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REFERENDUM , OBČANÉ
Jsou země, kde mají referenda velmi
silnou tradici, například malé a bohaté
Švýcarsko, a jsou země, kde se možná
tradice teprve rodí, například Česká republika.
Obecní referenda jsou ve zmiňovaném Švýcarsku téměř na denním pořádku – občané měst
a obcí se vyjadřují nejen k tomu, zda má být poskytnuto
například domovské právo člověku, který se do jejich
města před lety nastěhoval, ale samozřejmě i k tomu, zda
se má postavit škola (nebo zrušit), zda se má postavit
lyžařský vlek (nebo zrušit) a podobně. Účast bývá vysoká, výsledky hlasování závazné.
Obecní referenda v obcích České republiky na denním pořádku nejsou – určitá část angažovanějších občanů
tuto skutečnost vnímá jako negativní, další nemalé části
občanů je referendum zcela lhostejné – až do okamžiku,
kdy je „nějak“ rozhodnuto a oni si uvědomí, že tak to
přece nechtěli… Jejich rozhořčení bývá upřímné avšak
neúčinné. Kdyby však byli bývali k tomu referendu šli,
mohli stav věcí ovlivnit v souladu se svým názorem.
Zákon o místním referendu v České republice říká,
že „k platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba
účasti alespoň poloviny oprávněných osob zapsaných v
seznamech oprávněných osob. Rozhodnutí v místním
referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční
většina oprávněných osob, které se místního referenda
zúčastnily“ . A tento zákon také říká, že otázka navržená
pro místní referendum musí být jednoznačně položena
tak, aby na ni bylo možno odpovědět slovem „ano“ nebo
slovem „ne“ .
T akže, v našem městě by mohlo být vybudováno
koupaliště. Atraktivní, avšak finančně nepochybně velmi
nákladná záležitost. A protože o peníze jde vždy až na
prvním místě, bude občanům položena otázka, zda si
koupaliště dle připraveného projektu v Dačicích přejí.
„ANO“ nebo „NE“ ?
Občana zřejmě napadne, že koupaliště by si přál, je
to příjemná záležitost, děti mají program, přitáhne to
turisty, zvýší se počet pracovních příležitostí. Ale na
druhé straně – je to přece jen velký finanční obnos,
peníze by se daly využít třeba na řadu dalších záležitostí
města – anebo ne? Na tyto otázky hledat odpověď je
složité. Jako všechno mají i odpovědi na tyto otázky své
pro a proti. Ale víc možností než ano - ne není. A to proto, abyste mohli s rozmyslem odpovědět na jednoznačně
položenou otázku, jak to ukládá zákon.
Závěrem Vás proto prosím, nebuďte lhostejní k tomu, na co se vynakládají peníze, a zúčastněte se rozhodování o jejich využití! Přijde-li Vás méně než polovina,
referendum nebude platné, a to by byla škoda. Mimochodem, jeho uspořádání také stojí peníze… nechť tedy

Zdarma do kaž dé rodiny
Srpe n 2005
snaha o to znát Váš názor a ovlivnit svým hlasem
rozhodnutí nepřijde nazmar.
Myslím si, že v určitou chvíli má místní referendum
svůj význam obzvlášť v „patové“ situaci, kdy ne zrovna
vhodným příměrem byly a jsou proti sobě stavěny věci,
které nemají spolu spojitost. Ale to jsou záležitosti na
úplně jiný článek. Děkuji Vám všem kteří přijdete k referendu, ať je Vaše vyjádření jakékoliv - důležité je, že
přijdete.
Rudolf Hájek, starosta

MÍSTNÍ REFERENDUM II
Kde budou hlasovací místnosti?
V místech, kde jsou při volbách volební místnosti.
Kde a kdy obdrž íte hlasovací lístky?
Hlasovací lístky obdržíte v hlasovacích místnostech
v den konání místního referenda 16. 9. 2005 od 12:00 do
22:00 hodin.
Jak probíhá hlasování?
Oprávněná osoba v prostoru určeném pro úpravu hlasovacího lístku označí křížkem v příslušném rámečku
předtištěnou odpověď „ano“ nebo „ne“, pro kterou hlasuje, a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky. K jiné
úpravě hlasovacího lístku se nepřihlíží.
Oprávněná osoba se zdrží hlasování o určité otázce
tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem žádnou
odpověď.
Oprávněná osoba hlasuje tak, že po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední
obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou komisí do
hlasovací schránky. Za oprávněnou osobu, která není
schopna vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do
hlasovací schránky, tak může učinit jiná oprávněná
osoba, nikoliv však člen okrskové komise.
Oprávněné osobě, která se neodebrala do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacího lístku, okrsková komise
hlasování neumožní..
Kdy a jak budou vyhláše ny výsledky hlasování?
Místní komise vyhlásí výsledky hlasování v místním
referendu v obci zveřejněním na úřední desce obecního
úřadu neprodleně po vyhotovení zápisu o výsledku hlasování po dobu 15 dnů.
Dnem vyhlášení výsledků hlasování v místním
referendu je první den vyvěšení těchto výsledků na
úřední desce příslušného úřadu.
Pro lepší informovanost občanů předpokládáme rozeslání výsledků místního referenda i prostřednictvím
zpráv SMS a jejich zveřejnění na internetových stránkách
města (www.dacice.cz).
Ing. Karel Macků, tajemník
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Referendum – popis stavby bazénu
Výstavba areálu letního koupaliště je součástí schváleného územního plánu města Dačic.
Areál je situován v klidové zóně na severozápadním
okraji města za sídlištěm panelových domů nad rybníkem
Vražda, s dobrou dopravní obslužností, kde hlavní dopravní trasa odklání bytovou zónu od areálu koupaliště
komunikační spojkou mezi ulicí Dlouhou a Jižní.
Výstavba zahrnuje rekreační areál, ve kterém budou
realizovány venkovní bazény s atrakcemi, objekty, které
souvisejí se zabezpečením technického provozu koupaliště, objekty se zázemím pro návštěvníky, chodníky
a zpevněné plochy s veřejným osvětlením a drobným
odpočinkovým mobiliářem. Součástí stavby je i vybudování příjezdové komunikace, přístupových chodníků
a parkovacích ploch. Počet parkovacích stání je 93 z toho
4 pro zdravotně postižené. Zásobování koupaliště vodou
je řešeno vlastní neveřejnou studnou, jejíž vrt je již proveden a má vydatnost 1,9 l /s.
Do areálu koupaliště se bude vstupovat přes vstupní
objekt, který je sestaven ze čtyř pavilonů, které na sebe
kaskádovitě navazují a jsou pravidelného osmiúhelníkového půdorysu. Ve vstupním objektu bude pokladna,
vstupní turnikety, šatny, umývárny, plavčík a občerstvení.
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Vlastní soustavu bazénů tvoří plavecký, rekreační a dětský bazén, které jsou z nerezového plechu a jsou přístupné vždy přes brodítka.
ü Re kre ační baz é n – nepravidelného tvaru o ploše
357 m 2 s proměnlivou hloubkou 0,90 – 1,30 m
ü Plave cký baz é n – rozměru 25 x 10 m o ploše
250 m 2 s proměnlivou hloubkou 1,60 – 1,80 m
ü Dě tský baz é n bude tříúrovňový s vodní plochou
46 m 2 s proměnlivou hloubkou od 15 cm do 35 cm.
ü Ce lková vodní plocha činí 653 m 2 .
Bazény jsou doplněny o různé atrakce: široká skluzavka třídráhová ze sklolaminátu o délce 14 m a výšce
4,2 m, tobogán ze sklolaminátu o délce 43 m a výšce
4,5 m, perličková masáž, masážní lavice, perličková
lehátka, protiproud, vodní zvon, vodní hřib a chrlič.
Objekt strojovny bude obsahovat technologické zařízení pro přípravu a ohřev vody s plánovanou teplotou
27 °C, kterou bude zajišťovat solární soustava a elektrický ohřev.
Celý areál koupaliště je řešen jako bezbariérový tak,
aby splňoval platné právní předpisy (parkovací stání,
nájezdové rampy, vstupy do bazénů a sociální zařízení sprcha, WC).
Předpokládaná kapacita areálu je 860 návštěvníků
denně.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 8/2005. Ročník desátý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211.
Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Cena, financování a zadlužení
Koupaliště pro Dačice bylo navrženo rozměrově, vybavením a kapacitou pro velikost našeho města, jeho
postavení v regionu a spádovou oblast. Služby by mělo
svým návštěvníkům nabízet v plaveckém bazénu, rekreačním bazénu s atrakcemi. Návštěvníkům bude sloužit
kromě sociálního vybavení i bufet s posezením. Vareálu
koupaliště jsou navrženy jak travnaté plochy ke slunění,
tak prostory pro vybudování hřišť a sportovních zařízení.
Součástí stavby je též příjezdová komunikace včetně
chodníků a parkoviště, které se bude moci využít mimo
sezónu i k parkování obyvatel Červeného vrchu a přilehlého panelového sídliště.
Pro realizaci projektu koupaliště je vydáno platné
stavební povolení, zpracovaná projektová dokumentace,
vykoupené pozemky a zřízený vrt pro zásobování užitkovou vodou.
Celkově již přípravné práce pro bazén stály město
necelé tři miliony korun. Vlastní realizace stavby je
odhadnuta v návaznosti na již dříve uskutečněné výběrové řízení a aktualizaci ceny technologií pro stavební část
včetně technologie na 64 406 384,- Kč, příjezdová komunikace včetně parkoviště 9 026 835,- Kč to je celkem cca
74.000.000,- Kč . Ceny jsou uváděny včetně 19% DPH.
Město může financovat tuto stavbu z vlastních zdrojů
ve výši cca 54 mil. Kč a úvěru 20 mil. Kč. Do vlastních
zdrojů jsou započítány částečně přebytky z minulých let,
část prostředků na plánované kapitálové výdaje (celkově
se ročně pohybuje rozpočet na kapitálové výdaje ve výši
cca 20 mil. Kč) a příjem za prodej akcií. Úvěr počítá se
splatností 10 – 15 let tak, aby investice byla rozložena do
více let a neomezovala rozvoj města v následujícím období.
O dhad nákladů na re aliz aci proje ktu koupaliště
(Ceny jsou uvedeny s DPH 19 %)
stavební část
20.550.398 Kč
technologie
43.855.986 Kč
příjezdová komunikace, parkoviště, 9.026.835 Kč
chodníky
Ce lke m :
73.433.219,- Kč
Mož ný z působ financování proje ktu koupaliště
Vlastní zdroje
54.000.000 Kč
Přebytky uplynulých let 20 000 000 Kč
Rozpočet
12 000 000 Kč
Příjem z prodeje akcií 22 000 000 Kč
Úvěr
20 000 000 Kč
Ce lke m :
74.000.000 Kč
Zadluž e ní mě sta
Ukazatel dluhové služby (procento výdajů na splátky a úroky v daném roce z dluhové základny tj. z příjmů
daňových, nedaňových a přijatých dotací v daném roce)
je usnesením vlády stanoven ve výši max. 30%.
Ukazatel dluhové služby Dačic je v současné době
4,38 %, pro rok 2006 po započítání splátek úvěru na
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šatny základní školy předpokládán ve výši 5,87% a případný úvěr 20 mil. Kč by tento ukazatel zvýšil v roce
2007 o cca 2,0 – 2,5 %.

Historie projektu letního koupaliště
v Dačicích
Po schválení umístění koupaliště a záměru jeho vybudování v orgánech města, začala v roce 2001 probíhat
příprava území a to výkupem potřebných pozemků od
jednotlivých vlastníků. Celkem město Dačice vykoupilo
21.930 m 2 pozemků v celkové hodnotě 1.938.495,- Kč.
Dále příprava pokračovala ještě v roce 2001 změnou
územního plánu, zpracováním výškopisného a polohopisného zaměření území a hlubinným vrtem pro budoucí
studnu.
V roce 2002 byl proveden hydrogeologický průzkum, uskutečněn výběr projektanta a zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
V roce 2003 bylo provedeno vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu a provedena soutěž na výběr zhotovitele. S vybraným zhotovitelem nebyla smlouva o dílo
uzavřena a v začátku roku 2004 byla soutěž zrušena.
Náklady na tyto přípravné práce činí 918.458,50 Kč.
Celkové náklady na přípravu výstavby koupaliště včetně
výkupu pozemků jsou 2.856.953,50 Kč.

Příklady obdobných projektů veřejných
koupališť
Pro možnost porovnání projektu koupaliště v Dačicích uvádíme příklady již realizovaných projektů v městech Jindřichův Hradec, Hluk, a Únanov.

Aquapark Jindřichův Hradec
Aquapark je v provozu od 2. 7. 2004. Nachází se
u plaveckého bazénu.
Provoz ovate l: Relax Vajgar spol. s.r.o., IČO 482 02
622, Vajgar 865/III, Jindřichův Hradec
Provoz ní doba: 10:00 – 20:00 h
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Vstupné :
Ce lode nní: Dospělí 70 Kč; dítě 40 Kč, 10:00 – 20:00 h
Polode nní: Dospělí 50 Kč; dítě 30 Kč, 14:00 – 20:00 h
Minimální: Dospělí 40 Kč; dítě 20 Kč, 2 hodiny
Návštěvník aquaparku nemůže použít krytý bazén.
Venkovní bazén je vyhřívaný solárním zařízením.
V době od 2. 7. do 15. 9 2004 využilo služeb aquaparku více než 55 tisíc platících návštěvníků. Provozovatel ve zprávě pro radu a zastupitele uváděl zisk
kolem čtyřiceti tisíc. V tom však nejsou zahrnuty výnosy
z pronájmu stánků s občerstvením. Část zisku z venkovního koupaliště byla také použita na pokrytí ztráty
krytého bazénu, který je při celoročním provozu energeticky náročnější a má menší průměrnou návštěvnost.
Materiál poskytl místostarosta J. Hradce, pan Alfréd
Němec.
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bloku 20 ks vstupenek pro děti za cenu 15 Kč/ks (normální cena 20 Kč) a pro dospělé za cenu 35 Kč/ks (normální cena 40 Kč).
Přehled příjmů a výdajů koupaliště Hluk

2002

Příjmy – Výdaje –
vstupné ,
provoz
půjčování koupaliště
slunečníků
889.270
723.688

2003

1.177.105

962.964

39.060

2004

804.940

809.569

25.614

2.871.315

2.496.221

94.252

Rok

Ce lke m

Poče t
návštěvníků
29.578

Koupaliště Pohoda v Únanově
Koupaliště v Hluku

Město Hluk se nachází ve Zlínském kraji, ve vzdálenosti cca 10 km od města Uherské Hradiště. Městem
protéká říčka Okluky. Hluk je charakteristickou ulicovou
obcí. Nejvýznamnější je ulice Hlavní, která tvoří páteř
celého města. Ve středu této ulice se nachází centrum
města - náměstí J. A. Komenského. Zde se nachází jak
nákupní centrum, tak i centrum vzdělání, kultury a samosprávy. V blízkosti nám. Komenského, za říčkou Okluky, najdete i sportovní vyžití na sportovní hale nebo na
tenisových kurtech či koupališti. Počet obyvatel: 4 363.
Koupaliště v r. 2005: do pokladny koupaliště byla
zavedena pevná telefonní linka (tel. č. 572 581 810).
Koupaliště se v letošní sezóně otevřelo v sobotu 28. 5.
2005. Ceny vstupenek zůstávají na cenové úrovni z roku
2004. Zůstala i možnost zakoupit si permanentní vstupenku nebo sady vstupenek po 20 ks (dospělí - 20 ks za
700 Kč, děti do 15 let 20 ks za 300 Kč ). Obojí lze zakoupit pouze v pokladně MěÚ v Hluku. Otevírací doba
koupaliště je od 9:00 – 20:00 h.
Vstupné na koupaliště je stanoveno takto: Děti do 6
let – zdarma, děti od 6 do 15 let – 20 Kč, návštěvníci od
16 let – 40 Kč. Přičemž vstupenka platí na dva vstupy
během jednoho dne. V časovém rozmezí 18:00 - 21:00 h
se vstupné snižuje o 50%. Dále je možnost zakoupení

Obec Únanov se nachází v jihomoravském kraji nedaleko Znojma. Má 1 100 obyvatel.
Provoz koupaliště byl zahájen v roce 2002. Název
koupaliště vznikl v dětské soutěži. Koupaliště nabízí pla-

vecký a rekreační bazén, brouzdaliště pro děti, tobogán,
skluzavku, vodní jeskyni, masážní lůžka, divoký kanál
a další vodní atrakce. Součástí koupaliště je sociální
zázemí, občerstvení, parkoviště pro 160 aut a 120 kol.
V roce 2003 byl rekreační areál rozšířen o dvě hřiště
pro plážový volejbal, stolní tenis, ruské kuželky,
petanque, půjčování sportovních potřeb a slunečníků. Od
roku 2004 mohou návštěvníci areálu využívat dva
tenisové kurty s umělým povrchem a víceúčelové hřiště
pro míčové hry, rovněž s umělým povrchem.
Koupaliště bylo v letošním roce otevřeno od 28. 5.
do 4. 9., ceny vstupného byly následující:

10:00 – 20:00
14:00 – 20:00
17:.00 – 20:00
O soby nad 145 cm 10:00 – 20:00
14:00 – 20:00
17:.00 – 20:00
O soby do 145 cm

50
30
10
60
40
20

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
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ZASTUPITELSTVO
na svém 5. mimořádném zasedání konaném 17. 8. 2005
• stanovilo výši odměn pro předsedy a členy okrskových komisí a místní komise pro místní referendum takto: předseda komise Kč 800,--, člen komise
Kč 600,-• schválilo přímý prodej 10 845 ks akcií TRW DAS
a. s. Dačice za nabídnutou cenu Kč 2.202,00 za
akcii většinovému akcionáři T RW Automotive
GmbH, se sídlem v Industriestrasse 20, Altdorf,
Spolková republika Německo (hlavní akcionář).

RADA MĚSTA
•

•

•

•

•

•

•

•

vzala na vědomí výsledky hospodaření města k
30. 6. 2005. Příjmy byly dosaženy ve výši
66.057.332,59 Kč, tj. 51,5 % ročního rozpočtu
a výdaje byly čerpány ve výši 52.125.555,89 Kč,
tj. ve výši 38,4 % ročního rozpočtu. Hospodaření
města za I. pololetí 2005 skončilo přebytkem ve
výši 13.931.776,70 Kč.
schválila rozpočtové opatření č. 6/2005, které je
vyrovnané a zvyšuje výdaje rozpočtu města o částku 1.417,90 tis. Kč a současně zvyšuje příjmy
o 1.417,90 tis. Kč.
vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací města v oblasti kultury za
I. pololetí 2005, a to Městského muzea a galerie,
Městské knihovny a Městského kulturního střediska. Všechny uvedené organizace hospodařily dle
předložených výkazů v souladu se schváleným rozpočtem.
vyslovila souhlas s výměnou bytu č. 4 o velikosti
1+1 v domě č. 165 v ulici Nivy uživatelky V. Dolejšové nebo bytu č. 7 o velikosti 2+0 v domě č. 162
v ulici Nivy uživatelky V. Procházkové za byt č. 6
o velikosti 3+0 v domě č. 162 v ulici Nivy, který je
volný. Vzhledem ke dvěma zájemkyním bude
o směně rozhodnuto losem.
vyslovila souhlas s výměnou bytu č. 20 o velikosti
1+1 v Bratrské ulici č. 175 uživatelky MUDr.
I. Křížové za byt č. 7 o velikosti 3+1 (mezonet)
v ulici Nivy č. 163. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2017
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu č. 4 o velikosti 1+1 v ulici Nivy č. 165 nebo
bytu č. 7 o velikosti 2+0 v ulici Nivy č. 162/IVs M.
Kofroněm, strážníkem MěP, na dobu určitou od
1. 9. 2005 do 31. 8. 2009. Schválený byt bude
upřesněn po losování žádostí o výměnu bytu.
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu č. 11 o velikosti 2+1 v Bratrské ulici č. 304
s Mgr. Z. Prokešovou, pracovnicí MěÚ, na dobu
určitou od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2009
schválila vyhlášení veřejné zakázky na stavbu víceúčelového hřiště v ulici Za Lávkami

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
•
•
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schválila poskytnutí daru účastníkům „setkání
letců“ konaného 6. 8. 2005 v Dačicích formou věcných darů a formou občerstvení
schválila poskytnutí záštity představitele Města Dačic T J Centropen – oddílu kuželek pro kontrolní
sraz dorostenecké reprezentace ČR formou propagačních materiálů města a finančního příspěvku
Kč 3.000,--

Informační panely k projektu
Koupaliště Dačice
Ve vstupních prostorách radnice na Palackého náměstí jsou instalovány informační panely a maketa projektu Koupaliště Dačice.
Všichni zájemci
si zde mohou doplnit
informace o historii
všech záměrů stavby
městského koupaliště, zveřejněné jsou i grafy znázorňující klimatické podmínky v naší oblasti a jiné zajímavosti související
s projektem.

Raiffeisen stavební spořitelna
Pravdova ulice 1113/II, 377 01 J. Hrade c

1/ Ú V Ě R Y
2/ S T A V E B NÍ S P O Ř E N Í
3/ P O R A D E N S K Á
Č IN N O S T
tel. kancelář: 384361348,
606241688, 721620178
ing. Josef Prokeš, B. Kaiferová
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Dvě otázky pro zastupitele
Odpovídá zastupitel PhDr. Michal Stehlík
Co je podle Vás největší předností Dačic?
T ady je odpověď celkem jednoduchá. Lidé. Když se
podíváme na úroveň našich škol, kulturní akce, aktivní
podnikatele, myslím, že v lidech mají Dačice do budoucna největší přednost. Zároveň skrývá tato přednost
i jednu slabinu, mnoho talentovaných „Dačičáků“ se například po vystudování do města nenavrací, neboť zde
nenajdou uplatnění.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte řešení?
T o jsou hned dvě otázky najednou. Na tu druhou
přitom neexistuje jednoznačná odpověď. Myslím, že
největším problémem je do budoucna nejistota vzhledem
k pracovním příležitostem, přičemž tuto nejistotu s sebou
přirozeně nese doba a my sami ji dost dobře neovlivníme. V tomto období to pociťujeme např. s koncem Otavanu.
Druhým problémem, kde se však můžeme o vyřešení
zasnažit více, je dopravní situace. T a je dlouhodobě neudržitelná a pokud se z dačického náměstí nemá stát průjezdní koridor, bude to vyžadovat komplexnější řešení.

Nové internetové stránky mikroregionu
Dačicko

Rok po ustanovení Mikroregionu Dačicko byly na
adrese www.m-dacicko.cz spuštěny internetové stránky,
jejichž úkolem je přinášet obecné informace a nejnovější
aktuality ze života všech členských obcí tohoto dobrovolného sdružení. Ne každá obec mikroregionu má svůj
vlastní web a proto může mj. pro informovanost využívat
právě tyto stránky.
Základním cílem a smyslem nového webu je představit Mikroregion Dačicko, informovat o historii, vývoji
a životě jednotlivých obcí a především přiblížit návštěvníkům jeho rozmanitou nabídku od konání rozličných
kulturních, sportovních či společenských akcí až po nabídku služeb na celém území mikroregionu.
Členské obce mikroregionu jsou: Báňovice, Budeč,
Budíškovice, Cizkrajov, Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dobrohošť, Heřmaneč, Horní Meziříčko,
Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice, Kostelní Vydří,
Peč, Písečné, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, Třebětice,
Volfířov a Županovice.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Otevření duhového hřiště
v Dačicích
Zveme všechny zájemce na slavnostní otevření

Duhového hřiště v Dačicích, které se uskuteční
ve čtvrtek 22. září 2005 ve 13:00 h
za účasti zástupců Nadace Duhová energie. Vrámci této
akce proběhne turnaj žáků školy
v malé kopané a volejbalu.
Žáci našich základních škol se zúčastnili soutěže
vyhlášené Nadací Duhová energie s názvem „Jak to
vidím já aneb Mé duhové hřiště“ . Ke zpracování projektů využili podklady analýzy dětských hřišť vytvořenou městem a především odvedli kvalitní a poctivou
práci na jejímž konci bylo oznámení Nadace Duhové
energie o vítězství žáků ZŠ B. Němcové v pořádané celostátní soutěži. Kromě drobných dárků získali za prvenství
i velký dar nejenom pro sebe či svoji školu, ale i pro celé
Dačice, a to příspěvek na výstavbu víceúčelového hřiště
ve výši 2 000 000 Kč.
Koncem školního roku zahájila firma SWIET ELSKY s. r. o stavební práce na výstavbě nové sportovní
plochy v areálu ZŠ v ulici B. Němcové a v polovině
prázdnin předávala již hotové a vybavené hřiště. Na umělém povrchu jsou naznačeny různobarevnými lajnami
hřiště pro malou kopanou, házenou, košíkovou, tenis
a napříč plochou jsou tři volejbalové kurty.
Hřiště bude sloužit v době vyučování pro školu
a v odpoledních hodinách i pro veřejnost. Přístup na plochu je z ulice Boženy Němcové po chodníku okolo
panelového domu čp. 348 naproti cukrárně.
Dačice díky práci mládeže získaly velmi kvalitní
a pěkné sportoviště. Pravidla chování na hřišti upravuje
provozní řád. Nestačí pouze zvítězit, získat finance a vystavět hřiště, ale důležitý je i přístup všech uživatelů
areálu k tomuto zařízení. Na našem chování záleží, jak
dlouho a v jaké kvalitě nám Duhové hřiště bude sloužit.
Přeji všem malým i velkým, mladým či těm starším
sportovcům, kteří si jistě toto hřiště oblíbí, hodně radosti
při pohybu a krásné sportovní zážitky.
Pavel Habr, místostarosta

V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:
Referendum
str. 1 - 5
Otevření Duhového hřiště v Dačicích
str. 7
Výběrové řízení na obsazení místa právníka str. 8
Změna ve výběru místního poplatku
str. 9
Program Regenerace MPZ Dačice
str. 10
Nabídka pronájmu volných bytů
str. 11
ZUŠ Dačice zahajuje nový školní rok
str. 14
Kvítek v Itálii
str. 15
Přehlídka filmů A. Hitchcocka ve FK Dačice str. 19
Uzávěrka příštího čísla: 15 září 2005
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Společenská kronika
Období od 15. 7. 2005 do 15. 8. 2005
narození: Klára T ýmová, Dačice
Kazimír Stanislav T ichý, Hostkovice
Dominik Novák, Dačice
manželství: Josef Závodský, Dačice
a Zdeňka Galušková, Dačice
Pavel Mareš, Kunžak
a Alena Jakoubková, Rodvínov
Jan Gröhling, Dačice
a Miluše Březinová, Dačice
T omáš Anton, Brno
a Hana Matějíčková, Brno
Petr Novák, Dačice
a Lenka Havlíková, Dačice
František Maurer, Český Krumlov
a Marie Kadrnožková, Dačice
Vojtěch Pospíchal, T elč
a Ivana Štohanzlová, Věžnice
Ondřej Janák, Jihlava
a Šárka Augustínová, Jihlava
Přemysl Heralt, Břeclav
a Marta Matějková, Břeclav
úmrtí:
Stanislava Pfeiferová, 75 let, Dačice
Marie Kučerová, 79 let, Dačice
Vladimír Slavík, 47 let, Dolní Němčice
Marie Distelová, 85 let, Hostkovice

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Ministerstvo vnitra řeší stížnost
L. Kloiber podal v červenci na ministerstvu vnitra
několik stížností. Jednak na postup města při poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím a jednak na možnosti vyjádření se
na zasedání zastupitelstva města.
Ministerstvo vnitra na základě projednání těchto stížností konstatovalo, že v případě postupu podle zákona
č. 106/1999 Sb., nedošlo ze strany městského úřadu
k pochybení a stížnost je tedy neoprávněná.
V případě možnosti vyjádření se na zasedání zastupitelstva města konstatovalo ministerstvo, že stěžovateli
bylo umožněno vyjádřit se k projednávaným věcem, nicméně doporučilo městu upravit jednací řád zastupitelstva
a vypustit z něj nutnost souhlasu zastupitelů s udělením
slova občanům. T ato část jednacího řádu se již na posledních zasedáních neuplatňovala a bude z něj vypuštěna.
Současně stěžovateli ministerstvo sdělilo, že občan
se smí dle zákona vyjadřovat pouze k projednávaným
záležitostem.
Ing. Karel Macků, tajemník

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 6/05 na obsazení volného místa

ZŠ Komenského se těší na prvňáčky
Prázdniny pomalu končí a školy se
připravují na zahájení
nového školního roku. T radičně největší
pozornost je věnována budoucím prvňáčkům. Již v červnu
proběhly schůzky třídních učitelek s rodiči (viz. foto), v současné době se
připravují pomůcky a učebny tak, aby začátek byl opravdu slavnostní a zůstal hezkou vzpomínkou na celý život.
Hodně úspěchů všem našim žákům přejí pedagogičtí
pracovníci ZŠ Dačice, ul. Komenského!

Informace z MěKS
ü
ü
ü

Městské kulturní středisko Dačice přijímá přihlášky
do kurzů anglického a německého jazyka
Dále nabízí k pronajmutí volné místnosti na Palackého nám., č. p. 4
I přes počáteční nepřízeň počasí navštívilo dvanáct
představení hudebně-divadelního festivalu Za dačickou kostku cukru téměř 1 000 diváků, což znamená
nárůst oproti předcházejícím ročníkům. Jedno představení tak průměrně shlédlo 80 diváků.
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právník
zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na MěÚ Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání ž ádostí do: 9. 9. 2005
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání právnického směru
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)
Praxe ve veřejné správě výhodou.
Doklady pro řízení:
• žádost (k dispozici na MěÚ v sekretariátu
starosty, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis s rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
•
•
•
•
•
•

Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným ze
zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva
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Změna ve výběru místního poplatku
Od 1. září 2005 dochází ke změně ve výběru místního poplatku za užívání veřejného prostranství. Od
tohoto data bude vybírat poplatek mě stská policie.
Výjimkou je poplatek za zvláštní užívání veřejného
prostranství k užívání dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb – pouze pro
restaurační zahrádky a za užívání veřejného prostranství
k provádění výkopových prací, k umístění stavebního
zařízení a skládek. T ento poplatek bude i nadále vybírat
odbor správy majetku města.
Pro informaci uvádíme sazby jednotlivých poplatků:
a) za zvláštní užívání veřejného prostranství
na Palackého náměstí, Havlíčkově náměstí, v ulicích Göthova, Krajířova a Masarykova k umístění dočasných staveb a zařízení
sloužících pro poskytování prodeje a služeb
- pouze pro restaurační zahrádky
b) za zvláštní užívání ostatních veřejných
prostranství, mimo částí vyme z e ných
v bodě a) k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb – pouze pro restaurační zahrádky
c) za zvláštní užívání veřejného prostranství
na trž išti k umístění dočasných prodejních
zařízení (stánků, pultů, kiosků, stojanů, přepravek a pod.)
d) za zvláštní užívání veřejného prostranství
na trž išti k umístění dočasných (přenosných) reklamních zařízení
e ) za zvláštní užívání veřejného prostranství
mimo trž iště a mimo Palackého nám., Havlíčkova nám., ulic Göthova, Krajířova
a Masarykova k umístění dočasných prodejních zařízení (stánků, pultů, kiosků,
stojanů, přepravek a pod.)
f) za zvláštní užívání veřejného prostranství
na Havlíčkově nám., v ulicích Göthova,
Krajířova a Masarykova k umístění dočasných prodejních zařízení (stánků, pultů,
kiosků, a pod.)
g) za zvláštní užívání veřejného prostranství
mimo trž iště a mimo Palackého nám.,
Havlíčkova námě stí, ulic Göthova, Krajířova a Masarykova k umístění dočasných
(přenosných) reklamních zařízení
h) za zvláštní užívání veřejného prostranství
na Palacké ho náměstí (mimo tržiště), na
Havlíčkově nám., v ulicích Göthova, Krajířova a Masarykova k umístění dočasných (přenosných) reklamních zařízení
ch) za užívání veřejného prostranství pro
kulturní a sportovní akce, pro umístění
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí

i) za užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací, k umístění stavebního zařízení a skládek do 14 dnů
j) za užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací, k umístění stavebního zařízení a skládek nad 14 dnů
k) za zvláštní užívání veřejného prostranství
k jiným účelům než jsou uvedeny v bodech
a) až j) (např. reklamní akce, potřeby tvorby
filmových a televizních děl, pojízdná čistírna peří, broušení nožů …)

30,- Kč

10,- Kč

35,- Kč

45,- Kč

12,- Kč

20,- Kč

3,- Kč

0,- Kč

10,- Kč

10,- Kč

Euroústava
k nahlédnutí
na radnici

3,-Kč

2,-Kč
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Městský úřad nabízí všem zájemcům možnost nahlédnutí do Smlouvy o Ústavě pro Evropu, jejíž dva
výtisky nám byly poskytnuty evropským informačním
střediskem Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zájemci
mohou o nahlédnutí požádat v prostorách Infocentra,
Palackého nám. 1.
Europe Direct, evropského informačního střediska
Krajského úřadu Jihočeského kraje, jež je součástí
celoevropské informační sítě a jehož cílem je poskytovat
jihočeské veřejnosti informace o Evropské unii, jejích
institucích, plánech a cílech, má v současné době
k dispozici ještě několik set výtisků ústavy, které jsou
veřejnosti zdarma k dispozici.

Informace ke školnímu
stravování
Dne 8. 3. 2005 nabyla účinnost vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č.107/2005 Sb.,
o školním stravování. Vyhláška mimo jiné upravuje zařazování dětí, žáků a studentů do jednotlivých skupin podle
věku. Podle původní vyhlášky č. 48/1993 Sb. byli tito
strávníci zařazováni do jednotlivých skupin podle tříd,
které navštěvovali.
Na základě nové vyhlášky byli v průběhu letních
prázdnin strávníci ve Školní jídelně v ul. Boženy Němcové v Dačicích přeřazeni do jednotlivých věkových skupin takto:
I.
skupina - strávníci 7 – 10 let
II.
skupina - strávníci 11 – 14 let
III.
skupina - strávníci 15 a více let
Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na
dobu školního roku. Školní rok trvá vždy od 1. září do
31. srpna následujícího kalendářního roku. Jestliže v průběhu školního roku dovrší strávník 11 let nebo 15 let, je
zařazen do vyšší kategorie již od začátku školního roku,
tj. od 1.září.
Cena za 1 oběd zůstává stejná, tj. I. skupina 16,- Kč,
II. skupina 18,- Kč, III. skupina 19,- Kč.
Drahoslava Brandlová, vedoucí ŠJ
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Povodně a ochrana.
Řeka Dyje, která protéká našim městem stále častěji
opouští své koryto a způsobuje záplavy. Zabránit těmto
událostem se nám asi nepodaří, ale omezovat následky je
v našich možnostech. Jedna ze základních ochran proti
povodním je právě výstavba ochranných hrází z pytlů
plněných pískem. Klasické pytle, které se používají mají
však i nevýhody, např. nelze plně využít celého objemu
pytle, špatně těsní…
A tak se začal používat na protipovodňovou ochranu další typ
pytle tak zvaný „tandemový pytel“ , a právě
tento typ odstraňuje nevýhody klasického typu. T aké v Dačicích po
zkušenostech se záplavami rozhodla Rada města nakoupit a používat tyto
„tandemové pytle“ . Manipulace s těmito pytli, vzhledem
k jejich váze, je snazší a také mají lepší vodotěsnost.
Naplněné obě komory této pomůcky váží cca 30 kg.
Plnění se provádí plnícím zařízením. V současné době
město objednalo 2 300 ks a dvě plnící zařízení v celkové
hodnotě 37 000 Kč. Přibližně to představuje 150 m zábrany 50 cm vysoké. Velmi se osvědčilo mít tyto pytle již
naplněné na paletě ve skladu a operativně jich použít tam
kde jsou potřeba nejdříve, což je i v našem záměru.
Určitě by bylo nejlepší, abychom je nemuseli používat
vůbec, ale přírodě poručit neumíme.
Rudolf Hájek, starosta
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Program regenerace Městské
památkové zóny Dačice 2006
Vyzýváme všechny dačické vlastníky nemovitých
kulturních památek, kteří mají zájem se zapojit do tohoto
programu, aby do 30. 9. 2005 předložili žádosti o dotaci
na MěÚ Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu. Státní
dotaci lze použít pouze v souladu s cíli Programu (k nahlédnutí na MěÚ) jako příspěvek na obnovu nemovité
kulturní památky, příp. movité kulturní památky pevně
spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře, varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.
Uvádějte pouze akce obnovy kulturních památek,
které jsou připraveny tak, aby jejich realizace mohla být
v příštím roce včas zahájena, jsou v Ústředním seznamu
kulturních památek a jsou na území Městské památkové
zóny Dačice. K podání žádosti o příspěvek je potřeba
přiložit závazné stanovisko příslušného orgánu památkové péče (MěÚ Dačice, odbor kultury a CR, platí ale dosud i závazná stanoviska vydaná Okresním úřadem
J. Hradec) a stanovisko stavebního úřadu v Dačicích (stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací, popř.
nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích).
Dále uveďte v žádosti předpokládané celkové náklady
v roce 2006 na uchování souhrnné památkové hodnoty
kulturní památky. Potřeby města budou poté předloženy
k posouzení a vyhodnocení na Ministerstvo kultury
koncem měsíce října tohoto roku. Více informací získáte
na MěÚ, odbor kultury a cestovního ruchu, Neulingerova ul. 151, Ing. Zdeňka Hrbková, tel. č. 384 401 273.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 2, 2 + 1, II. kategorie
ul. Komenského, č. p. 190, Dačice V
Pokoj 1
17,43 m 2
Pokoj 2
14,49 m 2
Kuchyně
10,29 m 2
Předsíň
6,98 m 2
Koupelna
3,60 m 2
WC
1,26 m 2
Spíž
1,74 m 2
Sklep
32,73 m 2
Kolna
14,21 m 2
Nájemné z bytu je neregulované a jeho výše je:
1. nájemné za první měsíc je tvořeno součtem základní
složky ve výši nejméně 50 000 Kč, kterou nájemce
nabídne a kterou zaplatí před podpisem nájemní
smlouvy a regulovaným nájemným stanoveným
podle platných právních předpisů pro příslušné období. Základní složka se po odečtení nájmu nevrací.
2. Nájemné za druhý a každý následující měsíc nájmu je
ve výši odpovídající regulovanému nájemnému platnému pro příslušné období.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10. 2005
na dobu neurčitou získá ten zájemce, který předloží
nejvyšší nabídku základní složky v zalepené obálce
a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 2,
Dačice 190/V“
Konečný termín pro podání žádosti je:
7. 9. 2005 do 16:00 hod.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palacké ho nám. 1,
380 13 Dačice . Při podání nabídky složí zájemce
jistotu na nabídnutou částku ve výši 15 000 Kč
v hotovosti na pokladně MěÚ v Dačicích
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným zájemcem
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Den otevřených dveří
v ZŠ Komenského

Ve čtvrtek 15. září 2005
od 13:00 do 16:30 h
V tento den uplyne 110 let od otevření budovy naší
školy. Přijměte pozvání a přijďte se k nám podívat.
Otevřeny budou obě budovy: v ulici Komenského
a v ulici Bratrská. Kromě prohlídky budovy nabízíme
výstavu dětských prací a kulturní vystoupení žáků naší
školy (výňatky ze školní akademie).
Srdečně zvou žáci a pedagogové ZŠ Komenského
Město Dačice nabízí
pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 20, 1 + 1, I. kategorie
ul. Bratrská, č. p. 175, Dačice I
Pokoj 1
18,30 m 2
Kuchyně
9,30 m 2
Předsíň
10,40 m 2
Koupelna
3,20 m 2
WC
1,30 m 2
Lodžie
2,50 m 2
Sklep
2,00 m 2
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle právních
předpisů pro příslušné období, v platném znění.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10. 2005
na dobu neurčitou získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 20,
Dačice 175/I“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 21 000 Kč a vylosuje si první místo na
uzavření nájemní smlouvy
Konečný termín pro podání žádosti je:
7. 9. 2005 do 16:00 hod.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice. Při podání nabídky složí zájemce jistotu
na nabídnutou částku v hotovosti 5 000 Kč na pokladně
MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným zájemcem
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Město Dačice
předkládá veřejnou nabídku na

Pronájem nebytových prostor v budově
čp. 15/II v Antonínské ul. v Dačicích
tj. prode jny č. 58 o ploše 32,4 m 2 , dvou skladů
(č. 57 a č. 148) o ploše 20,51 m 2 ,
včetně společných nebytových prostor
a sociálního zařízení
Stanove né podmínky pro uzavření nájemní
smlouvy: 1) minimální nájemné je stanoveno ve výši
525 Kč z a 1 m 2 /rok, 2) nájemní období se stanovuje
na dobu určitou od 1. 10. 2005 – 30. 9. 2009 s možností prodloužení, 3) veškeré úpravy pronajímaných
nebytových prostor – včetně úprav stavebně technického charakteru nutných pro činnost nájemce, si nájemce zajistí na vlastní náklady bez nároku na jejich
úhradu pronajímatelem, 4) při podpisu nájemní smlouvy nájemce složí na pokladně MěÚ Dačice kauci ve
výši nájemného za jedno čtvrtletí s tím, že na úhradu
kauce bude započtena již zaplacená jistota.
Nájemní smlouva bude uzavřena s tím zájemcem,
který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených
kritérií výběru v zalepené obálce zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m ne bytových prostor
č. 58, 57 a 148 v čp. 15/II“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
ne jpoz dě ji do 5. 9. 2005 do 10:00 hod.
Stanove ná krité ria výbě ru: 1) způsob využití
prostor – druh provozované činnosti, 2) výše nájemného, které musí být vyšší než nájemné minimální, které
bylo stanoveno 525 Kč/m 2 /rok, 3) zájemce nesmí mít
nesplacené pohledávky vůči městu Dačice, osoba podnikající vůči státu, OSSZ a zdrav. pojišťovnám a proti
zájemci nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí být
trestně a disciplinárně stíhán. Zájemce toto ve své nabídce prokáže čestným prohlášením. Vybraný zájemce
následně předloží písemná potvrzení příslušných
institucí.
Nabídka musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu, RČ (název a sídlo, IČO) 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 zájemce složí na pokladně MěÚ Dačice jistotu
na nájem ve výši 3 000 Kč nebo ji uhradí převodem na
účet č. 6015-0603143369/0800 u ČS a. s., variabilní
symbol – rodné číslo, nebo IČO podnikatele.
Informace: odbor správy majetku města, Krajířova
27/I, Dačice, tel. 384 401 227, 384 401 230.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu se žádným
žadatelem a veřejnou nabídku zrušit.
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Český zahrádkářský svaz informuje
II. ZO ČZS Dačice oznamuje, že od 1. 9. 2005
zahajuje zpracování kvasu v pěstitelské pálenici v Dačicích. Objednávky si můžete vyzvednout a odevzdat do
schránky v pálenici. Osobní a telefonické objednání vždy
v úterý od 15:00 do 17:00 h. T el.: 384 423 548, mobil:
603 342 624.
Od 2. 8. 2005 je zahájen provoz moštárny. Moštuje
se každé úterý od 15:00 do 17:00 h.

Nová budova obecního úřadu
v Dobrohošti
Dobrohošť, která je se svými 47 obyvateli jednou
z nejmenších samostatných obcí na Dačicku, slavnostně
otevřela dne 31. 7. 2005 nově postavenou budovu obecního úřadu.
Pro obec je otevření nové budovy výrazným zlepšením. Dosavadní schůze zastupitelstva probíhaly ve stavební buňce, která od r. 1991 sloužila jako obecní úřad
a v obci chyběl prostor, kde by se její obyvatelé mohli
sejít. V nové budově se v přízemí nachází společenská
místnost, kuchyňka a sociální zázemí, v podkroví kancelář a sklad.
Na otevření se kromě obyvatel obce účastnila také řada hostů, mj.
senátor Mgr. Václav Jehlička, krajský radní Jiří
Netík, starosta Dačic
Rudolf Hájek, tajemník
MěÚ Dačice Ing. Karel
Macků, vedoucí pozemkového úřadu ministerStarosta Dobrohoště
stva zemědělství Ing.
s obrazem od J. Albrechta
Bedřich Bína, zástupce
Lesů Český Rudolec a. s. Mgr. Lumír Mareček a projektantka stavby Ing. Arch. Marečková.
Jiří Svoboda, starosta Dobrohoště

WELLNES S - zdravě žít
Bílkov 40, Dačice, tel: 384 420 559

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, te l.: 728 260 078
Léčba dětské obezity
Redukčně kondiční pobyty i v zahraničí
Kurzy k udržení váhových úbytků
Cvičení, relaxace

MASÁŽE - Ivan Havel
Klasické, reflexní, thajské bodové
Lymfodrenáže, léčba celulitidy
Modelování postavy, poradenství

Dačice, S lavonice, tel.: 728 850 432
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Město Dačice
předkládá veřejnou nabídku na

Pronájem nebytových prostor v budově
čp. 15/II v Antonínské ul. v Dačicích
tj. prode jny č. 54 o ploše 19,61 m 2 ,
skladu č. 53 o ploše 19,61 m 2 ,
včetně společných nebytových prostor
a sociálního zařízení
Stanove né podmínky pro uzavření nájemní
smlouvy: 1) minimální nájemné je stanoveno ve výši
525 Kč z a 1 m 2 /rok, 2) nájemní období se stanovuje
na dobu určitou od 1. 10. 2005 – 30. 9. 2009 s možností prodloužení, 3) veškeré úpravy pronajímaných
nebytových prostor – včetně úprav stavebně technického charakteru nutných pro činnost nájemce, si nájemce zajistí na vlastní náklady bez nároku na jejich
úhradu pronajímatelem, 4) při podpisu nájemní smlouvy nájemce složí na pokladně MěÚ Dačice kauci ve
výši nájemného za jedno čtvrtletí s tím, že na úhradu
kauce bude započtena již zaplacená jistota.
Nájemní smlouva bude uzavřena s tím zájemcem,
který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených
kritérií výběru v zalepené obálce zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m ne bytových prostor
č. 53 a 54 v čp. 15/II“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
ne jpoz dě ji do 5. 9. 2005 do 10:00 hod.
Stanove ná krité ria výbě ru: 1) způsob využití
prostor – druh provozované činnosti, 2) výše nájemného, které musí být vyšší než nájemné minimální, které
bylo stanoveno 525 Kč/m 2 /rok, 3) zájemce nesmí mít
nesplacené pohledávky vůči městu Dačice, osoba podnikající vůči státu, OSSZ a zdrav. pojišťovnám a proti
zájemci nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí být
trestně a disciplinárně stíhán. Zájemce toto ve své nabídce prokáže čestným prohlášením. Vybraný zájemce
následně předloží písemná potvrzení příslušných
institucí.
Nabídka musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu, RČ (název a sídlo, IČO) 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 zájemce složí na pokladně MěÚ Dačice jistotu
na nájem ve výši 3 000 Kč nebo ji uhradí převodem na
účet č. 6015-0603143369/0800 u ČS a. s., variabilní
symbol – rodné číslo, nebo IČO podnikatele.
Informace: odbor správy majetku města, Krajířova
27/I, Dačice, tel. 384 401 227, 384 401 230.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným
žadatelem a veřejnou nabídku zrušit.
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Město Dačice nabízí

Prodej volného bytu č. 13,
o velikosti 2 + 1, I. kategorie
o podlahové ploše bytu 64,9 m2
včetně spoluvlastnického podílu na společně užívaných
částech a příslušenství v domě č. p. 426/V v ulici
Dlouhé v Dačicích a pozemku p. č. 2429/145 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 236 m 2 zapsaného na
Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Dačice na LV č. 10001 jako majetek Města
Dačic, tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku
dle stanovených kritérií výběru. Zájemci musí doručit
svoji nabídku v uzavřené obálce zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – prode j ne obsaz e né ho bytu
č. 13 v č. p. 426/V“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, 380 13 Dačice nejpozději do:
5. 9. 2005 do 9:00 hod.
Stanovená kritéria výběru: kupující bude vybrán podle
výše nabízené kupní ceny, která musí být vyšší než cena
minimální, která je stanovena ve výši 619 550 Kč
a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo,
vlastnoruční podpis, údaje pro vyhodnocení nabídky
podle stanovených kritérií výběru.
Při podání nabídky složí zájemce jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 20 000 Kč v hotovosti na pokladně
MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234,
nebo na odboru správy majetku města tel.: 384 401 227.
Město Dačice si vyhrazuje právo zrušit výběr a neuzavřít
smlouvu se žádným zájemcem
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Základní umělecká škola Dačice
zahájí nový školní rok 2005/2006
Domluva roz vrhů a z aháje ní výuky:
Domluva rozvrhů bude probíhat pro hudební obor od
1. do 7. září, pro výtvarný obor od 1. do 9. září vždy od
13:00 do 16:00 hodin (ve čtvrtek 1. září také dopoledne
od 10:00 do 12:00 hodin). Individuální výuka žáků
hudebního oboru bude zahájena ve středu 8. září, kolektivní výuka hudebního a výtvarného oboru bude zahájena
v pondělí 12. září.
Informace pro rodiče prvňáčků:
Informativní schůzka rodičů, kteří přihlásili své děti
do přípravných oddělení hudebního a výtvarného oboru,
se koná ve středu 7. září v 16:00 hodin v koncertním sále
školy. Na této schůzce budou rodiče seznámeni s rozdělením žáků do skupin a s rozvrhem výuky. Pravidelná
výuka přípravných oddělení bude zahájena v týdnu od
pondělí 12. září.
Pě ve cké sbory:
Dne 1. a 2. září v době od 15:00 do 17:00 hodin, je
možné přihlásit děti ve věku pěti až deseti let do přípravného pěveckého sboru Pramínek. Přijímací řízení bude
probíhat v učebně PHv (přízemí, uč. č. 1) nebo v učebně
p. učitele Hergesela (1. patro, uč. č. 3). Ostatní bližší
informace budou vyvěšeny na nástěnce pěveckých sborů
u vchodu do školy.
Další informace je možné získat na telefonním čísle
384 420 276 nebo na č. 606 630 384.
Milan Kubek , ředitel ZUŠ Dačice
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Aktuality
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Výherci soutěže z internetových stránek města za
měsíc červenec jsou: Petra Jakubcová, Dolní Němčice, Marie Pilerová, Brno, Zdeněk Žampa, Slavonice. Správná odpověď: v Dešné.
Od 1. 9. 2005 nastupuje na odbor kultury a cestovního ruchu – úsek památkové péče Mgr. Zdeňka
Prokešová z Ratiboře u Jindřichova Hradce
1. 8. 2005 nastoupil na odbor dopravy a silničního
hospodářství nový pracovník Ing. František Spurný
z Kunžaku
31. 8. 2005 odchází z Městského úřadu dosavadní
vedoucí odboru vnitřních věcí Mgr. Pavel Soukop,
který k 1. 9. 2005 nastupuje na pozici tajemníka
Městského úřadu v T elči.
V září končí víkendový provoz Infocentra.
Do 15. září má Infocentrum otevírací dobu denně do
17:00 h, od 16. září je jeho otevírací doba shodná
s otevírací dobou Městského úřadu: pondělí a středa
8:00 – 17:00 h, úterý a čtvrtek 8:00 – 15:00 h, pátek
8:00 – 14:00 h.
Letošní Evropský den bez aut připadá na čtvrtek
22. září. O úspěchu akce celoevropského rozsahu
svědčí účast 760 měst v r. 2000, 1005 v r. 2001,
1448 v r. 2002, 1498 v r. 2003 a 1537 v r. 2004.

Prevcentrum
v Dačicích
Kancelář Centra prevence
Sdružení Podané ruce, která
pořádá preventivní programy
sociálně patologických jevů na školách, semináře pro
pedagogy a osvěty pro rodiče se z Bílkova stěhuje do
Dačic na Antonínskou ulici 15/II. Díky MěÚ v Dačicích
se rozšiřuje možnost poskytování konzultací a poradenství pro veřejnost.
Program primární prevence využilo v 1. pololetí roku
2005 dvacet tři základních a středních škol, bylo osloveno 1 574 žáků a studentů, odborných seminářů se
účastnilo 62 pedagogů a osvěty využilo 215 rodičů. Bylo
zaznamenáno 72 kontaktů a 41 konzultací převážně
z oblasti zneužívání návykových látek. Ucelený dlouhodobý program se z okresu J. Hradec rozšířil ve spolupráci
s Ministerstvem školství do okrajových částí Vysočiny,
rozšířila se spolupráce s externími lektory a program je
obohacen o témata partnerských vztahů a rodinné terapie.
Novinkou Prevcentra jsou pobytové adaptační programy, které využívají i školy z jiných oblastí - Prachatice,
T elč nebo Jihlava. Služby lze objednat na tel. č.:
384 420 750 nebo 777 916 272. Poradnu lze využívat
i anonymně na adrese: prevcentrum.jh@podaneruce.cz.
Božena Havlová, vedoucí

Rodiče školáků poz or!

Prodejna u Jitky
Lidovka – textil - obuv
Podnikatelské centrum – bývalý PK Dačice

Vás zve k velmi výhodným nákupům.

Ve dnech 1. 9. – 30. 9. 2005
u nás nakoupíte veškeré zboží

se slevou 20%.
Nabízíme: mikiny, trička, tepláky, teplákové
soupravy, sportovní obuv, cvičky a další sortiment
různého zboží
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Kvítek v Itálii

Italské ohlasy na vystoupení Kvítku

V polovině listopadu 2004 se náš sbor „Kvítek“ stal
absolutním vítězem celostátní soutěže dětských sborů.
Vítězi této soutěže se dostává pocty zpívat na konci června na festivalu „Rassegna Internazionale di Cori“, který se
koná ve městech okolo Verony a jezera Lago di Garde.
Celý ten půlrok jsme se těšili a pilně připravovali na náš
první zahraniční festival.

Byla to pro nás skutečně čest hostit na festivalu sbor
Kvítek. Jedinečná vystoupení sboru vyvolala ve mně silné
emoce, které se dotkly mého srdce. Hudba prezentovaná
sborem zasáhla naše srdce svým perfektním provedením
každého vystoupení, měkkou dynamikou a množstvím citů, které se přenesly na naše posluchače. Náš festival nemá příliš dlouhou tradici, ale o to jsme raději, že můžeme
vytvářet nová přátelství, pomáhat ke sjednocování různých národů řečí hudby při současném respektování jednotlivých tradic všech. Pevně věříme především
v tyto hodnoty. Objímám všechny děti ze sboru a děkuji
dirigentovi Vítězslavovi, velkému hudebníkovi, citlivému
učiteli a celé organizaci sboru Kvítek. Snažili jsme se
všemožně, aby festival byl úspěšný, aby se vám všem
pobyt v Itálii líbil. Vzpomíná a obdivuje vás všechny.
Maurizio Righes

Na konci června nastal pro nás dlouho očekávaný
okamžik, kdy jsme nasedli večer do autobusu a vydali se
přes Rakousko do slunné Itálie. T a nás přivítala opravdu
horkou náručí. Denní teploty se často šplhaly až ke
čtyřicítce. T o je z našich zeměpisných podmínek opravdu
velký skok. Po občerstvení v italském stylu a ubytování
v prostorné tělocvičně, jsme se začali připravovat na naše
první vystoupení. Koncerty se konaly vždy večer po
21. hodině. Mezi 23. hodinou a půlnocí jsme večeřeli a po
jedné hodině v noci chodili spát. Pro některé z nás bylo
náročné zvyknout si na tento režim. Každý den jsme
zpívali v jiném městě, někdy v kostele, jindy na náměstí.
Kromě našeho sboru se festivalu účastnil vysokoškolský
sbor z Maďarska, smíšený sbor z Ruské federace a dva
italské sbory z blízkého okolí. Za pět dní jsme zpívali na
7 koncertech, které byly velmi dobře navštívené, neboť
Italové mají tento pěvecký festival, který se koná k uctění
památky padlých ve světových válkách, ve veliké úctě. Na
všech koncertech sklidil „Kvítek“ za svůj výkon dlouhotrvající potlesk.
Ve volném čase jsme se koupali v jezeře Lago di Garde, mohli jsme obdivovat arénu ve Veroně nebo se podívat na balkón, ze kterého shlížela Julie, když naslouchala
svému Romeovi. Po skončení festivalu jsme se přesunuli
do letoviska „Lido di Jesolo“ , kde jsme se osvěžili slanou
mořskou vodou. Po dobré večeři nás čekala večerní plavba lodí do nedalekých Benátek. Návštěva to byla krátká,
ale moc pěkná. Náměstí sv. Marka bylo již osvětlené a na
různých místech hrály kapely, kavárny byly plné lidí,
v obchodech se ještě prodávalo a pravá italská zmrzlina
nám přišla k chuti.
Noc byla krátká a už brzy ráno jsme se vydali na cestu
zpět. T epla jsme si užili dost, ale více nás hřálo vědomí,
že jsme udělali hodně pro dobré jméno našeho města
i české sborové školy.
Blanka Henzlová, ZUŠ Dačice

Prosím, vyřiďte moje pozdravy všem chlapcům a děvčatům a také jejich dirigentovi: prosím, abyste je ujistil
tím, že si jich vážím a oceňuji jejich hlasovou přípravu byli fantastičtí! Jsem přesvědčen, že česká sborová škola
je skutečně nejlepší v Evropě.
Dr. Stefano Adami, kulturní tajemník

Úspěšná sezóna dačických mažoretek
Mažoretky DDM Dačice mají za sebou pátou sezónu.
I letos se podařilo děvčatům dosáhnout pěkných výsledků
a skvěle tak prezentovat Dačice nejen po ČR, ale i v
zahraničí.

Mažoretky se jako v každém roce účastnily soutěže
Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu, kde mladší skupina Dráčat skončila v semifinále na krásném 6. místě
a nejstarší Dračice si z tohoto kola odvezly prvenství a tak
možnost startu ve finálovém kole Mistrovství České republiky v Mažoretkovém sportu, které se konalo v Přešticích. Zde děvčata celkově skončila na 10. místě, ale i toto
umístění vzhledem k počtu zúčastněných skupin je velkým úspěchem.
Nejen soutěžemi jsou mažoretky živy. V průběhu
celého roku se dívky účastní dle pozvání různých akcí
v okolí Dačic nebo přímo v Dačicích. Svým vystoupením
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děvčata každoročně zpestřují jarmark ve Slavonicích, rády
jezdí do Studené a nebo třeba do Starého Hobzí. Nejstarší
skupina dívek letos v červnu vyrazila v doprovodu MDO
ZUŠ Dačice do Francie a aby toho nebylo málo, tak v
srpnu vyrážejí opět.
Letošní sezóna byla též ve znamení nového oblečení,
takže se vám jak střední Dráčata tak nejstarší Dračice
předvedly v nových kostýmech. Za jejich zhotovení
vděčíme SOU v T řešti, kde nám kostýmy pro obě skupiny
ušili. T outo cestou bychom jim chtěli poděkovat stejně tak
jako sponzorům, bez kterých bychom se neobešli.
Již před prázdninami se nám náš „mažoretčí“ kalendář
začal plnit a zájem o naše vystoupení je veliký. V září
tedy rozjíždíme další sezónu a od října začínáme fungovat
v plném nasazení. Případní noví zájemci o kroužek
mažoretek získají bližší informace v DDM Dačice a nebo
si mohou zavolat na tel: 736 537 003.
Martina Doležalová

Letečtí modeláři v Dačicích
V sobotu 25. června 2005 proběhl již tradiční
VII. letecko - modelářský den v Dačicích. Letošní ročník
poctil svou návštěvou
předseda bývalého dačického aeroklubu z
poválečných let (Aeroklub štábního kapitána Viléma Götha),
organizátor legendárního leteckého dne
v roce 1947 v Dačicích Karlově, dnes již
dvaade vade sátile tý
pan Bém, který byl po
návštěvě letecko - modelářského dne přítomen rovněž
zahájení výstavy o letectví v Městském muzeu a galerii.
Stabilní počasí garantovalo účast třicítky kvalitních
pilotů z různých koutů republiky. Letos brala dech akrobacie modelu vrtulníku jihlavského soutěžního pilota, tak
jako i brilantní vystoupení jednoho místního člena, jehož
předvádění figur jako visení letounu tzv. „na vrtuli“ až
těsně nad zemí zaujalo snad každého přihlížejícího
návštěvníka.
za Aeroklub Dačice Jan Vaněk

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra
tel. 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669

Zahájení nového kurzu
v pondělí 12. září v 16:00 h
Veškeré informace na www.autoskolanose k.cz
ce na sk. B (os. auto) – 5 000 Kč
Učebnice a testy zdarma
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Nová výstava v MMaG
Od soboty 10. září do 9. října
bude v Městském muzeu a galerii
v Dačicích vystavovat barevné plastiky a reliéfy z lipového dřeva Hana
Richterová z Kutné Hory. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 10. září v 16 hodin.
Mgr. Marie Kučerová

STÁTNÍ ZÁMEK DAČICE, DIVADELNÍ SOUBOR
TYL A TYLÁČEK V DAČICÍCH
si Vás dovolují pozvat
na dramatizaci prohlídky zámku

ŽIVOT NA ZÁMKU
aneb
AUDIENCE U DALBERGŮ
Osoby a obsazení:
Marie Anna v. Dalberg
Zdena Hladíková
Karl Anton v.Dalberg
Olin Svoboda
Charlotta v. Dalberg
Lenka Jelínková
Friedrich Ferd. v Dalberg
Ladislav Obrdlík
Kunhuta v. Dalberg Eva Pokorná
Friedrich Egbert v. Dalberg
Stanislav Prokeš
Karolina v. Dalberg Jiřina Frolíková
Johanes v. Dalberg Jan Štěbeták
Duch zámku Genius Loci
Lukáš Skupa/Roman Indra
a
Další členové DS Tyl a Tyláček

Návštěvníky bude panstvo přijímat
31. srpna, 1. září, 2. září, 3. září a 4. září 2005
vždy v 18:30, v 19:00, v 19:30 a ve 20:00 hod.
Rezervace vstupenek na tel. čísle 384 420 246
nebo v pokladně zámku,
Vstupné 80 Kč a 40 Kč
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Z historie létání a letectví ve světě
(Zajímavosti z výstavy „Le tadla a svět kolem nich“
v dačické m muz e u)
Pokusy o lé tání v bájích a pověstech - Příběh Ikara
a jeho otce Daidala, kteří byli zajati v bludišti krále Mínóse na Krétě. Daidalos sestrojil k útěku křídla z ptačích per
spojených voskem. Ikaros neuposlechl rady svého otce
a letěl příliš blízko ke slunci. Sluneční žár roztavil vosk na
jeho křídlech a on se zřítil do moře.
Leonardo da Vinci, 16. stol. - Celý život se zabýval
mávavým svalovým letem, zanechal po sobě na 500
náčrtů – stroj s mávavými křídly, princip – křídla poháněná lidskými pažemi. Princip padáku poprvé vyslovil v 16.
století Leonardo da Vinci: „Proč bychom se nemohli opřít
o vzduch, chceme-li zbrzdit klesání?“
I. Stroje le hčí ne ž vz duch
18. st. – lé tání v balonu
5. 6. 1783
Vzlet balonu plněného horkým vzduchem (bratři Joseph a Etienne Mongolfierové, Annonay, Francie). Jako první
vyrobili přístroj lehčí než vzduch. Poprvé
balón (montgolfiéru) vyzkoušeli 19. 9.
1783 ovce, kohout a kachna. První lidé – markýz d`Arlandes a Pilatre de Rozier – vzlétli 21. 11. 1783 a strávili
v montgolfiéře 25 min.
7. 1. 1785
Pierre Blanchard a John Jeffries překonali v balonu
kanál La Manche.
1794
Poprvé balon sloužil k vojenským účelům v bitvě u
Fleurus.
1868
Francouzský fotograf Nadar pořídil z balonu první
letecké snímky.
1901
Němec Bermon se vznesl s balonem do výšky 10 500
metrů nad mořem.
22. 10. 1797
V Paříži vyskočil z balonu první odvážlivec a parašutista Jacques Garnerin.
4. února 1912
Rakouský krejčí Franz Reichelt, oblečený do padákovitého obleku, se pokusil uskutečnit plachtění vzduchem
a vyskočil z prvního patra Eiffelovy věže. Bohužel pokus
nepřežil.
Šte fan Banič (1870-1941)
Vynálezce použitelného padáku. V roce 1914 získal
v Americe patent na konstrukci leteckého padáku.
1852
První částečně řiditelná vzducholoď Henriho Giffarda
byla první vzducholodí, která letěla rychlostí 10 km/h
z Paříže do T rappes.
Fe rdinand von Ze ppe lin (1838-1917),
Německý hrabě věnoval své zemi celou flotilu pevných řiditelných vzducholodí. V roce 1918 existovalo již
113 zepelínů. Za první světové války prováděly noční
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nálety na Paříž a Londýn. V dobách míru se využívaly
jako letecká pošta.
II. Stroje tě ž ší ne ž
vz duch
Pokusy s kluzáky: francouzský kapitán Jean-Marie
Le Brise (1856), námořní důstojník Félix du T emple
(1874), Rus I. N. Golubjev (1884), Kaliforňan John
Montgomery (1884).
O tto Lilie nthal 1848 – 1896), nazývaný létající muž
V letech 1891 - 96 sestavil 12 jednoplošníků. Vroce
1891 sestrojil svůj první kluzák z vrbových prutů pokrytých plátnem. V roce 1896 zahynul při jednom z pokusů
s dvojplošníkem.
17. 12. 1903
První skutečné lety motorového letounu těžšího než
vzduch – letadlo Flyer bratří Wrightů z USA. Poprvé na
světě letěli vzduchem zcela ovládaným motorovým letadlem. Ke stavbě prvních letadel používali konstruktéři nejčastěji bambus, byl pevný a lehký. T en postupně nahradilo dřevo – jedle, jasan, bříza. Předchůdcem vrtulí byly
velké lopatky větrných mlýnů. Spalovací motory byly
původně vyrobené pro vznikající automobily, pro letadla
se musely odlehčit.
30. kvě tna 1908
První veřejný let francouzského pilota Henri Farmana
s pasažérem.
30. října 1908
Henri Farman uskutečnil první leteckou cestu mezi
Bouy a Remeší, uletěl 27 km rychlostí 75 km/h, ve výšce
25 m. Začala se vytvářet pravidla leteckého provozu, vznikaly školy, letiště; koncem roku bylo ustaveno povinné
pilotní osvědčení.
1909
V Paříži se konala první mezinárodní výstava vzdušné
dopravy, z 333 vystavovatelů bylo 318 francouzských,
což hovoří o jednoznačné převaze francouzských konstruktérů i letců.
25. 7. 1909
První přelet kanálu La Manche (Francouz L. Blériot).
Srpe n 1909
První mezinárodní letecké setkání v Remeši, první
letecký den. Francie s dvanácti konstruktéry stanula v čele
rodícího se leteckého průmyslu.
1910
Uskutečnily se první letecké závody: Londýn –
Manchester, Paříž – Madrid, evropský okruh s trasou
1 650 km. Létání bylo stále ještě velmi nebezpečné,
některé lety končily nehodou či dokonce smrtí - v tomto
roce zemřelo 32 letců. Začala se používat bezpečnostní
opatření – připoutání pásy, nošení přilby.
1911
Přelet Spojených států amerických. Od východu na
západ – 82 etap, 49 dní.
1913
Rekordní dosažená výška 5 900 m, rekordní rychlost
200,5 km/h. V tomto roce uskutečnil Adolphe Pégoud
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první přemet v dějinách letectví a další akrobatické prvky.
Stal se prvním pilotem letecké akrobacie.
23. z áří 1913
Přelet Středozemního moře za 7 hodin 53 minut (ze
španělského Fréjus do T unisu).
20. – 21. 5. 1927
Přelet z Ameriky do Evropy bez mezipřistání (Ch. A.
Lindbergh na letounu „Spirit of St. Louis“ ).
29. 8. 1939
Vzlet prvního proudového letounu Heinkel He-178.
17. 10. 1947
První let nadzvukovou rychlostí (Američan Ch. E.
Yeager na letounu Bell X-1).
4. 10. 1957
Vypuštění první umělé družice Země (Sovětský svaz
– Sputnik I.).
12. 4. 1961
První let člověka do vesmíru (Jurij Gagarin na kosmické lodi Vostok).
20. 7. 1969
První člověk na Měsíci (N. Armstrong na kosmické
lodi Apollo 11).
24. 5. 1976
Začátek pravidelné letecké dopravy na nadzvukovém
letounu Concorde, (linka Paříž-Londýn-Washington).
2005
Do provozu vstoupilo obří dopravní letadlo Airbus
A380 pro 555 pasažérů. Rychlost 1010 km/h; dolet až
15 100 km; délka 73 m; výška 24,1 m; čtyři motory s tahem 302 kN Rolls-Royce T rent nebo Pratt&Whitney
GP-7200.
Mgr. Marie Kučerová

Srpnové přírůstky knih
v městské knihovně v Dačicích
Ně co ke čte ní pro dospě lé
Dvě dámy s ruksake m, Vít. Klimková – humoristické
povídky pro ženy
O ko tornáda, Alice Blanchardová - napínavý román
z prostředí amerického maloměsta
Taje mství faraonovy hrobky, Valerio Manfredi
Smrt má hlad, Helena Hardenová – detektivní román
z prostředí Kanárských ostrovů
Ně co k pouče ní
Egypt - nový obsáhlý průvodce
Je ště vě tší radost z e z ahrady, W. Hensel – užitečné
informace od založení zahrad po výběr vhodných rostlin
do skalek na balkóny, úprava záhonů
Lé čba ovoce m a z e le ninou, Klaus Obebeil
Máma je ne jle pší lé k, Cornelia Nitschová – kniha poskytuje fundované odpovědi na mnohé otázky týkající se
zdraví a onemocnění kojenců
Ptáci le sů, luk a polí, Friedrich Bauer – spolehlivý,
krásnými barevnými fotografiemi ilustrovaný kapesní
atlas pro milovníky přírody
Zdravá chůz e po ce lý ž ivot, Christian Larsen - přehledná příručka, která pomůže zhodnotit stav vašich nohou

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 18

metodou „Spirildynamik“ , ukáže vám, jak je důležité hodně a správně chodit.
Novinky pro dě ti
Drsne j brouk, Paul Shipton – „Ferda Mravenec nové generace“ se vydává po stopě zločinu
Ne ote sáne k, Ivona Březinová - o společenském chování
To ti patří Amé lie , Enid Blytonová
Týna a Pony, Julia Brehme
Rytířovo kopí, Martina Drijverová – historický román
pro mládež
Hraju si sám, Catherine Pauwels
Šance z vaná Supe r Star, Robert Rohál
Dě sivé dě jiny, te ntokrát o Irsku, T erry Dary
Mgr. Zdeňka Chadimová
Havlíčkovo nám. 102/I
380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/f ax: 384 420 292
www.stef l-tour.cz,
cestovka@stef l-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696
Nabízíme léčebné pobyty na Slovensku:
Lázně Dudince, Hokovce, Jasenie – týdenní pobyt s plnou penzí
včetně léčebných procedur od 4 490 Kč.
Pro mimořádný zájem opakujeme:
Dudince nebo Hokovce s dopravou autobusem – 6x plná penze,
10 procedur, doprava – v termínu 24. 9. – 30. 9. 2005 – cena
5 840 Kč
LAST MINUTE – nabídky zájezdů různých cestovních
kanceláří!!!
NA ŘÍJEN PŘIPRAVUJEME: P aříž, Řím, Florencie
DÁLE NAB ÍZÍME: Španělsko, Maďarsko, Bulharsko, Řecko,
Tunisko, Egypt, Turecko a další země dle zájmu a požadavků.
Jednodenní zájezdy:
3. 9. Údolím řeky Dyje v Rakousku
460 Kč
17. 9. Dolnorakouské kláštery
590 Kč
28. 9. Salzburg a okolí
720 Kč
Poznávací a pobytové zájezdy:

2. 9. – 11. 9. ITÁLIE - Marcelli di Numana – 5 800 Kč
Riviera del Conero - týdenní
pobyt u moře s výlety do
San Marina, Loreta, Ancony
9. 9. – 13. 9. Na skok do Chorvatska –
2 950 Kč
14. 9. – 18. 9. Makarská riviéra – Podgora
CHORVATSKO – Vodice,
Čiovo, Podgora, Primošten –
týdenní pobyty, aktuální slevy
last minute každý týden
29. 9. – 3. 10. Švýcarsko s Matterhornem –
Luzern, Adelboden, B ernské
Alpy, G rindelwald

4 990 Kč

Pro zajištění dopravy podle Vašich požadavků nabízíme
autobusy zn. Karosa, Bova, Renault se spolehlivými a zkušenými řidiči
Nabídka v autobusové dopravě – možnost využití minibusu
(svatby, podnikové akce, muzikály…)
pro 18 + 1 osob, cena 14 Kč/km

Bližší informace Vám rádi sdělíme v naší CK
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Dny evropského dědictví 2005 v Dačicích

Dny evropského dědictví (European Heritage Days),
každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány
památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jejich cílem je hledání
cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace.
V České republice se EHD konají pravidelně od r. 1991.
V Dačicích lze v těchto dnech navštívit:

S tátní zámek Dačice
10. září 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:30 h
11. září 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:30 h
Vstupné: běžné vstupné
Doprovodné akce:
Výstava „Šlechta na lovu“ – výstava instalovaná ve
vstupních prostorách zámku. Vstupné: zdarma.
Prohlídka zámeckého sklepení pod hospodářskou
budovou – vstupné: zdarma.

Městské muzeum a galerie
10. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
11. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma.
Doprovodná akce:
Hana Richterová – dřevořezby - výstava
Vstupné: zdrama.

Věž kostela sv. Vavřince
10. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
11. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma.

Kostel sv. Vavřince
10. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
11. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma.

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
10. září 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h
11. září 13:00 – 16:00 h
Vstupné: zdarma.

Podzimní koncerty ve Velké Lhotě
Velkolhotecká koncertní sezóna pokračuje dvěma
koncerty, které přispějí k programu III. ročníku Festivalu
řemesel a vyznání.
V sobotu 10. z áří od 19:30 h vystoupí pěvecký sbor
Cordia z T elče, vedený Leonou Salákovou.
V ne dě li 11. z áří v 10:15 h po bohoslužbách se koná
varhanní seminář, který povede lhotecká varhanice Jitka
Plánská.
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V sobotu 17. z áří opět od 19:30 h vystoupí soubor
barokní hudby Musica Puella. Slovo „puella“ znamená
v italštině „dívka“ - můžeme se tedy těšit na soubor pouze
dívčího složení.

Filmy Alfreda Hitchcocka
ve Filmovém klubu Dačice
Po úspěšném profilu Stanleyho Kubricka ze září minulého roku se dačický filmový klub v letošním pozdním
létě rozhodl divákům nabídnout průřez tvorbou režiséra,
který svými nadčasovými snímky dokáže zaujmout všechny generace. T ím tvůrcem je Alfred Hitchcock, člověk,
který ve svých dílech dokáže umně vykonstruovat zápletku, vystupňovat atmosféru nejistoty a ohrožení. Abychom
důkladně zmapovali jeho talent, museli bychom až do
konce roku v klubových projekcích promítat jeho filmy.
V rámci užšího výběru jsme se tudíž rozhodli pro dva
snímky, které jsou u poučenějších diváků v povědomí,
a dva méně známé, kvalitativně však za předchozími v ničem nezaostávající.
Ve svém prvním barevném filmu Provaz (1948), který
je studií vraždy pro potěchu, použil Hitchcock na svou dobu neobvykle progresivní formální novátorství. Celé prostředí tohoto filmu bylo uměle vytvořeno na obrovském
otáčecím panelu, s mraky ze skla a s miniaturní siluetou
New Yorku osvětlenou dvěma tisíci žárovek a dvěma sty
neonových nápisů. Když probíhá děj, mraky se pohybují,
slunce zapadá a světla ve městě se pomalu rozsvěcují…
Okno do dvora (1954), voyerský thriller, režisér považuje za své „nejfilmovější“ dílo. Myslí tím stylovou ucelenost, těžící z dokonale vypointovaného střihu.
Remake svého o více než dvacet let staršího filmu. To
je už ve své podstatě hold kvalitnímu scénáři. Patří
snímku Muž, který věděl příliš mnoho (1956). Samotný
„Hitch“ to okomentoval: „Řekněme, že první verze byla
výsledkem práce talentovaného amatéra a ta druhá je
dílem profesionála.“ Ve filmu se režisér zaobírá v té době
populárním špionážním dramatem a činí tak s neuvěřitelnou rafinovaností.
T o, co dělá z Psycha (1960) snímek, který na vás ulpí
jak promoklý dederon, je možné vysledovat z natáčecích
segmentů. Dnes již slavná scéna v koupelně se natáčela
sedm dní, ze sedmdesáti kamerových úhlů, a to kvůli pouhým 45 sekundám filmu, ve kterých nakonec nevidíte ani
nahou hruď, ani bodnutí nože, ale pouhé iluze vytvořené
při montáži.
Doufáme, že filmoví degustátoři nepohrdnou touto
chutnou (a navíc digitální) krmí.
Roman Indra, Michal Stehlík, Jan Vermouzek
Kdopak by se Fre da bál ane b Hitchcock na plátno
3. 9. v 19:30 h - Psycho (1960)
10. 9. v 19:30 h - Muž, který věděl příliš mnoho (1956)
17. 9. v 19:30 h - Provaz (1948)
24. 9. v 19:30 h - Okno do dvora (1954)
Začátky v 19:30 h, komorní sál MěKS

Mě KS

MMaG

FK

KINO
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KULTURA

2. 9., 3. 9., 4. 9. v 19:30 h
9. 9. a 10. 9. v 17:00 h
BO ŽSKÁ JULIE
STAR WARS: EPIZO DA 3 –
Film Kanada/V.B/USA s titulky
PO MSTA SITHŮ
Vstupné 60 Kč
Film USA s českým dabingem
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 60 Kč, v neděli nepromítáme!
23. 9., 24. 9., 25. 9. v 19:30 h
23. 9. v 17:00 h
PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ
RO BO TI
Komedie USA s titulky
Film USA s českým dabingem
Vstupné 60 Kč
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné
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16. 9., 17. 9., 18. 9. v 19:30 h
KREV ZMIZELÉHO
Český film
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný
30. 9., 1. 10., 2. 10. v 19:30 h
VÁLKA SVĚTŮ
Velkolepá sci-fi s T . Cruisem
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodné

P rogram přehlídky FK Dačice na téma:„Kdopak by se Freda bál aneb Hitchcock na plátno“ uvnitř čísla na straně 19.

Do 4. 9. 2005
25. 8. – 30. 9. 2005
„Le tadla a svě t kole m nich“
„Dačické barokní dny ve fotografii“
výstava leteckých modelů, součástí letadel a vybavení
Ohlédnutí za uplynulými ročníky I. – IV.
Výstavní chodba muzea
(k 65. výročí úmrtí dačické ho le tce Viléma Götha)
10. 9. – 9. 10. 2005
Hana Richte rová – dře voře z by (plastiky, re lié fy)
Výstava barevných plastik a reliéfů z lipového dřeva. Slavnostní zahájení výstavy v sobotu 10. září v 16:00 h.
24. září 2005 pořádá Spolek přátel muzea v Dačicích
Vlastivědnou vycházku – Grázlova stezka
(cca 12 km, určeno pro dobré chodce)
Odjezd ve 12:00 h z Dačic (Havlíčkovo nám.) do
Č. Rudolce, odtud pěšky do Slavonic, ze Slavonic vlakem
zpět do Dačic. (V případě deště se vycházka nekoná).
Přihlášky na tel.: 384 422 493

1. října 2005 pořádá Spolek přátel muzea v Dačicích
Vlastivědný výlet – Velká Lhota, Poldovka
Prohlídka evangelického areálu s výkladem
PhDr. Evy Melmukové
a vycházka na Poldovku.
Odjezd ve 13:00 h z Havlíčkova nám.
Přihlášky na tel.: 384 422 493

2. 9. 2005 ve 20:00 h
Taneční zábava - Hraje skupina HORNET
Hlavní sál MěKS

14. 9. 2005 V 19:30 h
VLADIMÍR HRON – IMITÁTOR
Zábavný pořad, hlavní sál MěKS

