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Byt či nebyt
Hamletovské dilema „být či nebýt“ je v podstatě
stejné jako „byt či nebyt“ , které nyní řeší řada našich
spoluobčanů. Město Dačice, tak jako řada dalších měst,
dává k privatizaci byty z městského bytového fondu.
V současnosti tak město nabízí 180 bytů.
Město Dačice má v panelové zástavbě a v bytových
domech celkem v majetku 466 bytů, včetně DPS (dům
s pečovatelskou službou) s 54 byty. Z toho 333 bytů
I. kategorie, 73 II. kat., 1 III. kat. a 2 byty IV. kat. Rok
výstavby je pak velmi rozdílný. Průměrné nájemné činí
976 Kč/měsíc. Za rok 2004 činily náklady na bytové
hospodářství města 6 732 863 Kč a výnosy 6 920 114
Kč. Na opravách bylo proinvestováno 3 625 181 Kč.
Zisk asi 200 000 Kč bude proinvestován v letošním roce.
T olik „řeč čísel“ .
Základem této „malé privatizace“ je umožnit nájemcům bytů získat byt do osobního vlastnictví a rozhodovat tak o svém bydlení. Není zde řečeno, že byt si
musí koupit. Nájemce se musí sám, dle vlastní úvahy
a svých možností rozhodnout, zda chce být vlastníkem
bytu. Pokud se rozhodne, že byt nechce, a je lhostejno
z jakého důvodu, nebo by ho sice chtěl, ale jak se říká
„nedosáhne na něj“ , nic se pro něj jako nájemníka nemění. Každý z nás má své finanční možnosti, ale i životní
filosofii (např. se nechce vázat na byt atd.), to je prostor,
ve kterém se pohybujeme.
Platná nájemní smlouva s vlastníkem bytu, tedy
s Městem Dačice, dává určitou jistotu. Zastupitelstvo
deklarovalo, že nebude umožněn prodej třetím osobám.
Věřím, že i v dalším volebním období tomu tak bude,
protože pokud jsme přistoupili k takto koncipované nabídce jednotlivého prodeje bytů, nevidím důvod proč to
v budoucnu měnit.
Před vlastním rozhodováním se uskutečnila setkání
s nájemníky jednotlivých domů, kterých se též zúčastnili
představitelé města. T am byly předány základní informace k prodeji bytů a následně proběhla debata. Před
vlastním jednáním o výsledku těchto setkání s nájemníky
byla předána jejich petice radě města. I když na některé
její body je možný rozdílný pohled, petice vyjadřuje názor části našich spoluobčanů a má svoji rozhodovací
váhu. Rada se oběma dokumenty zabývala a doporučila
zastupitelstvu na základě jednání s nájemníky a předané
petice výslednou cenu ještě o 20 procent snížit. Zastupitelstvo tento návrh schválilo.
Nyní bych rád uvedl pro dokreslení několik statistických údajů. Ve struktuře bytového fondu ČR jsou
zastoupeny všechny typy bydlení z hlediska právního
užívání bytů: 47 % bytů je užíváno vlastníkem domu či
bytu, 17 % je družstevní bydlení, 29 % jsou nájemní byty; (z tohoto počtu však 17 % činí byty obecní) 7 % jsou
jiné, specifické, důvody užívání bytů. V roce 2003 byla

Zdarma do kaž dé rodiny
Če rve ne c 2005
průměrná cena 1m 2 užitkové plochy bytu v rodinném
domě 17,1 tis. Kč a v bytovém domě 21,6 tis. Kč.
Ale abych se vrátil k našim „panelákům“ , jejichž
výstavba proběhla v 60. a 70. letech. Dle statistiky bylo
postaveno asi 1,1 milionů bytů v panelových domech
a žije v nich přibližně 3,5 milionů lidí. Panelové domy
vykazují své specifické vady. Ale to známe každý, kdo
v panelovém domě bydlíme. Přesto se dospělo k závěru,
přes všechny alternativy (včetně demolice), že jedinou
cestou je rekonstrukce a modernizace těchto domů.
Při revitalizaci panelových sídlišť je pak důležitá
podpora oprav státem. V panelových domech v majetku
města docházelo k opravám v rámci rozpočtových možností bytového hospodářství. Změnou vlastnictví k bytům může vlastník prostřednictvím „společenství vlastníků“ ovlivňovat a rozhodovat o použití finančních
prostředků vybraných formou nájmu (fond oprav) a získaných z programů státu na revitalizaci panelových
domů (stát zodpovídá za bytovou politiku), a tak i do
budoucna si zachovat odpovídající bydlení v rámci
možností, které bydlení v panelových domech poskytuje.
Ale nakonec je potřeba si říci, že vlastnictví
zavazuje.
Rudolf Hájek, starosta

ZASTUPITELSTVO
•

•
•
•

•
•

•

schválilo rozpočtové opatření č. 4/2005, které zvyšuje výdaje rozpočtu města o 2.610,00 tis. Kč a příjmy ponechává v nezměněné výši. Schodek rozpočtu
je 2.610,00 tis. Kč a bude uhrazen finančními
prostředky z minulých let.
schválilo uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou, a. s., na dofinancování přístavby centrálních
šaten v ZŠ v ulici B. Němcové
schválilo dodatky zřizovacích listin příspěvkových
organizací ve školství
schválilo uzavření smluv o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení Města Dačic se Společenstvím
vlastníků jednotek v domě č. 163/I, s E. Pekárkovou, M. Novákovou, Š. Havlíkovou, L. Svobodou,
J. Pytlíkem a P. Líbalem
schválilo prodej pozemku na Nivách pro stavbu rodinného domu manželům Jakešovým za cenu Kč
390.400,-schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemky v prostoru Havlíčkovo náměstí –
Hradecká ulice se společností MAGELLAN Praha
za cenu Kč 2.529.000,--. Záměrem je stavba supermanketu Julius Meinl včetně parkoviště a chodníku.
schválila uzavření smlouvy se Sdružením Podané
ruce Brno o spolupráci v prevenci zneužívání
návykových látek u dětí a mládeže, vzniku spo-
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lečensky patologických jevů nebo snížení rizik
spojených s jejich existencí
schválilo poskytnutí finanční dotace Kč 200.000,-T J Centropen na činnost, sport a tělovýchovu
schválilo finanční dotaci Kč 200.000,-- na zajištění
provozu v Domovince v Dačicích

RADA MĚSTA
•
•
•
•

•
•

vzala na vědomí zprávu o prodeji a nákupu investičního majetku v I. pololetí 2005
schválila rozpočtové opatření č. 3/2005, které zvyšuje výdaje rozpočtu města o 1.609,89 tis. Kč a současně zvyšuje příjmy o 1.609,89 tis. Kč
schválila rozpočtové opatření č. 5/2005, které zvyšuje výdaje rozpočtu města o částku 1.126,51 tis. Kč
a současně zvyšuje příjmy o 1.139,31 tis. Kč
schválila uzavření smlouvy o dílo s P-atelier J. Hradec na zhotovení projektové dokumentace na akci
„Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Dyji“ za nabídnutou cenu Kč 371.280,-schválila uzavření smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v Obchodním centru v Antonínské ulici se
Sdružením Podané ruce pro zřízení Prevcentra
schválila poskytnutí věcného daru ve výši Kč
9.000,-- partnerské obci Urtenen – Schönbühl u příležitosti návštěvy jejích představitelů v Dačicích

Dvě otázky pro zastupitele
Odpovídá zastupitel pan Ladislav Obrdlík
Co je podle Vás největší předností Dačic?
Dačice jsou velmi pěkným městem na rozhraní Čech
a Moravy se spoustou lesů a rybníků. Ne nadarmo se
říká, že na Dačicku končí chléb a začíná kamení. Proto
navštěvuje naše město a okolí velká spousta turistů zejména v letních měsících. Výhodou je množství obchodů
a velká parkovací kapacita přímo v centru města.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte řešení?
T oho, co se mi nelíbí, je poněkud více. Jednak jsou
to chybějící WC na horním náměstí, kde parkují autobusy a náklaďáky, dále chybí ubytování turistického typu. Velice špatný je stav ulice Kapetova a tř. 9. května
není zrovna dobrou vizitkou našeho města. Dále je to
obava našich občanů ze ztráty zaměstnání, zejména
v T RW DAS. T ento negativní jev se projevuje především
u mladší generace, která nám odchází za prací do jiných
měst. Je pravdou, že finanční rozpočet města je omezený,
ale vkrádá se otázka, proč nesháníme dotace jako v jiných nedalekých městech?
T ěch negativ je ještě více, ale čas ukáže, jak se
s těmito problémy dokážeme poprat. Přeji našim občanům klidný a bezproblémový život v našem městě.
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Místní referendum
Zastupitelstvo města na svém šestnáctém zasedání rozhodlo, že se 16. září
2005 bude konat místní referendum
k otázce výstavby koupaliště. Své rozhodnutí zdůvodnilo následovně:
Vybudování veřejného koupaliště
v Dačicích je dlouhodobým tématem zdejšího veřejného
života. Přípravy na jeho konkrétní realizaci byly zahájeny již v letech 2000 – 2002. V obecních volbách roku
2002 se toto téma navíc objevilo ve většině volebních
programů a na počátek roku 2004 bylo připraveno
schválení jeho realizace.
K realizaci však nakonec ani tehdy nedošlo. Zastupitelstvo města Dačic považuje v tomto okamžiku za
důležité, aby se tato záležitost nepřecházela mlčením
a padlo jasné rozhodnutí o vybudování či nevybudování
koupaliště.
Za nejlepší řešení považuje zastupitelstvo přímé
oslovení občanů města Dačic a vyhlášení místního referenda. Investice do koupaliště byla v minulosti všeobecně přijímána, na druhé straně se vyskytly i hlasy, jež tuto
investici zpochybňovaly. S ohledem na fakt, že se jedná
o skutečně zásadní investici, považuje zastupitelstvo
města názor občanů za potřebný a klíčový.
O táz ka pro re fe re ndum z ní:
„Souhlasíte s výstavbou koupaliště v Dačicích dle
projektu představeného městem Dačice a s nákladem cca
74 milionů Kč?“ s možností odpovědí Ano – Ne.
Kdy se bude re fe re ndum konat?
16. září 2005 od 14:00 do 22:00 h
Kde budou hlasovací místnosti?
V místech, kde jsou při volbách volební místnosti.
Kdo můž e v re fe re ndu hlasovat?
Každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva
města.
Překážkami je omezení osobní svobody stanovené na
základě zákona z důvodu vazby nebo výkonu trestu
odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům,
omezení osobní svobody stanovené na základě zákona
z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo výkon vojenské činné služby, neumožňuje-li účast v místním referendu plnění povinností z této služby vyplývajících.
Kdy je roz hodnutí v re fe re ndu platné ?
K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba
účasti alespoň poloviny oprávněných osob zapsaných
v seznamech oprávněných osob.
Kdy je roz hodnutí v re fe re ndu z ávaz né ?
Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob,
které se místního referenda zúčastnily.
Ing. Karel Macků, tajemník

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo7/2005. 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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Společenská kronika

Výsledky kontroly krajského úřadu
na matrice

Období od 15. 6. 2005 do 15. 7. 2005

V červnu provedl Krajský úřad Jihočeského kraje
kontrolu na matrice Městského úřadu Dačice. Předmětem
kontroly byl výkon matriční agendy, vyřizování žádostí
o povolení změny jména a příjmení a ověřování opisů
listin a podpisů na listinách.
Kontrolní orgán konstatoval, že nebyly zjištěny závažné nedostatky a není nutné ukládat nápravná opatření.
Dále ocenil především ochranu osobních údajů před nepovolanými osobami, úhlednost záznamů a pečlivost
matrikářek.
Ing. Karel Macků, tajemník

narození:

Radim Přikryl, Dačice

manželství: Jiří Bárta, Dačice
a Marie Bínová, Mutná
Martin Rovenský, Ostrava
a Kateřina Kopřivová, Dačice
Roman Procházka, Matějovec
a Alena Pechová, Kunžak
Petr Macek, Dačice
a Veronika Dubová, Dačice
František Beránek, Protivín
a Mirka T ůmová, Dačice
Stanislav Pavlů, Český Rudolec
a Eva Parýzková, J. Hradec
Pavel Kolář, Dačice
a Kateřina Milcová, Praha
Martin Lalík, Chvaletín
a Romana Koscielniková, Chvaletín
úmrtí:

Anežka Kovačíková, 80 let, Dačice
Jan Kacetl, 71 rok, Dačice

Starostou města Rudolfem Hájkem byli dne 18. 6. za
spoluúčinkování dětí z MŠ Červený vrch přivítáni tito
noví občánci města: Petr Mašata, Matyáš Kadrnožka,
Lukáš Macků, Veronika Syrovátková, Anna Písecká,
Adéla Žáková a Vít Levák.

Aktuality
•

•

Výherci soutěže z internetových stránek města za
měsíc červen jsou: Ivan Coufal, Dačice, Zdeněk
Kostelecký, T řebětice, T omáš Novotný, České Budějovice. Správná odpověď: ve Slavonicích.
Odchodem do důchodu ukončil pracovní poměr na
Městském úřadě v Dačicích pan Stanislav Pecl z odboru územního a stavebního řízení.

Poděkování SDH za pátrací akci
Dobrovolní hasiči jsou naši spoluobčané, kteří jsou
všude tam, kde je jich potřeba a pomáhají nám v nesnázích. Bez jejich velké členské základny se neobejdou ani
profesionálové. Bez nároku na odměnu, ve špatném počasí, nehledě na čas jsou ochotní nám vždy pomoci.
Znalost místních poměrů a terénu jsou nedocenitelné.
T olikrát se to již potvrdilo.
T ak tomu bylo i ve dnech 9. 7. - 10. 7. kdy byli
v sobotu večer přivoláni k pátrací akci v okolí Studené,
kde za špatného počasí hledali pohřešovaného občana.
Po vyhlášení svolávacího signálu se v krátkém čase aktivovali a odjeli na akci.
Dovolte mi, abych za nás všechny našim spoluobčanům, dobrovolným hasičům, poděkoval za jejich náročnou a prospěšnou práci.
Rudolf Hájek, starosta

Volby do školské rady
ZŠ Komenského Dačice
V pátek 17. 6. 2005 volili zákonní zástupci žáků
a pedagogičtí pracovníci své zástupce do školské rady.
Vole bní účast: pedagogičtí pracovníci – 93,3 %
(28 ze 30), oprávněné osoby – 13 % (80 z 615)
Zvole ní z ástupci z a oprávně né osoby: Ludmila
Jankůjová, Jitka Cvrčková. Náhradníci: Dagmar Muselová, Marie Havlíková
Zvole ní z ástupci z a pe dagogické pracovníky: Ing.
Eva Macků, Mgr. Hana Zemanová. Náhradníci: Mgr. Jan
Netík, Mgr. Blanka Kocmálová

Volby do školské rady
ZŠ Boženy Němcové Dačice
V pátek 10. 6. 2005 volili zákonní zástupci žáků
a pedagogičtí pracovníci své zástupce do školské rady.
Vole bní účast: pedagogičtí pracovníci – 80 %
(23 ze 30), oprávněné osoby – 3 % (23 z 756)
Zvole ní z ástupci z a oprávně né osoby: Soňa Schlosserová, Marie Sedláková. Náhradníci: Jaroslav Pokorný,
Radmila Malá, Marie Záborská
Zvole ní z ástupci z a pe dagogické pracovníky: Mgr.
Bohumil Havlík, Mgr. Miroslav Havlík. Náhradníci:
Mgr. Jana Chvojsíková, Vladimíra Navrátilová

Římskokatolická farnost Dačice pořádá
v ne dě li 7. 8. 2005 v 18:00 h
ve farním kostele sv. Vavřince v Dačicích

Vesperae
Adama Michny z Otradovic a spol.
Účinkují účastníci 3. ročníku mezinárodního
interpretačního semináře „Mezi Prahou
a Vídní“ pod vedením M. Pospíšila (Praha).
Vstupné dobrovolné
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Proběhla deratizace ve městě
Jak jsme již předem v bulletinu oznámili, uskutečnilo se na území města Dačic ve dnech 30. 5. – 1. 7. 2005
ukládání nástrah proti hlodavcům, které prováděla firma
Ochranná desinfekce DDD s. r. o. T řebíč převážně
v kanalizační síti a na zatravněných plochách města. Jako
deratizační přípravek byl použit Norat G a Norat H.
Deratizační přípravek byl pokládán do kanalizace
v mikrotenových sáčcích. Na zatravněných plochách, kde
byl zjištěn zvýšený výskyt hlodavců, se deratizační
prostředek umisťoval buď do teplovodních šachet, nebo
se zakopával do země tak, aby v nejvyšší možné míře byl
zamezen přístup volně pobíhajícím psům. Zvýšený
výskyt hlodavců byl zaznamenán v ulicích Berky z Dubé,
Červený Vrch. Nejhorší situace je v Jiráskově ulici, kde
byl zjištěn silný výskyt hlodavců v kanalizaci, teplovodních rozvodech i zatravněných plochách. Nemalou měrou
k tomu přispívá i blízkost centrální kotelny T eplospolu
s. r. o. V ostatních městských částech větší výskyt hlodavců zjištěn nebyl.
Věra Smetanová, odbor správy majetku města

Výstavba centrální šatny
v ZŠ ul. B. Němcové
Jak jsme informovali v minulém
čísle bulletinu byla
pro výstavbu šatny
uzavřena smlouva
o dílo s Jemnickou
stavbou a. s., Jemnice. T ento zhotovitel převzal staveniště, ihned zahájil
potřebné přípravné práce včetně zařízení staveniště
a zřídil náhradní bezpečné průchody pro přístup dětí,
vyučujících i veřejnosti do jednotlivých objektů školy.
Je provedena skrývka ornice, zemní práce, bourací
práce, dokončené základy a svislé nosné konstrukce
a veškeré železobetonové monolitické konstrukce včetně
stropu. Na stavbě se pravidelně po čtrnácti dnech konají
kontrolní dny a zatím lze konstatovat, že zhotovitel plní
harmonogram prací.
Libor Kořínek, odbor správy majetku města

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

Zahajujeme letní kurzy
Veškeré informace na www.autoskolanose k.cz
ce na sk. B (os. auto) – 5 000 Kč
Učebnice a testy zdarma
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Víceúčelové hřiště
u ZŠ v ul. B. Němcové
v Dačicích
Na základě vítězství dětí ze ZŠ ul. B. Němcové
v Dačicích v soutěži, poskytla Nadace duhová energie se
sídlem v Praze městu Dačice nadační příspěvek formou
daru ve výši 2 mil. Kč na výstavbu multifunkčního hřiště
pro děti. Jednou z podmínek je, že hřiště bude veřejně
přístupné.
V souladu s vnitřní směrnicí města o zadávání veřejných zakázek vyhlásilo Město Dačice výzvu k podání
nabídky na zhotovení stavby a byly osloveny tři specializované firmy. Nejvhodnější nabídka byla od firmy
Swietelsky s. r. o. České Budějovice za cenu 1.999.847,Kč bez DPH (s 19 % DPH činí 2.379.878 Kč). S touto
firmou a za tuto nabídkovou cenu byla smlouva o dílo
uzavřena.
Celková dodávka stavby obsahuje víceúčelové hřiště
o rozměrech 44 x 22 m s umělohmotným povrchem,
oplocení hřiště a terénní úpravy. Součástí je také vybudování přístupového chodníku a úpravy oplocení tak, aby
byl umožněn na hřiště přístup veřejnosti.
V současné době stavební práce probíhají a jistě
budou ke spokojenosti všech, zvláště pak dětí, zdárně
dokončeny.
Vladimír Vávrů,
vedoucí odboru správy majetku města

Nabídka služeb Střediska výchovné péče
pro děti, rodiče a pedagogy
Nabízíme služby pro děti a mládež (6 - 26 let), rodiče
a pedagogy. Zaměřujeme se na krizové situace dítěte,
poruchy chování, rodičovskou poradnu a experimentování s drogou. Našimi klienty jsou děti s výchovnými a
výukovými problémy jako jsou - špatný prospěch,
záškoláctví, krá-deže, útěky z domova, agresivní hrubé
chování. Děti, které si nerozumí s vrstevníky (uzavřené,
samotářské, konfliktní). Oběti šikany a jejich agresoři.
Poskytujeme bezplatné konsultační a poradenské
činnosti, zajišťujeme informace, psychoterapeutické
vedení – zajišťované psychologem, anonymitu, víkendové aktivity, letní tábory, přednášky a ukázkové
skupiny.
Dále nabízíme diagnosticko - terapeutický servis formou pobytu v internátním zařízení (doporučená doba dva
měsíce) pro chlapce i děvčata. Nově formou denního
stacionáře (pobyt od 8:00 h – 18:00 h). Naše služby
směřují k včasnému a tím úspěšnému řešení potíží
v životě dítěte a k prevenci vážných problémů.
Kontakt: Středisko výchovné péče při výchovném
ústavu pro děti a mládež, Dukelská 1704/23A, 370 01
České Budějovice, tel.: 386 355 888, mob.: 728 313 007,
e-mail: svpcbu@quick.cz, Internát: Puklicova 73, 370 01
Č. Budějovice, tel./fax 387 410 038 (dočasně, později na
adrese - Dukelská 1704/23A). Úřední hodiny: pondělí čtvrtek 8:00 – 18:00 h, pátek 8:00 – 14:00 h.
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Hřiště pro děti a mládež v Dačicích

Evidence válečných hrobů na Dačicku

Po přípravných pracích v rámci
kterých byl proveden průzkum veřejného mínění, veřejná beseda a anketa na dačických školách, schválila rada
města postup realizace řešení dětských
hřišť a ustanovila projektový tým složený z pracovníků městského úřadu
a místostarosty Habra.
Především průzkum, kterého se na školách zúčastnilo
982 respondentů, ukázal, že největší zájem mezi mládeží
je o skateboarding, lezeckou stěnu a pokud budeme brát
v úvahu skupinu sportů, tak o hřiště pro míčové sporty.
Mezi nejkurióznější patřil požadavek haly na superkros.
Rada také přijala harmonogram v jehož rámci je pro
rok 2005 plánováno vypracování projektové dokumentace pro sportovní areál na skateboard a pro dětské hřiště.
Ještě v tomto roce bude realizováno víceúčelové
hřiště u Základní školy B. Němcové a částečně i areál pro
skateboard. K podrobnější informaci o postupu prací na
něm se vrátíme v příštím čísle.
Ing. Karel Macků, tajemník

Dnem 1. července 2004 nabyl účinnosti zákon
č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech,
který stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o místa
s tímto statutem. Válečným hrobem je pro účely zákona:
Ø místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci
nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky
osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji
nebo vojenské operaci v době války. Rozumí se tím
hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo osárium,
včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení
Ø místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých
v souvislosti s válečnou událostí, anebo jiný objekt,
který je za válečný hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána
Ø pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska,
pomník, památník nebo obdobný symbol, připomínající válečné události a jmenovitě oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti
osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji
nebo vojenské operaci v době války
Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního
ruchu provedl evidenci válečných hrobů a pietních míst
ve svém správním obvodu a ke 30. 6. 2005 ji odeslal
k dalšímu zpracování na Krajský úřad Jihočeského kraje.
T en bude dále o počtech a stavu válečných hrobů informovat Ministerstvo obrany ČR.
Na správním území městského úřadu Dačice bylo
doposud zaevidováno 33 válečných hrobů a pietních
míst. Jedná se především o pomníky obětem první
a druhé světové války, několik pamětních desek a místa,
kde jsou pohřbeny ostatky osob zemřelých v souvislosti
s válečnou událostí. Celkem je zaevidováno 400 jmen
obětí světových válek.
Při evidenci využil odbor kultury a cestovního ruchu
informací získaných z jednotlivých obecních úřadů,
čerpal ze zápisů o evidenci válečných obětí, které jsou
uloženy ve Státním okresním archívu v Jindřichově
Hradci a ze zápisů v obecních kronikách. Ke každému
takto evidovanému objektu byla provedena fotodokumentace, popis a katalogizace. Získané informace budou
dále zpracovávány a doplňovány o případné další poznatky a místa, která splňují dané podmínky pro statut
válečného hrobu a pietního místa.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Bezbariérový vstup v nemocnici
Jednou z akcí města pro rok 2005 je vybudování
bezbariérového vstupu do pavilonů ambulantní péče
v nemocnici v Dačicích. Projektovou dokumentaci vypracoval Ing. Radovan Kubek v roce 2002 pro příspěvkovou organizaci Nemocnice Dačice. Po provedených
drobných úpravách tohoto projektu vyhlásilo město
výběr na zhotovitele stavby.
Nejvhodnější nabídku předložila akciová společnost
Stavcent J. Hradec, se kterou byla uzavřena smlouva
o dílo za cenu 836 100 Kč včetně DPH a termínem
dokončení do 31. 8. 2005.
Stavbou bude vyřešen bezbariérový přístup do dvoupodlažního objektu pavilonu ambulantní péče. Vstup je
řešen krytou rampou před objektem a zdvíhací plošinou
v nově postavené šachtě.
V době psaní tohoto článku jsou zhotovitelem provedeny zemní práce, základy, bourací práce a probíhá zdění
výtahové šachty. Je předpoklad, že práce budou v termínu dokončeny.
Vladimír Vávrů,
vedoucí odboru správy majetku města
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Druhý ročník
Procházky pohádkou
Pokud jste si udělali v sobotu 25. 6. 2005 čas a zamířili
s dětmi do dačického zámeckého parku, docela určitě jste
tam strávili příjemné chvíle.
Na dvanácti stanovištích
si mohly děti ve společnosti
pohádkových postaviček zasoutěžit a získat sladkou odměnu.
S princem Bajajou střílely z kuše, s princeznou Koloběžkou si zajezdily na koloběžce, s mušketýry se projely
na koních, hádaly s čarodějnicemi... Své zážitky pak
mohly ztvárnit křídou na chodníku před parkem.
Naše pozvání přijalo 280 dětí s doprovodem a jejich
nadšení a spokojenost nám byla odměnou za náročné
přípravy této akce, kterou bychom těžko realizovali bez
podpory našich štědrých sponzorů. Děkujeme.
Zveme Vás tedy na příští rok, a pokusíme se ve spolupráci se správou státního zámku, kolegyněmi z MŠ
Dačice a členy divadelního souboru T yl a T yláček rozehnat mraky a připravit krásné odpoledne pro děti. Docela
určitě přichystáme něco nového!
Ing. Eva Macků, ZŠ Komenského
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Červen v ZŠ Komenského
Poslední dny školního roku jsme dětem zpestřily
setkáním s panem Němcem – mistrem světa v kuželkách,
exkurzí do pekárny pana Homolky (viz. fota) a návštěvou
kovárny pana Leupolda.). Za všechny děti děkujeme.
J. Bulantová a S. Ferdanová,
tř. učitelky I. A a II. A ZŠ Komenského

Literární a výtvarný úspěch žákyň
ZŠ Komenského
U příležitosti Dne dětí uspořádala Česká spořitelna
výtvarnou a literární soutěž. Úspěchy našich žákyň nejsou
zanedbatelné. Posuďte sami: V literární soutěži obsadila
1. místo Vladimíra Černá, 2. místo Lucie Zavadilová,
3. místo Hana Mácová, 5. místo Petra Valešová a 6.místo
Kristýna Hradilová.
Ve výtvarné soutěži se umístila na 2. místě Hana
Klimešová, na 3. místě Jitka Nováčková a na 6. místě
Jaroslava Havlíková.
Všem výherkyním blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
ZŠ Komenského Dačice

Rodiče školáků pozor!
Prodejna u Jitky
Lidovka – textil - obuv
Podnikatelské centrum – bývalý PK Dačice

Vás zve k velmi výhodným nákupům.

Ve dnech 1. 8. – 30. 8. 2005
u nás nakoupíte veškeré zboží

se slevou 20%.
Nabízíme: mikiny, trička, tepláky, teplákové soupravy,
sportovní obuv, cvičky a další sortiment různého zboží
Těšíme se na Vaší návštěvu.
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Školní ohlédnutí
Konec školního roku 2004/05 jsme si v ZŠ Komenského zpříjemnili dvěma akcemi, které se nám neskromně
řečeno, opravdu povedly a sklidily velký úspěch.
Nejprve jsme v pátek 27. 5. nasedli do autobusu a vyrazili na zájezd do Chorvatska.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Na závěr bych chtěla poděkovat manželům Havlovým
za zajištění zájezdu do Chorvatska, panu Svobodovi za
poskytnutí sálu na akademii, panu Štebetákovi za osvětlení, všem kolegům za přípravu jednotlivých vystoupení,
všem účinkujícím a zvlášť žákům IX. A za „květiny“ .
Doufám, že i ostatní akce ZŠ Komenského budou
probíhat v duchu dobré nálady, úspěchu a hojné účasti.
Přeji všem hezké léto a v září nashledanou.
Jaroslava Doláková, ZŠ Komenského

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

Kurzy snižování nadváhy

V městečku Biograd na Mori jsme strávili deset krásných dní plných sluníčka, koupání, her, zmrzliny a dobré
nálady. Žáci 6., 7., 8. a 9. třídy vytvořili báječný kolektiv
a užívali si legrace při
večerní šipkované, ranním aerobiku nebo celodenním dovádění v moři
a v bazénu. Každý z nás
si domů vezl nějaký ten
suvenýr a nějaký ten
zážitek, a když jsme se
v neděli 5. 6. vrátili,
všichni jsme věděli, že těch posledních pár dnů ve škole
už nám příjemně uteče navíc i přípravami školní
akademie.
T a se konala ve
čtvrtek 16. a v pátek 17.
června při příležitosti
110. výročí otevření budovy naší školy.
Žáci se svými třídními učiteli připravili
různorodá představení,
která nakonec vytvořila
více jak dvouhodinový
program plný písniček, scének, tance a humoru. Zkrátka
výborné podívané pro spolužáky, rodiče, příbuzné, známé
a přátele, kteří po oba
dny zaplnili sál MěKS
do posledního místečka.
K vidění byly i parodie
televizních pořadů, známé písně v neznámé
podobě, pohádky, hudební vystoupení a módní přehlídka.
Ohlasy, které k nám dorazily byly velmi povzbudivé
pro naši další práci, která nás čeká v září při přípravě dne
otevřených dveří a dalších akcí, které bychom rádi v rámci
zmiňovaných oslav zorganizovali.
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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, Slavonice, tel.: 728 850 432
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Letadla v dačickém muzeu

Výstavu modelů a součástí letadel, přístrojů, uniforem, fotografií a dokumentů ze života dačického letce
Viléma Götha a dalších exponátů zahájil v sobotu
25. června Ing. Miroslav Břínek z T echnického muzea
v Brně. Vernisáži byl zároveň přítomen pan Čestmír Göth
z Jihlavy, synovec letce Viléma Götha a pan Jaroslav Bém
z Dačic (nyní žije v J. Hradci), který stál po válce u zrodu
dačického Aeroklubu štábního kapitána Viléma Götha.
Mgr. Marie Kučerová

Start horkovzdušného balónu
v zámeckém parku
Zahájení výstavy „Letadla a svět kolem nich“ provázel start horkovz dušné ho balónu Ing. Zbyňka Daňhe la z Budíškovic. Start se uskutečnil v neděli 26. června
ve 20:30 h, kdy se ztišil vítr a vznikly příznivé podmínky.
Samotná příprava balónu i start v zámeckém parku přímo
před budovou zámku byl velkou atrakcí pro malé i velké
diváky. Jak jsme dodatečně zjistili, nejenom start, ale
i přistání balónu u nedalekého Starého Hobzí proběhlo
bez komplikací. Panu Daňhelovi děkujeme za podporu
naší výstavy a přípravu celé finančně i technicky náročné
akce. Pro přiblížení atmosféry přípravy na start přinášíme
malou fotoreportáž.

Nové levné knihy
Krajířova 15, Dačice
(areál bývalého průmyslového kombinátu)

Kalendáře na rok 2006 cena 39 Kč
Výprodej knih a CD - sleva 20 – 80 %, hry na PC
Otevřeno: po – pá 9 - 12, 13 - 16, So 9 - 11
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Vycházka po mlýnech na Dyji

Vycházka, kterou připravily členky Spolku přátel
muzea v Dačicích Jiřina Maňasová a Miluška Slavíková,
přilákala v sobotu 18. června opět řadu zájemců o prozkoumání a poznání nejbližšího okolí Dačic. Zpracování
tématu o mlýnech na Dyji se objeví v letošním III. čísle
Dačického vlastivědného sborníku, který vyjde na podzim.
Mgr. Marie Kučerová

Vzpomínka na rozkvetlé louky
Každou neděli jsme chodili s dědou a babičkou na
vycházky. Většinou do Zahrádeckého lesa. Šli jsme úvozovou cestou, která začínala pod naší zahradou Za Lávkami, plnou voňavých kytiček – mateřídoušky, žlutých
rozchodníků, veselých kvítků hvozdíku kropenatého (my
jsme mu ale říkali slzičky panny Marie), opojně voňavých
jetelů horských.
T enkrát se dalo touto
cestou dojít až k Pivovarskému rybníku, kde mě
vždycky magicky přitahovalo betonové stavidlo,
svrchu odkryté a dalo se
jím koukat i na rybník.
Babička se o mne strachovala, když jsem se do něj
dívala, ale já jsem si to
nedokázala odpustit a pouštěla naplno svou fantazii, třeba
o možném výskytu vodníka. Pod rybníkem i nad ním byly
krásné nezmeliorované louky, kde na jaře okolo struhy
bylo žluto blatouchů. Louky byly plné květin – kopretin,
pryskyřníků, kohoutků. Kopřivy, třtinu křovištní a přemnožený tužebník jilmový jste jen stěží hledali. Od rybníka
naše procházka pokračovala až na okraj Zahrádeckého
lesa. I touto cestou jít bylo veliké potěšení – opět plno
voňavých kytiček – ještě jsem snad zapomněla na smolničky, kterým jsme říkali „lepavky“ , bílé něžné silenky nící a netřesky, kterým jsme jinak neřekli než „skalní růže“.
V Zahrádeckém lese nás přivítal uklidňující příjemný
stín, který nám poskytovaly převážně duby a borovice,
rostly zde jahody. Jak byly sladké, jahody z dětství! Nikdy
jsme nezapomněli zajít ke starému kříži, který se skrýval
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v nízkých dřevinách. Na střelnici jsem si nasbírala střepy
z asfaltových holubů a prohlédla prostřílené terče. Když si
tato místa představím, cítím vůni červeného bezu a borovic. Potom naše kroky vedly směrem na západ ke skále
nad tratí. T ehdy mi připadala obrovská. Bývalým výletním místem zvaným Kolíbka jsme se dostali až dolů na
kraj lesa, kde byly převážně duby a cestou okolo lesa jsme
se dostali až k vlakovému nádraží. Někdy naše cesta
nekončila zde, ale šli jsme ještě dál až k lomu nebo až do
Zahrádek a odtud do dalšího dačického lesa – říkali jsme
mu Lazaret, kde na začátku léta na výslunných místech
rostly růžové a bílé kociánky dvoudomé. Na kopci směrem k Hříšici, zvaném „Kleničák“ nás pokaždé uchvátil
pohled do Dačické kotliny. Byla by to však špatná nedělní
vycházka, kdyby nekončila v hotelu Stadion, kde si děda
dal pivo a já tatranku a „sodovku“ .
Milena Kráľová, Dačice

Varhany ve Velké Lhotě naladěny
V neděli 26. 6. bylo dokončeno naladění památkově chráněných varhan ve Velké Lhotě. Tyto
varhany se nachází v tzv. horním
kostele v Evangelickém tolerančním areálu, kde se konají koncerty vážné hudby. Výtěžek koncertů
z loňského podzimu a adventu
a také spousta darů drobných
dárců umožnily provést tuto akci. Naladění varhan provedl varhanář Mgr. Dalibor Michek ze Studének u Jihlavy. T ento varhanář se podílel na rekonstrukci varhan,
která proběhla před osmi lety.
Varhany pozdně barokního typu pocházejí z dílny
Františka Svítila mladšího a postavil je v roce 1874. Nyní
disponují překrásným vyrovnaným zvukem, který mohli
obdivovat posluchači koncertů, které se zde konaly
v rámci Velkolhoteckého kulturního léta. Velkolhotecká
koncertní sezóna 2005 byla podpořena grantem MK ČR
Koncertní sezóna ve Velké Lhotě bude pokračovat
opět podzimními koncerty a adventním koncertem.
MgA. Jitka Plánská a Josef Čudlý

Klášter v Kostelním Vydří
„Klášter zevnitř“
Karmelitánský klášter zve na již tradiční akci
„Klášte r z e vnitř“. T ýdenní program je určen pro mladé
lidi od 17 let. Zájemci mohou prožít týden zaměřený na
poznání života v klášteře v Kostelním Vydří (společná
modlitba a práce, několik přednášek, neformální kontakt
s karmelitány a karmelitkami).
Začátek v pátek 26. srpna večer, zakončení ve středu
31. srpna dopoledne.
Kontakt: P. Benedikt, klášter karmelitánů, Kostelní
Vydří 58, 380 01 Dačice, tel. 384 420 119, e-mail:
kostelni.vydri@karmel.cz.
Bližší informace viz www.karmel.cz
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Dačické barokní dny jubilejní
Pozvánka na pátý ročník
Již popáté zažijí Dačice ve dnech 24. – 28. 8. 2005
slavnosti barokní hudby, poezie, divadla a mnohého dalšího. T radice dačických barokních dnů, která vznikla před
pěti lety, prokázala minimálně svoji životaschopnost
a díky podpoře města Dačic a nadšení místních i „cizinců“
se můžeme těšit na páté pokračování…
Jaké speciality na
nás čekají v letošním
programu? Předně pořádná „dávka“ naprosto špičkové barokní
hudby. Na srpen 2005
se nám totiž podařilo
zajistit dva soubory,
jejichž kvality jsou
nesporné. Půjde o konFoto z prvního ročníku
Barodních dní – pašijové hry cert pražského Ritornella, které tentokrát
vystoupí s „Bachanalisticou“ , tj. barokními písněmi
„sprostonárodními“ a dále o koncert brněnského Societas
incognitorum, které se letos zaměří na hudbu duchovní.
Oba soubory v minulosti v Dačicích na baroku již vystupovaly, ale nikdy se nesetkaly v rámci jednoho ročníku.
Věřím, že za republikovou kvalitou o nic nezaostane
dačické Collegium musicum pod vedením Richarda Šedy.
T ento soubor (jako správní domácí) celé barokní dny
zahájí italským a německým barokem.
Z dalšího programu připravujeme letos inovaci ve
spolupráci s Filmovým klubem Dačice v podobě promítání filmu pod širým nebem – věřme, že nás nezradí technické problémy. Určitým „dačickým“ vrcholem snad bude
barokní pouliční divadlo „Pět zastavení dačickejch…“ ,
které představí v nočních pátečních hodinách 26. 8. 2005
dačickou barokní historii prostřednictvím divadla pod
širým nebem. Na tuto procházku srdečně zveme! Na
doplnění ještě dodejme, že na chodbě dačického muzea se
mohou na konci srpna návštěvníci seznámit s předchozími
ročníky dačického baroka a s naším směrováním do
budoucnosti.
Věřím, že i páté barokní dny se setkají s úspěchem
a opět se pomyslně posuneme v kvalitě nabízeného programu. Držte nám proto palce, neboť pátý ročník by měl
být nejen jubilejní, ale především i nejlepší.
PhDr. Michal Stehlík

Srpen v Kostelním Vydří
Mariánská první sobota připadá v srpnu na
6. srpna. Začátek v 16:30
hodin modlitbou růžence,
mše svatá v 17:00 h. Srpnová pouť se uskuteční
v neděli 21. srpna. Mše
svaté budou v 8:00 a 10:00
hodin.
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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

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 poby t s plnou penzí včetně
léčebných procedur. Dudince s dopravou autobusem v termínech 24. 9. –
30. 9. a 22. 10. – 28. 10. 2005 za cenu 5 840 Kč
LAST MINUTE – nabídky zájezdů různých cestovních kanceláří!!!
CHORVATSKO – ostrov Krk, Tribunj, Promošten, Vodice, Čiovo,
Podgora – od 3 700 Kč, ITÁLIE – Marcelli di Numana, týdenní poby ty
v apartmánech s vlastní dopravou. A další zájezdy dle výběru.
9. 8. – 14. 8.
10. 8. – 14. 8.
11. 8. – 14. 8.
15. 8. – 21. 8.
15. 8. – 19. 8.
17. 8. – 21. 8.
17. 8. – 21. 8.
18. 8. – 21. 8.
2. 9. – 11. 9.
6. 8.
15. 8.
20. 8.
27. 8. a 29. 9.
3. 9.

Poznávací zájezdy
Paříž speciál (Lucembursko a Remeš)
4 990 Kč
Paříž klasická
3 990 Kč
Na skok do Paříže
2 990 Kč
Jižní Švýcarsko a Matterhorn
7 790 Kč
Švýcarsko s Matterhornem
4 990 Kč
Florencie a Řím s Vatikánem
4 990 Kč
Řím, Vatikán, Sorento, Vesuv, Capri
5 790 Kč
Na skok do Říma a Vatikánu
3 690 Kč
San Marino, Loreto, Assisi, Ancona
5 800 Kč
Jednodenní zájezdy
Dolnorakouské kláštery
590 Kč
Mariazell a okolí
590 Kč
Vídeň
430 Kč
Salzburg a okolí
720 Kč
Údolím ředy Dyje v Rakousku
460 Kč

Pro zajištění dopravy podle Vašich požadavků nabízíme autobusy
zn. Karosa, Bova, Renault se spolehlivými a zkušenými řidiči
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Druhá sezóna leteckého muzea
Počáteční obavy z malé
návštěvnosti, které plynuly
z toho, že i městské muzeum
zařadilo výstavu s obdobným
tématem, se ukázaly jako liché. Naši návštěvníci jsou jak
z řad dačických občanů, tak
hostů z blízkého i vzdáleného
okolí. Cestu si do muzea už
našli i cizinci. Byl jsem mile
překvapen, když mi jedna rodina z Francie (paní byla
původem Češka) vykládala, že otec jejího manžela létal za
II. sv. války v britské RAF. Domluvili jsme si setkání i na
příští rok.
Co v muzeum najdete? Letecké přístroje, součásti
letadel, letecké modely, fotografie, dokumenty, informace
o dačických rodácích a lidech z okolí, kteří letectví zasvětily svůj život. (V. Göth, O. Leitkep, O. Jakubů, S. Vojtíková, …). Expozice se stále rozšiřuje a mění svou tvář.
Poprvé představujeme Matěje T aufera z nedalekého Bílkova, který se v roce 1926 zúčastnil rekordního letu Praha
– T okio, paní Mátlovou, parašutistku, která zahynula
v 50. letech při seskoku u Jihlavy, paní Nevečeřalovou
z nedaleké T elče, pana Butvalda z T řeště – stíhače RAF
a pana Zabloudila – střelce 311. bombardovací RAF.
Rád bych touto cestou poděkoval za obrovskou pomoc vedení města Dačic a řediteli Speciálních škol Dačice
panu Kotrbovi, kteří mi velice pomohli s vybavením
prostor muzea. Dík patří i tajemníkovi Ing. Macků, který
do muzea věnoval krásnou kolekci modelů letadel z předválečného období a nesmím zapomenou na Ladislava
Lesného, který se s velkou ochotou stará o modely a bez
jehož pomoci a odborné rady bych se neobešel.
Otevřeno máme o prázdninách denně, kromě pondělí,
v době 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 h. Vstupné je dobrovolné.
Vlastimil Kolomazník

Ohlédnutí za 19. ročníkem Fest Bandu
19. ročník „Slavností orchestrů Fest
Band Dačice“ , byl
velkým svátkem dechové hudby. Letošní
festival byl věnován
nedožitým 85. narozeninám hudebního
skladatele Vladimíra
Fuky. Přirovnání - co
je pro město Kolín František Kmoch, to je pro Dačice
Vladimír Fuka - je velmi výstižné. I letošní festival byl
dobře obsazen orchestry nejen od nás, ale i od přátel z Rakouska a Švýcarska. Mažoretkové soubory pak všemu
dodaly kouzlo mládí.
Organizace takového setkaní je náročná a vyžadovala
ode všech mnoho hodin práce už měsíce dopředu. Pozvání
orchestrů, výběr skladeb, notovou partituru a mnoho dal-
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ších důležitých záležitostí zajišťoval pan ředitel ZUŠ
Milan Kubek. T radiční organizátoři festivalu: Město Dačice, Městské kulturní středisko a Základní umělecká škola
se zhostily svého úkolu na jedničku. Navrácení festivalu
do letní scény Pod Kaštany, průvodní slovo pana Jana
Klivana a hezké melodie přispěly k dobré pohodě nás
všech. Zde bych chtěl poděkovat T echnickým službám
s. r. o. a pracovníkům MěKS. Pro pana ředitele MěKS
Oldřicha Svobodu nebylo jednoduchou záležitost zajistit
celý servis. Nejvýstižnější je hra čísel. Festivalu se
zúčastnilo: 270 muzikantů, 100 mažoretek, 30 pořadatelů, vařilo se 420 snídaní, obědů a večeří, bylo potřeba
zajistit 270 noclehů, 270 židli, 120 laviček, podium pro
mažoretky… Počet diváků byl téměř dva tisíce.
Občerstvení připravili dačičtí dobrovolní hasiči a pan
Strachota v restauraci „Pod Betonem“ .
Nezapomnělo se ani na případnou zdravotnickou
pomoc, kterou nám zajišťovaly členky Červeného kříže
Dačice. Městská policie a Policie ČR řešily dopravní
situaci a veřejný pořádek. K velké účasti našich občanů
jistě přispělo hezké počasí i dobrá propagace, kterou si
vzal na starost – Odbor kultury a cestovního ruchu v režii
paní Naděždy Mastné. Festival má i svou finanční stránku, kterou se podařilo zajistit za podpory EU a pomoci
Euroregio Silva Nortica, jehož je město Dačice členem.
Na závěr bych rád ocitoval slova dopisu pana Otomara Karla Matthiase Zaubeka z Grafenschlagu - NÖ: „Fest
Band v Dačicích není festival vzrušujících superlativů, je
zcela bez klasifikačního stresu, bez propagace a cen, je to
čas poznání, čas ke společné výměně názorů a myšlenek“.
Díky příkladné organizaci v čele s panem Milanem
Kubkem nabídly tyto dva dny spoustu zážitků. Krásné
vzpomínky nebudou mít jen účinkující, nýbrž díky kvalitě
programu také publikum. Děkuji všem občanům za tak
velký zájem o festival a přeji organizátorům hodně síly
a zdraví do jubilejního 20. ročníku, který se bude konat
v roce 2007.
Rudolf Hájek, starosta

SVATO LINHARTSKÝ VÍKEND
PRO KO STEL V LIDÉŘO VICÍCH

ve dnech 12. - 14. srpna 2005
pátek 12. srpna - od 17:00 úklid kolem kostela a v kostele
sobota 13. srpna - od 11:00 h do začátku programu bude
kostel stále otevřený k prohlídce, v 16:00 h „Osídlení Jihozápadní Moravy ve středověku“ - přednáška o historii
kraje i Lidéřovic - doc. J. Bistřický, následuje setkání
s rodáky a pamětníky, v 18:00 h „Člověk a kůň v umění“
hezké čtení a hudba; účinkují děti i dospělí, domácí i hosté
neděle 14. srpna - v 10:00 h Mše svatá, po jejím skončení
bude kostel otevřený k prohlídce do 17:00 h, od 15:00 h
„Svatý Linhart jako patron sedláků“ - povídání o tradicích
- P. Gorazd, O. Carm., „Přirozená komunikace člověka
s koněm“ – povídání i praktické ukázky Z. Noskové.
Akci doprovází výstava fotografií z historie kostela
instalovaná v jeho interiéru.

MěKS

MMa G
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KI N O
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5. 8., 6. 8., 7. 8. v 19:30 h
KRUH 2
Film USA s titulky
Mládeži do 15 let nevhodný
Vstupné 55 Kč
19. 8., 20. 8., 21. 8. v 19:30 h
CO NSTANTINE
Akční horor USA s Keanu Reevesem, film s titulky
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 60 Kč
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12. 8., 13. 8., 14. 8. v 19:30 h
SMÍM PRO SIT
T aneční romantická komedie USA/Kanada
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 60 Kč
26. 8., 27. 8., 28. 8. v 19:30 h
ŠUP SEM, ŠUP TAM
Dánská komedie o realitě světa mladých
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 60 Kč

Filmový klub Dačice v měsíci srpnu nepromítá
Do 21. 8. 2005
Ne w York ve fotografii“
Fotografie PhDr. Michala Stehlíka s textovým doprovodem
Výstavní chodba muzea

„Dačické barokní dny ve fotografii“
Ohlédnutí za uplynulými ročníky I. – IV.
Výstavní chodba muzea
25. 8. – 30. 9. 2005

„Le tadla a svě t kole m nich“
výstava leteckých modelů, součástí letadel a vybavení, dobových uniforem, dokumentů, fotografií; od počátků létání
po současnost; pro děti koutek na hraní
(k 65. výročí úmrtí dačické ho le tce Vilé ma Götha v le te cké bitvě o Anglii)
Denně kromě pondělí 9 - 12, 13 – 17 h výstava potrvá do 4. 9. 2005
13. 8. 2005 ve 20:00 h
Tane ční z ábava
Hlavní sál Městského kulturního střediska

