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Návštěva prezidenta Václava Klause
v Dačicích
Nejvýznačnějším dnem minulého měsíce bylo úterý
27. 6. 2006, kdy navštívil naše město a jeho občany
prezident republiky Václav Klaus s manželkou, v doprovodu hejtmana kraje Jana Zahradníka s manželkou
a zástupců Kanceláře prezidenta republiky. Závěrečné
zastavení pana prezidenta v Dačicích se konalo u příležitosti jeho třídenní návštěvy Jihočeského kraje. Dačice
se tak staly jedním z jihočeských měst, které mohlo
přivítat vzácnou návštěvu.

Z hlediska historie je to třetí zastavení prezidenta
republiky v našem městě. První návštěva hlavy státu,
tehdy ještě Československa, se uskutečnila 20. července
1946 a byl jí prezident Edvard Beneš s chotí. V minulých
dnech uplynulo od této události 60 let. A právě tenkrát
byl pan prezident požádán, zda budoucí nemocnice
v Dačicích může být pojmenována jeho jménem - s touto
poctou Edvard Beneš souhlasil. Stal se také čestným
občanem města Dačic. Ale rok 1948 všechno změnil.
V polistopadových dějinách České republiky se druhou prezidentskou návštěvou v Dačicích stal 22. října
1997 Václav Havel.
Návštěva Václava Klause se uskutečnila po devíti
letech a byla pro naše město a jeho občany nejen velkou
poctou, ale zároveň symbolickou tečkou za jeho cestou
Jihočeským krajem. Setkání s obyvateli Dačic se uskutečnilo za krásného letního odpoledne před radnicí.
Slavnostní znělka orchestru ZUŠ přivítala hosty,
kteří se pozdravili s občany, radními a zastupiteli města.
Poté následovala hodina příjemného a neformálního
setkání s prezidentem, s paní Livii Klausovou, hejtmanem kraje a paní Janou Zahradníkovou. Pan prezident
odpovídal na dotazy přítomných obyvatel s jemu vlastní
rétorikou. Zůstal také časový prostor na předání věcných
darů a na autogramiádu.
Zástupce města předal prezidentskému páru keramiku s městskými znaky naplněnou nezbytným kostkovým cukrem na připomenutí dačického vynálezu

Zdarma do každé rodiny
Červenec 2006
světového významu. Dalšími dárky byly knihy Dějiny
Dačic a Vlastivěda moravská - Dačicko, Slavonicko,
Telčsko. Prezidentský pár
obdržel i sladký dárek v podobě nádherně zdobeného
dortu,
který
předali manželé Tichých,
jejichž cukrárna byla vyhodnocena jako „Nejlepší
cukrárna za rok 2005“.
Ve vstupní hale radnice se uskutečnila autogramiáda, při
níž pan prezident
podepisoval knihy, fotografie a
dal svůj podpis
i na pouzdro
tenisové rakety.
Škoda jen, že
čas, který byl
Kanceláří prezidenta vyměřen
našemu městu,
tak rychle uběhl.
A tak následovalo srdečné rozloučení s prezidentským a hejtmanským párem
i s dalšími hosty.
Jsem přesvědčen, že v mysli těch, kteří se návštěvy
zúčastnili, zůstanou vzpomínky na tento významný den
našeho města po celý život.
Vážení spoluobčané, na závěr bych rád Vám všem,
kteří jste přišli na setkání, poděkoval za celkovou
atmosféru a milé přijetí, kterého se panu prezidentovi
v našem městě dostalo. Zároveň mé díky patří také těm,
kteří se podíleli na vlastní přípravě a organizaci návštěvy.
Rudolf Hájek, starosta
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RADA MĚSTA
na své 89. schůzi konané 12. 7. mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 9/2006, které bylo
přebytkové ve výši 379,60 tis. Kč (zvýšení příjmů
o 3.277,00 tis. Kč a výdajů o 2.897,40 tis. Kč)
• vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 1+1 v Bratrské ulici
v Dačicích na dobu určitou od 1. 8. 2006 do 31. 7.
2007
• schválila změny provozní doby na pracovištích MŠ
v Bílkově a D. Němčicích a následné změny pracovních úvazků zaměstnanců MŠ pro školní rok
2006/07
• schválila zvýšení příspěvku na provoz ZŠ v ulici
B. Němcové ve výši Kč 10.000,-- jako spoluúčast
na dotačním řízení podle Rozvojového programu
MŠMT
• schválila zvýšení příspěvku na provoz oběma základním školám a mateřské škole každé Kč 250.000,- na investiční akce
• schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele rekonstrukce vstupní brány na nový hřbitov
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Agropodnikem
J. Hradec a. s., za nabídkovou cenu Kč 814.650,52
včetně DPH
• schválila zadání prací na opravách a odstraňování
škod po povodni vedoucí k zajištění bezpečnosti
obyvatel města a místních částí. Jedná se především
o opravy rybníků.
• schválila uvolnění Kč 40.000,-- na opravu a restaurování kamenného kříže nacházejícího se u cesty
mezi Hradišťkem a Chlumcem

Povodně? Zvykněme si!
Meteorologové nás průběžně připravují na rychlé
zvraty počasí, které se bohužel objevují stále častěji.
V letošním roce je to již podruhé, co zasáhla náš region
velká voda. Jaro se probouzelo pomalu a bylo spíše
chladné. A také dlouhodobé předpovědi na průběh léta
nezněly ve většině případů moc optimisticky. Avšak
vzápětí nastala letní vedra.
Dlouhodobé prognózy snesou srovnání s věštěním
z křišťálové koule. Předpovědi počasí jsou určitou pravděpodobností, nikoliv jistotou. Dá se tedy říci, že čím
kratší časový úsek pro předpověď, tím větší přesnost.
U třídenních předpovědí se uvádí úspěšnost okolo 80 %.
Záplava, která přišla 29. 6. 2006, začala okolo
17. hodiny bouřkou s extrémním deštěm. Mluví se o 150
l/m2. V 19 hodin již zasahoval HZS Dačic v Dolních
Němčicích, kde došlo k zatopení sklepů a přízemí domů.
Mezitím došlo prudce ke zvýšení hladiny Volfířovského
potoka a následně přeplnění Toužínské nádrže tak, že

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 2

voda šla přes hráz. Prudká voda pak zatopila níže položenou část obce Toužína.

Obdobné problémy měly i další obce našeho regionu.
V Dačicích začala rychle stoupat řeka Dyje jsouc bohatě
„krmena“ - jak jinak - potokem Vápovkou. O půlnoci již
byla hladina na 2 m a v 02:50 h na 2,42 m. Ale to již
hladina kulminovala.

Opět jako při jarní povodni pomohli v Dačicích jak
profesionální hasiči, tak dobrovolníci z Českého Rudolce, Markvarce, Dačic a nepostradatelné Technické
služby. Problém byl s rybníky, které přetékaly a narušovaly hráze.
Co dodat, škoda, která vznikla při této povodni,
činila jen na majetku města 2,5 milionů korun. Bylo to
podstatně více než při jarní povodni, přestože tato
povodeň trvala několik dnů. Rychlost, s jakou došlo
k této záplavě, je varující.
Myslím si, že přívalové deště nás dostatečně přesvědčily o tom, že je toto nebezpečí skutečné a může se
kdykoliv opakovat. Na konec ještě uvádím internetové
adresy, kde je možné získat potřebný přehled o meteorologické situaci. Je to hlavně na stránkách Českého
hydrometeorologického ústavu www.chmi.cz, kde najdete řadu důležitých informací včetně výstrah a radarových snímků, které mají velkou vypovídací hodnotu
o skutečném stavu v daném čase. Hlásná a předpovědní
povodňová služba je na www.hydro.chmi.cz. Nebo také
na městských stránkách www.dacice.cz, kde je odkaz
s logem na ČHÚ.
Rudolf Hájek, starosta

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
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Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
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Elektronické zkoušky

Od 1. 7. 2006 se zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění skládají elektronickou formou. Tato změna se týká
i opakovaných zkoušek. Na městském úřadě Dačice
se zkoušky konají v budově starého zámku (Krajířova
27/I) v přízemí (č. dveří 17).
Ing. Karel Macků, tajemník

Kontroly krajského úřadu
V dubnu tohoto roku proběhla na odboru životního
prostředí kontrola Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Kontrolován byl úsek ochrany přírody a krajiny, ochrany
zemědělského půdního fondu, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, vodního hospodářství, státní správy
lesů, státní správy myslivosti a státní správy rybářství.
Závěrem kontrolní orgán konstatoval, že nebyly
zjištěny nedostatky zásadního charakteru a výkon státní
správy, který zabezpečuje odbor životního prostředí,
je na velmi dobré úrovni.
V červnu letošního roku proběhla na odboru vnitřních věcí Městského úřadu Dačice kontrola krajského
úřadu. Kontrolován byl úsek přestupků. Kontrolní orgán
na závěr doporučil městskému úřadu zpřesnění
odkazování se na konkrétní ustanovení zákona a důsledné rozlišování doby, kdy se jedná o podezřelého
a kdy o obviněného.
Na druhou stranu kladně hodnotil vedení přestupkových spisů, které je na velmi dobré úrovni a to, že
je kvalitně zajištěna průkaznost jednotlivých právních
úkonů.
Ing. Karel Macků, tajemník

Nemocnice Dačice
Nemocnice Dačice je již rok a půl vedena novým
provozovatelem PP Hospitals s. r. o. Co se za tuto dobu
událo bylo již mnohokrát řečeno. Přesto si dovolím
krátkou rekapitulaci.
Firma převzala nemocnici, která hospodařila se ztrátou přes 14 milionů korun. Město každoročně doplácelo
na krytí této ztráty 10 milionů a požadavky na výši
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příspěvku neustále rostly. V nemocnici se téměř nic
neinvestovalo. Nový provozovatel musel po jejím
převzetí obhájit jednotlivé odbornosti ve výběrovém
řízení na Ministerstvu zdravotnictví. Potvrzena byla
všechna oddělení, kromě gynekologicko porodnického.
Tímto rozhodnutím ministerstvo zpečetilo jeho konečné
uzavření.
Velkým problémem byl i odchod některých lékařů,
zvláště z chirurgického oddělení. Od poloviny roku
probíhala rekonstrukce operačních sálů, kterou dle
smlouvy hradila PP Hospitals. Město z nájmu, který
firma platí za nemocnici, hradilo přestavbu a vybavení
centrální sterilizace. Celý operační trakt byl slavnostně
otevřen v prosinci minulého roku.
Kromě těchto nutných investic, které omezovaly celkový provoz nemocnice, měla na průběžné hospodaření
velmi negativní vliv především nucená správa, uvalená
ministrem Rathem na VZP. Jednání o financování
nemocnice pro rok 2005 byla úspěšně ukončena až
koncem května tohoto roku, kdy VZP uznala PP
Hospitals s. r. o. za následnickou organizaci Nemocnice
Dačice. Tato skutečnost znamenala navýšení plateb pro
nemocnici téměř o šest milionů korun, které v průběhu
roku velmi chyběly.
Jak tedy hospodaření za rok 2005 dopadlo? PP
Hospitals uzavřelo loňský rok sice se ztrátou, ale ve výši
„pouhých“ 770 tisíc korun. Tohoto dobrého výsledku
bylo možno dosáhnout především díky pochopení a
velkému úsilí všech zaměstnanců, kteří s dačickou
nemocnicí vydrželi i v těch nejtěžších chvílích a pomohli
jí tak překonat největší transformační úskalí. Předběžné
výsledky hospodaření prvního pololetí tohoto roku
ukazují na ještě lepší hospodářský výsledek. Věřím, že
hubené období nemocnice již skončilo. A že po době
nejistoty a nízkých platů přijdou lepší časy.
Přeji nám všem a zvláště pak vedení nemocnice
a jejím zaměstnancům, aby se podařily vyřešit i zbývající
problémy a nastoupená cesta dobrého hospodaření měla
dlouhého trvání.
Pavel Habr, místostarosta
člen dozorčí rady nemocnice
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Pojďte, budeme si hrát…
Dítě, které si hraje, nezlobí - tak by mohlo znít motto
k nově otevřenému
centrálnímu dětskému
hřišti na Červeném
vrchu. Děti jsou přirozeně hravé, soutěživé
(myslím si, že někdy
nejen děti) a záleží jen
na nás dospělých, jaké
jim dokážeme vytvořit
podmínky
pro
tuto
vlastnost, která malého
človíčka pozitivně rozvíjí. Každý z nás prošel
tímto údobím, ale mnoho z nás na to rychle zapomnělo. My dospělí, kteří
nezapomněli ani v pokročilejším věku, tomu rafinovaně
říkáme volnočasová aktivita.
Ano, tato zařízení stojí nemalé finanční částky, které
město vynakládá a bude snad vynakládat na výstavbu a
provoz i v dalších volebních obdobích. Je to škála
různých sportovišť určených nejen pro ty nejmenší, ale i
pro ty dospělejší a zcela dospělé. Některá z nich jsou pak
společná pro různé věkové kategorie.
Naše město má krásný stadion, který nám může
závidět řada měst s větším počtem obyvatel. Přesto nám
chybí v jednotlivých částech lokální hříště. Tuto mezeru
se snažíme vyplnit, a to rekonstrukcí nebo výstavbou
nových sportovišť. V loňském roce byla dokončena
výstavba areálu pro „skejtbord“ a míčové hry Za Lávkami a Duhové hřiště. Ale o tom jsme vás již informovali.
Centrální hřiště na Červeném vrchu patří těm nejmenším a je svým způsobem výjimečné. A to tím, že
veřejnost může využívat
také zařízení venkovních prostor školky
v době mimo její provoz a obráceně. Věřme,
že se kombinace osvědčí a využitelnost pro
veřejnost bude co největší.
Samozřejmě
všechny atrakce splňují
přísné normy pro bezpečnost a hygienu.
Hodnota díla je přibližně dva miliony korun. S touto finanční
částkou souvisí i provozování - ne každý se
chová k těmto zařízením ohleduplně, proto město
přistoupilo ke spravování hřišť pomocí správců, kteří
dohlížejí na provoz a pořádek. Za Lávkami je to pan
Stanislav Kadrnožka a na Červeném vrchu pan Ludvík
Šprincl. Samozřejmě dohlédne i Městská policie disponující kamerovým systémem.
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Vlastní otevření hřiště se uskutečnilo v slavnostním
duchu 28. 6. 2006 odpoledne. Jako obvykle nechyběl
žesťový orchestr pod vedením pana Kamínka v nejmladším obsazení, který na zahájení zahrál nejen
slavnostní znělku, ale i další skladby. Přípravy slavnostního otevření se pak zhostil kolektiv pracovníků
mateřské školky na Červeném vrchu i pracovníci města.
A tak zde bylo jak vystoupení těch nejmenších, které
patří vždy k těm nejmilejším, tak i malé pohoštění pro
přítomné. Na konec nechybělo ani symbolické přestřižení
pásky, jejíž jeden díl přestřihla paní ředitelka Mgr. Hana
Švarcová.
Vlastní dodávku atrakcí a montáž provedla firma
Dřevo Artikl Znojmo ve spolupráci s našimi Technickými službami, které jako vždy nezklamaly (což ocenil
i dodavatel stavby). A tak si přejme, aby hřiště dělalo co
nejvíce radosti našim nejmenším.
Rudolf Hájek, starosta

106 let života…

Foto Fr. Vejvoda

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych za nás všechny poblahopřál paní Martě Pokorné z Dačic, která
v červencových dnech oslavila úctyhodné 106. narozeniny. Co nejupřímněji jí přeji hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Život paní Pokorné nebyl naplněn jen štěstím, ale
po roce 1948 také příkořím, a to na celé její rodině.
Přesto dokázala všechno zvládnout a po listopadových
změnách nalézt novou chuť do života. Stále je plná
zájmu o veškeré dění jak ve městě, tak ve státě. Například i to, že se pravidelně zúčastňuje voleb, je pro
jubilantku samozřejmostí, i když – jak říká - musí za ní
přijít domů. Nezajímá se jen o politiku, ale i o sport - její
znalosti o formuli 1 by ledaskoho překvapily. Ani současné televizní pořady jí nejsou cizí, sáhne ráda i po
dobré knize. Dějiny Dačic, které obdržela darem od města, paní Pokorné udělaly radost.
Je toho mnoho, co by se dalo o této obdivuhodné
ženě napsat, ale my už dodáme jenom to, že se těšíme,
až jí budeme předávat kytici k příštím narozeninám.
Rudolf Hájek, starosta
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Gratulace panu Ludvíku Štěpánovi

Aktua l i ty

V sobotu 29. července oslavil své 90. narozeniny pan
Ludvík Štěpán. Připojujeme se ke gratulantům a přejeme
oslavenci pevné zdraví a do dalších let hodně štěstí
a spokojenosti
U příležitosti tohoto významného jubilea otiskujeme
báseň, kterou pan Štěpán složil v květnu tohoto roku
a věnoval jí svému milovanému městu.

•
•
•

Mé rodné město
DAČICE, mé rodné město,bývalo malé, vyrostlo přesto,
že prožilo mnoho ran, dvě hrozné války,
stále je krásné, naše, z blízka i z dálky.
Až vstoupíš do něho, do jeho bran,
už z dálky uvidíš vysokou věž, není to klam.
Kraluje městu, jak maják na moři,
její mohutnost a krása, až srdce zahoří.
Dále jsou ve městě dva kostely, dva zámky,
dva hřbitovy, dvě náměstí, dvě továrny, parky,
velký park za zámkem, přidá Ti klidu,
dopřává pohody, ticha, všemu lidu.
Vyrostly školy, dnes je jich více,
Městský úřad a jiné, ale i ulice,
i malé čisté uličky
tlačí se k velkým, jak jejich dětičky.
Jak vidíme, jsou tu různé instituce,
je tu také domovinka, nemocnice,
dlouhá léta volalo se po ní,
když je nejhůř, pospícháme do ní.
Od západu přitéká spousta rybníků,
chybí jim jenom z pohádek vodníků,
Bývaly čisté, dalo se v nich koupat,
dnes na ně můžem jen smutně koukat.
Středem už po věky teče řeka Dyje,
naše nedostatky i zármutky kryje,
novinky přináší a odnáší dál,
pozdraví, potěší a zas pluje v dál.
Tam na plácku u kostela, stojí pomník s kostkou,
dává světu na vědomí, tu událost skvostnou,
že rok 1843 je datum, kostkového cukru zrodu,
bude hlásat všemu lidu, dnes i v budoucí dobu.
Zajít se podívat do Nového zámku,
minulost i dnešek, pocítíš v spánku.
V poschodí z parku přijdeš do muzea, galerie,
minulost i přítomnost, pro nás tady je.
Zanikly podniky, výroby mnohé,
vznikly tam za ně, dvě továrny nové.
Tím vznikla práce, pro více lidí,
jejich prosperitu, každý rád vidí.
Přeji ti mé rodné město,
do budoucích roků,
ať žiješ s námi v pokoji, v míru,
ať nezklameš v Tebe důvěru a víru.
V dobu svých 90 narozenin, vzpomínám a děkuji
Ti mé rodné město, že jsem mohl někdy i stěží,
celý svůj život, dýchat Tvůj vzduch svěží.

•
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MěKS přijme chlapce do kurzu tance. Začátek
kurzu koncem září. Přihlášky na tel. 384 401 278.
Senátní a komunální volby se uskuteční v pátek
a v sobotu 20. a 21. října 2006.
Slavnostní otevření nově vybudovaného zastřešení tribun na městském stadionu se bude konat v neděli 27. 8. 2006. Součástí odpoledne bude
vystoupení mažoretek DDM Dačice, dechového
souboru ZUŠ Dačice a bude odehrán první fotbalový zápas: Dačice – ZVVZ Milevsko B.
26. 7. proběhlo předání rekonstrukce sociálních
zařízení v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích, při které byly nahrazeny vany sprchovými
kouty a zároveň byly rekonstruovány rozvody
vody a odpadů v hodnotě cca 1.600.000 Kč.

Zpracování a vedení účetnictví
a daňové evidence v programu POHODA
Zuzana Wolfová
Bratrská 163/I,
380 01 Dačice

ü Účetní poradenství
ü Mzdová evidence
ü Daňová přiznání

Tel.: 384 423 305, Mob.: 776 693 894
E-mail: zuzana.wolfova@c-box.cz

Informace pro podnikatele
30. června 2006 byly vyhlášeny aktuální výzvy
v rámci Grantového schématu Jihočeského kraje. Žádosti je možné podávat do 31. 8. 2006 do 12:00 h.
Dotace z opatření 1.1. jsou určeny pro malé a střední
podnikatele z vybraných oblastí (region se soustředěnou
podporou státu - jedná se o Dačicko a Slavonicko), kteří
v rámci podporované akce vytvoří nové pracovní místo.
Podnikatelé z cestovního ruchu pak můžou žádat
v rámci opatření zaměřených na podporu regionálních
a místních služeb a infrastruktury v cestovním ruchu
(opatření 4.1.2. a opatření 4.2.2.).
Příklad podporovaných aktivit v cestovním ruchu:
rekonstrukce a modernizace ubytovacích zařízení včetně
budování příjezdové komunikace, sportovní vybavení,
sociální zařízení, technické zázemí, výsadba a úprava
zeleně, cyklostezky, hippostezky, naučné trasy…). Grantové schéma je zaměřeno též na kempy, chatové osady
a turistické ubytovny. Více informací na internetových
stránkách www.kraj-jihocesky.cz, www.jhk.cz nebo na
www.dacice.cz.
Jitka Danyiová

ČIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ
(koberce, sedačky, čištění aut…)
Nivy 164/IV, Dačice
Tel.: 602 424 563, 602 848 294
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Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

Město Dačice nabízí prodej volného bytu

Jedná se o byt č. 28, 1+0, I. kategorie
ul. Bratrská č.p. 175, Dačice I

Jedná se o byt č. 2, 3+1, I. kategorie
ul. Jiráskova č.p. 223, Dačice V

pokoj
21,10 m2
předsíň
5,80 m2
koupelna
3,40 m2
WC
1,30 m2
lodžie
2,50 m2
sklep
1,20 m2
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 10. 2006, s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce
od schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude
uzavřena s dalším v pořadí.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10. 2006
získá ten zájemce, který předloží v zalepené a zřetelně
označené obálce:
Neotvírat – pronájem bytu č. 28, Dačice 175/I
žádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy. Konečný termín pro podání žádosti:
7. 8. 2006 do 13:00 h
(nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I).
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu se žádným zájemcem.

Nabízím originální

UMĚLECKÉ ZTVÁRNĚNÍ MALEB
na zdi Vašeho obchůdku, kanceláře,
čajovny, klubu, kadeřnického salonu,
domácích interiérů aj.
V barvách, které máte rádi
a které Vás budou nabíjet dobrou energií
Zavolejte mi na tel.:
723 128 902, 384 423 076
Ráda Vás navštívím

Kateřina Zedínková, výtvarnice

o celkové podlahové ploše bytové jednotky 61,29 m2
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/1868
na společných částech domu v budově č.p. 223/V
v Jiráskově ul. v Dačicích a podílu na pozemku p.č.
802, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 299
m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro JčK, Katastrální pracoviště Dačice na listu vlastnictví č. 2905 jako
majetek Města Dačice tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru.
Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené obálce
zřetelně označené:
Neotvírat – prodej neobsazeného bytu č. 2
v č.p. 223/V v Dačicích
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého
nám. 1/I nejpozději do 15. 8. 2006 do 9:00 h
Stanovená kritéria výběru:
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny,
která musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši 421.100 Kč a podle způsobu vyrovnání
kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat:
• Jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis
žadatele (žadatelů) – telefon
• Údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených
kritérií výběru
Jistota na budoucí kupní cenu
Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí kupní cenu ve výši 15.000 Kč v hotovosti na
pokladně MěÚ v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy
bude zaplacená jistota odečtena z kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo
nepodepíše kupní smlouvu do jednoho měsíce po schválení prodeje zastupitelstvem města, zaplacená jistota na
budoucí kupní cenu se nevrací. Zájemcům, kteří nebudou vybráni bude zaplacená jistota vrácena. Nabídky,
které zájemci podají bez výše uvedené jistoty budou
ze soutěže vyřazeny.
Informace podá odbor správy majetku nebo bytový
odbor Městského úřadu v Dačicích, Krajířova 27/I,
tel.: 384 401 227, 384 401 234.
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout o tom,
zda některou z doručených nabídek přijme,
či nepřijme žádnou z nich.
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Žáci ze Základní školy Komenského
již ví, jak správně třídit odpad
Pár dní před rozdáním vysvědčení si žáci 1. – 8. tříd
základní školy Komenského zkrátili pobyt ve školních
lavicích exkurzí na skládce komunálního odpadu v Borku
u Dačic, provozované společností .A.S.A. Dačice. Celkem
se zúčastnilo 246 dětí v doprovodu třídních učitelů.
Náplní exkurze, kterou pro děti připravila paní Ivana
Procházková a Jiří Novák, bylo seznámit žáky především
s tříděním odpadů a využitím druhotných surovin.
Za více než dvouhodinovou návštěvu si děti prohlédly
sklad druhotných surovin, těleso skládky a také váhu,
kde se odpad váží
při vjezdu do areálu.
Mistr skládky, Dušan
Tříletý, dětem ukázal,
že vytříděný papír,
sklo a PET lahve nekončí na skládce, ale
dále se zpracovávají.
Dalším
zajímavým
bodem programu byla prohlídka váhy, kde se každá
skupinka dětí i s třídním učitelem zvážila. Překvapením
dětí bylo, že skupinky cca 60 žáků vážily celých 1 – 1,5
tuny.
Následoval výstup na již rekultivovanou část skládky
a výklad pana Tříletého o historii, od kdy je skládka
v provozu, jaké odpady se na ní ukládají, kolik tun
se uloží za rok, kolik etap skládky se ještě plánuje
a jak probíhá hutnění skládky kompaktorem. Jestlipak
víte, kolik takový kompaktor váží? Kluci ze ZŠ Komenského by Vám hned odpověděli, že cca 30 tun.

Děti a hlavně jejich učitele nadchl překrásný výhled
z již zrekultivované 1. etapy skládky na okolí a město
Dačice, které z této strany a z takové výšky neměli možnost vidět.
Prohlídka končila u haly druhotných surovin, kde je
na vratech zavěšený letecký snímek skládky a žáci si
mohli ještě jednou celou skládku prohlédnout, tentokráte
z ptačí perspektivy. Pro „vysílené“ školáky bylo zásluhou
paní Leitgebové a Gulánové připraveno občerstvení.
A nechyběla ani spousta dárků a reklamních předmětů

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 7

jako popelničky, tužky, pexesa a pastelky. Návštěvy jako
byla tato naučí nejen děti lépe třídit odpad a zamyslet se
nad současným stavem životního prostředí, ale také
možnostmi, jak jej neustále zlepšovat.

K-centrum Noe
regionální zařízení pro problematiku drog
Zřizovatelem kontaktního centra je Diecézní charita
Brno – Oblastní charita Třebíč. Centrum se zabývá kompletní nabídkou a poskytováním služeb lidem užívajícím
nealkoholové drogy (příležitostní uživatelé, lidé závislí
na návykových látkách, kteří v dohledné době nemohou
nebo z nějakého důvodu nechtějí přestat), jejich blízkým
a rodinným příslušníkům a sociálnímu okolí (přátelům,
pedagogům, probačním pracovníkům, atd.). Klienti
mohou přicházet bez předchozího doporučení jiné odborné instituce. Všechny služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně. Nabízené programy reflektují poptávku klientely K-centra a mění ji v souvislosti se změnami
a tendencemi na drogové scéně.
Centrum nabízí:
• Sociální servis - pomoc při hledání zaměstnání, vyřizování sociálních dávek, vyřizování dokladů, spolupráce s kurátory a sociálními odbory, pomoc při hledání ubytování
• Zdravotní servis - možnost zprostředkování testů
na HIV a hepatitidu, těhotenské testy, zprostředkování
léčby, výměnný program injekčního materiálu (injekční stříkačky, dezinfekce, fyz. roztoky, filtry, vitamíny...). Díky bezplatné výměně injekčních jehel má
činnost K-centra velký význam v oblasti prevence
nebo včasného odhalení HIV a hepatitid.
• Hygienický servis - možnost vykoupání se, vyprání si.
Dále je v centru možný odpočinek, uvaření kávy, čaje,
v případě potřeby využití nabídky základních potravin,
videoprojekce, poslech hudby...
• Poradenství - pro uživatele drog, pro jejich rodiče.
Každé úterý je přímo v objektu k dispozici Psycholožka PhDr. et PaedDr. Jana Matějková, v pondělí
a úterý psychiatrická ambulance.
Otevírací doba K-centra:
• pondělí 12:00 – 18:00 h, úterý až čtvrtek 11:00 – 18:00
h, pátek 8:00 – 13:00 h.
Součástí služeb K-centra jsou také terénní programy.
Jsou určeny především pro ty, kdo nemají možnost, nebo
z nějakého důvodu nechtějí přijít přímo na K-centrum.
Tyto programy sahají až za rámec třebíčského okresu:
Jaroměřice n. R., Moravské Budějovice, Jemnice, Dačice,
Velké Meziříčí, Náměšť n. O., Velká Bíteš, Rosice, Oslavany, Zbýšov, Moravský Krumlov…
Stačí zavolat na tel. 776 158 489 a domluvit si schůzku s terénním pracovníkem, který přijede na smluvené
místo. Je třeba volat s časovým předstihem.
Další kontakty na zařízení:
K – centrum, Hybešova 10, 674 01 Třebíč,
tel: 568 840 688, e-mail: noe.trebic@caritas.cz,
www.volny.cz/kackotr.
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Domovinka informuje:
ü
ü
ü

ü

První srpnovou středu 2. 8. 2006, bude otevřeno
od 7:30 do 17:00 h
Oznamujeme občanům, že v měsíci srpnu bude
v Domovince zavřeno
Od září bereme šatstvo v pracovních dnech pondělí
- pátek od 7:30 do 12:00 h a každou první středu
v měsíci od 7:30 do 17:00 h
Děkujeme Vám, že nám nenecháváte věci za dveřmi
Domovinky.
Pracovnice Domovinky

Setkání v DPS Dačice

Dne 7. 6. 2006 proběhlo v pečovatelském domě odpolední posezení. Hosty byli pan starosta Hájek, pan
Doležal a paní Bénová. Klienti byli seznámeni s rekonstrukcí, která proběhne v měsících červen a červenec
ve 24 bytech staré přístavby v koupelnách a záchodech.
Jinak odpoledne bylo veselé, zpívalo se a všichni se dobře
bavili.
Marie Cimbůrková

GLOBE: Červnové večerní hřmění
– ryb a raků nadělení
Poněkud alibistický titul jsem zvolil proto, že předpovědi po červnových bouřkách jsou tak nejednotné, jak
jen mohou být. Ostatně zaznamenali jsme pouze dvě.
Raků se dnes už asi sotva dohledáme, ačkoli stav našich
toků se za posledních 15 let hodně zlepšil: dle pětistupňové klasifikace podle kvality vody si české a moravské toky vesměs polepšily - průměrně o jeden stupeň.
Dodejme ovšem, že kvalitou prvního stupně se může
v ČR pochlubit jen pár horských říček. Tam bude možno
ověřit pravdivost naší pranostiky. K rybám se vrátíme na
podzim.
A teď jak bylo: Začátek června vystihují charakteristiky „O Svatém Duše (letos 4. 6.) choď ještě
v kožiše“ a „O svatém Norbertu (6. 6.) chladna jdou
ke čmertu“. Teprve druhý červnový týden přinesl letní
počasí. Do té doby jsme ještě byli nuceni snášet chlad

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 8

přetrvávající z druhé poloviny května. V noci z 9. na 10.
poprvé noční teplota neklesla pod 10°C. Až na jednu
výjimku se nad touto hranicí držela až do konce měsíce.
Odpolední maxima pak 16krát (!) dosáhla aspoň třicítky.
Krásný den přinesl i svatý Vít (15. 6). I tento den si lidé
spjatí s půdou spojovali s budoucí úrodou obilí. A znovu
se potvrzuje, že letos se sklidí dost. („Pohoda na sv. Víta –
to dobrota na žita.)
Otázkou je, je-li vůbec o co stát, když globální zemědělská politika je tak nespravedlivá. Zrno z bohaté části
světa je tak silně zvýhodněné, že se může vyvážet i do
chudých zemí, kde se sice produkuje lacino, ale takovou
masivní podporu pěstování si stát nemůže dovolit. Přitom
bývá v těchto zemích o práci nouze a práce v zemědělství
je pro jednotlivého člověka, jakož i sociální a bezpečnostní stabilitu země mnohem prospěšnější než těžba
surovin nebo výroba levného spotřebního zboží pro
Západ.
Dalším červnovým mezníkem je den svatého Jana
Křtitele (24. 6.). Z desítek pranostik vybírám „Na Jána
bez deště – bude pěkně ještě.“ (Mimochodem: hlavním
zdrojem je mi Medardova kápě Jiřího Munzara.) Tento
den by měl mít vliv jak na úrodu obilí, tak sena, ořechů
a množství medu. Předpověď „Prší-li na Ladislava, déšť
po sedm neděl trvá“ se nesplnila. Ostatně po ranní bouřce,
která otřásala okny naší školy a znemožňovala kolegům
tvořit na počítači vysvědčení, následovalo už obvykle
horké odpoledne.
21. 6. nastalo astronomické léto. Víte, že existují
i pojmy klimatické a fenologické léto? To první nastává
v době, kdy průměrná denní teplota přesahuje pravidelně
15°C – u nás letos od druhé červnové dekády. To druhé
začíná květem bezu černého a akátu – v našem případě
asi v polovině měsíce, že? Ať vám vydrží co nejdéle!
Marek Čermák

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
učebna – ul. Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)
www. autoskolanosek.cz -nový systém zk. testů,
ceník školného
Telefon: 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669
Zahájení kurzů a informace:
vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
cena sk. B (os. auto) – 5 000 Kč
Nové učebnice nebo CD s testy zdarma pro každého žáka!
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Obrázkové okénko
Asi každého člověka fascinuje létání. I my jsme
se nechali inspirovat nemožným. Přeměnit se, moci se
na zem dívat z výšky, létat. Svoboda, volnost, lehkost…
Přejeme Vám krásný zbytek prázdnin (dospělákům dovolených). Ať se můžete letět podívat kamkoliv.

Přeměnu člověka ve vítr zachytil Jan Štěpán, 7. B
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Obrazy živlů v ředitelně

Není náhodou, že srpnové Obrázkové okénko jsme
věnovali dílu Přeměna člověka ve vítr Jana Štěpána. Na
základě této jeho školní práce vznikl nápad zadat
nadanému výtvarníkovi netradiční zakázku. Čtyři obrazy
na téma: Přeměna člověka v živly, tedy ve vzduch, zem,
vodu a oheň.
Pro Honzu to byla výzva. Po měsíci usilovné práce
vznikl soubor krásných a zajímavých obrazů, které zdobí
naši ředitelnu. Jejich autorovi pan ředitel poděkoval
a popřál k dalším zdařilým výtvarným počinům. Pro
vzpomínku na svůj úspěch dostal Honza Encyklopedii
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umění, kde si určitě najde autory, kteří ho osloví a budou
mu inspirací v další práci (viz. fotografie).
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Ohlédnutí za koncem školního roku
Poslední červnový týden pozvala firma .A.S.A. Dačice,
s. r. o., žáky ZŠ Dačice, ulice Komenského na exkurzi. Na
pracovišti v Borku byly děti
seznámeny s tříděním odpadů, zhlédly prostory hal
a skládky. Povídání průvodce
bylo zajímavé a pro žáky
poučné. Milé byly i drobné
dárky a občerstvení.
Již čtrnáctkrát se na závěr
roku děti z Bratrské ulice
bavily při diskotéce. Tancovalo se, soutěžilo, bylo veselo! Za hudební produkci
patří dík panu L. Koutnému.
učitelky ZŠ Dačice, ul. Komenského,
pracoviště ul. Bratrská

České lesy
V květnu letošního roku se v Praze konala tisková
konference, kde bylo veřejně představeno „Stanovisko
vědců a odborných pracovníků k ochraně českých lesů“.
Pozor, nejedná se ani zdaleka o ochránce přírody!
Stanovisko vzniklo jako iniciativa odborníků, kteří se
lesy zabývají z různých pohledů: geologové, lesníci,
geobotanikové, vodohospodáři, ekonomové, biologové...
Lesy hrají klíčovou roli v uchování biologické rozmanitosti naší přírody. Jsou zdrojem dřeva a tím podporují
ekonomiku. Výrazně ovlivňují místní klima, na jejich
velikosti a stavu například částečně záleží jak, kde a kolik
prší (!). Pomáhají zajistit přísun pitné vody, stabilní
průtok v řekách (!), přispívají k ochraně před povodněmi
(!). Brání erozi, ... atd., atd. No a řekněte, není v lese
krásně? V České republice téměř chybí lesy v úrodných
nížinách - lužní lesy kolem toků jsou téměř vykácené
a tím klesla schopnost krajiny zadržovat záplavy nebo je
alespoň zpomalovat.
Píši zde dneska o lesích, protože jsem o nich četla zajímavý článek, ale to se týká i ostatních skupin stromů.
Ve městech, vesnicích, alejích, parcích, zahradách…
Zdrojem mých informací je článek Jakuba Hrušky
„Stanovisko vědců a odborných pracovníků k ochraně
českých lesů“ v časopise „Živa“, který založil roku 1853
Jan E. Purkyně. Tento článek je k dispozici. V případě
zájmu volejte mobil 775 928 581.
Milena Kráľová, ZO ČSOP Vysočina
Hledám spolehlivou paní z Dačic na hlídání
ročního chlapečka, většinou odpoledne.
Tel. 777 692 828
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Kniha pokaždé jinak aneb Tyláček zářil
(Dačický literární a divadelní festival pro děti a mládež)
Více než 400 dětí a studentů z dačických škol
a slavonické speciální školy strávilo v letní čítárně
knihovny několik slunečných červnových dopolední při
setkávání s knížkou. Troufám si tvrdit, že se v Městské
knihovně v Dačicích zrodila nová tradice a to literární
a divadelní festival pro děti a mládež. Bude probíhat
každoročně v druhé půlce června ve spolupráci s Divadelním studiem Tyláček a Městským kulturním střediskem.
Letos byly těžištěm jeho programu dramatizace významných literárních děl české i světové literatury, které
připravila paní Naděje Jahelková s Tyláčkem, návštěva
spisovatelky Ivony Březinové a experimentální akce –
noční hororové čtení studentů Literární akademie Josefa
Škvoreckého.
Festival zahájila rappová variace o chytrém Kašpárkovi, následovala jej dramatizace příběhu o lidském
mláděti Mauglím. Spisovatelka Ivona Březinová si se studenty nižšího gymnázia vyprávěla o tom jak píše, jak
sbírá náměty a jaká je vlastně cesta knížky od nápadu
k realizaci. Největší zájem posluchačů vzbudilo téma
několika jejích knih pro mládež, v nichž vypráví o nástrahách, které na ně současná konzumní společnost líčí drogy, gamblerství apod. Pokračoval Tyláček zdařilými
dramatizacemi skvostů naší literatury. Několik temných
balad z Erbenovy Kytice bylo vystřídáno vpravdě
prázdninovým příběhem Karla Poláčka z jeho vzpomínání
na dětství – Bylo nás pět, s písničkou Ivo Jahelky. Většina
účinkujících je žáky a studenty zdejšího gymnázia
a poslední představení, které hráli pro své kamarády
a spolužáky bylo opravdu vydařené, plné radosti, kamarádství, mírné trémy a zájmu.
Experimentem bylo noční hororové čtení. Pět studentů
literární akademie, Zuzana Frantová, Tomáš Heřman,
Martin Strnad, Ivana Musilová a Ladislav Konečný četlo
své horory, které vyjdou příští rok v nakladatelství
Albatros a jsou určeny pro větší děti. Horory to byly
strašidelné, ale menší návštěvníci měli s sebou rodiče, tak
se snad tolik nebáli. Příště se bude potřeba více obléci a
číst tak hodinu, letošní dvě byly dost.
Jak je vidět, knížka může existovat a prezentovat
se v mnoha podobách a realizací této akce chceme propagovat čtení a čtenářství, chceme ukázat vrstevníkům
herců, jak se dá také trávit volný čas a zároveň se všemi
dětmi oslavit konec školního roku, popřát jim hezké
prázdniny a pozvat je o prázdninách do knihovny. Někdy
o prázdninách i prší.
Poděkování za spolupráci patří všem účinkujícím:
V. Soukupové, M. Rychlíkovi, A. Hergeselové, K. Běhanové, A. Karáskovi, I. Pekárkové, V. Chromé, T. Malotinové, B. Kučerové, M. Pelantové, L. Cepákové,
A. Švarcové, V. Karáskové, H. Javůrkové, K. Kulové,
I. Svobodové, A. Hejtmanové, T. Stejskalové, V. Kloiberové, O. Götthansovi, P. Puchnarovi, P. Kčmarikové,
T. Kučerové, J. Lojdovi, H. Klimešové, L. Mrkvové,
Š. Šimánkové, A. Hečkové , S. Szepeši, N. Pěčochové,
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„dítěti“ z Polednice - vnuk pana Mandelíka. Dále panu
Kubkovi (zvučení), paní D. Havlíkové (nápověda), panu
R. Indrovi (zvučení), pracovníkům spolupracujících škol,
městskému kulturnímu středisku a největší poděkování
patří paní Naději Jahelkové, režisérce Tyláčku, která svým
nadšením strhla již více než jednu generaci dětí ke
smysluplnému prožívání volného času.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Další databáze v městské knihovně
Databáze jsou soubory dat, které sledují, shromažďují
a systematicky zpracovávají informace určitého typu
a obsahu. Jsou to složité programy, které v sobě obsahují
mj. i systém pro řízení, který umožňuje data ukládat,
dotazovat se na ně, z různých hledisek je vybírat,
seskupovat a tím je „využívat“.
A právě variabilita přístupu k informacím uloženým
v databázích je jejich velkou výhodou. Přesto stále převážná většina např. uživatelů služeb naší knihovny k nim
nemá důvěru a málo je využívá. Možná málo informujeme
o jejich možnostech?
Ø Nejvyužívanější databází v knihovně je ASPI, elektronická sbírka zákonů na internetu. Je průběžně
doplňovaná a aktualizovaná a je spolehlivým pramenem všemožných zákonů, vyhlášek a nařízení
v platném znění včetně všech změn.
Ø Přístup do mediální databáze firmy ANOPRESS,
v níž najdou uživatelé plné texty článků z novin
a časopisů, přepisy rozhlasových a televizních pořadů
a texty vybraných zpravodajských a informačních
serverů, bude mít naše knihovna pouze do konce
srpna 2006. Databáze je denně aktualizovaná.
Ø Do března příštího roku budou mít naši uživatelé
přístup k encyklopedickému portálu CO TO JE, který jsme získali za vítězství v soutěži Biblioweb
o nejlepší webové stránky knihovny letos v březnu.
V této databázi jsou informace z největších českých
a československých encyklopedií, např. 28-svazkového Ottova slovníku naučného ad., celkem více než
půl miliónu hesel.
Ø Novinkou je přístup do databáze LEXISNEXIS
online, která obsahuje přístup k elektronické podobě
časopisů Daně a finance, Ekologie a právo, Soudce
ad. Zájemci zde najdou rozhodnutí Evropského soudu
pro lidská práva ve Štrasburku či nejrozsáhlejší
databázi judikatury na českém internetu.
Ø Poslední databáze - EBSCO je v angličtině a přináší
plné texty článků z časopisů a ze sborníků pro humanitní a společenské obory.
Přístup do všech databází je pouze za úhradu přístupu
na internet, tzn. 0,50 Kč za 1 minutu připojení během
výpůjční doby knihovny (pondělí, středa, čtvrtek 8:00 –
11:00 a 12:00 – 17:00 h, v pátek 8:00 – 11:00 a 12:00 –
16:00 h. Výpůjční dobu najdete také na www.mkdac.cz.
Přijďte si vyzkoušet možnosti databází – pracovnice
knihovny vám poradí.
Mgr. Zdeňka Chadimová

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

7/2006

Od kolébky do školních let

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 11

Dačické barokní dny
aneb pošesté jsme tady…
24. 8. - 27. 8. 2006
Připravují
Collegium musicum Dačice, Krasohled Dačice,
Městské kulturní středisko Dačice, Městská knihovna
v Dačicích, Římskokatolická fara Dačice,
Základní umělecká škola Dačice
Program:
čtvrtek 24. 8. 2006 - 17:00 h
Koncertní sál ZUŠ Dačice
Hudební salon u Mozartových
Duo Seraphim, Praha

Až do poloviny září se můžete přijít podívat do dačického muzea na výstavu „Od kolébky do školních let“,
která je připravena ze sbírek jihočeských muzeí a ze sbírek soukromých.
Přitahuje pozornost malých i velkých návštěvníků,
kteří si mohou nejen zavzpomínat na období dětství, ale
mohou si na výstavě i pohrát. Poslední místnost výstavy je
v podstatě jakousi hernou – mateřskou školou, školou
i družinou.
Mgr. Marie Kučerová

pátek 25. 8. 2006 - 19:00 h
Farní kostel sv. Vavřince
Hudba na českých a moravských kůrech
v 17. a 18. století
Collegium musicum
pátek 25. 8. 2006 - 21:00 h
Koncertní sál ZUŠ Dačice
Renesanční tanec
La Fiama Praha a hosté
sobota 26. 8. 2006 - 10:00 h
Koncertní sál ZUŠ Dačice
Škola renesančního tance
La Fiama, Praha
sobota 26. 8. 2006 - 19:00 h
Zahrada Městské knihovny v Dačicích
Loutna česká – procházka hudebně-literární
Collegium musicum a Krasohled
neděle 27. 8. 2006 - 19:00 h
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
Mars Angelicus
Ritornello Praha
Akce se koná za finanční podpory města Dačic
Kontakt: krasohled@centrum.cz
Info: www.krasohled.cz

WELLNESS - zdravě žít
Göthova 71/I, Dačice, tel: 384 420 559

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

MASÁŽE - Ivan Havel
Klasické, reflexní, thajské bodové, lymfodrenáže,
léčba celulitidy, modelování postavy, poradenství

Dačice, tel.: 728 850 432
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ZA DAČICKOU KOSTKU
CUKRU
Festivalové postřehy
• Je pátek 7. 7. 2006 a začíná 9. ročník našeho festivalu.
V 17 hodin voláme naposled na meteorologickou
stanici. Venku při současných vedrech se schyluje
k dešti a tak musí padnout konečné rozhodnutí, zda
nádvoří zámku nebo sál? Rozhodujeme se pro nádvoří
a děláme správně. Krásné počasí přilákalo téměř
stovku diváků, kterým ochotníci z Českého Krumlova
a okolí předvedou báječnou „Dvojí pravdu o Vilémovi
z Rožmberka“. Jednoduchá scéna, skvělé nápady,
na závěr dlouhý potlesk. Začátek parádní.
• V sobotu počasí zlobí ještě víc, prší do 17 hodin, ale
pak šlus, vymetená obloha. Zaplněné nádvoří a hudební večer může začít. Nastupují pohodoví Stráníci,
po nich skoro domácí Jen tak tak a na závěr afričtí
tanečníci, kteří jsou u nás již potřetí. Opět nezklamali
a nádvoří bouří, klobouky ze Zimbabwe jdou na odbyt,
tanečníci mají trochu žízeň - manager Milda zapomněl
na pitný režim!
• Kouzelná atmosféra provázela opět letošní první nedělní představení pro děti, konané v příjemném
prostředí letní čítárny Městské knihovny. Přijeli Komedianti na Káře, vybrali z řad dětí tři princezny a dva
prince a střihli pohádku o Bajajovi. Úžasné rekvizity,
ani chvilka klidu a i naši malí „herci“ jsou skvělí.
• Večer znovu na zámek. O půl deváté na nádvoří ani
noha, začínáme mít chvění okolo žaludku. Nakonec 46
žen a 4 mužští přece jen dávají přednost kultuře před
finále fotbalu v Německu. Za to se jim předvedou
v náhradném představení (Pes Baskervillský onemocněl) dvě herečky mnoha tváří a převleků v dell
ártovém Donu Giovannim. Dlouhý potlesk a příjemná
atmosféra…
• Je středa a hraje Ty-já-tr z Prahy. Naši staří „mladí
známí“ a jejich „Dámský krejčí“. Počasí drží a nádvoří se zaplňuje. Zatím nejvíc diváků, moc příjemný
pohled.
• Přichází pátek a první hudební vrchol. Mistr slova
a akordů pan Plíhal. Managerka to trochu přehání
s péčí, ale koncert splňuje očekávání, zní téměř
akusticky a pan Karel při odchodu skládá poklonu
zámku i pořadatelům.
• V sobotu jsou pivní slavnosti na letní scéně Pod
Kaštany, tři kapely a DJ, cca 500 lidí. Začínáme v 10
ráno, končíme ve 2 hodiny po půlnoci.
• Polovina „Kostky“ je za námi, počasí nádherné, všechny akce venku, klepu na dřevo ať nám to vydrží.
Pokračování příště.
Festivalové postřehy zapsal
Olin Svoboda, ředitel MěKS

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 Hledíková
Karl Anton v. Dalberg Olin Svoboda
Charlotta v. Dalberg Lenka Jelínková
Friedrich Ferdinand v. Dalberg Ladislav Obrdlík
Kunhuta v. Dalberg Eva Pokorná
Friedrich Egbert v. Dalberg Stanislav Prokeš
Karolina v. Dalberg Jiřina Frolíková
Johannes v. Dalberg Jan Štěbeták
duch zámku Genius Loci Lukáš Skupa/Petr Puchnar
a další členové DS Tylu a Tyláčku
Návštěvníky bude panstvo přijímat na zámku v Dačicích
10., 11., 12. a 13. srpna 2006
vždy ve 20:00, ve 20:30 a 21:00 h.
Rezervace vstupenek na tel. čísle 384 420 246
nebo v pokladně zámku. Vstupné 90 Kč (dospělí),
60 Kč (senioři, studenti, děti)

Meditace s varhanami
Na sobotu 19. srpna pro naše posluchače připravujeme překvapení – meditativní večer s varhanami
v horním kostele ve Velké Lhotě. Tento večer bude mimo rámec koncertní sezóny. Bude se jednat o atraktivní
večerní koncert se začátkem výjimečně od 20:00 hod.,
na kterém vystoupí Jitka Čudlá, varhanice a sbormistryně, a bude hrát skladby G. Ph. Telemanna i dalších
autorů. Velkolhotecké varhany tak budou mít opět příležitost promluvit ke svým ctitelům z širokého okolí.

„Písmácké“ větrání kostela
V neděli 20. srpna 2006 ve 14:30 hod. začne v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích další větrání kostela
a varhan, které P. Gorazd z karmelitánského kláštera
v Kostelním Vydří nazval „písmácké“. Proč takový
název? Naši předkové písmáci se zabývali Písmy čili
Biblí. Bibli bude věnováno i toto setkání v lidéřovickém
kostele. Bude se jednak číst ze staročeské Bible (a také
trošku bude řeč o staré češtině) a jednak budou zpívány
spirituály, které mají za základ příběhy, o nichž Bible
vypráví. Všechny zájemce zve P. Gorazd.
Ing. Jan Jelínek

Pronajmu obchodní místnosti v Dačicích,
ul. Göthova 64 – po zlatnictví.
Tel.: 384 423 526
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4., 5., 6. 8. v 19:30 h
PRIME
Film USA s titulky
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 60 Kč
18., 19., 20. 8. v 19:30 h
TRÁVA
Film USA/Německo s titulky
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 60 Kč

11., 12., 13. 8. v 19:30 h
JÁ A TY A VŠICHNI OSTATNÍ
Film USA s titulky
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 60 Kč
25., 26., 27. 8. v 19:30 h
TRISTAN A ISOLDA
Film VB/USA s titulky
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 60 Kč

„Od kolébky do školních let“
aneb svět dítěte – oblečení, panenky, kočárky,
hračky, školní pomůcky;
koutek na hraní i koutek školní
Otevřeno denně kromě pondělí 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 h

„Památky na jihozápadní Moravě“
Kostely v dokumentační fotografii Fr. Valeše z Telče
Výstavní chodba muzea
1. 7. – 31. 8. 2006

MěKS

KINO
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13. 8. ve 14:00 h
„ODPOLEDNE S DECHOVKOU“
letní areál Pod Kaštany DAČICE (zámecký park)
zahrají:
Dačická IX, Rozmarýnka, Boršičanka
vstupné 40 Kč, občerstvení zajištěno

