kanalizaci vč.
3 3%
přípojek ke stávajícímu roky
domu, zrušení septiků
a přepojení na městskou
ČOV

60 tis.
na jeden
byt
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06

Rozšíření
stávajícího
bytu přístavbou, nástavbou, event. vestavbou
do půdního prostoru

6
let

3%

120 tis.
na jeden
byt

07

Přístavba,
přestavba,
nástavba, event. vestavba, kterou vznikne nová
bytová jednotka

7
let

3%

200 tis.
na jeden
byt

Žadateli o úvěr z „Fondu rozvoje bydlení Města
Dačice“ mohou být:
a) fyzické osoby, které jsou vlastníky bytů, bytových
a rodinných domů postavených ve městě Dačice
a v místních částech, a které přijmou závazek podle
čl. 5 výše uvedené vyhlášky (smlouvu o poskytnutí
úvěru)
b) společenství vlastníků jednotek, která vznikla podle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, žádající
o úvěr na opravu společných částí domů s byty
postavených ve městě Dačice a v místních částech,
a která přijmou závazek podle čl. 5 výše uvedené
vyhlášky (smlouvu o poskytnutí úvěru).
Formulář žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice lze vyzvednout na MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odbor správy majetku, místnost č. 102 nebo
na www.dacice.cz. Kontaktní osoba pro poskytování
informací a formulářů žádosti o úvěr z FRB: Libor
Kořínek, tel. č. 384 401 228, e-mail: dotace@dacice.cz.
Libor Kořínek, odbor správy majetku

roky

5
let
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Město Dačice nabízí
pronájem nebytových prostor v budově
č.p. 89 v Bílkově,
(tj. 3 místnosti, chodba se schodištěm, 2 WC,
3 sklepy, o celkové ploše 135,75 m2), včetně bytu
v 1. patře budovy o velikosti 3+1 o celk. ploše 143 m2
tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle
stanovených kritérií výběru v zalepené obálce zřetelně označené:
„Neotvírat – pronájem nebytových
prostor – Bílkov 89“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice, nejpozději
do 11. 5. 2007 do 10:00 h
Stanovená kritéria výběru:
1. způsob využití prostor – druh provozované
činnosti
2. výše nájemného za nebyt. prostory, které
musí být vyšší než stanovené minimální
26 100 Kč/rok
3. zájemce nesmí mít nesplacené pohledávky vůči
městu Dačice, osoba podnikající vůči státu (FÚ),
OSSZ a zdravotním pojišťovnám a proti zájemci
nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí být
trestně a disciplinárně stíhán.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, (název
a sídlo, IČ) a vlastnoruční podpis žadatele
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru, oprávnění k podnikání v uvedeném druhu činnosti, uvést všechny
druhy předpokládaných provozovaných činností,
včetně zpracovávaných a uskladněných látek
a materiálů.
Při podání nabídky složí zájemce na pokladně MěÚ
Dačice jistotu na nájem ve výši 5 000 Kč, nebo ji
uhradí předem na účet č. 6015-0603143369/0800
u České spořitelny a. s., variabilní symbol – rodné
číslo, nebo IČ žadatele.
Stanovené podmínky pro uzavření smlouvy:
• za nebytové prostory je minimální nájemné stanoveno ve výši 26 100 Kč/rok
• nájemní období se stanovuje na dobu určitou
v trvání 5 roků s možností prodloužení,
• za byt je nájemné neregulované a skládá se ze
složky základní a složky měsíční. Základní
složku ve výši 5 000 Kč je nájemce povinen platit
za každý započatý rok trvání nájemního vztahu
a nevrací se.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky a veřejnou nabídku zrušit.
Informace podají pracovníci MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odboru správy majetku města na tel.: 384 401
230, nebo na bytového odboru na tel. č. 384 401 234.

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 5/07 na obsazení volného místa

pracovník odboru životního prostředí
– úsek vodního hospodářství
Zájemci se mohou přihlásit formou
písemné žádosti doručené na MěÚ Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádosti do 9. 5. 2007
Požadujeme:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
v oboru se zaměřením na vodní hospodářství,
přírodní vědy a příbuzné obory (lesnictví,
zemědělství) nebo stavební zaměření
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR), který ovládá
jednací jazyk)
• práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda: VOŠ nebo VŠ vzdělání v uvedených
oborech
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním
odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce:
• výkon státní správy na úseku vodního
hospodářství (vodoprávní úřad)
Místo výkonu práce:
• správní území městského úřadu s rozšířenou
působností
Zařazení:
• 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup:
• dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena
pracovní smlouva
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Cyklistická sezóna začíná
Jaro nekompromisně zaklepalo na dveře a v cykloservisech přibylo práce. Na kolo se vydávají i ti „svátečnější“ cyklisté a vytahují své bicykly ze sklepů a garáží. Je tedy vhodné informovat
vás o novinkách v projektu
„Cyklisté vítáni“, které nám
poskytl akreditovaný hodnotitel
Národní certifikace služeb cestovního ruchu Ing. Jiří Jokl. K dnešnímu dni je v České republice
certifikováno 1 004 zařízení, možnost bezplatné certifikace skončila.
Další zájemci budou již za certifikaci platit (pravděpodobně 4 000 Kč), placená certifikace je možná od
1. dubna t. r.
Zájemci o certifikaci museli provést řadu opatření,
aby vyhověli náročným požadavkům pro zajištění vysoké
úrovně služeb pro jejich hosty – cykloturisty. Ti, kteří
během loňského roku získali právo k užívání chráněné
známky Cyklisté vítáni, budou každoročně na přelomu
1. a 2. pololetí podrobeni důkladné kontrole dodržování
rozsahu a úrovně služeb cyklistům, ke kterým se smluvně
zavázali. Pokud neshledáme důvody k vypovězení
smlouvy, budou ji moci po úhradě ročního udržovacího
poplatku 2 000 Kč používat do poloviny následujícího
roku. Jedině tak lze zaručit serióznost projektu a označení
Cyklisté vítáni se stane opravdu pojmem kvality.
Zařízení, honosící se právem k užívání známky
Cyklisté vítáni, poznáte podle venkovního štítu se stejnojmenným nápisem a s logem (viz. foto). Každý host
takového zařízení má možnost se seznámit s nabídkou
služeb, viditelně umístěnou na přístupném místě. Ty také
může požadovat. Následně má možnost se na internetu
(www.cyklistevitani.cz a www.nakole.cz) vyjádřit ke kvalitě jemu poskytnutých služeb (slovní hodnocení a přidělení jednoho až pěti symbolických jízdních kol) a tím
ovlivnit celkovou známku, která je každému zařízení
vypočítávána jako aritmetický průměr ze všech hodnocení
a je uváděna jako nedílná součást informací o každém
zařízení na uvedených webech.
Projekt Cyklisté vítáni dostal od 12. února 2007 svoji
podporu také na internetovém portálu o cestování na kole,
cyklistice a cykloturistice www.nakole.cz, jehož stránky
pravidelně navštěvuje několik desítek tisíc uživatelů
měsíčně.
Při plánování výletu či dovolené na kole vám doporučujeme podívat se na http://www.nakole.cz/regiony.
Najdete tam nejen seznam certifikovaných zařízení
s možností výběru podle regionů a kategorií, jejich popis,
odkaz na webovou stránku a zákaznické hodnocení, ale
také interaktivní mapu ČR s plánovačem tras. Údaje jsou
převzaty z webu www.cyklistevitani.cz a budou v pravidelných intervalech aktualizovány. Každopádně se jedná
o aplikaci zdařilou a jistě i vás potěší prohlédnout si dobře
uspořádané informace o certifikovaných zařízeních ve vašem regionu i v širším okolí.
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Pro zajímavost uvádíme certifikovaná zařízení
v okolí Dačic k 31. 3. 2007:
1. Ubytovací zařízení: Camping Letní den Staré Hobzí,
Chatový tábor TJ Slovan J. Hradec Malý Ratmírov,
Cyklopenzion Kasper a Hotel Concertino v Jindřichově Hradci, Hotel Dyje Dačice, Lesní hotel
Peršlák N. Vojířov, Motorest Děbolín, Penzion
Chytrov Brandlín, Penzion Lada Blato, Penzion
Sigma D. Žďár, Penzion Medvědí paseka N. Vojířov,
Penzion U Černého Čápa H. Lhota, Penzion Dračice
Albeř, TU Lesy Č. Rudolec, TU Zahrádky.
2.

Stravovací zařízení: Hotel U Koníčka Dačice, Penzion Bejčkův mlýn a Hotel Alfa Slavonice, Maříž
autorská originální keramika v Maříži, Lesní hotel
Peršlák N. Vojířov.

3.

Kempy: Autokemp Komorník Strmilov.

Červnové akce v Dačicích
• 16. 6. – otevření Koupaliště Dačice
• 23. 6. – oslava 125. výročí založení SDH Dačice
• 30. 6. – 1. 7. – Fest Band Dačice – slavnosti orchestrů
(20. ročník)

12. 5. 2007 – Den pro bezpečí
V sobotu 12. 5. 2007 se od 9:00 do 12:00 h uskuteční v Dačicích již podruhé akce „Den pro bezpečí“,
kterou pořádá Mezinárodní policejní asociace (IPA)
ve spolupráci s městem Dačice.
Na dopoledne je pro návštěvníky na volném prostranství v Hradecké ulici připraven bohatý informativně preventivní program: ukázka techniky a činnosti Policie ČR, Vojenského záchranného útvaru, opět
bude možné si vyzkoušet trenažér nárazové plošiny pro
bezpečnostní pásy, přípravné testy autoškoly s následným vyhodnocením, připravena bude výstava vozidel
Renault, Dacia a Kia včetně zkušebních jízd, jízda
zručnosti na kolech a další.
Doplňkový program a občerstvení zajištěno. Při
zahájení vystoupí dechový orchestr ZUŠ Dačice a mažoretky DDM Dačice.
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Vilém Göth ve vzpomínkách – IV. díl
V roce 1940 se Vilém Göth dostal s dalšími českými
letci do Anglie a byl zařazen jako stíhací pilot 310. perutě
u letky B jako její velitel. Přestože byla „třistadesítka“
prohlášena za bojeschopnou, v několika prvních dnech
nebyla nasazována do největších vzdušných bojů na jihu
Anglie. Peruť spadala pod 12. skupinu a ta byla držena
jako strategická záloha a určena jako ochrana letišť
11. skupiny, když její stíhačky byly ve vzduchu.
Na přelomu srpna a září 1940 byl z 19. britské, 310.
československé a 242. perutě, tvořené převážně z kanadských pilotů, utvořen wing, jehož velitelem se stal
legendární beznohý pilot S/Ldr Douglas Bader. 7. září
krátce před pátou odpoledne se všechny tři perutě odlepily
od plochy letiště v Duxfordu, aby zasáhly do soubojů,
které se rozpoutaly nad Londýnem.
P/O Vilém Göth musel boj nedobrovolně předčasně
opustit kvůli zásahu do glykolové (glykol – chladící
kapalina motoru) nádrže. Dříve než tak učinil, sestřelil
dva německé letouny a v bojovém hlášení to popisuje
takto: „Byl jsem na dvojce v modrém roji. Vedoucí roje
nás zavedl na rozptýlenou skupinu Me – 110. Každý jsme
si vybrali jednoho. Můj Me - 110 dohonil bombardovací
skupinu a dělal výškové zajištění. Útočil jsem na něj ze
slunce zezadu z pravé strany s převýšením asi 400 yardů
(1 yard – 0,9144 metru). Asi ve vzdálenosti 200 yardů
jsem zahájil palbu a skončil asi v 50 yardech. Nepřátelský
letoun začal silně kouřit, kabina se rozletěla a letoun se
bezvládně řítil k zemi. Když jsem se odpoutával, ucítil
jsem náraz do vlastního letounu a vzápětí mě předlétl
další Me - 110, jehož střelec střílel. Nastal dog fight, při
němž jsem nejdříve umlčel střelce a potom vzápětí
rozstřílel levý motor, z něhož se vyvalil hustý černý dým.
Letoun spadl na opačnou stranu než dělal zatáčku. Více
jsem neviděl, neboť jsem měl celou kabinu od oleje. Motor
začal vysazovat, objevil se bílý dým od glykolu, načež
motor vysadil úplně. Vypnul jsem ho a začal klouzat
k pobřeží. Přistál jsem bez podvozku asi v 17.30 na poli
2 míle jihovýchodně od Maldonu. Podvozek nešel vytáhnout. Poslední dávka byla úplně zblízka zezadu, takže
jsem jasně viděl, že jsem napřed zastřelil střelce, než levý
motor začal hořet. Bylo to nad mořem, východně od ústí
Temže“. Tolik doslovný překlad bojového hlášení.
Během bitvy o Anglii silně prořídly některé britské
perutě a potřebovaly být rychle doplněny novými piloty,
a proto 18. října 1940 odešel P/O V. Göth a P/O V. Zaoral
k 501. britské peruti. Tehdy V. Göth netušil, že se ke své
peruti již nikdy nevrátí. Ve 12:30 h přistála peruť po bojové akci, ale ve 14:43 h byl poplach vyhlášen znovu.
Úkolem jednotky byla hlídka v prostoru nad Biggin
Hillem. V průběhu hlídky byla skupina napadena
stíhacími letouny Me – 109. Ve vzdušném souboji se sráží
s německým stíhačem v prostoru Crouborough – Tunbridge u města Staplenurst v hrabství Kent.
V 15:25 h se zřítil do ovocného sadu farmy Manor
a v troskách svého Hurricanu P 2903 zahynul. Někdy
se také uvádí srážka s kanadským pilotem, ale existuje

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 7

dopis, který toto vyvrací.
Vilém Göth byl pohřben 31. října na hřbitově
v Sittingbourne – Milton, hrabství Kent, v den kdy tato
slavná letecká bitva skončila spojeneckým vítězstvím.
Ve věku 25 let se stal šestou obětí československých
pilotů v této slavné letecké bitvě.
Pokračování příště
Vlastimil Kolomazník,
Letecké muzeum Viléma Götha

Další skvělý koncert v Dačicích
Po skvělém úspěchu Hudebního Matiné v Dačicích
(17. února přední operní pěvkyně a pěvec v sále ZUŠ
za doprovodu pozoruhodné klavíristky Iriny Kondratěnko)
se chystá další atraktivní hudební zážitek: recitál talentovaného houslisty Jiřího Vodičky ve čtvrtek 17. května
od 18:00 h, opět v koncertním sále ZUŠ.
Přes svůj věk – teprve 18 let (!) – tento sympatický
mladík z Ostravy dosáhl řady mezinárodních úspěchů,
naposledy na podzim loňského roku, kdy se umístil mezi
11 nejlepšími houslisty z celého světa na vysoce prestižn í
soutěži houslistů „Premio Paganini“ v Itálii.
Již od svých 12 let hraje s Janáčkovou filharmonií
Ostrava, od 15 je jejím oficiálním sólistou. Koncertoval
již v Německu,
Švédsku,
Španělsku, Polsku,
Rakousku, Japonsku, Číně a Slovensku. Za mimořádný talent ho
označil
světoznámý dirigent
Jiří Bělohlávek
po
společném
koncertě s PKF
loni v létě v pražském Rudolfinu (viz foto).
Jiří Vodička zatím stále studuje houslovou hru u významného pedagoga prof. Zdeňka Goly na Ostravské
univerzitě (začal v r. 2000). Řada jeho výkonů byla
zaznamenána na nahrávkách v Českém rozhlase i v České
televizi. S vynikajícím klavíristou a skladatelem Adamem
Skoumalem vystupuje často i v zahraničí. Se stejným
koncertním vystoupením, jaké chystají pro občany Dačic,
sklidili obrovské ovace už po celé ČR. Na programu
je Sonáta od L. Beethovena, virtuózní kousky od P. Sarasate (Cikánské melodie a Carmen), klasické melodie
od A. Dvořáka. Nechybí ani vlastní sólová skladba
A. Skoumala.
Vstupenky za 50 Kč jsou v prodeji na MěKS
a v Infocentru Dačice a samozřejmě budou k dispozici
i přímo před začátkem koncertu. Nenechte si ujít další
skvělý hudební bonbónek!
Kontakt na pořadatele: OS Vnorovice pro rozvoj regionu, mail@vnorovice.cz, mobil: 724 29 44 99.
Kateřina Bouda Kašparová
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Dačice mění svou tvář
V druhé z cyklu přednášek Cesta Dačicemi 16. století
jsme se dostali na práh vlastní velké přeměny městského
jádra.
Především tu existuje už skutečná správa města, která
také potřebuje důstojné prostředí pro svá jednání. Tím
se stává v polovině století (před r. 1559) nová renesanční
radnice, tvořící nároží mezi náměstím a stále ještě hlavn í
cestou ve směru na Jindřichův Hradec, směřující přes
bývalou původní obec (dnešní Vokáčovo náměstí).
Přestavují se i měšťanské domy vroubící svými renesančními štíty náměstí a nechybí ani pivovar v č. 42. Na
severu, ve směru cesty k Telči, najednou tvrz, byť
vybudovaná již jako panské sídlo, nestačí současné
potřebě. Dačice získávají v sedmdesátých letech 16. stol.
svůj výstavný zámek (dnes nazývaný starý, v němž
sídlí část Městského úřadu), jehož malebnost okouzluje
dodnes.
I jinak jsou zde již přítomny všechny náležitosti
města. Existuje řada cechů (nejen řezníci, ale i pekaři
a mlynáři, barvíři, ševci a další), rozvíjí se knihtisk a dačičtí rodáci se po letech uplatňují v tomto oboru až v Praze (tiskař Jiří Jakubů a jeho syn Jan).
Město má rovněž své lázně a lazebníky, z Dačic
pochází autor prvního souboru anatomie a dalších knih
Matouš Dačický Philomates. Důležité místo zaujímá
samozřejmě i škola s rektorem a kantorem. Dačičtí rodáci
studují i na vysoké škole, známe z třicátých let Tomáše
a Jakuba, ze sedmdesátých let Matouše Farkaše a Jiřího
Křišťana. Z Dačic pocházel i otec Mikuláše Dačického
z Heslova Ondřej Křivoláček a dva malíři, oba Janové,
otec a syn. Vzhledem k tomu, že v Dačicích byla velká
menšina jednoty bratrské, narodili se zde i někteří
duchovní této církve, kteří pak působili jinde (Jiří
v Uherském Brodě, Matouš ve Strážnici). Naopak ve sboru jednoty bratrské pracoval významný představitel této
církve a autor 18 písní v Šamotulském kancionálu Havel
Dřevínek. Všechny tyto různorodé osobnosti ukazují
na plné včlenění Dačic do života českých zemí; význam
města se stává nepochybným.
Kdybychom se mohli podívat na Dačice sedmdesátých let 16. století, viděli bychom tři vzájemně propojené části: starou obec u tehdy ještě gotického kostela
sv.Vavřince (dosud bez renesanční věže), přestavené a doplněné centrum „dolního“ města a na severu rozsáhlou
čtvrť jednoty bratrské. Ta sahala od sborového domu
(nynější římskokatolické fary stojící na jeho základech) ke
hřbitovu včetně a odtud zpět až k tzv. pikartské faře na
Škrchově. Dva zvony z dřevěné věže zrušeného sborového domu byly později zakoupeny hrabětem Berkou
pro nově budovaný františkánský klášter. To je však pro
16. století už vzdálená budoucnost. Zatím nás čeká ještě
zbytek cesty krajířovskými Dačicemi v jejich posledním
vzepětí – a urbanistické zavrcholení zrodu historického
města.
Doc. PhDr. Eva Melmuková

Město Dačice nabízí pronájem
volného bytu
č. 3, ul. Nivy, č. p. 162, Dačice IV
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových
náhrad a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku, týkající
se pronájmu volného bytu č. 3, ul. Nivy, č. p. 162,
Dačice IV veřejnosti.
Jedná se o byt č. 3, 2+0, I. kategorie o velikosti:
Pokoj
Pokoj
Pracovní kuchyně
Předsíň
Koupelna
WC
Komora
Celkem

12,75 m2
21,68 m2
6,82 m2
5,95 m2
5,39 m2
0,94 m2
2,15 m2
55,68 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. 2007 – do 30. 9. 2017, s tím
ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy a současně vysloví souhlas
se zaplacením neodbydlené částky předplaceného
nájemného předešlého nájemníka ve výši 52 000
Kč. Při podání nabídky složí zájemce jistotu na
nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15 000 Kč
na pokladně MěÚ v Dačicích nebo bezhotovostně
na účet Města č. účtu 6015-0603143369/0800,
variabilní symbol 162003.
Základní měsíční nájemné za byt bude odečítáno
z částky předplaceného nájemného až do jejího
vyčerpání. V případě že vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní smlouvu
do 1 měsíce od schválení nájmu městskou radou,
zaplacená jistota se nevrací. Zájemcům, kteří
nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 6.
2007 získá ten zájemce, který předloží v zalepené
obálce a zřetelně označené:
„Neotvírat – pronájem bytu č. 3, Dačice 162/IV“
nabídku neodbydleného předplaceného
nájemného v celkové částce 52 000 Kč a vylosuje
si první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
7. 5. 2007 do 15:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích)
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu s žádným zájemcem.
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Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Nádražní 97/II., Jindřichův Hradec
(naproti České spořitelně – Dům Oděvy)
1. Úvěry na bydlení a rekonstrukce
2. Stavební spoření
telefon: 721 620 178 – Kaiferová

Zprávičky z DPS Dačice
Dne 19. 4. 2007 se obyvatelé města a domu s pečovatelskou službou zúčastnili výletu a hudebního posezení
v Nové Říši. Přednáška o zdravém spaní se všem určitě
líbila a večerní program byl také veselý. Hrála a zpívala
,,GALÁNEČKA. Návrat byl až po 23:00 h.
Dne 12. 4. 2007 se
obyvatelé pečovatelského domu zúčastnili v Domově důchodců v Budíškovicích výstavy obrazů
a ručních prací. Vystavené ukázky se
všem velice líbily
a sklidily náležitý
obdiv. Děkujeme za pozvání a přejeme hodně dalších
nápadů.
Kolektiv zaměstnanců DPS
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Stolní tenis
Mistrovská soutěž stolních tenistů dospěla závěrečnými zápasy do konce. Dačické družstvo ST–KD
Dačice si v této soutěži vedlo více než zdatně a jako
nováček ze šestnácti startujících družstev skončilo těsně
za postupujícími celky Českých Velenic a Lásenice.
Lokomotiva České Velenice „C“ – ST–KD Dačice 10:8
Na stolech vedoucího a již postupujícího celku dačické družstvo podalo velmi dobrý výkon, i když na nerozhodný stav se nepodařilo dosáhnout. Bodovali: Havlík
Z. 3; Jahoda M. ml. 2; Štěpánek A. a Jahoda M. st. po 1;
čtyřhra.
ST–KD Dačice – Jiskra Chlum „A“ 10:8
V posledním zápase dačičtí stolní tenisté přivítali
na domácích stolech celek, který patřil před začátkem
soutěže mezi kandidáty postupu. Domácí se na tohoto
soupeře připravili a oplatili mu tak porážku z jeho
domácího prostředí. Bodovali: Mareš M., Štěpánek A.
a Havlík Z. po 2; Kelbler P. a Doležal J. po 1; čtyřhra 2.
Posledními zápasy ukončili stolní tenisté ST–KD
Dačice svoji úspěšnou mistrovskou sezónu a touto cestou
děkují za přízeň nejen všem příznivcům, ale obzvláště
sponzorům: Waldviertler Sparkasse, MěÚ Dačice
a Centropen a. s., kteří pomohli dačickému družstvu v jejich první mistrovské soutěži a věříme, že jim zachovají
svou přízeň i v dalším období.
Zdeněk Havlík

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

4/2007

GLOBE: Co si únor zazelená,
březen si hájí
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Křivatec

Ano, i loni to tak bylo: únorové počasí obvykle trvá
i v březnu. Na svatého Blažeje (3. 3.) slunce ještě nehřeje,
ale o týden později už při teplotách přes 5 °C mohl obnovit svoji aktivitu drobný polétavý hmyz. Ze dvou
rozporných postřehů vážících se ke 14. únoru vybírám
tento: „Svatý Valentýnek – jara tatínek“. To už kvetly
kočičky, lísky a sněženky. Počasí těchto dnů bylo
určováno západním prouděním, což znamená deštivo
a větrno. Masopustní dny (do 21. 2.) byly mlžné, ale
vlahé. Den sv. Matěje začínal mrazíkem (měl by se opakovat po 40 dní) a přinesl zvláštní úkaz: jihozápadní vítr
byl toho dne (i dalšího) velmi chladný. Patrně měl původ
na severu a už se nestačil ohřát. 26. 2. v pondělí ráno
se ještě sníh pokusil něco dohonit (3 cm), ale další den už
po něm nebylo ani stopy.
Námět II: SVĚTLO
Ani světla není bez ohně. A když není k disposici to
sluneční, vyrábí si ho lidé pomocí elektřiny. Ta se hodí
i k pohánění všelijakých strojů a přístrojů, např. počítačů.
Elektřina se vyrábí v elektrárnách, které u nás provozuje
jedna velká společnost. A ta společnost si samo sebou
může diktovat státu, tedy obyvatelstvu, požadavky na výstavbu nových elektráren a též určuje cenu energie. Sama
se dá pohnout sotva k čemu. Logika je jasná: čím více
vyrobené energie, tím lépe. Co se nespotřebuje doma
(zhruba 1/3 produkce), prodá se za hranice. Jakým
způsobem se bude vyrábět, to také rozhodne představenstvo: 57 % spalováním uhlí, 34 % štěpením atomu.
Když se cena JETE vyšplhala nad 100 mld., přestalo
se raději počítat, ačkoli suma narůstá o: těžbu a převoz
uranu, neustálé opravy, bezpečnostní opatření, geologický
průzkum, přesvědčovné obcím ve vybrané lokalitě, úložiště jaderného odpadu, jeho vybudování atd., nemluvě
o všudypřítomné reklamě a nenápadných kampaních
za jádro a proti alternativám.
Odpůrců přirozených zdrojů je u nás opravdu hodně.
Přinejmenším se tak ale začíná mluvit o vzhledu krajiny
(místy opravdu silně zdevastované zejména těžbou uhlí),
o ochraně ptactva, (skutečně ohroženého, např. sílícím
leteckým provozem), hluku jako zátěži pro psychiku
(jsme jej opravdu nuceni snášet na každém kroku). To vše
se však týká výhradně větrných elektráren. Využívání
solární energie taková rizika nepřináší. Slunce k nám
vysílá 10 000krát více energie než na Zemi spotřebujeme.
A přece se o tomto zdroji téměř mlčí nebo se jeho
využitelnost zlehčuje. Není to tím, že vlastní zdroj by
každému zajistil nezávislost na centrálním dodavateli?
Než si pořídíme fotovoltaické panely (pokud možno
novou, prý o mnoho účinnější generaci), šetřeme.
Vyměňme žárovky klasické za úsporné. Přehodnoťme
nutnost provozu každého spotřebiče. Učme se bez nich
obejít, nejsme jejich otroci. Pohodlí beztak člověka ničí.
Nejde jen o globální klima, ale zároveň o naši svobodu.
Marek Čermák

Loni na jaře, daleko pozdějším než letošní, jsem měla
obrovskou radost. Proč? Pod lávkami přes Dyji vyrostl trs
– a pořádný – křivatce žlutého. Nikdy dříve jsem ho
v těchto místech nezahlédla. Není to žádný „extra buřt“,
zatím mu vyhynutí nehrozí. Ale je přinejmenším hezký,
pěkně by se na tom místě rozrostl a bylo by to tam
hezké… Za týden tam nebyl. A to tak tam nebyl, že jsem
myslela, že tam už nikdy nebude.
Ejhle – příroda si poradila (dočasně?!?). Letos tam
vyrostl znovu. Začal kvést, někdo ho polovinu (oceňuji)
odrýpl, během pěti dnů si někdo vzal zbytek a ještě si dal
práci, aby tam dosadil dva trsy trávy (všude hojné).
Vyroste příští rok znovu? Necháme se překvapit a budeme se snažit být k přírodě ohleduplnější.
Fotografii jsem nenašla, Murphyho zákony fungují, až
budu hledat třeba pampelišku, třeba ho najdu.
Milena Kráľová, ZO ČSOP „Vysočina“

AUTOŠKOLA NOSE K Dač ice
učebna – ul.Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)
www. autoskolanosek.cz – testy k procvičení
Telefon: 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669
Zahájení kurzu v pondělí 28. 5. v 16:00 h
Informace a přihlášky vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
Individuální kurzy zahajujeme průběžně,
sobotní výuka, zdarma učebnice, CD

Dům dětí a mládeže
zve všechny příznivce mažoretkového sportu na vystoupení děvčat z kroužků mažoretek, které se uskuteční
v úterý 8. května od 14:00 h v divadle v přírodě. Děvčata
bude doprovázet Městský dechový orchestr.
18. května v 15:00 h vystoupí děvčata z kroužků
aerobiku v Domě s pečovatelskou službou v rámci oslav
Dne matek.
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Dačickému sboru dobrovolných hasičů
je 125 let – 2. díl
Hlavním iniciátorem založení městského dobrovolného hasičského sboru byl Rudolf Walter, obchodník,
majitel domu v Dačicích, který je považován za zakladatele sboru. 1. července roku 1882 byl zvolen prozatímn í
výbor dobrovolných hasičů.
Výbor sboru ještě tentýž den navrhl stanovy spolku,
které byly 24. července schváleny obecným výborem
města Dačic a 9. srpna 1882 byly potvrzeny moravským
místodržitelstvím v Brně. Spolek se skládal z činných,
zakládajících, čestných a přispívajících členů. Činn í
členové se dělili do oddělení ochránců a stříkačníků, která
se dále členila na čety po 10 – 12 mužích v čele s četaři.
V čele činného sboru stál každoročně volený náčelník.
Spolkový výbor se skládal ze starosty, čtyř výborů,
náčelníka a dvou podnáčelníků, kteří stáli v čele jednotlivých oddělení. Dačická obec se musela zavázat, že bude
finančně vydržovat hasičský sbor a pokud by došlo k jeho
rozpuštění, musí usilovat o vytvoření nového.
První valná hromada všech dačických hasičů se konala 26. srpna 1882 v zahradní místnosti Josefa Kesnera,
kde byli zvoleni první řádní funkcionáři spolku.
Předsedou byl jmenován Bedřich Příhoda st., který však
funkci odmítl, a proto byl zvolen advokát dr. Viktor
Faber. Ten tuto funkci zastával až do roku 1893, kdy jej
vystřídal Josef Příhoda ml., tehdejší starosta města.
Místostarostou byl roku 1882 zvolen Alois Konečný,
náčelníkem činných členů se stal nadlesní Max Stöger,
podnáčelníky Rudolf Walter a stavitel Arnošt Sika.
Dalšími členy výboru byli klempíř Bedřich Zwach,
kavárník Josef Kesner a MUDr. František Nerada, který
byl jmenován také spolkovým lékařem.
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Po řádném a náročném výcviku se konalo první veřejné cvičení 20. dubna 1883.
V květnu roku 1883 se valná hromada spolku usnesla
na zimním a letním stejnokroji. Základ letní uniformy
tvořily kalhoty a blůza z režného plátna se stojatým
límečkem, červenými výložkami, šesti žlutými knoflíky,
hasičskými odznaky a dvěma náprsními kapsami s červenou lemovkou. Zimní uniforma se skládala z blůzy, kalhot
a pláště z tmavomodrého sukna s červenou obrubou.
K uniformě patřila dále černá přilba nebo čepice z černého
sukna s hasičským odznakem, červená šňůrka s píšťalkou
a pás s potřebným náčiním. Tyto stejnokroje užívali hasiči
až do roku 1902, kdy moravské místodržitelství schválilo
změnu jejich uniforem.
Vybavení sboru bylo v prvních letech uloženo
v prostorách Mariánské opatrovny na Dolním náměstí.
Toto místo však nevyhovovalo, městská rada věnovala
sboru místo za kostelem pro stavbu hasičského domu. Ten
byl postaven a předán do užívání 15. srpna 1886.
Do průčelí domu byla tehdy zasazena deska s heslem:
„Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ Původní přízemn í
budova byla v roce 1912 ještě rozšířena dostavbou
prvního patra a zároveň byla vedle domu postavena čtyřpatrová lezecká věž.
V době založení měl sbor 65 činných členů. Tento
počet záhy poklesl, v roce 1886 se uvádí jen 34 činných
členů. Řady prořídly, protože ne všichni se zhostili těžké
a namáhavé práce. Roku 1895 měl sbor 35 činných,
7 čestných, 8 zakládajících a 93 přispívajících členů,
obdobně tomu bylo i v r. 1906. Již v počátcích sboru byla
založena tradice pořádání hasičských plesů, která přetrvává dodnes, první ples se konal 13. ledna 1883.
Od roku 1893 byl dačický hasičský sbor členem
XX. hasičské župy pro politické okresy Jihlava – Dačice
a účastnil se pravidelně župních i okrskových cvičení
a sjezdů. Velká sláva byla v Dačicích v roce 1895, kdy
se konal ve městě župní sjezd, kterého se zúčastnilo 519
krojovaných hasičů z 24 sborů z celé tehdejší XX. župy.
Pokračování příště
Mgr. Marie Kučerová

B IB , a . s .

Dobrovolný hasičský sbor se ihned pustil do výcviku
členů. Již 22. září 1882 zakoupil sbor za 1002 zl.
čtyřkolovou stříkačku, na kterou si půjčil u místn í
spořitelny. Velitelství dále objednalo výzbroj, obleky
a žebříky, 75 přileb, 20 pásů a 3 trubky. Zároveň by l
postaven třípatrový lezecký dům.
Aby byl sbor řádně vycvičen, byl pozván z Prahy pan
Hugo Demartini, ředitel městského sboru dobrovolných
hasičů v Karlíně. Ten prováděl se členy sboru cvičení
po denním zaměstnání.

pobočka v Jindřichově Hradci
Zajišťuje kompletní servis:
ü služby spojené s prodejem a nákupem domků,
pozemků, bytů, garáží, hal,
ü finanční poradenství, financování nemovitostí,
americké hypotéky,
ü pojištění majetku, osob, oceňování nemovitostí,
ü nabídka pozemků k výstavbě
Při neuskutečnění prodeje nemovitosti
nepožadujeme žádné poplatky
Kancelář: Klášterská 81/II, 377 01 J. Hradec
Tel/fax: 384 362 250, Mobil: 777 773 042, 777 922 902
e-mail: j.hradec@bib.cz, internet: www.bib.cz
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První dačický velikonoční jarmark

Jaro je tady a s ním i vycházky

V neděli 1. dubna proběhl na nádvoří dačického
zámku a v prostorách muzea první Velikonoční jarmark,
který se těšil velkému zájmu návštěvníků z Dačic i okolí.
Přišlo se podívat 870 dospělých i dětí. Různé drobnosti
a jarní dekorace byly k zakoupení u stánků i u předváděných řemesel a technik v rámci Jarní výstavy.
Zdobení perníčků tradičně obstarala paní Iva Dědková
z Budče. Až z Třebíče přijela paní Marie Janoštíková
ukázat zajímavou techniku frivolitkování a paní Marie
Palátová předváděla paličkování. Zdobení kraslic ukázala
paní Mirka Kadlecová z Krahulčí, která zvládá řadu
technik. Výrobu artyčoků a jiných doplňků předváděla
paní Olga Kalců
z Kaliště. Suchou
vazbu a řadu nezbytných drobností
pro výrobu dekorací
měla k dispozici
paní dr. Kateřina
Kuřinová z Nové
Vsi u Batelova. Výrobu
pomlázek
předváděl a především ostatní zaučoval pan František Závodský z Dačic.
Krásné výrobky z proutí a jejich výrobu ukazoval pan
Karel Straka z Lidéřovic.
I letošní jarní výstava se těšila velkému zájmu
návštěvníků a byla snad ještě bohatší než předchozí.
Zhlédlo ji 1 660 návštěvníků. Děkujeme všem – dětem
i dospělým, kteří nám na ni přispěli.

Za krásného slunného počasí proběhla v sobotu
14. dubna první letošní vycházka Spolku přátel dačického
muzea, kterou pořádal spolek se Základní organizací
Českého svazu ochránců přírody Vysočina. Vycházku
vedl Mgr. Jaromír Švarc. Zájem byl značný, téměř 40
účastníků včetně malých dětí a navíc dvou čtyřnohých
kamarádů vyrazilo od hotelu Stadion. Přes rychlý nástup
letošního jara jsme Dubovou stráň zastihli ještě v plném
květu sasanek a dymnivek. S panem Švarcem jsme samozřejmě poznali i jiné květinky.
Do Dačic jsme se vraceli kolem hájenky v Bažantnici
a přes Kostelní Vydří. V areálu kláštera karmelitánů jsme
si prohlédli nově upravené knihkupectví. Myslím, že jsme
všichni získali tip na další příjemnou rodinnou vycházku
v okolí Dačic.

Poznejte tajemství depozitáře
aneb muzejní hrátky pro malé i velké
Poznávání muzejních sbírek zábavnou formou je
cílem nové výstavy, kterou připravilo Městské muzeum
a galerie Dačice na období května a první poloviny
června. Mezi návštěvníky oblíbené určování předmětů
na zá-kladě několika nabízených možností, tak, jak kdysi
předváděl v televizi oblíbený pořad „Kufr“, zde bude
rozšířeno do všech výstavních sálů muzea. Je totiž škoda,
že řada předmětů v depozitáři dřímá dlouho na policích
ve skříních a spatří světlo světa jednou za několik let. Tak
proč se na ně nepodívat právě nyní na výstavě, když
se nám do stálých expozic nevejdou.
Nejde nám jen o to, že se jedná o předměty zajímavé,
pro někoho na první pohled neznámé, ale chceme se
pochlubit i novými přírůstky muzea a galerie z posledních
let. Připravíme si na Vás i zvídavé otázky, trošku budete
muset oprášit třeba i znalosti ze školy, ale bystření
paměťových buněk není určitě k zahození. Na výstavě
bude zároveň i oblíbený koutek na hraní, malování a jiné
činnosti pro malé návštěvníky. Výstava je vhodná jak pro
jednotlivce, tak pro celé rodiny, skupiny žáků a studentů.
Těšíme se na Vaši návštěvu v dačickém muzeu.
Je otevřeno denně kromě pondělí od 9:00 do 12:00 h
a od 13:00 do 16:00 h.

Komponenty a pojezdy na vestavěné skříně
vyrábí a dodává

G AT O , s . r . o .
(kontaktní osoba pí. Poupětová)
Profily dodáváme celé i nařezané na míru
pro interiérové firmy a truhláře. Rozvoz po celé ČR.
Hledáme obchodní zástupce.
Adresa: Vidovice 2, mobil: 777 202 183,
E-mail: vidovice@gato.cz; www.gato.cz

Výlet do Telče
Další akci plánuje Spolek přátel muzea na neděli
13. května 2007. Chceme Vás pozvat na výlet vlakem
do Telče. Na telčském nádraží nás bude očekávat paní
doc. Eva Melmuková a provede nás zajímavými místy
v Telči a nejbližším okolí. Odjezd z Dačic je z vlakového
nádraží ve 12:37 h, takže přijďte do půl jedné. Návrat
bude záležet na zájmu každého z Vás a na výdrži v chůzi,
odjezdy vlaků z Telče jsou v 15:03 h a v 17:01 h. Předpokládaný návrat je tedy do 17:30 h.
Předběžně na sobotu 9. června 2007 je v plánu další
výlet spojený s vycházkou. Tentokrát do Budíškovic –
prohlédneme si zámecký park a areál zámku se zpáteční
pěší cestou do Dačic přes Dobrohošť a Bílkov. V tisku
přineseme včas podrobnější informace.
Mgr. Marie Kučerová

M G R . J A R O M Í R N O S EK
Furchova 373 Telč 588 56

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

Oceňování vozidel, dopravní a manipulační techniky
Právní servis a poradenstv í v silniční dopravě
ü Zastupování ve správním ř ízení při řešení dopravních
přestupků a dopravních nehod př i likvidaci pojistných
událostí
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Autorské čtení Petry Hůlové v Dačicích
Srdečně vás zveme na setkání se zajímavou současnou
českou spisovatelkou, které se uskuteční ve středu
9. května 2007 v 17:00 h v knihovně. Vstupné dobrovolné.
Petra Hůlová (1979)
vystudovala kulturologii
a mongolistiku na Filozofické fakultě Karlovy
univerzity. V současné
době pokračuje v doktorandském studiu kulturologie. Jejím spisovatelským debutem se stala kniha Paměť mojí babičce (2002), jež
se setkala se značným zájmem čtenářů i literárních kritiků
a byla následně vyhlášena knihou roku. Vypráví z různých
úhlů pohledů životní příběhy několika žen žijících
v Mongolsku. V roce 2004 vydala autorka druhou knihu
Přes matný sklo, vyprávějící o křehkém vztahu matky
a syna. Její kniha Cirkus Les Mémoires (2005) sleduje
generace exulantů, jejichž životní osudy se spojují
či alespoň na čas protínají v New Yorku. Zatím posledním
dílem autorky, jež vyšlo ke konci roku 2006, je kniha
Umělohmotný třípokoj, s provokativním tématem tvořeným reflexemi třicetileté prostitutky.
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Úspěch florbalistů vyššího gymnázia
ve Velikonočním turnaji
Dne 4. dubna 2007 pořádala SŠTO Dačice ve své
tělocvičně tradiční Velikonoční turnaj, kterého se zúčastnilo sedm družstev. Hrálo se systémem každý s každým, družstva tedy sehrála po šesti zápasech. Naši florbalisté pětkrát zvítězili a jednou prohráli. Při rovnosti
bodů na prvních dvou místech pak o výsledném pořadí
rozhodl vzájemný zápas a naše družstvo zvítězilo.
Na druhém místě byli florbalisté z Jemnice a na třetím
družstvo z Moravských Budějovic. Našim studentů děkujeme za vynikající reprezentaci školy a přejeme jim hodně
úspěchů v dalších turnajích.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Nižší gymnázium poprvé
na celotýdenním lyžařském výcviku

Mgr. Zdeňka Chadimová

Krajkové EX LIBRIS v knihovně
Výstava, která bude po celý květen k vidění na schodech knihovny, vznikla po soutěži, kterou vyhlásila
Městská knihovna v Sedlčanech ve spolupráci s časopisem Krajka a Svazem knihovníků a informačních
pracovníků v loňském roce. Účastníci soutěže zpracovávali téma – ex libris vyjádřit krajkou – podle svého umu
a možností, které tato technika dává. Přijďte se podívat na
výsledky tohoto snažení.
Knihy patří k přátelům nejspolehlivějším a nejmilejším. Právě z tohoto krásného vztahu pravděpodobně
vznikala první exlibris. Slovo ex libris pochází z latiny
a znamená „z knih“. Původně bylo nazýváno i knižn í
značka. Jedná se o malý ozdobný lístek, který většinou
obsahuje název exlibris nebo ex libris. Dále jméno, erb, či
monogram objednavatele, výtvarný motiv nebo jiné
vyjádření vztahu majitele ke knize. Ex libris se vlepuje
do knih, aby zde připomínalo jejich majitele.
Exlibris – knižní značky – jsou prokazatelně starší než
knihtisk, objevovaly se již ve středověkých rukopisných
kodexech. V počátcích je používali především panovníci,
šlechtické rody a kláštery. Již v té době se kladl důraz
na umělecké řešení exlibris. Jejími tvůrci byli přední
umělci té doby Albrecht Dürer, Lukas Cranach, Bartel
Beham a další. Moderní české exlibris začíná rokem 1868,
a to exlibrisem Josefa Mánesa pro rytíře Vojtěcha Lannu.
Mezi tvůrce exlibris patřili i další význační čeští
umělci té doby jako Alfons Mucha, Max Švabinský,
Vojtěch Preissig či Mikoláš Aleš.
Mgr. Zdeňka Chadimová

V posledním březnovém týdnu se uskutečnil lyžařský
výcvik žáků sekundy našeho gymnázia. Lyžařský areál
ve Vítkovicích-Aldrově v Krkonoších je opravdu krásný
a na jeho svahu se nachází chata „Eliška“, ve které jsme
byli ubytováni. Bohužel jsme nemohli přilehlé svahy
k výcviku využívat pro nedostatek sněhu. Zjistili jsme
však, že velmi dobré sněhové podmínky jsou stále
na Horních Mísečkách, proto jak běžecký, tak sjezdový
výcvik probíhal tam. Dojíždění za sněhem bylo poněkud
komplikovanější, protože jsme museli cestovat linkovým
spojem se vším lyžařským vybavením.
Odpočinkový den jsme využili k relaxaci. Dopoledne
družstva žáků soutěžila v orientačním běhu se znalostním
kvízem o Krkonoších a odpoledne jsme se vydali autobusem na výlet do Jilemnice. Návštěva Muzea Krkonoš
a plaveckého bazénu tak zpestřila náš zdejší pobyt.
V krásném areálu Horních Míseček se nám podařilo
zorganizovat běžecký závod a sjezd turistické sjezdovky
z vrcholu na Medvědíně zvládly téměř všechny děti.
Pracovník horské služby pak ve své přednášce zdůraznil
jaká nebezpečí mohou turisty a lyžaře v horách potkat.
Počasí nám přálo po celou dobu kurzu – bylo jasno
a slunečno, a proto jsme si mohli užívat nádherných
výhledů na hřbety Krkonoš. Všichni účastníci byli spokojeni jak s ubytováním, tak s ochotou personálu chaty.
Věříme, že si všichni žáci odvezli jen příjemné zážitky,
vylepšili své lyžařské dovednosti a pokud bude ze strany
žáků zájem o podobné kurzy i v příštích letech, určitě
se nám je podaří zorganizovat.
Mgr. Zdeňka Veverková, Mgr. Karel Chalupa
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Zeměpisci zvítězili na celé čáře
Dne 5. března 2007 se na gymnáziu konalo školní
kolo zeměpisné olympiády ve všech věkových kategoriích. Celkem se sešlo 39 účastníků. Vítězové jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola konaného
21. března v DDM Jindřichův Hradec. Tam naši zeměpisci s přehledem vyhráli všechny kategorie: v kategorii A
mezi nejmladšími studenty zvítězila Hana Kalábová z primy, v kategorii B zvítězil Vít Kučera ze sekundy, v kategorii C zvítězil Lukáš Vacuška z tercie a v kategorii D –
studentů vyššího gymnázia – zvítězila Lucie Cvrčková
ze septimy.
Všem jim přejeme hodně úspěchů v krajském kole,
které se koná 18. dubna v Českých Budějovicích.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

AKTUÁLNÍ INFORMACE

ke svému druhému místu z Jindřichova Hradce přidala
v Českých Budějovicích hezké místo šesté.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy Němcové

Co je nového na ZŠ Komenského
•
•

•
•

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Poděkování
Ředitelství ZŠ v ulici Boženy Němcové děkuje panu
inženýru Josefu Pohankovi za vypracování návrhu a osázení záhonů u vchodu do školního areálu okrasnými dřevinami. Pan Pohanka se sponzorsky podílí na zkrášlování
školního areálu už podruhé. V loňském roce provedl
obdobnou úpravu v prostoru před školními šatnami.
Matematický klokan
Pořádání tradiční soutěže žáků šestých až devátých
tříd Matematický klokan letos připadlo na 16. března. Její
počátky můžeme nalézt v Austrálii někdy kolem r. 1980.
odtud se v r. 1991 rozšířila i do evropských zemí. Dnes
se této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu
soutěžících ze 30 zemí našeho světadílu, sdružených
v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum
je v Paříži. V rámci naší školy dosáhli nejlepšího umístění
v kategorii Benjamín Jiří Novák, Daniela Koutná a Klára
Jirásková. Mezi staršími se v kategorii Kadet prosadili
Martin Cepák, Dominik Zuda a Markéta Karlová.
Okresní plavecká olympiáda
20. března proběhl v Jindřichově Hradci XIV. ročník
okresní plavecké olympiády dětí 1. stupně základních
škol. Všichni závodníci plavali 25 m volným způsobem.
Z naší školy se olympiády účastnilo osm žáků ze třetího
až pátého ročníku. V konkurenci dvanácti škol se umístili
na celkově osmém místě. Ovšem naše Nikola Novotná
získala svým časem 0:23:97 bronzovou medaili v kategorii dívek pátých tříd.
Krajské kolo dějepisné olympiády
23. března vyrazili na dějepisnou olympiádu do Českých Budějovic dva reprezentanti dačických základních
škol. Po předcházejícím úspěchu v kole okresním, kde
obsadili dvě ze tří postupových míst, je nyní čekalo
prověřování znalostí v kole krajském. Ani tentokrát
rozhodně neudělali svým školám ostudu a neztratili
se v dvacítce nejlepších mladých historiků ze základních
škol a víceletých gymnázií Jihočeského kraje. Nás
zejména potěšila naše žákyně Monika Řezáčová, která
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20. března proběhla recitační soutěž ve druhém ročníku, vybírali jsme nejlepší recitátory.
23. března se konalo v Českých Budějovicích krajské
kolo dějepisné olympiády, Jan Doležal z IX. B
se umístil na pěkném 8. místě. Děkujeme za reprezentaci.
28. března a 2. dubna proběhly velikonoční dílny
v Bratrské i v Komenského, nadšeně jsme tvořili
velikonoční maličkosti.
V průběhu měsíce března jsme prvňákům v Bratrské
ulici vyměnili lavice a druhákům v rámci zvýšení
bezpečnosti instalovali nové kryty na radiátory.

A co nás ještě čeká
•
•
•
•
•
•
•
•

23. dubna proběhne 1. kolo přijímacího řízení
na střední školy, všem držíme pěsti, aby měli štěstí.
25. dubna proběhnou tradiční schůzky rodičů v kmenových třídách.
30. dubna ukončíme sběr papíru, vše sběračům z řad
žáků, rodičů a veřejnosti děkujeme.
2. května se zúčastníme sportovní soutěže Kinderiáda.
3. května navštíví žáci 8. ročníku IPS ÚP v Jindřichově Hradci, budou vybírat co budou asi jednou
dělat.
10. května zorganizujeme sportovní soutěž O štít
města Dačice, soutěž pro 2. stupeň.
30. května si zasoutěží i žáci z 1. stupně O malý štít
města Dačice.
9. června, sice trochu s předstihem, Vás srdečně zveme na Procházku pohádkou. I letos se máte na co
těšit! Jenom nám vyčarujte pěkné počasí.
Ing. Eva Macků

Městské lesy Dačice s. r. o.
Hradišťko 25
380 01 Dačice
oznamují, že dne 12. 5. 2007 na rybníku
„Nadvesní“ v obci Prostřední Vydří
bude zahájen sportovní rybolov
Zahájení bude provedeno v 8:00 h
Celodenní povolenka 50 Kč
Možnost úlovku kapra až 15 kg váhy
Informace na tel.: 384 421 080
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Krásně je na horách

Obrázkové okénko

Již pojedenácté se žáci sedmých tříd ze ZŠ Komenského Dačice zúčastnili lyžařského kurzu. Přestože
letošní zima byla skoupá na sníh, naše tradiční místo
v Sedmidolí nad Špindlerovým Mlýnem nás opět nezklamalo. Sněhu bylo dost a dost a navíc v prvním běhu žáci
VII. C společně se žáky ZŠ Slavonice zažili nádherné
slunečné počasí s typickým jarním firnem. Pravda, v druhém běhu nám zima ukázala svou drsnější tvář, ovšem
nádherný prašan to všechno vyvážil, a tak pády do „měkoučké sněhové peřiny“ vůbec nebolely. V překrásném
prostředí Krkonoš s vyhlídkou na areál ve Svatém Petru
a na Medvědín se 54 žáků pod vedením zkušených
instruktorů začalo učit základům sjezdového a běžeckého
lyžování a protože v minulých letech jsme úspěšně začali
se snowboardingem, nesměl samozřejmě chybět ani tento
adrenalinový sport. Díky instruktorce Ireně Pekárkové,
si každý účastník mohl několikrát vyzkoušet svoje nadání
pro jízdu na „prkně“. Při začátcích je vždy hodně veselo,
o pády není nouze, ale díky vynikajícím sněhovým podmínkám to vůbec nevadilo a ani to moc nestudilo. Během
týdne jsme si střídavě užívali sjezdovky, běžky a snowboardy, žáci se naučili základům mazání a údržby lyží,
seznámili se s novinkami v lyžařské výzbroji a výstroji
a absolvovali zajímavou besedu se členem KRNAPU.
Že se na běžkách dá řádně unavit, ale dobře pobavit,
se všichni přesvědčili při celodenních výletech na Špindlerovku a Moravskou boudu. Zvláště v druhém běhu
na Špindlerovce pořádně foukalo, ale všichni to zvládli
i když zpočátku to vypadalo, že nás to odfoukne do
Polska. Poslední den se konají tradičně závody ve slalomu, sjezdu a v běhu na lyžích a právě tady je nejvíce
vidět pokrok, který všichni za týden udělali. Večer se rozdávají medaile nejlepším, dojde i na nějaké sladkosti,
hodnocení kurzu a potom už zbývá poslední noc na horách, sbalení zavazadel a cesta domů. Mnohým se ani
nechtělo, vždyť letošní hory byly skutečně povedené
po všech stránkách. A tak skončím jako vloni. „Ať žijí
naše dvanácté hory 2008“.
Mgr. Pavel Novotný, učitel TV

Opět na téma: JARO
Na začátku hodiny jsme neodolali a otevřeli okna (dokořán). Slunce, čerstvý vzduch, svěží vůně, zpěv ptáků.
Po třídě jakoby se rozlilo jaro.
V našich představách se proměnilo v barvy a začalo
kouzlit na bílém papíře. Vznikaly stromy, které svými
větvemi ještě zápasí s odcházející zimou, zatímco jejich
kořeny již nasávají jarní energii. Zelenající se louky a na
nich první barevné ostrůvky. Zkrátka každý obrázek byl
jiný, jako jsou jiní jejich tvůrci.

„Otevřete tetičko, darujte mi vajíčko…“
Tato velikonoční koleda vítala účastníky již tradiční
Velikonoční dílny na ZŠ Komenského v Dačicích. Žáci
naší školy, ale i rodiče a široká veřejnost, si mohli
vyzkoušet některé z technik, které patří právě k svátkům
jara. Příchozí si zkusili batiku vajíček voskem, kterou
s dětmi tvořila paní Dostálová, z moduritu a barev se
objevili ve váze na špejli velikonoční beránci a další
techniky, které si připravili učitelé školy. Na své si přišli
i chlapci, které pan Němec učil plést pomlázky. Jejich
krásu a účinek chlapci vyzkoušeli ve středu, kdy obešli
školu s koledou a předběžně vytvořili atmosféru Velikonočního pondělí. Kdo za námi ve středu 29. 3. přišel,
určitě si odnesl krásné výrobky a novou inspiraci velikonočních tradic. Kdo ne, toho zveme za rok a už teď
se na Vás těšíme.
Mgr. D. Vláčilová, ZŠ Komenského Dačice

Všechny tyto výtvory a mnoho jiných jste mohli
zhlédnout na jarní výstavě v MMaG v Dačicích.
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

MěKS

M MaG

FK

KINO
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4., 5., 6. 5. v 19:30 h
MOJE SUPERB EJVALKA
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

KULTURA
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11., 12. 5. v 19:30 h
PRÁZDNINY
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
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18., 19. 5. v 17:00 a v 19:30 h
ERAGON
Film USA s českým dabingem
Vstupné děti 30 Kč,
dospělí 55 Kč

25., 26., 27. 5. v 19:30 h
GOYOVY PŘÍZRAKY
Film USA/Šp./ČR s titulky
Vstupné 65 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný

12. 5. v 19:30 h v komorním sále MěKS
ZÁSKOK
Bratři Coenové (Velká Británie, Německo, USA – 1994)

26. 5. v 19:30 h v komorním sále MěKS
BRATŘÍČKU, KDE JSI?
Bratři Coenové (Velká Británie, Francie, USA – 2000)

„Poznejte tajemství depozitáře“
muzejní hrátky pro malé i velké
28. 4. – 10. 5. 2007
denně kromě pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h

Vlastivědný výlet
Telč – město památek a zajímavostí
Procházka městem v doprovodu doc. Evy Melmukové.
Neděle 13. května 2007, sraz na vlakovém nádraží v Dačicích
ve 12:30 h, odjezd 12:37 h. Návrat do 17:30 h.

Dačická muzejní noc podruhé
Sobota 19. května 2007 od 20:00 do 24:00 h
Speciální prohlídky expozic v doprovodu členů divadelního souboru
Tyl, soutěže, malování, výstavy, putování s kaprem Jakubem,...

Neděle 20. května
Den otevřených dveří do expozic a na výstavy
(k Mezinárodnímu dni muzeí)
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h

5. 5. ve 20:00 h v hlavním sále
SECRET – taneční zábava
Vstupné 60 Kč

13. 5. v 16:00 h v hlavním sále
„Módní přehlídka“
TITANIK – TIME OUT
Vstupné 60 Kč

16. 5. v 19:30: h v hlavním sále
„KOMIKADZE“ – zábavný pořad
Josef Alois Náhlovský, Josef Mladý
předprodej 110 Kč, na místě 140 Kč

20. 5. v 18:00 h v hlavním sále
„BEST OF...“
Vystoupení 3 hudebních skupin ZUŠ Dačice
Vstupné 30 Kč

24. 5. v 18:00 h v komorním sále
Oldřich JANOTA – koncert
básník, písničkář, experimentátor
Vstupné 40 Kč

26. 5. ve 20:00 h v hlavním sále
SECRET – taneční zábava
Vstupné 60 Kč

