MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 01/2008

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 6. zase dání konaném 12. 12. 2007 mimo jiné:
• schválilo rozpočet města na rok 2008 jako přebytkový
v těchto objemech: příjmy 127.675 tis. Kč, výdaje
126.420 tis. Kč, přebytek rozpočtu 1.255 tis. Kč,
splátky přijatých úvěrů a půjček 6.589 tis. Kč a snížení finančních prostředků z minulých let na účtech
5.334 tis. Kč
• schválilo rozpočtový výhled města na roky 2008 –
2011
• schválilo Program regenerace MPZ Dačice na roky
2008 - 2011
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se zároveň ruší obecně
závazná vyhláška č. 5/2006. Vyhláškou se stanovuje
výše poplatku za 1 poplatníka v roce 2008 na Kč
450,--.
• schválilo obecně závaznou vyhlášku o fondu rozvoje
bydlení č. 4/2007, kterou se zároveň ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2007
• schválilo odepsání pohledávky z evidence pohledávek
města za Průmyslový kombinát Dačice s. p. v likvidaci ve výši Kč 101.053,-• schválilo uzavření kupní smlouvy a darovací smlouvy
s Jihočeskou plynárenskou Distribuce, s. r. o. České
Budějovice na vypořádání stavby plynovodu v Borku
• schválilo prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice nově
vzniklé parcely p. č. 2271/105, orná půda o výměře
2733 m 2 včetně zřízení bezúplatného věcného břemene firmě tppetru s. r. o. Dačice za kupní cenu Kč
1.503.150,-• schválilo změnu č. 8 územního plánu sídelního útvaru
Dačice na území sestávajícím se z parcel KN č.
1925/1, 2694/1, 1954, 1955, 1956/1, 1957/1 a 1958,
ve které bude změněno funkční využití, a to ze zemědělské plochy na plochu pro bydlení v rodinných
domech
• schválilo zadání Územního plánu města Dačic včetně
místních částí
• schválilo dohodu o změně katastrální hranice mezi
městem Dačice a obcí Český Rudolec

RADA MĚSTA
na své 28. schůzi konané 5. 12. 2007 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 22/2007 v těchto
objemech: příjmy 1.898,80 tis. Kč, výdaje 288,54 tis.
Kč, přebytek rozpočtového opatření 1.610,26 tis. Kč
• schválila, aby ZŠ v Komenského ulici použila finanční prostředky vzniklé úsporou energií a prostředky
určené na mimořádné výdaje na nákup interaktivní

Zdarma do kaž dé rodiny
Le de n 2008
tabule, dataprojektoru, počítače, pylonové tabule,
školního nábytku a osoušečů rukou v celkové výši Kč
282.000,-• schválila uzavření dohody o spolupráci s městem Soběslav
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na pronájem tržiště v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí v Dačicích
na své 29. schůzi konané 17. 12. 2007 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 23/2007 v těchto
objemech: příjmy 4.325,65 tis. Kč, výdaje 3.975,65
tis. Kč, přebytek rozpočtu 350 tis. Kč
• schválila vnitřní řád Městské policie
• schválila uvolnění skladových zásob zboží pro propagaci města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour
Brno 2008 v celkové hodnotě Kč 8.450,-• schválila věnovat Základní škole v ulici B. Němcové,
Základní škole v ulici Komenského a Mateřské škole
Dačice po dvou výtiscích 4. dílu Dačického vlastivědného sborníku a po 10 výtiscích brožury o Dačicích v celkové hodnotě Kč 1.741,80
• schválila uzavření cenového dodatku ke smlouvě
o dílo s firmou .A.S.A. na zajištění služeb v oblasti
odpadového hospodářství v roce 2008
• schválila ukončení spolupráce se SVAZEM VKMO
s. r. o. na projektu „Ochrana vod povodí řeky Dyje –
II. etapa“
• schválila poskytnutí peněžitých darů pro SDH Bílkov,
Hostkovice, Dolní Němčice, Chlumec, Lipolec, Malý
Pěčín po Kč 7.000,-- a pro SDH Dačice Kč 20.000 --

LSPP pro děti v Dačicích znovu
obnovena od 26. 1. 2008
Lékařská služba první pomoci (LSPP) pro děti byla
v Dačicích od 1. 1. 2008 zrušena. T ato zpráva vyvolala
v Dačicích velkou diskusi. Jak to tedy bylo, co se děje
a co bude?
LSPP v Dačicích byla hrazena ze dvou zdrojů. Jihočeský kraj přispívá městu Dačice na zřízení LSPP jedním
milionem korun. Město má uzavřenou smlouvu o poskytování LSPP s PP Hospitals, s. r. o. Z těchto prostředků
byla hrazena pohotovostní služba pro dospělé. Jelikož
jsme na rozhraní dvou krajů, služby dačické nemocnice
využívají i občané spádové oblasti T elče a Jemnice. Kraj
Vysočina dával těmto městům příspěvek na zajištění
LSPP a ty uzavíraly smlouvu s dačickou nemocnicí na
její poskytování. Jelikož LSPP pro dospělé byla hrazena
z prostředků Jihočeského kraje, byly prostředky od těchto dvou měst použity na krytí nákladů spojených s LSPP
pro děti. Kraj Vysočina od roku 2008 změnil způsob
zajištění LSPP a T elč ani Jemnice již prostředky na její
zajištění nedostaly. T ím se stalo, že od 1. 1. 2008 zůstala
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LSPP pro děti v Dačicích finančně nepokryta a tudíž
uzavřena.
Vedení města hned od počátku roku začalo jednat
o tom, za jakých podmínek bude moci být LSPP pro děti
v Dačicích obnovena. Na schůzce s panem hejtmanem
Jihočeského kraje jsme společně se starostou města informovali o vzniklém problému. Pan hejtman Zahradník
nám slíbil, že celou záležitost projedná s hejtmanem
kraje Vysočina a že Jihočeský kraj pomůže s finančním
zajištěním LSPP v Dačicích i při nepříznivém výsledku
jednání se sousedním krajem.
Finance jsou důležitá věc, ale druhá stránka je personální zajištění této služby. Z těchto důvodů pan starosta
průběžně jednal s dětskými lékařkami, které doposud
zajišťovaly LSPP, o podmínkách, za kterých budou
ochotny službu konat. Na návrh lékařek bude LSPP pro
děti zajištěna o víkendech a svátcích od 8:00 do 14:00
hodin. Na základě těchto vyjednaných podmínek uzavřel
pan ředitel nemocnice s lékařkami smlouvy na obnovení
činnosti dětské pohotovosti od 26. le dna 2008.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům
jednání za vstřícný a konstruktivní přístup a zároveň
i všem zastupitelům našeho města, kteří nás svým písemným vyjádřením v naší snaze za obnovení LSPP podpořili.
Pavel Habr, místostarosta

PROHLÁŠENÍ
Toto prohlášení vzniklo jako reakce na zprávu o ukončení činnosti dětské LSPP ke dni 31. 12. 2007 v Nemocnici Dačice.
My, níže podepsaní zastupitelé zvolení občany v posledních komunálních volbách do obecního zastupitelstva,
jsme hluboce zklamáni posledním vývojem, který má za
následek ukončení poskytování LSPP pro děti. Proto
navrhujeme:
1) Provést finanční audit nákladů, jež vzniknou s obnovenou službou v rozsahu služby zrušené.
2) Posoudit tyto a další požadavky provozovatele ve
veřejné diskuzi.
3) Zapracovat zvýšené finanční náklady do rozpočtu
města i za cenu odložení některých akcí.
4) Vytvořit kontrolní mechanismy, které budou pravidelně vyhodnocovat předem stanovená kritéria účelnosti služby.
5) Spolupracovat s orgány našeho kraje na budoucím
odstranění nebo zmenšení těchto nákladů v rozpočtu
města.
6) T ermín: IHNED - na podatelnu města Dačice dáno
v po. 07.01.08 v 8:00 hod.
7) Podepsali: Coufal Jaroslav, Točík Milan Mgr., Antonů Pavel, Švec Vlastislav, Weidenthaler František
MUDr., Fabešová Ladislava MUDr., Fabeš Ludvík
MVDr., Marek Josef, Tomšů Bohumil
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Příspěvky z prostředků města
Poskytování podpor pro rok 2008
Rada města na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic schválených usnesením číslo
570/30/R/2008 RM vyhlašuje pro občanská sdružení, humanitární organizace a jiné fyzické nebo právnické osoby, se sídlem na území města, nebo které (výjimečně)
nesídlí ve městě, avšak jejich činnost se týká občanů
města, působící 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,
s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo
zřizovatelem je ČR a Město Dačice možnost ucházet se
o příspěvek z prostředků města s těmito pravidly:
Te rmíny:
10. 1. 2008 - vyhlášení možnosti ucházet se o příspěvek
28. 2. 2008 do 14:00 h - uzávěrka příjmu žádostí
25. 3. 2008 - vyhlášení výsledků výběru příjemců přísp.
Způsob a místo podání ž ádosti
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném
formuláři „Žádost o přidělení příspěvku Města Dačic“
a musí obsahovat:
• základní údaje o žadateli (jméno a příjmení nebo obchodní jméno, adresu, rodné číslo nebo IČ),
• právní forma žadatele (fyzická osoba nepodnikající,
fyzická osoba podnikající, právnická osoba, občanské
sdružení, veřejně prospěšná společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, příspěvková organizace),
• zpracovaný projekt (cíl projektu, postup k dosažení
cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace,
ekonomická rozvaha, výše požadované dotace a její
položkový rozpis - výdaje investiční a neinvestiční),
• ověřenou kopii dokladu o existenci subjektu (IČ,
výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci na
ministerstvu vnitra atd.),
• výroční zprávu včetně rozvahy a výkazu zisků a ztrát,
• souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků
(část II, čl. 8, odst. (4) Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic podepsaný žadatelem nebo
jeho statutárním zástupcem,
• čestné prohlášení v souladu s částí II, článkem 8, odst.
(4) písm. d) a písm. j) Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic.
Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti,
nebude do výběrového řízení zařazena. Žádosti lze podat
osobně v podatelně městského úřadu nebo poštou na
adresu: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice. Za žádost podanou v termínu uzávěrky se považuje
žádost, která je zaevidována na podatelně městského
úřadu v termínu do 28. 2. 2008 do 14:00 h. Bližší informace poskytne finanční odbor tel: 384 401 218.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru
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Vítání občánků
Poslední vítání občánků v loňském roce se uskutečnilo 15. prosince. Místostarosta pan Pavel Habr přivítal
v obřadní síni Městského úřadu v Dačicích za spoluúčinkování dětí z MŠ Za Lávkami tyto nové občánky:
Jindřicha Pechu, Jaroslava Vaňka, Radima Krále, Jana
Němce, Vlastimila Deveru, T adeáše Bočka, Adama Zabloudila a Lenku Čihákovou.
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Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 1/08 na obsazení volného místa

právník
(pracovní pomě r na dobu určitou
– z ástup z a mateřskou dovolenou)
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 15. 2. 2008
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání právnického směru
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• věk minimálně 18 let
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR), který ovládá jednací
jazyk
• práce na PC
Výhoda: Praxe ve veřejné správě
Doklady:
• přihláška (k dispozici na 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 prací na úseku správního práva, obchodního práva, občanského práva
Místo výkonu práce : Město Dačice

Poděkování
Dne 17. 12. 2007 jsem byla hospitalizována na interním oddělení v Dačicích. Takové pěkné chování zaslouží
obdiv k jejich práci. Ochota vždy pomoci s úsměvem,
který vždy potěší. Primář MUDr. Richard Stoupenec
a MUDr. Martina Šteflová, kteří se mne ujali, byli skvělí.
T aké lékaři MUDr. Eva Procházková, MUDr. Žahourková, MUDr. Sylvie Krajíčková, sestry Vaňková, Doležalová, Macků, Nosková, Wilczáková, Moučková, Kadlecová. Zaslouží si všichni velké poděkování. Srdečně všem
děkuji.
M. Šafránková

Poděkování pracovníkům firmy .A.S.A.
Za vzornou péči o naše vánoční přebytky děkujeme
všem zaměstnancům firmy .A.S.A.
Ať se Vám daří, Asáci!
Za spokojené paneláčníky pí. Mácová

Zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným ze
zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

Město Dačice
zveřejňuje záměr pronajmout
Ne bytové prostory v prvním a druhém patře budovy
čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích
(tj. kanceláře, sklady, chodby a sociální zařízení včetně
společných prostor
a nezbytně nutných přístupových cest)
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky - žádosti, a to písemně odboru správy
majetku, prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Dačice, Palackého nám. čp. 1/I.
Informace podají pracovníci odboru správy majetku
MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 102, 103
nebo na tel. č. 384 401 230, 384 401 227.
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Rozpoče t měs ta Dačice na rok
2008
Zastupitelstvo města schválilo na svém 6. zasedání,
které se konalo 12. prosince 2007, rozpočet města Dačic
na rok 2008 jako přebytkový v těchto objemech:
příjmy
127 675 tis. Kč
výdaje
126 420 tis. Kč
přebytek
1 255 tis. Kč
splátky půjček placené městem
6 589 tis. Kč
úhrada prostředky minul. let
5 334 tis. Kč
(hrazena část splátek půjček a úvěrů)
K hlavním z áměrům le tošního roku patří:
• podpora základních škol, mateřských škol a školních
jídelen, pro které je v rozpočtu vyčleněna částka
11,58 mil. Kč,
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací (na realizaci PD i vlastní investiční práce se
počítá s 15,31 mil. Kč, na jejich údržbu včetně čistoty
pak ještě s dalšími 5,55 mil. Kč),
• podpora vodního hospodářství zejména odvádění
a čištění odpadních vod (kanalizace) v investicích
částka 8,77 mil. Kč v běžných výdajích ještě 1,07 mil.
Kč,
• podpora sportovních a volnočasových aktivit 3,52
mil. Kč,
• podpora kultury s celkovými výdaji 7,39 mil. Kč,
• podpora zájmové činnosti - různých spolků a sdružení
rozpočtovaná ve výši 0,7 mil. Kč,
• podpora různých forem bydlení v investicích ve výši
3,50 mil. Kč a v běžných výdajích 1,40 mil. Kč,
• půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 0,9 mil. Kč.

Příjmy
Dan ě z příjm ů fyzi cký ch osob
daň ze závisl é činn osti a funkčních požit ků
daň ze samo statné výděl ečné činnosti
daň vybíraná sráž kou - z vláštní sazba
Dan ě z příjm ů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přid ané ho dnoty
Správní po platky
Poplatky za zn ečišťov ání život. prostředí
poplatky za uklád ání odpad ů
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za ko munální odpad
Ostatní daně a poplatk y
poplatek ze psů
poplatek za užívání veř ejného prostranství
poplatek ze vstu pn ého
poplatek z výherní ch hracích přístrojů
Výtěžek z výh erní ch hracích přístrojů
Příjmy za řidi čsk á oprávnění
Daň z nemo vitostí

tis. Kč
16 620
12 000
4 000
620
19 500
17 000
2 500
29 000
4 360
7 405
4 000
5
3 400
870
305
50
35
480
302
350
4 100
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Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od přísp ěvkových organizací
Příjmy z pronájmu maj etku
příjmy z pronáj mu poz emků (i lesy,rybní ky)
příjmy z pronáj mu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků a realizace finan č. majetku
Přijaté sankční platby a vratky
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté spl átky půjček
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku
Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy cel kem
Neinvesti ční dotace
Investiční dot ace celkem
Přijaté dotace
Převody z vlas t. fondů a hosp. činnosti
Příjmy cel kem

82 507
846
100
9 137
1 371
7 766
1 067
560
605
914
13 229
5 810
3 952
9 762
105 498
19 448
0
20 258
1 919
127 675

Výdaje
Lesní hospodářství
Turismus, cestovní ruch
Pozem ní komunikace - doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost
Zdravotni ctví - nemocni ce
Rozvoj bydl ení a bytové hospodářství
Příspěvek na koupi pozemku - Nivy
Půjčky z Fondu rozvoje bydl ení
Veřejné osv ětlení – provoz a údržba
Pohřebnictví
Správa nem ovitostí v majetku města
Ochrana ži votního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na kri zové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa
Příspěvky občanským sdružením
Daň z příjmů právni ckých osob za obec
Běžn é výdaje
Chlumec - chodník
Velký Pěčín - chodník kol em státní silnice
Oprava lávky a komunikace pro pěší
a cyklisty přes Dyji
PD – komunikace Červený vrch
Borek – rekonstrukce chodníků
Úpravy Neulingerovy ulice – I. etapa
Rekonst rukce chodníku v Tyršově ul.
Dolní Němči ce – PD chodníku
PD – povrchy komunikace Na Příkopech

tis. Kč
55
480
5 553
1 072
11 180
7 387
2 485
1 000
1 732
640
900
1 700
920
1 887
7 133
498
450
2 600
915
39 983
700
2 500
91 770
500
250
9 000
310
350
3 000
600
100
100
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PD – parko vací stání ul. Dlouhá
Oprav a povrchu kom unikací Peráček
PD – vodovod Lipol ec
Kan alizace U Stadi onu
Kan alizace a vo dovod ul. Učňovská
Kan alizace a vo dovod Kapetova ul.
Kan alizace Za Lávkami
Borek – rozší ření k an alizace
Kan alizace Peráček
ČOV Toužín – splátk a kupní ceny
Rybník Toužín
Oprav a hráze rybní ka Návesní dolní
PD - Přístavb a ZŠ Kom enského
PD - Rekonst ruk ce šat en na sport. stadionu
Dovyb av ení skat ebo ardového hřišt ě
PD - Rekonst ruk ce sportovní haly
Sportoviště u letní ho koupaliště
Ozv učení sport ovního stadionu
PD ZTI sídliště RD - Za školou
Plyno fikace čp. 189, 190, 200/V
M. Pěčín - rekonstrukce školy
Třídy - gymnázium
Rekonst ruk ce VO Tyršova
Rekonst ruk ce VO ul. Mikšíčkova
PD - rozší ření VO Bílkov
VO Hradiš ťko
Plynovod Borek - ZTV pro 8 BJ
Plynovod D. Něm či ce II. etapa
Plynovod D. Něm či ce III. et apa
Nový územní pl án měst a
Nák up nemo vitostí dle potřeby
PD - dům pečov atelsk é služby
Studie - protipo vodňo vá opatření
PD - komunitn ě správní centrum
Automobil Škod a Fabia
Kapitálov é výdaje
VÝDAJE CELKE M
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100
1 000
200
480
1 500
1 000
1 000
1 000
500
1 940
650
500
400
60
100
290
500
85
1 000
2 500
350
500
600
200
50
90
250
380
380
820
400
600
100
800
300
34 835
126 605

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu na rok 2008
PŘÍJ MY

tis. Kč

Daň ové p říjmy
Ned aňo vé příjm y
Kapit álov é příjmy

82 507
13 229
9 762

Přijaté dot ace
Převod y z hospo dářsk é činnosti

20 258
1 919

Příjmy cel kem
VÝDAJE
Běžn é
Kapit álov é výd aje

127 675

Výdaje celkem

126 605

tis. Kč
91 770
34 835
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RO ZDÍL
Příjmy celkem

tis. Kč
127 675

Výdaje celkem

126 605

Rozdíl (pří jmy - výdaje)
FINANCOVÁNÍ
Splátky půjček z p ředchozí ch let
Finanční prostředky z minulých let
FINANCOVÁNÍ CELKE M

1 070
tis. Kč
- 6 589
5 519
- 1 070

Zadání územního plánu Dačice
schváleno
Ve středu 12. prosince 2007 schválilo zastupitelstvo
města „Zadání územního plánu Dačice“ . Nový územní
plán bude pro město i všechny místní části Dačic platit
od roku 2010.
Projektant územního plánu, kterým je Urbanistické
středisko Brno, spol. s r. o., zpracoval do 30. června 2007
průzkumy a rozbory v rozsahu územně analytických podkladů, v souladu s požadavky nového stavebního zákona.
Na tuto etapu navázal odbor stavební úřad Městského
úřadu Dačice a ve spolupráci s určeným zastupitelem
Ing. Jelínkem vypracoval návrh Zadání. Tento návrh byl
zaslán dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, sousedním obcím a dalším organizacím. Zároveň
bylo projednávání návrhu Zadání oznámeno a návrh
Zadání zveřejněn veřejnou vyhláškou. Vyhláška a návrh
Zadání byly zveřejněny rovněž na webových stránkách
města. Veřejné projednání návrhu se uskutečnilo 7. listopadu 2007.
V zadání územního plánu Dačice jsou na 23 stránkách formulovány požadavky a pokyny pro projektanta
územního plánu. Některé požadavky vyplývají z nadřazené územně plánovací dokumentace – z územního plánu
velkého územního celku Javořická vrchovina.
Požadavky dotčených orgánů, podněty sousedních
obcí a připomínky správců sítí, ostatních organizací
a občanů k návrhu zadání byly pro projednávání v zastupitelstvu sestaveny do tabulky. Většina požadavků, podnětů či připomínek bude do návrhu územního plánu zapracována.
Nelze však vyhovět připomínce a. s. Centropen Dačice, která nesouhlasí s navrhovaným silničním obchvatem
nad firemními pozemky a budovami. Možnost variantního trasování přeložky silnice II/151 byla posuzována
na jednání se zástupci Krajského úřadu, ze kterého vzešel
jednoznačný závěr, že přeložka bude do nového územního plánu navržena ve variantě, převzaté z platného
územního plánu a z územního plánu velkého územního
celku Javořická vrchovina. Městský úřad Dačice požádal
v této věci krajský úřad o územně plánovací informaci.
V územně plánovací informaci vydané krajským úřadem
byla varianta obchvatu trasovaného severněji – dále od
města – vyhodnocena jako neprůchodná.
Z projednávání Zadání vyplynulo, že není třeba variantních řešení územního plánu. Příslušný dotčený orgán
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vyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu
či ptačí oblast a proto není požadováno vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území. To umožnilo zjednodušení pořizování územního plánu: není nutné zpracování
a projednávání konceptu územního plánu, může být zpracováván rovnou návrh územního plánu.
Ing. Jan Jelínek, radní

Nadační fond Nemocnice Dačice
Nadační fond byl zřízen za
účelem zlepšování zdravotnické
péče poskytované pacientům nemocnice v Dačicích.
V souladu se statutem tohoto fondu budou poskytnuté finanční prostředky využity ve prospěch Nemocnice
Dačice na nákup, nájem, leasing nebo opravy zdravotních přístrojů a další techniky. Chcete-li podpořit vybavení Nemocnice Dačice, můžete přispět do nadačního
fondu - č. ú. 6100002772/7940.

Začíná další etapa výměny ŘP
K datu 31. 12. 2007 skončila první etapa výměny
řidičských průkazů za nové. V této etapě mělo být naším
pracovištěm evidence řidičů vyměněno celkem 2558 ks
ŘP, které byly vydány do 31. 12. 1993. K poslednímu
dni minulého roku však zůstává stále nevyměněno celkem 728 ks ŘP. T yto držitele ŘP upozorňujeme, že svým
jednáním porušují zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích § 134 odstavec 1 a 2 písm. a).
Výše uvedený ŘP je totiž neplatný a není možné se
jím prokazovat při silničních kontrolách na pozemních
komunikacích. Jedná se o přestupek, který může být
postihován PČR blokovou pokutou na místě až do výše
2000 Kč, v případě předání přestupku správnímu úřadu
až do výše 30 000 Kč.
Lze však předpokládat, že značnou část ŘP z tohoto
počtu vlastní senioři, kteří již aktivně nejezdí a ŘP si
ponechávají z nostalgie nebo se o výměně dosud nedozvěděli. Pro ty platí následující výzva:
Kdo je majitelem ŘP vydaného do 31. 12. 1993 a nemá zájem jej nadále vlastnit nebo vyměnit za nový, má
možnost jej podle § 94/3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích bezplatně vrátit na
pracovišti Evidence řidičů v Dačicích.
Odbor dopravy se dohodl společně s vedením města,
že tyto ŘP bude možno bez sankce vrátit i v novém roce
2008. K vrácení starého ŘP je nutné vyplnit formulář
„Prohlášení o vzdání se ŘO“ a společně se starým ŘP
tento osobně odevzdat na výše uvedeném pracovišti
odboru dopravy. Pokud nemůžete osobně přijít, je nutné
provést úřední ověření podpisu. Pro nemohoucí či
nemocné osoby lze toto ověření podpisu vyžádat
telefonicky (na tel. čísle 384 401 221 paní Pokorná) po
domluvě i v místě bydliště nebo v lékařském zařízení. Po
tomto ověření lze ŘP společně s formulářem zaslat
poštou na MěÚ Dačice, Odbor dopravy, Krajířova 27/I,
380 13 Dačice.
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Dnem 1. 1. 2008 začíná další etapa výměny ŘP a to
těch, které byly vydány v období od 1. ledna 1994 do
31. prosince 2000. Tyto ŘP je nutné vyměnit nejpozději
do 31. 12. 2010 (je nutné počítat s 20 denní lhůtou výroby ŘP).
Pravidla pro výměnu jsou stejná jako u předešlé etapy. Žadatel o výměnu si vyplní žádost o vydání nového
ŘP a spolu s 1 fotografií standardního rozměru jako na
OP (35 x 45 mm), platným občanským průkazem a řidičským průkazem se dostaví na pracoviště evidence řidičů v úřední dny PO a ST v době 08:00 – 17:00 h, v PÁ
v době 08:00 – 14:00 h. Pokud nechcete čekat ve frontě,
můžete se objednat prostřednictvím městských internetových stránek (www.dacice.cz), nebo na tel. 384 401 265.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle
384 401 259. T ěšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy

Parkoviště s parkovacím kotoučem
Během posledních let došlo k velkému
nárůstu silniční dopravy. Dne 8. října 1997
vláda České republiky schválila věcné zákony
o provozu na pozemních komunikacích, o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o technických podmínkách provozu na pozemních komunikacích.
T ím byl odstartován legislativní proces, v jehož rámci byla vydána řada zákonů a prováděcích předpisů, které
většinou s účinností od 1. ledna 2001 nově upravují
problematiku dopravy.
Mezi těmito právními předpisy byl vydán i zákon
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
který mimo jiné řeší i řidičská oprávnění, řidičské
průkazy a vymezuje působnost a pravomoc orgánů státní
správy a Policie ČR ve věcech provozu na pozemních
komunikacích. V následujících letech byl tento zákon novelizován.
S nárůstem dopravy dochází i k negativním dopadům
na životní prostředí a dopravní obslužnost. Velký počet
vozidel, jak jednostopých, tak vícestopých má značné
problémy s odstavením a zaparkováním. V mnoha případech dochází k zaparkování vozidel na dlouhé časové
údobí i v místech, kde je to z hlediska obslužnosti velice
nepříjemné. Ať se to týká blízkosti zdravotních zařízení,
obchodů, úřadů, pošt a jiných zařízení. Obce se snaží
najít optimální řešení pro takováto místa, na kterých je
třeba zachovat progresivní dobu parkování.
Jedním z těchto prostředků, které obce využívají je
použití informativních značek provozních „Parkoviště s parkovacím kotoučem (č. IP 13 b)“. T ato značka je
mimo jiné umístěna i v Krajířově ulici před starým
zámkem a před radnicí na Palackého náměstí.
Značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání
umístit parkovací kotouč viditelně ve svém vozidle a
nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do
odjezdu měnit. Stanovený způsob stání se vyznačuje
značkami pro parkoviště kolmé nebo šikmé stání, par-
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koviště pro podélné stání atd. V případě parkování na
podélném stání je vždy myšleno ve směru jízdy. Není
dovoleno parkování v protisměru. Je to pouze výzva pro
orgány městské policie a Policie České republiky, aby
řidiče takto zaparkovaného vozidla potrestaly.
Papírový parkovací kotouč je možné na území
města Dačice zakoupit v obchode ch s papírenským
z božím. K dostání je rovněž na Infocentru Dačice,
které sídlí ve vstupních prostorách radnice na Palackého náměstí čp. 1.
František Maryška, vedoucí odboru dopravy

Tísňová volání
Po zrušení okresních operačních a informačních středisek HZS byly jejich kompetence převedeny na krajská
operační a informační střediska HZS. V případě tísně
vyvolané mimořádnou událostí se může každý občan na
celém území ČR obracet na linky tísňového volání:
150 - HASIČI, tísňovou linku obsluhuje Hasičský
záchranný sbor České republiky. Hlásí se : požáry, žádosti o pomoc z důvodu bezprostředního ohrožení života,
majetku nebo životního prostředí z důvodu živelných pohrom, havárií, nehod.
155 - ZDRAVO TNICKÁ PO MOC, tísňovou linku
obsluhuje zdravotnická záchranná služba. Hlásí se: žádosti o pomoc z důvodu bezprostředního ohrožení života
nebo zdraví z důvodu zdravotního stavu.
158 - POLICIE, tísňovou linku obsluhuje Policie
ČR. Hlásí se: žádosti o pomoc z důvodu bezprostředního
ohrožení života nebo majetku z důvodu trestného činu,
dopravní nehody, porušení pravidel veřejného pořádku
a bezpečnosti.
112 - TÍSEŇ, tato tísňová linka je určena především
pro cizince, tísňovou linku obsluhuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Hlásí se: žádosti o pomoc
z důvodu bezprostředního ohrožení života nebo zdraví,
majetku nebo životního prostředí z důvodu všech mimořádných událostí, linka komunikuje v cizích jazycích
a žádosti o pomoc jsou předávány příslušné složce integrovaného záchranného systému uvedené výše.
Pro případy, kdy je nutné ze zákona nahlásit činnosti,
při kterých hrozí vznik požáru, např. pálení klestí při
pracích v lese, slouží zpoplatněná linka 950 230 105.
Volající na tísňovou linku musí nez bytně poskytnout
tyto informace :
kdo - kdo volá (jméno), místo odkud je voláno - pro
ověření tísňového volání
co k čemu došlo, jaká je podstata žádosti o pomoc
kde - místo, kam potřebujeme, aby se pomoc dostavila, tedy adresu, pokud voláte z mobilního telefonu, je třeba kromě ulice a čísla popisného
upřesnit i obec nebo město, protože tísňové linky
z mobilních telefonů jsou směrovány do krajského města, nebo do jiného kraje. Pokud jste
mimo obec, je třeba místo upřesnit např. číslem
a kilometrovníkem silnice, jaká byla nejbližší
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křižovatka kterou jste minuli, u jakého města nebo obce se nacházíte - pozor - řada obcí v jihočeském regionu se jmenuje stejně, apod.
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí

Město Dačice
nabízí pronájem volného bytu

č. 1, ul. Nivy, č. p. 165, Dačice IV
1+0 o velikosti:
Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna
WC
Komora
Celkem

24,60 m2
4,34 m 2
3,59 m 2
0,86 m 2
1,17 m 2
34,56 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. 3. 2008 do 30. 4. 2017 s tím ze
zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření
nájemní smlouvy a současně vysloví souhlas se zaplacením předplaceného nájemného ve výši 75 500
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 165001.
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. 3. 2008 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřetelně označené

„NEOTVÍRAT – pronájem bytu č. 1,
Dačice 165/IV“
nabídku předplaceného nájemného v celkové částce
75 500 Kč a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Kone čný termín pro podání ž ádosti:
6. 2. 2008 do 14:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Krajířova 27, 380 13 Dačice I
Více informací na bytovém odboru MěÚ Dačice,
tel.: 384 401 234
Byt bude zájemcům z přístupněn k prohlídce
v pondělí 4. února 2008 v 15:00 h.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
s žádným zájemcem
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Dačice na veletrhu
Regiontour Brno 2008

informační materiály jednotlivých uby tovatelů, se který-mi je
uzavřena smlouva o propagaci.

Město Dačice se ve dnech 10. - 13. 1. prezentovalo
na 17. ročníku veletrhu cestovního ruchu Regiontour
Brno ve společné expozici Jihočeského kraje a ve spolupráci s T uristickým informačním centrem ve Slavonicích.
Infocentrum využilo k propagaci města vlastních propagačních materiálů a upomínkového zboží (brožury,
leporela, kostkový cukr s logem a pohlednice) a tištěné
informační materiály jednotlivých ubytovatelů, se kterými je uzavřena smlouva o propagaci.
První dny veletrhu jsou určeny oficiálním návštěvám
a setkávání představitelů jednotlivých krajů, měst a regionů, dále pro profesionály pracující v oblasti cestovního
ruchu - cestovní kanceláře, ubytovatele, vydavatele kartografického zboží, knih a časopisů zabývajících se cíli
cestovního ruchu, upomínkových předmětů apod. V pátek
navštěvují expozice také hojně studenti středních škol
zaměřených na turismus, kteří často sbírají vhodné materiály na vypracování referátů na předem zadaná témata.
Víkendové dny patří návštěvníkům z řad široké veřejnosti.
Jako novinku jsme zájemcům o návštěvu a pobyt
v Dačicích nabízeli možnost kvalitního koupání v městském koupališti a nové ubytovací kapacity. Největší zájem je trvale o možnosti cykloturistiky v okolí města. Zde
jsme upozorňovali na vhodné přírodní podmínky a možnost využití služeb ubytovatelů, kteří se účastní projektu
Cyklisté vítáni. Tito ubytovatelé jsou označeni v našem
přehledu ubytování příslušným logem.
Z veletrhu jsme si přivezli několik nabídek na spolupráci, ať už jde o propagaci města a jeho akcí na webových portálech cestovního ruchu, propagačních článků
v celorepublikových tiskovinách anebo o výrobu nových
upomínkových předmětů.
Veletrhu Regiontour Brno se zúčastnilo 1 455 firem,
čistá výstavní plocha činila 10 790 m 2 a za čtyři dny ho
zhlédlo 36 000 návštěvníků (obdoba roku 2007).
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

První dny veletrhu jsou určeny oficiálním návštěvám a setkávání
představitelů jednotlivých krajů, měst a re-gionů, dále
pro profesionály pracující v oblasti cestov ní-ho ruchu –
cestovní
kanceláře,
uby tovatele,
vy davatele
kartografic kého zbo ží a kn ih, upomín kových předmětů,
redakce časopisů zabývajících se propagací cestovního
ruchu apod. V páte k navštěvují expo zice ta ké hojně
stu-denti s tředních š ko l zaměřených na turismus, kteří
často sbírají vhodné materiály na vy pracování referátů
na

Nejmoderněji osvětlená hala regionu
je na SŠTO v Dačicích
Již podruhé v letošním školním roce se 10. ledna 2008
otevřely dveře SŠT O v Dačicích. T entokrát se mimořádnému zájmu návštěvníků těšila nově zrekonstruovaná
sportovní hala, která slouží velmi dobře již přes dvacet let
nejen žákům a studentům školy, ale i širší veřejnosti
a patří k nejvíce využívaným sportovištím v dačickém
mikroregionu.
Na sklonku listopadu loňského roku bylo v hale instalováno firmou Podzimek a syn nejmodernější nouzové
osvětlení a 30 mimořádně výkonných svítidel o svítivosti
zhruba 900 luxů. Rekonstrukcí osvětlení, jejíž náklady
dosáhly výše 270 377 Kč, bylo dosaženo asi pětinásobně
lepšího osvětlení prostor tělocvičny ve srovnání s původním stavem. Firma provedla instalaci nového osvětlení
v rekordně krátkém čase, a modernizace prostor tak vážněji nenarušila běžný chod školy ani možnosti dalšího
využití sportoviště.
Modernizací tělocvičny, jejíž osvětlení nyní vyhovuje
nejpřísnějším mezinárodním regulím a požadavkům, byl
učiněn další krok směřující ke zkvalitňování podmínek
pro vzdělávání žáků i jejich sportovní vyžití v době mimo
vyučování. Přestože další kroky, které mají vést k postupné transformaci školní tělocvičny v nejmodernější sportovní halu na Dačicku, se teprve připravují, je nepochybné, že po provedené fázi rekonstrukce se škola může
pochlubit nadstandardně vybavenou sportovní halou, která
slouží sportovcům z celého Dačicka.
Přijďte si zasportovat, fandit, nebo se alespoň podívat.
T ěšíme se na Vaši návštěvu, třeba na dalším Dni otevřených dveří.
Ing. Pavel Kopačka, ředitel SŠT O

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

Přihlášky do kurzů vždy v pondělí 14:00 - 16:00 h
školné splátkově, sobotní výuka, zdarma učebnice
a výukov é CD
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Kulaté výročí Kvítku se blíží
V květnu letošního roku proběhnou
v našem městě oslavy 10. výročí narození
jednoho dítěte. Je jím dětský sbor Kvítek ze
Základní umělecké školy v Dačicích.
Bezprostředním podnětem pro vznik tohoto sboru byl
koncert libereckého sboru Severáček, který se v Dačicích
zastavil na své cestě do Řecka v červnu 1997. Jejich koncert, který rozezněl prostory kostela sv. Antonína, byl
mimořádným zážitkem pro všechny zúčastněné. A tak na
počátku školního roku 1997 – 1998 shromáždil pan učitel
Vítězslav Hergesel zájemce o zpívání. Zájem byl napříč
věkovými skupinami opravdu veliký, a tak se děti hned od
počátku rozdělily na 2 skupiny – na přípravný a hlavní
sbor.
Připravovaných oslav se kromě koncertního sboru
Kvítek a jeho přípravek Červánku a Pramínku zúčastní
i významné partnerské sbory s dlouholetou tradicí a významnými úspěchy na domácích i zahraničních festivalech
a soutěžích. Jsou to Motýli ze Šumperka, Ondrášek
z Nového Jičína a Me dvíďata z Českého Krumlova. Každý měsíc Vám v tomto bulletinu představíme podrobněji
jednotlivé sbory, které uslyšíte na oslavách desetiletí
Kvítku, které proběhnou v Dačicích 9. a 10. 5. 2008 a je jichž hlavním sponzorem je TRW-DAS a. s.
Jako prvního z hostů, které v Dačicích v květnu na
našich oslavách přivítáme, představujeme:

Českokrumlovský pěvecký sbor

Existuje od ledna 1995 při ZUŠ Český Krumlov a ve
školním roce 2007/08 jej navštěvuje ve 4 sborových
odděleních - mladší Lentilky, starší Brumlíci, nejstarší
Medvíďata + Komorní sbor - přes 230 zpěvaček a zpěváků ve věku od 5 do 17 let.
V prvních pěti letech se činnost sboru rodila a utvářela především ve školním měřítku v rámci jihočeského
regionu. Od roku 2000 se díky větším nárokům stává ze
sboru výběrové těleso, které interpretuje nejen adekvátní
středověké, renesanční a barokní skladby, ale i soudobou,
převážně českou, hudbu či náročnější úpravy lidových
písní nebo zpěvů ovlivněných jazzem a populární hudbou.
Pro soubor se stal charakteristickým odlehčený a úsměvný pohled na mnohde příliš vážně pojímanou sboro-
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vou práci, k čemuž přispívá i časté využívání instrumentálních dovedností jeho členů, žáků hudeb. oboru ZUŠ.
Každý rok se uskutečňují nejméně 4 víkendová soustředění, alespoň 2 výměnné pobyty či sborové zájezdy
a v létě již tradiční prázdninový tábor. Činnost sborů je
vydatně podporována a financována občanským Sdružením rodičů a přátel ČDS a dále Sdružením pro rozvoj
ZUŠ v Českém Krumlově.
Sbormistrem je od počátku Mgr. Lukáš Holec, učitel
ZUŠ Český Krumlov. Jako korepetitorky u sboru působily: Milana Matunáková, Alena Švepešová a Helena
Matějčková, v současné době sborová oddělení doprovází
Olga Reichlová a Milena Němečková. Sbor natočil dvě
CD a podílel se na vydání not v nakladatelství Panton.
Kromě celé řady českých měst soubor vystupoval
v Německu, Belgii, Rakousku, Itálii a na Slovensku.
V Dačicích se hosté z Českého Krumlova představí
prostřednictvím smíšeného komorního sboru Medvíďata,
který je složen z nejstarších zpěvaček a zpěváků dětského
sboru ve věku 13 až 17 let a který začal pracovat v lednu
roku 2007.

Zpívali jste s Kvítkem? Ozvěte se nám
Chtěli bychom touto cestou požádat všechny zpěvačky a zpěváky, kteří zpívali v dačickém dětském sboru
alespoň jeden školní rok, aby napsali na e-mailovou
adresu sboru: kvitek-dacice @centrum.cz svůj telefon
nebo e-mailovou adresu. Součástí slavnostního koncertu
k výročí dese tiletí sboru Kvítek bude i koncert bývalých
členů.
Vítězslav Hergesel, sbormistr
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Jak porozumět bohosluž bě ane b co se v kostele
dě je - cyklus katechetických přednášek. Setkání vede
br. František Z. Horák, O. Carm. Termíny nejbližších
setkání: 14. února, 28. února v 18:30 h.
Přednášky P. Jaroslava Pezlara O řádech v církvi pokračují v únoru. T ermíny setkání upřesníme na
plakátcích.
Oznamujeme občanům Dačic a příměstských částí,
že výsledky Tříkrálové sbírky zveřejníme v dalším
čísle informačního zpravodaje.

Karel Alexander Pospíchal - I. díl
Když se v loňském roce odhalovala tomuto hrdinovi
pamětní deska na rodném domě v Antonínské ulici, vůbec
jsem neměl tušení co bude následovat. Bohužel se stalo to,
co se občas, i přes veškerou snahu, stává. Až při samotném odhalování se přihlásil bratranec p. Pospíchala. Jedná
se o pana Pospíchala z Dačic. T en mi sdělil, že ve Znojmě žije bratr Karla Alexandera. Bohužel mi nedokázal
vysvětlit, proč nereagoval již dříve na mé články, nicméně
rád bych mu poděkoval za ochotu a informace, které mi
poskytl a které jsem použil k psaní tohoto článku, ve
kterém chci čtenáře seznámit s dalšími podrobnostmi,
které jsem při psaní článku v loňském roce neměl.
Když jsem začal připravovat umístění pamětní desky
Karla Alexandera Pospíchala na jeho dům, požádal jsem
o pomoc při ověřování údajů zdejší matriku. Bylo zjištěno, že v Antonínské ulici čp. 51 se 23. března 1913
narodil rodičům Antonínu a Alžbětě Pospíchalovým syn
Karel. Otec byl pokrývač v Dačicích a matka byla dcerou
zedníka z nedaleké Jemnice.
Karel byl prvorozený, jeho bratr Jaroslav se ale narodil až později ve Znojmě, a nemohl být proto samozřejmě
zapsán ve zdejší knize narozených a pokřtěných. Mylně
jsem tedy usoudil, že pan Karel byl jedináček! Navíc se na
tohoto pána v Dačicích jaksi pozapomnělo a veškeré dřívější zmínky, pokud nějaké byly, byly velice kusé. Tolik
na vysvětlenou.
Pana Jaroslava jsem zkontaktoval a domluvili jsme se,
že ho ve Znojmě navštívím. Ihned jsem ho poznal. Podoba
s panem Karlem byla úžasná! Sedli jsme si do útulného
obýváku ke kávě a povídání mohlo začít. Pan Jaroslav
vyndal nepřeberné množství fotografií z různých období
týkajících se jeho bratra Karla. V roce 1914 jejich otec
odešel na vojnu a Karel zůstal se svojí maminkou u babičky v Antonínské ulici až do roku 1920. Potom se přestěhovali do Znojma, kde otec, který se vrátil z vojny po šesti
letech z Ruska jako ruský legionář, získal místo poštovního zaměstnance. V rámci osidlování Znojma Čechy jim
bylo umožněno postavit si rodinný domek, ve kterém žije
pan Jaroslav s manželkou Helenou dodnes.
Karel vychodil ve Znojmě základní školu. Poté absolvoval jeden a půl roku reálného gymnázia, během kterého
si podal žádost na místo prodavače u Bati, kde začátkem
30. let nastoupil a přerušil studia. Při této práci absolvoval
ve Znojmě obchodní školu a ve Zlíně Baťovu školu práce.
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Účastnil se také cizojazyčných kurzů a s panem Baťou byl
přebírat v Třebíči jeho pobočku, ve které chvíli i působil.
Je málo známou skutečností,
že Baťa si před válkou vybíral
samé mladé lidi a ty dosazoval
do svých poboček po celém světě. Mezi nimi byl i pan Karel.
V roce 1933 dostal obsílku k odvodu a rok na to (!) potvrzení
o přezkoušení a uznání zatím
k neschopnosti k vojenské službě. Patrně na Baťův zásah byl
odvod odročen na rok 1935. Presenční vojenskou službu nastoupil Karel u 2. leteckého pluku
v Olomouci (místo působení Vyškov) od roku 1936 do
roku 1938. Když byla okupace Sudet a Znojmo bylo zabráno, vládním nařízením byl zproštěn vojenského závazku. (Foto: Prostějov r. 1937)
Jak se Karel A. Pospíchal stal později pilotem 311.
bombardovací perutě se dozví čtenáři v dalším čísle městského zpravodaje.
Vlastimil Kolomazník,
Letecké muzeum V. Götha Dačice

Vyměním byt 3 + 1 v Dačicích o ploše 70 m2
v panelovém domě ve vlastnictví města za menší.
Podmínka - centrální vytápění.
tel. 602 421 006, 384 386 581

Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
Nádražní 97/II., J indřichův Hradec (v Domě Oděvy , naproti Čes ké
spořitelně, vedle pe kárny Velíšek)
1/ ÚVĚRY NA BYDLEN Í
(garance 3,5% úro ku ze stav. úvěru do za placení, nejvýho dnější úro ková s azba na trhu, stát ní přís pěve k, 0 % v kla d,
rychlé jednání
2/ STAVEBNÍ SP OŘENÍ
3/ PEN ZIJN Í PŘIP OJI ŠTĚNÍ

tel. kancelář: 721

620 178 – Kaiferová

KURZY POD VEDENÍM ODBORNÍKA
Kurzy snižování nadváhy
Kurzy k udržení váhových úbytků
Kurzy zdravotního cvičení
Kontakt: Božena Hav lov á 728 260 078,
b.hav lov a@centrum.cz

MASÁŽE – IVAN HAVEL
Klasické, reflexní, thajské bodové
LYMFODRENÁ ŽE – léčba celulitidy, poúrazových
a pooperačních bolestí a otoků,
detoxikace organizmu, poradenství
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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IX. ročník
střelecké soutěže Novoroční pohár
Dne 5. ledna 2008 pořádal OMS J. Hradec, střelecká
sekce Dačice, střeleckou soutěž o „Novoroční pohár“ .
V letošním roce proběhl již devátý ročník, za účasti
starosty města Dačice pana Rudolfa Hájka a člena okresní
dozorčí rady pana ing. Jana Bláhy, závod řídil pan
Jaroslav Coufal a střelby hodnotil sbor rozhodčích pod
vedením Jaromíra Beneše.
Pravé zimní počasí dalo příležitost účastníkům soutěže prokázat střeleckou dovednost a organizátorům prokázat připravenost k zabezpečení průběhu závodu za velmi nepříznivých podmínek. Závodu se zúčastnilo 26 střelců, kteří po slavnostním zahájení statečně a bezpečně nastoupili ke střelbě na disciplíně Lovecká baterie + Double
= 20 terčů a lovecké kolo rovněž 20 terčů.
Nejlepšího výsledku,
34 terčů, dosáhl Jiří Maleček z MS Šambero Klučov - Kolín. Druhé místo
s 33 terči obhájil Vladimír
Tomíšek, střelecká sekce
Dačice. T řetí místo s 32
terči patří Jiřímu Rosenbaumu, rovněž z MS Šambero Klučov - Kolín.
Slavnostním převzetím hodnotných cen z rukou starosty města Dačice, ředitele závodu a zástupce OMR,
skončil na střelnici Dačice Zahrádecký les náročný a přesto pěkný závod, kterým střelecká sekce Dačice zahajuje
naplňování střeleckého kalendáře roku 2008.
Upřímné poděkování patří všem sponzorům a přátelům brokové střelby, kteří dle svých možností významně
přispěli k zajištění hodnotných cen. Naše poděkování
a obdiv patří trubačům, panu Kučerovi a jeho synům, kteří
přispěli k slavnostnímu rázu celého závodu.
Kolektiv střelecké sekce Dačice znovu prokázal, že je
schopen i za velmi těžkých podmínek zajistit dobrý průběh celého závodu.
Poděkování a slova uznání patří všem nejmenovaným,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci tohoto závodu.
Další střelecká soutěž nás čeká 10. května a bude to
IV. ročník Dačického víceboje družstev.
Jaroslav Coufal, ředitel závodu

Městská knihovna Dačice
zve všechny zájemce na tradiční vyprávění
manželů Kasalových, tentokrát na téma

Jordánsko
Sejdeme se v knihovně

22. 2. 2008 v 17:00 h
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Turnaj ve stolním tenise
MEMORIÁL Z. PAVLŮ

Oddíl stolního tenisu ST -KD Dačice pořádá již
3. ročník turnaje tříčlenných družstev pro
neregistrované hráče, který se uskuteční
23. února 2008
Bližší informace o přihlášení do turnaje můžete
získat u p. Zdeňka Havlíka
na tel. 384 422 424 po 18. h

Stolní tenis
Stolní tenisté ST – KD Dačice dohrávali první půlku
soutěže OPII a v novém roce již začali druhou část soutěže.
TJ Nová Včelnice „B“ - ST-KD Dačice
6 : 12
Bodovali: Havlík V. a Havlík Z. po 4; Štěpánek A. 2;
Kelbler P. 1; debl
Do Nové Včelnice jsme odjížděli v omlazené sestavě.
Mladí hráči podali velmi dobrý výkon a proti zkušeným
hráčům soupeře svou trpělivou hrou sbírali body a přispěli
k překvapivému výsledku.
ST-KD Dačice - Sokol Suchdol n/L. „B“ 9 : 9
Bodovali: Havlík Z. 4; Mareš M. a Jahoda M. ml. po 2;
debl
Druhou polovinu soutěže jsme zahájili v novém roce
proti třetímu týmu tabulky. Družstvo Suchdolu disponující
zkušenými hráči pomýšlející na postup si přijelo do Dačic
pro další předpokládané vítězství, ale domácí hráči byli
proti. Družstvo ST -KD podalo velmi dobrý výkon a kdyby bodovali všichni hráči družstva, nemuselo zůstat jen
u nerozhodného výsledku.
Dynamo Majdalena - ST-KD Dačice
7 : 11
Bodovali: Havlík Z. 4; Havlík V. 3; Mareš M. 2; Doležal
J. 1; debl
K dalšímu zápasu v novém roce jsme odjížděli na
stoly druhého týmu tabulky s omlazeným týmem a s přesvědčením, že dosáhnout na remízu by bylo velkým úspěchem. Ovšem velký výkon podal benjamínek týmu z Dačic teprve 13 letý Vojtěch Havlík, který svým výkonem
předčil mnohem zkušenější soupeře z Majdaleny a velkým
dílem přispěl k překvapivému, ale zaslouženému vítězství.
Zdeněk Havlík
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Lyžařský kurz kvinty a 1. ročníku

V týdnu od 6. do 13. ledna se konal lyžařský kurz
kvinty a 1. ročníku gymnázia. V neděli ráno jsme my,
studenti v počtu 31 a naši tělocvikáři nasedli do autobusu
a po téměř čtyřhodinové cestě jsme se ocitli v krásné
krajině Orlických hor.
Celý týden jsme využívali možnosti sjezdového i běžeckého lyžování. Při sjezdovém výcviku jsme lyžovali na
všech dostupných sjezdovkách – modré, červené a někteří
odvážlivci si troufli i na černou. Nikdo se naštěstí nezranil
a s případnými drobnými oděrkami nebo únavou si hravě
poradila naše zdravotnice paní Eva Zabloudilová.
Během celodenního běžeckého výletu, který udělal
krásnou tečku za naším pobytem v horách, jsme dosáhli
i nejvyššího bodu Orlických hor – Velké Deštné s nadmořskou výškou 1115 metrů – odkud je krásný výhled až
na nejvyšší horu naší republiky – Sněžku. Při zpáteční
cestě jsme se občerstvili na Masarykově chatě, ale i tak
jsme po návratu do naší chaty Domov uvítali výborné produkty zdejší kuchyně. Večery nám svými zajímavými
přednáškami zpestřoval JUDr. Jiří Kasal. Slyšeli jsme
vyprávění o jeho cestách do krajů vysoko nad oblaka nebo
do africké divočiny.
Celý týden se o nás pěkně starali a pečlivě připravovali denní program naši učitelé tělocviku – Karel Chalupa,
Zdena Veverková a Anna Kasalová, kterým tímto chceme
poděkovat za nezapomenutelný týden. My jsme si po celý
pobyt užívali horského vzduchu, výborně se bavili a hlavně jsme si kromě vylepšeného lyžařského umění odvezli
i neopakovatelné zážitky. Děkujeme také všem, kteří se na
organizaci našeho kurzu podíleli.
Studentky 1. ročníku

Detoxikace je lékem
Očistou organismu se zbavíte většiny
zdravotních potíží
Homeopatie
Poradna zdravého způsobu života a výživy
Detoxikační poradna
Odborný homeopat:

Blanka Zuzánková
Zahradní 164/III, Dačice
tel.: 724 914 079, 723 583 880
(po celý den)
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Co je nového na ZŠ Komenského
§ Vánoční atmosféru jsme přiblížili 18. prosince obyvatelům DPS. Žáci I. stupně pod vedením třídních učitelů
a učitelek připravili vánoční program i pro děti Mateřské školy Dačice, které jsme přivítali v naší školní
jídelně ve čtvrtek 20. prosince.
§ Kalendářní rok jsme uzavřeli 20. prosince vánoční besídkou ve školní jídelně v Komenského ulici i ve školní družině v Bratrské. Odpoledne plné hudby a soutěží
si všichni náležitě užili. Děkujeme Ing. Kamilu Kupcovi za poskytnutí vánočních stromků.
§ 10. ledna jsme otevřeli dveře pro ty, kdo měli zájem
podívat se, co je ve staré škole nového! Návštěvníci
měli možnost prohlédnout si neustále se modernizující
interiér školy, nové učební pomůcky, kroniky školy,
projekt plánované přístavby školy. S velkým ohlasem
se setkal kulturní program probíhající ve vestibulu
pavilonu.
§ Žáci 9. ročníku absolvovali 9. a 16. ledna zajímavou
besedu v MMaG v Dačicích na téma „Dačicko v době
první republiky“ . Děkujeme paní ředitelce Kučerové
za zajímavé vyprávění.
§ Děkujeme všem rodičům, žákům a učitelům, kteří
finančně přispěli do programu Adopce na dálku.
Malému T oljovi na Podkarpatskou Rus jsem poslali
3000 Kč.
A co nás ještě čeká?
§ Soutěžíme s panem Popelou. Přihlásili jsme se do ekologické soutěže, jejímž cílem je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru ve školách. Děkujeme všem „sběračům“ za spolupráci.
§ 29. ledna budeme testovat znalosti žáků 9. ročníku.
CERMAT připravil testy pro hodnocení dovedností
v českém jazyce, matematických dovedností a obecných dovedností. Součástí testování je vyplnění žákovského dotazníku. T estování proběhne současně ve
všech krajích ČR podle jednotného testovacího schématu. Projektu se mohou zúčastnit i žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP), kteří jsou integrováni
ve školách běžného typu nebo navštěvují speciální
školy. Na základě účasti v projektu obdrží naše škola
tyto skupiny výsledků:
§ 1. osvědčení pro jednotlivé žáky obsahující výsledky žáka v testech, doplněné o porovnání s průměrnými výsledky školy, kraje a ČR;
§ 2. souhrnnou zprávu pro školu, která bude obsahovat: přehled výsledků všech žáků školy, porovnání výsledků tříd v rámci školy, porovnání výsledků žáků školy s průměrnými výsledky ostatních
zúčastněných škol v kraji a v ČR, analýzu výsledků
žáků s vazbou na informace získané z žákovských
dotazníků.
Účast základních škol a víceletých gymnázií v projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd
a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008
je dobrovolná, testování i zpracování výsledků je
pro zúčastněné školy zdarma.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
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RUCE - MY

HURÁ Z LAVIC DO PŘÍRODY

Ruce si sedmáci zvolili jako symbol, kterým se rozhodli promlouvat k tématu mezilidských vztahů. Ne
náhodou. Vždyť jsou nenahraditelným nástrojem komunikace. Můžeme jimi něžně pohladit, ale i hrubě uhodit.
Gesty vyjádříme téměř vše... Tentokrát se vám pokusíme
obrázky přiblížit slova autorů.
Lucie Nováková ztvárnila
spojení dvou partnerů, kteří
jsou si velice blízcí. Jejich
vztah je natolik trvalý a pevný, že již „zapustil kořeny“ ,
které jen tak nějaká životní
bouře nevyvrátí.

Naše příroda, ekologie, ochrana přírody, třídění odpadů a další. T o jsou jedny z mála výrazů, se kterými se
dnes žáci setkávají v tisku, v médiích, ale hlavně jsou
zaneseny do nových školních vzdělávacích programů stávajícího systému vzdělávání. Žáci se z různých témat
dovídají, jak chránit přírodu a naše životní prostředí.
Dívky a chlapci 5.A třídy ZŠ Komenského v Dačicích
prošli otázky těchto problematik v hodinách přírodovědy.
Aby si lépe přiblížili otázky ochrany přírody, doslova se
ocitli ze školních lavic v přírodě. Pozvání do školy přijal
pan Hudínek, který už léta pracuje v okolních lesích jako
lesní a navíc je členem mysliveckého sdružení. T akže
otázku ochrany přírody zná velice dobře. Děti už s ním na
jaře prošly les Háje, a tak: ,,Rychle do přírody“ . Vyslechly
si poutavé, zajímavé i poučné vyprávění ze jmenovaných
témat. Žáci měli mnoho otázek a pan Hudínek jim rád
odpovídal. T eorie je důležitá, ale když se žákům přidá
něco z reality, která je někdy hodně tvrdá, je výuka, učení
a pohled na okolní svět o mnoho významnější.
Určitě to není poslední vycházka s panem Hudínkem.
My všichni mu tímto děkujeme, že se ze školních lavic
můžeme v jeho doprovodu podívat do přírody a vidět
a slyšet o tom, co jsme si přečetli v učebnicích. Tak brzy
na viděnou!
Mgr. Dana Vláčilová, ZŠ Komenského

Leona Mrkvová se obrázkem zamyslela nad bývalými přáteli, kteří se snaží
k sobě opět nalézt cestu. Ale
překážky, jež se mezi nimi
rozprostřely, ustupují jen pozvolna.

Do třetice všeho dobrého

Z malby Martiny Hrůzové cítíme zamilovanost, něhu,
souznění.
Přejeme všem, aby kolem sebe měli vždy blízkého
člověka, který jim bude oporou a bude je mít rád takové,
jací jsou.
Mgr. Romana Čurdová, ZŠ Komenského

INTERNATIONALE
TRANSPORT SERVICE, spol. s r.o.
přijme pro nově ot evřenou pobočku v Dači cích

dispečera/ku mezinárodní Spedice.
Znalost NJ n ebo AJ výhodou, praxe není nutná. Jedná se
o zajím avou práci. Velmi zajímavé platové ohodnocení.
Životopisy zasílejt e na: zam estnani@its-co. cz
nebo vol ejte: 732 22 52 52 - p. Hanák
In fo rm ace o firm ě na www.its-co.cz

Po titulech krajských přeborníků mladších i starších
žáků v přespolním běhu, pokračovali žáci ZŠ Komenského Dačice na vítězné cestě v krajském přeboru ve florbalu
v Sezimově Ústí 8. ledna 2008.
Po vítězstvích na okrskovém a okresním kole ve florbalu, vybojovali žáci naší školy titul přeborníka Jihočeského kraje. I když vítězství je dílem celého kolektivu,
největší zásluhu na získání titulu krajského přeborníka má
kapitán T adeáš Jindra, který vstřelil polovinu z 18 branek,
které naši hráči svým soupeřům nastříleli.
Ve skupině A po snadných vítězstvích nad T áborem
a Prachaticemi 5:0 a 7:0 hoši soupeře ZŠ Malonty podcenili a nešťastně prohráli 1:2. Přesto svoji skupinu vyhráli
a ve finále jasně přehráli svého soupeře ze Strakonic 5:2.
Vybojovali si tak právo na účast v kvalifikaci na republikové finále 27. února v Plzni. T am budou mít za soupeře
krajského přeborníka Západočeského kraje a 2 nejlepší
družstva z Prahy. Celkové pořadí krajského přeboru:
1. ZŠ Komenského Dačice
2. ZŠ Dukelská Strakonice
3. ZŠ Malonty
4. ZŠ Planá nad Lužnicí
5. ZŠ E. Beneše Písek
6. ZŠ Helsinská Tábor
7. ZŠ Kubatova Č. Budějovice
8. ZŠ Zlatá Stezka Strakonice
27. února 2008 budeme reprezentantům naší školy
fandit a do dalších bojů přejeme hodně úspěchů.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského
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Zprávy z Mateřské školy Dačice
• Vánoční přípravy začaly v mateřských školách již
v listopadu, po celé adventní období se děti seznamovaly s vánočními a lidovými tradicemi, podstatou
vánočních svátků a prožitku obdarovávání. Děti společně s učitelkami vyzdobily prostory mateřských škol,
vánoční stromky připravily i pro ptáčky a zvířátka.
• Nezaháleli ani rodiče - na pracovních dílnách společně s dětmi pekli cukroví, zdobili perníčky, vyráběli
adventní věnce, svíce a jiné dekorativní předměty.
• Začátkem prosince zavítal do MŠ Mikuláš se svými
pomocníky a „opravdovou“ Knihou hříchů, na které se
podíleli kromě učitelek i rodiče.
• Při přípravě dárků a vystoupení pro rodiče i veřejnost
měly děti možnost si prožít krásný pocit obdarovaného
i dárce, z vánočních besídek jsme si tak odnášeli ty
nejkrásnější zážitky.
• Již tradičně děti navštívily vánoční výstavu v Městském muzeu, na které se podílely také svými výtvory.
• Využili jsme pozvání ZŠ Komenského a ZUŠ a s dětmi navštívili představení a adventní koncert, které pro
naše děti připravili žáci těchto škol.
• Adventní období jsme zakončili prohlídkou jesliček
v kostele sv. Vavřince a tříkrálovou slavností v MŠ.

• Mateřská škola Dačice se přihlásila do projektu společnosti IBM a MŠMT „KIDSMART“ , v lednu jsme darem od této firmy získali dvě pracovní počítačové stanice v hodnotě 72 000 Kč, které byly umístěny v MŠ
Bratrská a Za Lávkami.
• 8. a 9. ledna 2008 se v MŠ B. Němcové a Bratrské
uskutečnila schůzka rodičů předškoláků s přednáškou
Mgr. J. Kalvodové „Připravenost na školní docházku“ .
V následné besedě získali rodiče od učitelek 1. stupně
základních škol informace o připravovaném zápise do
1. tříd.
• Děti a pracovníci MŠ děkují touto cestou sponzorům
PHOTODIENST Brno, s.r.o., Řeznictví a uzenářství
F. Folk, P. Hečka HM - MET AL Dačice, PhDr. L.
Zapletalová Ostrava, A. Vázlerová - zubní laboratoř
Dačice, P. Mácha Dačice, PROVIDENT FINANCIAL
s.r.o. Praha, M. Kelbler Holešice za věcné a finanční
dary v celkové hodnotě 41 457 Kč.
• Více informací na www.msdacice.cz
MŠ Sokolská:
• Děti připravily pro obyvatele Pečovatelského domu
Mikulášskou nadílku.
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MŠ B. Němcové
• Děti navštívily Domov důchodců v Budíškovicích, kde
zahrály Vánoční pohádku, všem přítomným předaly
dárky v podobě zvykoslovného pečiva z kynutého těsta
– ptáček přináší radost, žabka zdraví, želva dlouhý
věk…
• Letos měli rodiče možnost sdílet se svými dětmi radost
z dárků pod vánočním stromkem v MŠ.
• Děti společně s učitelkami vyrobily novoroční přání
pro rodiče a partnery MŠ.
MŠ Bratrská:
• Koncem listopadu proběhla cvičná požární evakuace
mateřské školy.
• Děti ozdobily vánoční strom na Městském úřadě a navštívily vánoční dílny v ZŠ B. Němcové.
• Učitelky společně s dětmi navštívily Dům s pečovatelskou službou, společně si připomněly symboliku adventu, předaly jeho klientům adventní věnec a pozvánku na posezení u vánočního stromu, které se
uskutečnilo 19. 12. v prostorách mateřské školy. Vystoupení dětí, kterého se zúčastnil i pan starosta R. Hájek a následné pohoštění připravené zaměstnanci MŠ
mělo u obyvatel pečovatelského domu velký ohlas.
• Kolektiv učitelek připravil v prosinci vydání prvního
čísla informačního bulletinu pro rodiče.
MŠ Za Lávkami:
• Děti vytvořily a předaly partnerům a spolupracovníkům školy novoročenky ve formě keramických zvonečků.
• Škola se zapojila do projektu „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“ – tímto děkujeme maminkám za pomoc.
• Děti společně vybraly „vánoční dárky“ pro zvířecí
kamarády morčátka Květušku a Bětušku, akvarijním
rybičkám pořídily větší akvárium a předvánoční dobu
strávil s dětmi v MŠ i kapřík Pepík.

Aktuálně:
Nová služba na Infocentru Dačice
Od ledna 2008 zahájilo Infocentrum Dačice předprodej vstupenek na většinu akcí, které pořádá
Městské kulturní středisko (zábavné programy, koncerty, divadla aj.). Díky softwarovému vybavení jsme
připojeni on-line na rezervační systém MěKS.
Zájemci si tak mohou rezervovat nebo přímo
zakoupit vstupenky také u nás. Rezervace vstupenek
je platná na dobu deset dní, zakoupenou vstupenku
není možné vrátit.

TANEČNÍ KURZ PRO POKROČILÉ
Městské kulturní středisko Dačice přijme
je ště několik dívek a chlapců (mužů a žen)
pro plánované zahájení tanečního kurzu.
Zájemci se mohou hlásit v kanceláři MěKS, nebo na
te l. č. 384 401 278, e -mail: meks@dacice.cz
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Vzpomínka na Jaroslava Béma
V Jindřichově Hradci zemřel 7. ledna 2008 ve věku
93 let pan Jaroslav Bém, který žil dlouhá léta v Dačicích.
Připomeňme si některé mezníky v jeho životě.
Npor. Jaroslav Bém se narodil 20. 12. 1914 v Nové
Říši. V roce 1935 absolvoval reálné gymnázium v Moravských Budějovicích. Hlásil se na Vojenskou akademii
v Hranicích, ale byl zařazen do jednoroční Záložní důstojnické školy v Levoči k pozemnímu vojsku. Sloužil dále
v Jelšavě u 4. horského pluku, kde byl povýšen na podporučíka, dále v T ornale a u 2. horského pěšího pluku v Ružomberku. Odtud byl převelen do Liptovského Mikuláše,
kde se stal instrukčním důstojníkem Stráže obrany státu
(SOS). V roce 1937 byl přijat do Vojenského učiliště
v Prostějově, kde absolvoval kurs pozorovatelů letectva.
Poté byl převelen k těžkému bombardovacímu pluku číslo
5 v Brně. Prodělal operační výcvik na strojích Bloch MB200, později na B-71. V září 1938 byl přijat na Vojenskou
akademii v Hranicích. Místo školy se však nakonec
zúčastnil mobilizace. Po mnichovském diktátu se vrátil do
Brna. Byl vybrán do skupiny navigátorů leteckého oddělení firmy Baťa ve Zlíně, ale k jejich umístění zde nakonec nedošlo.
Foto: Pan Jaroslav Bém
na výstavě Letadla a svět
kolem nich v roce 2005
v dačickém muzeu. Vlevo
stojí paní Bémová a napravo jsou manželé Göthovi z Jihlavy (pan
Čestmír Göth je synovec
letce Viléma Götha).
Vrátil se do Nové Říše, kde byl zaměstnán u Zdravotní nemocenské pojišťovny. Zapojil se aktivně do domácího protifašistického odboje. Po ukončení války byl
povolán do Brna k vojenskému letectvu, avšak rozhodl se
pro návrat zpět do pojišťovny.
Život Jaroslava Béma po válce byl již spjat s Dačicemi, kde se především zasloužil o založení místního aeroklubu. U kolébky vzniku dačického aeroklubu tehdy dále
stáli hostinský Štěbeták, obchodník Šebesta, hostinský
Malínek, krejčí Rod, účetní Dvořák a pan Plachý z pošty.
Jaroslav Bém se stal předsedou aeroklubu. Zároveň vznikl
modelářský kroužek aeroklubu, který vedli Stanislav Dráb
a Bohuslav Klimeš. Členové aeroklubu postavili modelářskou dílnu. Vyvrcholením aktivit dačického aeroklubu
v poválečných letech bylo slavnostní odhalení pamětní
desky letci Vilému Göthovi a uspořádání leteckého dne v
Dačicích 31. srpna 1947. Dačický aeroklub nesl ve svém
názvu jméno štk. Viléma Götha. Po pětileté činnosti byl
však zrušen v roce 1951.
Po změně režimu v roce 1948 byl Jaroslav Bém propuštěn od vojenského letectva (po listopadu 1989 požádal
o opětovné zařazení). Řadu let byl členem Svazu bojovníků za svobodu, v roce 1994 byl přijat do Svazu čs. letců.
Dlouhá léta pan Jaroslav Bém a pan Adolf Liška spolupracovali s dačickým muzeem na shromažďování materiálů k odboji za druhé světové války. Podíleli se význam-
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ně na přípravě expozice, která byla v roce 1990 otevřena
v Městském muzeu a galerii – ještě v budově bývalého
františkánského kláštera. T ím se dostala do sbírek muzea
řada vzácných fotografií a dokumentů. Stejně tak doplňoval pan Bém sbírky muzea o materiál týkající se
osobnosti Viléma Götha a podporoval exponáty i radou
všechny výstavní akce muzea, které se týkaly letectví.
Koncem roku 1997 se s manželkou přestěhoval
z dlouholetého bydliště v Dačicích za rodinou syna do
Jindřichova Hradce. Zde se stal čestným členem místního
Klubu historie letectví, se kterým celá léta spolupracoval.
V J. Hradci slavnostně odhalil 28. října 2000 Památník
letců na Nábřeží L. Stehny.
Mgr. Marie Kučerová

Panenky pro UNICEF v naší knihovně
již podruhé
V polovině le dna ode šla z naší knihovny na Český
výbor UNICEF v Praze obrovská krabice s 53 panenkami ušitými čtenáři a čtenářkami knihovny a dě tmi
s rodiči pod ve dením paní učitelky Jany Morávkové .
Celkem 22
panenek vytvořily děti, a to
děvčata i kluci, a
jejich maminky
či babičky, naši
malí i velcí čtenáři a 31 panenek děti ve škole
s paní učitelkou
Morávkovou. Panenky představují různé národnosti, či
spíše světadíly, mezi odeslanými panenkami byli kluci
i holky z Evropy, Asie, Afriky a Austrálie. Je zajímavé, že
každá panenka odráží osobnost svého tvůrce, každá je
originál. Některé byly měkoučké, takové šmajchlovací,
jiné držely pevně tvar. Tvůrci vynaložili spoustu umu a
fantazie, protože některé modely panenek byly kouzelné.
Každý uplatnil, co umí – háčkovat, plést, šít či vyšívat
a bylo vidět, že jsme národ zručný a šikovný. Všechny
panenky získaly vlastní průkaz totožnosti s adresou tvůrce. T en se může těšit, že tak během půl roku mu přijde
pohlednice, že si panenku někdo koupil, že ji adoptoval.
Cílem projektu, v jehož rámci jsme již podruhé panenky na Český výbor UNICEF posílali - „Adoptuj panenku
a zachráníš dítě“ je získat finanční prostředky pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě – panenky. Hlavní
myšlenka projektu spočívá v tom, že každá panenka
představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací
kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno
proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám. Prodej
– adopce panenek – probíhá na vybraných prodejních
místech po celé republice. T en, kdo si ji za 600 Kč koupí
(suma potřebná pro očkování jednoho dítěte), tak vlastně
symbolicky adoptuje dítě, které panenka představuje.
Mgr. Zdeňka Chadimová
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Ohlédnutí za rokem 2007
v Městském muzeu a galerii
Návště vnost
ü muzeum s galerií navštívilo za celý rok 10 141 osob
ü celková návštěvnost je srovnatelná s lety 2006 i 2005
ü nejvíce lidí se do muzea vydalo v dubnu: 1656 (Jarní
výstava), dále v červenci 1783 osob a v srpnu 1900
osob a nakonec rekordním měsícem byl poslední
měsíc v roce, kdy muzeem prošlo 2 194 lidí (vánoční
výstava)

ü největší denní návštěvnost byla v souvislosti s pořádáním velikonočního jarmarku 1. dubna celkem 870
lidí a 16. prosince na Vánočním jarmarku 1051 osob
Výstavní činnost
ü proběhlo celkem 11 výstav, z toho 8 velkých a 3 malé na výstavní chodbě muzea
ü nejvíce navštívená výstava: Ostrovy Sandokana,
3 683 osob (za dva měsíce)
Přehle d výstav:
ü Je den z a všechny, všichni za je dnoho - ke 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve městě,
4. – 25. 3.
ü Jarní výstava, 1. – 22. 4.
ü Pozne jte tajemství de pozitáře - Muzejní hrátky pro
malé i velké, 29. 4. – 10. 6.
ü Bare vná pale ta absolventské práce žáků výtvarného
oboru ZUŠ Dačice, 13. 6. – 1. 7.
ü Ostrovy Sandokana z výpravy českých přírodovědců na Jávu, Borneo a Sumatru, 3. 7. – 2. 9.
ü Jose f Zeithammel - Zahořanský: obrazy, kresby,
grafika, 1. – 30. 9.
ü Nejasná z práva - fotografie Antonína Kanty, 6. 10.
– 18. 11.
ü Vánoce, vánoce přicháze jí, 2. 12. 2007 – 6. 1. 2008
Na výstavní chodbě :
ü Z hor – výstava fotografií Jiřího Kasala
ü Zní krajem trumpety - k 20. ročníku Festivalu dechových hudeb
ü Podzimní toulky Vysočinou ve fotografii Jana Říhy,
11. - 30. 12.
Ostatní akce
ü Masopustní průvod městem, spolu s dalšími pořadateli, 18. 2.
ü První velikonoční jarmark na zámku, 1. 4., 870 lidí
ü II. Dačická muzejní noc, 19. 5., 200 osob
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ü Den otevřených dveří k mezinárodnímu dni muzeí
20. 5., volný vstup, 85 osob
ü Přednáška RNDr. Dušana Trávníčka: Ostrovy Sandokana, 3. 7., 50 osob
ü Dny evropského dědictví 14. – 15. 9., volný vstup,
164 osob
ü Zvonkový průvod, 2. 12.
ü II. Vánoční jarmark, 16. 12., 1051 osob
Bese dy, pře dnášky
a vycházky Spolku přátel muzea v Dačicích
Ø Doc. Eva Melmuková: Dačice před 500 lety, I. část
z cyklu Cesta Dačicemi 16. st., 15. 3., 55 osob
Ø Doc. Eva Melmuková: Dačice mění svou tvář, II. část,
29. 3., 50 osob
Ø Doc. Eva Melmuková: Poslední vzepětí krajířovských
Dačic, III. část, 12. 4., 41 osob
Ø Vycházka Dubová stráň a Kostelní Vydří, Mgr. Jaromír Švarc, sobota 14. 4., 37 osob
Ø Vycházka T elč s doc. Evou Melmukovou, 13. 5.,
62 osob
Ø Vycházka Budíškovice, 16. 6., 19 osob
Ø Putování do Velké Lhoty 9. 9., 14 osob
Ø Beseda s Jiřím Albrechtem, 14. 11., 30 osob
Ø Křest Dačického vlastivědného sborníku IV., 13. 12.
15 osob
Publikace
Ø Muzeum se podílelo na přípravě IV. čísla Dačického
vlastivědného sborníku, který vyšel v závěru roku
2007.
Mgr. Marie Kučerová

Kam kráčí naše městská
knihovna aneb jaký byl rok 2007
Ø Celkem 84 123 knih a periodik si půjčili čtenáři za rok
2007
Ø Knihovnu navštívil rekordní počet návštěvníků –
25 244 osob
Ø Celkem 6 021 virtuálních návštěv zaznamenaly
webové stránky – www.mkdac.cz
Leden je tradičním měsícem bilancování a také je
potřeba ohlédnout se, co se za právě uplynulý rok podařilo
a co ne. Rok 2007 byl, dá se říci, standardní, převratné
změny se neudály, i když se snažíme nestát na místě, ale
služby neustále zlepšovat i ve stávajících nedostatečných
prostorových podmínkách.
Proč k nám lidé chodí?
Určitě kvůli dokumentům a službám. Za rok 2007
přibylo do fondu knihovny 1 390 knih a brožur z a
196 175 Kč (v roce 2006 - o 9 titulů více za 195.748 Kč).
Počet doplňovaných titulů se snižuje, i když prostředky na
nákup nových knih se mírně zvýšily na doplňování poboček v místních částech. Při průměru 300 knih na regál
přibylo čtyři a půl nových regálů knih. Počet odebíraných
periodik je stabilní, výhodné jsou časopisy z tzv. remitendy, které sice přicházejí se zpožděním, ale za velice
příznivou cenu. Meziknihovní výpůjční služby patří mezi

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

01/2008

základní služby a pomáhají překonat lokální omezenost
dostupnosti knih v každé jednotlivé knihovně. Pro naše
čtenáře objednáváme nejčastěji literaturu ke studiu - 162
požadavků, v roce 2006 to bylo o 4 méně. Naopak v naší
knihovně žádají jiné knihovny nejčastěji regionální literaturu a knížky z oboru pedagogiky a psychologie. Zájem
o tyto služby je, čtenář přispívá na poštovné, které bohužel stále roste.
Služ by knihovny
Tradiční služby – výpůjční, bibliografické, informační
– se v běžné knihovnické práci tak prolínají, že je ani
nemá smysl nějak rozdělovat. Čtenáři si půjčili 84 123
knih a periodik (2006 - 84 318). Těší nás to. T éměř 75 %
výpůjček se realizovalo na oddělení pro dospělé, ostatní
na dětském oddělení. Je pravda, že na děti působí hodně
vlivů a musíme se snažit vklínit mezi ně i knížku. Přístup
k elektronickým informačním zdrojům, čímž momentálně
myslím hlavně dostupné databáze, zatím naši uživatelé
moc nevyužívají. Nevím, zda je nepotřebují, či o nich málo ví, tzn. že je málo propagujeme? Nabízeli jsme jich
několik, ale zájem je malý. Výjimku tvoří pouze databáze
ASPI – elektronická sbírka zákonů na internetu. Návštěvnost webových stránek knihovny se zvyšuje, v roce 2007
využilo tento 24hodinový přístup do knihovny 6 021
návště vníků (2006 - 4 668). Výpůjční doba za týden činí
pro veřejnost 34 hodin a splňuje předepsané standardy.
Sobotní služby fungují přes rok, nejvíce ji zatím uživatelé
využili v měsících od září do listopadu loňského roku.
Kam kráčí ve řejný interne t v naší knihovně?
Veřejný internet je od 1. ledna 2007 v knihovně zdarma, je součástí celoroční registrace, která je pro dospělé
140 Kč a pro děti 50 Kč. Jednorázový uživatel, např.
návštěvník našeho města, zaplatí 10 Kč. Celkem 2 741
uživatelů (2 245 v r. 2006) strávilo více než 142 415
minut za rok 2007 na internetu v naší knihovně. Počítače,
které jsou pro tento účel vyhrazené (2 v oddělení pro dospělé, 2 u dětí) byly využívány různě podle zájmu návštěvníků. Pokud byly všechny obsazené, posílali jsme zájemce
na městské informační středisko. Internet je nyní k dispozici i na pobočkách knihovny v místních částech – Bílkov,
Chlumec, Dolní Němčice a Malý a Velký Pěčín.
Vz dělávací role knihovny
Vzdělávací funkce knihovny se realizuje různými
způsoby a dá se říci již od nejmenších dětí. Například
lekce knihovnicko-informační gramotnosti pro školy jsou
pravidelné a učí děti od prvních tříd orientaci v informačních pramenech, učí je, jak si najdou, co potřebují, učí se
pracovat s katalogy, vyhledávat informace na internetu.
O základy práce s počítačem je stále zájem, v roce 2007 se
s nimi seznámilo 29 občanů (2006 – 21). Byly mezi nimi
ženy, které hledaly novou práci, senioři, lidé, kteří mají
svého koníčka a na počítači si třeba chtějí jenom vytvářet
alba fotografií. Nezisková organizace Attavena, o.p.s.
zapůjčila do knihovny počítač, na němž si mohou procvičovat probíranou látku účastníci vzdělávacích kurzů pořádaných touto společností v Dačicích, lidé nad 50 let
a ženy či muži na mateřské dovolené. Základní odbornou
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pomoc u nás najdou i knihovníci z okolních vesnických
knihoven v rámci regionálních funkcí.
Knihovna nejsou jenom regály s knihami a inte rne t…
Celkem 77 akcí
vedle pravidelné knihovnické činnosti jsme
připravili v loňském
roce. Největší z loňských aktivit byl opět
červnový Dopole dníček, na jehož úspěšné
realizaci měl zásluhu
Tyláček s paní Jahelkovou a jejich dramatizací literárních příběhů. Velice
dobrý ohlas má Pasování čtenářů nebo Noc s Ande rse nem. T ěší nás, že je pravidelná spolupráce se školami
a většina tříd knihovnu alespoň 2krát za rok navštíví, ať
již na lekce informační výchovy, nebo literární besedu.
Pro dospělé jsme připravili vyprávění osvědčených cestovatelů manželů Kasalových, jímž i takto děkuji za spolupráci, přednášky o bobrech a zelené energii či o japonské
poezii druhu haiku. Na autorské čtení přijela do Dačic
současná česká spisovatelka Petra Hůlová, o T anzanii vyprávěla Ilona Füzeková.
Budujeme knihovnu jako příjemné místo pro studium
i prožití volného času?
Snažíme se. Knihovna byla před čtyřmi lety zrekonstruovaná, její vybavení je na velmi dobré úrovni. Za rok
2007 prošel jejími prostorami rekordní počet - 25 244
návště vníků. Přesto si troufám tvrdit, že příjemným
místem pro studium není, protože v ní nejsou téměř žádná
studijní místa a mezi regály je tak málo místa, že si může
vybrat vždy pouze jeden, druhý musí počkat nebo se různě protahovat. Ještě že naši uživatelé jsou z 99 % slušní
lidé a domluví se. Chybí čítárna novin a časopisů i více
místa pro studovnu. Prostor v oddělení pro dospělé je
příliš členitý a nepřehledný. Řada uživatelů se v něm
orientuje s obtížemi. Téměř 75 % výpůjček se realizuje
právě v tomto oddělení.
Na závě r několik zajímavostí
Ø Nejpůjčovanějšími knihami v roce 2007 byly tituly:
Šifra mistra Leonarda, Erbenova Kytice či sbírka regionálních pověstí Srdnatý věžník nebo Harry Potter
a Fénixův řád.
Ø Nejdražšími nakoupenými tituly byly knihy B. R.
Schillera: Makroekonomie a Mikroekonomie dnes za
950 Kč.
Ø Nejdražší knihou získanou z grantu Česká knihovna
byl titul Encyklopedie knihy od P. Voita za 2.000 Kč
Ø Nejvíce výpůjček realizovali čtenáři v měsíci březnu,
celkem 7 875.
Ø Nejvíce čtenářů je ve věkové kategorii 13 let - celkem
55, dvěma čtenářům je 86 let, nejmladšímu čtenáři je
rok.
Za všechny knihovnice přeji všem dobrý rok a sejdeme se v „Kláštýrku“ .
Mgr. Zdeňka Chadimová
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Dačické kejklování
Jihočeská krajská
divadelní přehlídka

Jsem dlouholetou čtenářkou městské knihovny v Dačicích. V týdnu před vánočními svátky jsem měla milou
a nečekanou návštěvu u mě v bytě. Přišly za mnou dvě
pracovnice knihovny, aby mi popřály nejen pěkné Vánoce, ale i zdraví do nového roku. Paní Pykalová a paní
Nováková přišly ve svém volném čase, protože ze zdravotních důvodů nemohu osobně do knihovny docházet. Já
si za to těchto děvčat vážím a jsem ráda, že svoji práci
dělají poctivě, mají vzorný přístup k lidem, zkrátka že
umějí to, co umějí. Bohužel si to ale neuvědomují patřiční
lidé na patřičných místech.
Růžena Solařová, Dačice

Ve dnech 29. 2. - 2. 3. se uskuteční
další ročník Dačického kejklování, které
pořádá Městské kulturní středisko a DS Tyl
Dačice za finanční podpory Města Dačice. Akce probíhá
pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Na přehlídce proběhne výběr amatérského činoherního a hudebního divadla pro Divadelní Třebíč a Divadelní Děčín. Během tří dnů
mohou diváci zhlédnout osm představení.

KOLEDY A KOLEGOVÉ KOLEDNÍCI

PÁTEK 29. ÚNORA

Vánoce jsou za námi a už opět žijeme realitou všedního dne a na svátky klidu a míru jen vzpomínáme. Zvykli
jsme si vnímat Vánoce i z té hudební stránky a bereme
úplně samozřejmě, že někdo někde hraje či zpívá koledy
a vánoční písně. Proto se pan učitel Stanislav Kamínek
rozhodl zveřejnit seznam všech hráčů - trubačů, kterým již
několik let o Vánocích přimrzají rty k nátrubkům a kteří si
zlepšují kondici výstupem na věž kostela sv. Vavřince.
Koledy a vánoční písně znějí v prosinci v podání
žesťových formací:
„Věžníci“ Vám každoročně hrají 24. 12. od 17:00 h
v téměř neměnné sestavě asi 11-ti hráčů: Miroslav Reisner
(organizace, 1. trubka), Hynek a Petr Vohoskovi, Jiří Kučera (1. + 2. trubky), Jan Koukal (tuba), Stanislav Kučera
starší (tenor), Zbyněk Krchňavý (pozoun), Stanislav Kamínek (pozoun), Jiří Hrbek (do roku 2006, pozoun),
Ondřej Vaněk (pozoun), Pavel Koudelka (baryton), Miroslav Hruška (triangl a rolničky).
Členové dechového orchestru „Hudba z Marsu“ zakoledovali na loňském premiérovém Zvonkovém průvodu. Jejich tradiční Koledy U Koníčka a v restauraci „Pod
betonem“ jsou dalším zpestřením. Koledy v kombinaci
s lidovkou zde servírují muzikanti Ivan Baštář (kapelník,
tuba), již u „Věžníků“ zmínění bratři Vohoskové, Jan
Cimbůrek, Stanislav Kučera mladší (baryton), Pavel
Koudelka (tenor), Miroslav Hruška (bicí), Ondřej Vaněk
(pozoun), Vojtěch Havlík (2. trubka). Dále v lidovkách
členové klarinetové sekce Pavel Zajíc, Tomáš Antoňů
a Marek Svačina.
„Hudba věží, hradu a zámků“ (ZUŠ Dačice) má za
prosinec pod názvem „Vánoční žestě“ pestrou nabídku
jak ke spoluúčinkování (s pěveckými sbory aj.), tak samostatná vystoupení, která vrcholí již tradičně 23. 12. od
17:00 h koledami u cukrárny Marie T iché na Červeném
vrchu a v tentýž den v 18:15 h na Palackého náměstí
(Živý betlém). Dle uvážení se hraje 10 - 25 krát za prosinec. Členové: opět Petr Vohoska, Jakub Zeman (tuba),
Karel Muška (lesní roh), Vojtěch Havlík (trubka), Aleš
Morávek (trubka), Ondřej Vaněk (pozoun), Dalibor Jelínek (pozoun), Stanislav Kamínek (pozoun), Martin Havlík
(triangl), Václav Suchý (pozoun a rolničky). Pro letošní
rok počítáme s dalšími mladými muzikanty.
Stanislav Kamínek, Evžen Mašát, ZUŠ Dačice

17:00 h Leonhard Huizinga
ZPRÁVY ZE SEVERU
komedie

Spolek
divadelních
ochotníků
v Blatné

21:00 h T irso de Molina
SEVILLSKÝ SVŮDCE aneb
KAMENNÝ ŠKLEB
komedie

Studio Šteier
1915 - DK nejen
jihočeských
divadelníků

SOBO TA 1. BŘEZNA
09:00 h Robin Hawdon
ÚŽASNÁ SVATBA
komedie
14:00 h L. N. Tolstoj - R. Skřípek
PŘÍBĚH KO NĚ
drama
17:00 h Marc Comoletti
NA SPRÁVNÉ ADRESE
konverzační komedie
20:30 h Brian Friel
TANEC NA KONCI LÉTA
drama

Kulturní
společnost
ALT A
Hluboká n. Vl.
DS T y-já-trCO?! Praha
DS
Čelakovský
Strakonice
OS Divadlo
Na Vísce
Hořovice

NEDĚLE 2. BŘEZNA
9:00 h

Kateřina Prouzová

ÚNOS aneb
ČERVENOBÍLÁ
KOMEDIE (se zpěvy)
12:00 h

16:00 h

komedie
Moliér
LÉKAŘEM PRO TI SVÉ
VŮLI
komedie

Divadlo EXIL
Divadelní
spolek (a)
MAŤ ÁK, o.s.
Pardubice
DS T ábor o.s.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ - PŘEDÁNÍ CEN

Všechna divadelní představení se hrají v hlavním sále
MěKS. Cena vstupenky na jednotlivá představení: 30 Kč,
permanentka na celý festival: 100 Kč.
Kontakt: 602 780 525, 384 401 278, meks@dacice.cz
K návštěvě zvou pořadatelé.

MěKS

MMa G

KI NO

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

KULTURA

01/2008

1. 2., 2. 2., 3. 2. v 19:30 h
VÁŠEŇ A CIT
Film VB/USA, širokoúhlý,
s titulky
Vstupn é 65 Kč
Mlád eži do 12 let nevhodný

8. 2., 9. 2., 10. 2.
v 19:30 h
VÁCLAV
Film ČR,
Vstupné 60 Kč

3. února 2008
Druhý dači cký masopust
Masop ustní průvod se uskut eční na Palackého náměstí
od 14 hodin.
Sraz m asek je ve 13:30 h v Městském kulturním středisku.
Masky do průvodu jsou zvl ášť vítány!!!
Pořádají MMaG, MěKS a Tyl Dačice
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15. 2. v 17:00 h a v 19:30 h,
16. 2. v 17:00 h
RATAT OUILLE
Film USA, širokoúhlý,
český dabing
Vstupné: děti 35 Kč,
dospělí 60 Kč

22. 2., 23. 2., 24. 2.
v 19:30 h
CRASH ROAD
Film ČR,
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let n evhod ný

7. února 2008 v 17:30 h
Mu zejní čtvrtek
Zdena S kořepová: „Cestování po Barmě“, II. část
Z cyklu Cest y za poznání m.
Beseda s jindřichohradeckou výtvarnicí a cestov at elkou,
s promítáním di apozitivů

5. 2. ve 14:30 h
DĚTSKÝ KARNE VAL
Vstupné 10 Kč
Hlavní s ál MěKS

15. 2. ve 20:00 h
HASIČSKÝ BÁL
Hrají Kalíš ci
Hlavní s ál MěKS

18. 2. v 19:30 h
HVĚ ZDY, JAK JE NE ZNÁTE
Oldřich Kaiser - Chantal Poullain
Vstupné: v předprodeji 200 Kč,
na místě 250 Kč
Hlavní s ál MěKS

22. 2. ve 20:00 h
DISKOPLES
DJ Pavel Kasalý
Vstupné: 100 Kč
Hlavní s ál MěKS

25. února ve 14:30 h
ZÁB AVNÉ ODPOLEDNE
PRO DĚTI
účinkují Drobek & Mišmaš
pořádají M ěKS + DDM Dačice
Vstupné 20 Kč, hlavní sál MěKS

29. 2. - 2. 3.
DAČICKÉ KEJKLO VÁNÍ
Krajská post upová přehlídk a
(podrobný program na str. 19)

