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ZASTUPITELSTVO

• se sejde na svém 15. zasedání ve středu 20. dubna
2005 v 18:00 h.

RADA MĚSTA
• vyslovila souhlas s ukončením smlouvy o pronájmu
bytu v domě č. 304 v Bratrské ulici na žádost
M. Floriánové dohodou k 31. 3. 2005
• schválila na žádost manželů Novorkových ukončení
smlouvy o pronájmu nebytových prostor v domě
č. 229 na Havlíčkově náměstí (prodejna Praktik) dohodou k 31. 3. 2005
• schválila ukončení smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v domě č. 4 a 5 na Palackého náměstí (hospoda
Beseda) na žádost H. Neužilové dohodou k 14. 3. 2005
a současně schválila uzavření smlouvy na tyto prostory
s P. Vicanem za nabídnutou cenu Kč 861,--/m 2 /rok od
15. 3. 2005. Jmenovaný byl vybrán na základě vyhlášené veřejné nabídky. Záměrem pronájmu je provozování restaurace včetně stravování.
• schválila poskytnutí záštity představitele města Českomoravské myslivecké jednotě, střelecké sekci Dačice,
nad uspořádáním I. ročníku Střelecké soutěže družstev
v brokovém víceboji
• schválila volební řád školské rady pro základní školy
a stanovila počet členů školské rady na šest
• schválila rozdělení stát. finančních prostředků z Programu regenerace MPZ na rok 2005 ve výši 400 tis.
Kč takto: 160 tis. Kč společnosti KOSKA, s. r. o.
Dačice na fasádu severního křídla domu č. p. 24/I a na
výměnu oken a dveří; 30 tis. Kč spoluvlastníkům
bytového domu č. 26/I na nový nátěr fasády; 160 tis.
Kč Církvi římskokatolické, farnosti Dačice, na lokální
opravu fasády; 20 tis. Kč S. Pechovi na opravu omítek
uličního průčelí domu č. p. 44/I; 30 tis. Kč společnosti
Korint, s. r. o. na opravu střešního pláště objektu bašty
• schválila vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele
bezbariérového vstupu v pavilonu polikliniky v nemocnici
• schválila vyhlášení veřejné zakázky na výměnu oken
v ZŠ v ulici Komenského
• schválila vyhlášení veřejné zakázky na provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v Husově ulici s napojením na ulici T yršovu a ulici Mládežnickou

Jarní koncert pěveckých sborů
se uskuteční v neděli 3. dubna 2005 v 18:00 h
v hlavním sále MěKS v Dačicích

Zdarma do kaž dé rodiny
Bře z e n 2005

PP Hospitals informuje
Nový provozovatel nemocnice v Dačicích, společnost
PP Hospitals, s. r. o., zveřejnila na jednání Rady města
Dačice dne 9. 3. 2005 a na setkání se zaměstnanci dne
10. 3. 2005 své záměry. V průběhu února společnost pracovala na podrobné analýze nemocnice a na vnitřním
auditu. Na základě této analýzy jsme pro nemocnici
v Dačicích nadefinovali svou strategii, která je postavena
na třech základních pilířích. Budeme podporovat rozvoj
interního oddělení včetně všech odborných ambulancí,
dalším cílem je stabilizace a rozvoj operačních oborů a
rozvoj následné péče v moderním pojetí. Nadále bude
podporován a rozvíjen provoz laboratoří a lékárny, naopak však předpokládáme útlum činnosti porodnice.
Součástí strategie jsou i investice plánované pro rok
2005. Jde především o rekonstrukci operačních sálů a zavedení nového nemocničního informačního systému. Celková hodnota investic v roce 2005 je plánována v objemu
10 mil. Kč. Kromě těchto prostředků zde ještě bude investováno cca 4 mil. Kč, a to z prostředků, které společnost
platí formou nájmu městu. T o se smluvně zavázalo celou
částku nájmu znovu investovat do majetku nemocnice.
Jak bylo uvedeno výše, předpokládá se útlum činnosti
porodnice. K 1. 4. 2005 odcházejí z nemocnice klíčoví
zaměstnanci, bez nichž, případně bez jejich adekvátní
náhrady, nelze nadále provozovat porodnici a po přechodnou dobu i gynekologii. Bohužel v době, kdy jistota
financování oboru gynekologie a porodnictví ze strany
zdravotních pojišťoven je pouze do června 2005, je
nemožné, abychom pro tuto činnost sehnali lékaře. Přesto
je našim cílem obor zachovat. Po rekonstrukci operačních
sálů plánujeme znovu realizovat široké spektrum operačních výkonů. V rámci porodnictví bude připraven program pro budoucí maminky, který bude spočívat v ambulantní péči a dále v předporodní přípravě, a to minimálně
v rozsahu, který nemocnice zabezpečovala dosud. Maminkám tak zajistíme kvalitní péči a připravíme je i na cestu
do porodnice, kterou jim můžeme doporučit nebo kterou
si samy vyberou. Zabezpečíme pro ně i návštěvu vybrané
porodnice a seznámení se s porodním sálem, porodním
oddělením i personálem porodnice.
Podobný útlum činnosti musíme na přechodnou dobu
plánovat i pro obor chirurgie. Důvodem je již zmíněná
rekonstrukce operačních sálů a odchod některých lékařů
k 1. 4. 2005. V nemocnici budou po přechodnou dobu
prováděny operační výkony pouze v některých dnech,
v mimopracovní době bude operativa zastavena úplně.
T ato situace bude trvat po dobu stabilizace nového chirurgického týmu a provoz bude zahájen ihned po ukončení
rekonstrukce operačních sálů. Činnost chirurgického oddělení tak po určité době bude zahájena v podstatně vyšší
kvalitě než dosud, a to především z pohledu hygienického
a technického.
Ing. Věra Prousková
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Dvě otázky pro zastupitele
Odpovídá zastupitel PaedDr. Vítězslav Jindra
Co je podle Vás největší předností Dačic?
Věřím, že problémy kolem nemocnice jsou vyřešeny
a nyní se nemocnice stane předností města.
T ěší mě, že máme v Dačicích mnoho lidí, kteří město
zviditelňují i na republikové úrovni. Máme zde vynikající
ZUŠ, která jen v loňském roce získala nejvyšší ocenění
s pěveckým sborem a s dechovým orchestrem. Léta patří
mezi nejlepší v republice judisté a kuželkáři. Město má
nejkvalitnější internetové stránky. Mohu jmenovat i další
– mažoretky DDM, studenti Gymnázia s programem Globe, kulturní festivaly (Za dačickou kostku cukru, Dačické
kejklování, Barokní dny, Cantiléna, Fest band, festivaly
Filmového klubu). T o vše jsou dnes již pojmy.
Rozrůstá se spolková činnost. DS T yl oslavil 120 let,
ale velmi aktivní jsou například i paraglidisté, střelecká
sekce a mnoho dalších. Za úspěchy stojí mnohdy nadšenci
bez nároku na odměnu. T ěší mě také, že se Dačice mohou
pyšnit stavbami, které našim sportovcům leckdy závidí
i větší města (kuželna a stadion).
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte řešení?
Problémem je především malé využití turisticky atraktivní oblasti. Ležíme mezi historickými městy a nedostatek ubytování pro turisty a cykloturisty v penzionech nebo
v soukromí nám ubírá ty, kteří by v Dačicích rádi zůstali
na více dní.
Věřím, že se brzy podaří postavit koupaliště, protože
i jeho absence odrazuje letní hosty. V lepším využití turismu vidím i více příležitostí pro obchody a služby.
V poslední době se rozrůstá fenomén anonymních článků
a anonymních dopisů. Věřím, že většina našich obyvatel
dokáže své problémy řešit slušně a anonymy jsou jen morálním selháním několika jedinců.

Změna v přistavení VOK
Vzhledem k letošním nepříznivým klimatickým podmínkám bylo odvoláno jarní přistavení velkoobjemových
kontejnerů na úklid bioodpadu v Dačicích a místních částech (viz. rozpis v bulletinu č. 2/2005).
O náhradních termínech přistavení budou občané včas
informováni městským rozhlasem, formou SMS zpráv
a zveřejněním na vývěsních tabulích.
Věra Smetanová, odbor správy majetku města

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

Zahájení kurzu
pondělí 25. dubna v 16:00 h
Veškeré informace na

www.autoskolanose k.cz
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Rekonstrukce ulice Pivovarské
s parkovištěm se uskuteční letos
Velmi složitý vývoj má příprava akce v Pivovarské
ulici, která byla započata v roce 2000. Bylo nutné vyřešit
složité majetkoprávní vztahy, souhlasy orgánů státní správy z hlediska životního prostředí, kultury, ochrany vod
a mnoho dalších. Nyní je na stavbu vydáno územní rozhodnutí a podané žádosti o stavební povolení na odboru
územního a stavebního řízení, na odboru životního prostředí, lesnictví a zemědělství a na odboru dopravy a silničního hospodářství. Souběžně se stavebním řízením je
připravována podle zákona č. 40/2004 Sb., veřejná soutěž
na zhotovitele stavby. Z tohoto důvodu se dne 3. 3. 2005
uskutečnila na radnici za účasti místostarosty P. Habra
pracovní schůzka s vlastníky přilehlých nemovitostí
a podnikateli, kteří mají provozovny v této ulici. Ze
schůzky vyplynul jako nejvhodnější termín pro stavbu
srpen a září tohoto roku.

Co stavba obnáší a co přinese: bude provedena celková rekonstrukce ulice a výstavba parkoviště s 36 parkovacími místy, z toho dvě parkovací místa budou vyhrazena pro osoby zdravotně postižené. Dále bude zřízeno nové
veřejné osvětlení a kanalizace. Stavba zároveň vyvolá
přeložky podzemních sítí např. kabelů E.ON a. s. vysokého a nízkého napětí, přeložku sdělovacích kabelů a plynovodní přípojky. Jak si občané města jistě všimli, bylo již
vykáceno sedm jasanů, které byly na hranici své životnosti a současně v trase komunikace. V rámci stavby bude
provedena náhradní výsadba zeleně podél parkoviště na
břehu řeky Dyje.
Vladimír Vávrů, vedoucí odboru správy majetku města
V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:
Odkanalizování místní části T oužín
Jihočeský kraj – granty, příspěvky, dotace
Fond rozvoje bydlení města Dačice
Informace pro ubytovatele
Drama před koncem války

str. 4
str. 5
str. 6
str. 9
str.13

Uzávěrka příštího čísla: 15. dubna 2005
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Společenská kronika
Období od 15. 2. 2005 do 15. 3. 2005
narození:

Josef Cvrček, Dačice
Petr Mašata, Dačice
Matyáš Kadrnožka, Dačice
Lukáš Macků, Dačice
manželství: Lukáš Fischer, Dačice
a Martina Svobodová, Dačice
Pavel Fatrdla, Kostelec
a Lucie Markovická, Kostelec
Jaroslav Háva, Český Rudolec
a Ivanna T arasivna Fetyč, Ukrajina
Radek Bauer, Lomy
a Michaela Koukalová, Dačice
úmrtí:
Ladislav Rod, 71 rok, Dačice
Drahomíra Švábová, 78 let, Dačice
Zdeněk Pavlů, 58 let, Dačice
Milada Procházková, 72 roky, Borek
Josef Cvrček, 76 let, Malý Pěčín
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Vítání nových občánků
Starosta města Rudolf Hájek přivítal dne 19. února
v obřadní síni za spoluúčinkování dětí z MŠ Za Lávkami
tyto děti: Filipa Lojku, Janu Kamišovou, Martina Findu,
Evu Kloudovou, T erezu Danešovou, Vojtěcha Doležala,
Elišku Doležalovou a Filipa Zelinku.

Zápis dětí do mateřských škol na školní
rok 2005/2006
Ředitelka Mateřských škol Dačice stanovila po dohodě se zřizovatelem termín zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2005/2006 na pracovní dny od 4. 4.
2005 do 15. 4. 2005, vždy od 10:00
do 16:00 h.
Součástí zápisu budou i Dny
ote vře ných dve ří, při kterých se rodiče se svými dětmi mohou seznámit s průběhem dne na
mateřských školách.
Jedná se o tyto mateřské školy:
Ø MŠ Bratrská 177/I – Mgr. Hana Švarcová – ředitelka MŠ Dačice, Den otevřených dveří – v úterý
5. dubna od 8:00 do 16:00 hodin
Ø

MŠ Sokolská 163/V – J. Baštářová - vedoucí odlouč.
pracoviště, Den otevřených dveří proběhne ve středu
6. dubna od 8:00 do 16:00 hodin

Ø

MŠ B. Ně mcové 444/V – V. Zimmelová - vedoucí
odlouč. pracoviště, Den otevřených dveří proběhne
v úterý 12. dubna 2005 od 8:00 do 16:00 hodin

Ø

MŠ Za Lávkami 273/III - J. Maršánová – zástupkyně ředitelky MŠ, Den otevřených dveří proběhne
ve čtvrtek 7. dubna 2005 od 8:00 do 16:00 hodin

Ø MŠ Bílkov 99 – A. Biňovcová - vedoucí odlouč. pracoviště, Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek
7. dubna od 8:00 do 16:00 hodin
Ø MŠ Dolní Ně mčice 15 – M. Leitkepová - vedoucí
odlouč. pracoviště, Den otevřených dveří proběhne
v úterý 5. dubna od 8:00 do 16:00 hodin
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

Dne 12. bře z na přivítal starosta města Rudolf Hájek
za spoluúčinkování dětí z MŠ v ul. Bratrské tyto děti:
Viléma Harudu, Michala Dvořáka, Andreu Markovou,
Simonu Popelínskou, Martina Rozmarina, Petra Jakubce,
Markétu Markovou a Nikolu Mandátovou.
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Odkanalizování místní části Toužín
Město Dačice
předkládá veřejnou nabídku na

pronájem nebytových prostor v budově
čp. 229/I na Havlíčkově nám. v Dačicích
tj. prodejna, sklady, kancelář a soc. zařízení
o celkové ploše 123 m 2
Stanove né podmínky pro uz avře ní nájemní
smlouvy: 1) minimální nájemné je stanoveno ve výši
90 000 Kč za rok, 2) nájemní období se stanovuje na
dobu určitou od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2008 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.
Nájemní smlouva bude uzavřena s tím zájemcem, který doručí nejvhodnější nabídku dle kritérií
výběru v zalepené a zřetelně označené obálce:
„NEO TVÍRAT – pronáje m ne bytových
prostor čp. 229/I“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
ne jpoz dě ji do 8. dubna 2005 do 10:00 h
Stanove ná krité ria výbě ru: 1) způsob využití
prostor – druh provozované činnosti, 2) výše nájemného, které musí být vyšší než stanovené nájemné
minimální 90 000 Kč za 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, rodné číslo (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 10 000 Kč
nebo ji uhradí převodem na účet číslo 60150603143369/0800 u ČS a. s., variabilní symbol –
rodné číslo, nebo IČO žadatele.
Informace: odbor správy majetku města, Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 227, 384 401 228.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené
nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným žadatelem a veřejnou
nabídku zrušit.

V rámci záměru Svazu vodovodů a kanalizací měst
a obcí s. r. o., Brno se město Dačice zapojilo do II. etapy
projektu ochrany vod povodí řeky Dyje. Celkové náklady
projektu činí cca 700 mil. Kč a bude na tento projekt
požádáno o dotace z evropských fondů.
Město Dačice se k projektu připojilo šesti akcemi –
Kanalizace v ul. Berky z Dubé, Kanalizace Palackého
náměstí, Krajířova a T ř. 9. května, Kanalizace ul. T yršova, Kanalizace Za Lávky, Kanalizace Dačice – Peráček
a O dkanaliz ování místní části Touž ín.
Na základě výsledku vyhlášené veřejné nabídky na
zhotovení projektové dokumentace na odkanalizování
místní části T oužín byla uzavřena smlouva o dílo s firmou
P-atelier Jindřichův Hradec, s. r. o., který se zavázal obstarat právoplatné územní rozhodnutí do konce měsíce
srpna 2005.
V současné době provádí zhotovitel přípravné práce,
zaměřování v terénu – přímo v T oužíně. Projekt bude
zahrnovat možnost připojení všech nemovitostí na splaškovou kanalizaci. Kanalizace bude napojena na kanalizační sběrač trasy „A“ před ČOV. Stávající kanalizace
v T oužíně bude podle možností využita jako dešťová.
Jako součást tohoto projektu bylo zadáno vyřešení protipovodňového opatření Volfířovského potoka u čp. 16.
Žádáme tímto občany o vstřícnost a spolupráci s pracovníky projektové kanceláře při získávání potřebných
informací a zaměřování trasy kanalizace.
Vladimír Vávrů,
vedoucí odboru správy majetku města

Nové registrační značky se znakem EU
Od 9. března 2005 jsou
na evidenci vozidel odboru
dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v
Dačicích vydávány nové registrační značky typu 101 vozidla osobní, nákladní, autobusy a speciální vozidla –
standardní se znakem EU.
Výhodou nových registračních značek je, že vozidla opatřená těmito tabulkami
nemusí mít pro vycestování do členských států EU vylepen samostatný rozlišovací znak CZ.
Na dosud vydávané registrační značky typu 1 (např.
RZ 1C7 1234) není přípustné nalepování modrého proužku se znakem EU. Porušení zákazu může být postiženo
sankcí až do výše 1 000 Kč.
Pokud patříte mezi ty zájemce, kteří chtějí mít i na
registračních značkách staršího typu 1 znak EU, máte
šanci. Na trhu existují společnosti, které vyrábějí speciální schválené nosiče registračních značek, které jsou již
znakem EU vybaveny. V této souvislosti je ovšem potřeba upozornit na skutečnost, že pro státní poznávací značky s označením okresů (např. SPZ JHA 12 - 34), nejsou
tyto nosiče použitelné.
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Jihočeský kraj
granty, příspěvky, dotace
v roce 2005
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Povodeň 2005
Ve dnech 18. a 19. března v Dačicích, Velkém Pěčíně
i na dalších místech voda z tajícího sněhu vystoupila výše
než v „povodňovém" roce 2002. (Foto: Jan Vermouzek)

Na oficiálním webovém serveru Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz jsou zveřejněny informace o poskytování podpor vyhlášených krajem pro
rok 2005. Účelem podpor je pečovat v rámci možností
kraje o všestranný rozvoj území a o uspokojení potřeb
občanů Jihočeského kraje. Poskytování podpor upravují
ZÁSADY A PRAVIDLA pro poskytování podpor Jihočeského kraje č. 17/03. V dokumentu jsou zakotveny tyto
formy podpor: granty, příspěvky, záštity a mimořádná pomoc. V současné době jsou vyhlášeny tématické skupiny:
Ø regionální rozvoj
Ø školství, mládež a tělovýchova
Ø životní prostředí, zemědělství a lesnictví
Ø kultura, památková péče a cestovní ruch.
Nově vyhlašované podpory v r. 2005 budou postupně
zveřejňovány. Informace na ně lze nalézt na: www.krajjihocesky.cz - rubrika Granty, příspěvky, dotace.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Krajské kolo Zlatého erbu 2005
V pondělí, 21. března se
starosta města Rudolf Hájek, redaktorka webu Hana
Nosková a webmaster Pavel
Kamír zúčastnili krajského
finále soutěže o nejlepší
webové stránky měst a obcí.
Vyhlašování výsledků
Zlatého erbu 2005 probíhalo na krajském úřadě v Českých Budějovicích za účasti
hejtmana RNDr. Jana Zahradníka.
Web města Dačic byl přihlášen do kategorie „nejlepší
webová prezentace města“ . V této kategorii jsme získali
1. - 2. místo společně s bechyňskými stránkami. V kategorii „nejlepší elektronická služba“ jsme se umístili na
3. místě s aplikací diskusního fóra. Více informací naleznete na adresách www.dacice.cz a zlatyerb.obce.cz.
Krajská porota letos hodnotila internetové stránky
čtrnácti měst a jedenácti obcí. V kategorii měst se s Bechyní dělíme o prvenství, které jsme získali vloni i na
celostátní úrovni, avšak pravidla soutěže nedovolují opakovaný postup do celostátního klání. Jako třetí nejlepší
byly ohodnoceny webové stránky města Slavonice. Mezi
obcemi stanul na prvním místě Nadějkov, druhé místo
patří Dolní Pěně a třetí je Příbraz. V kategorii elektronických služeb zvítězil T ábor, veřejné zakázky do 2 milionů korun na webových stránkách města Č. Budějovice
obsadily druhé místo, třetí pak dačická „Kniha návštěv“.
Soutěž Zlatý erb se na celostátní úrovni koná již
7. rokem, přičemž po druhé měla i krajské předkolo.
N. Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Aktuality
• Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc únor jsou: Vladimír Bílý, Dačice, Jaroslav Rod,
Velký T ýnec, Luboš Skoumal, Dačice. Správná odpověď: v Dačicích.
• Lhůta pro zaplacení poplatku za odvoz komunálního
odpadu končí 30. 4. 2005. Poplatky lze uhradit na
pokladně MěÚ Dačice, případně po předchozí dohodě
bezhotovostním převodem z účtu. Informace: finanční
odbor MěÚ Dačice, starý zámek, tel: 384 401 219.
• V dubnu vystavuje na radnici MěÚ v Dačicích Jiří
Chládek jr. – téma: zmizelý indiánský svět
• Ve výběrovém řízení na místo pracovníka odboru kultury a cestovního ruchu – úsek památkové péče - byl
vybrán Jan Štětina z Olomoučan.
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Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
Rada města na základě obecně závazné vyhlášky
č. 3/1999 o Fondu rozvoje bydlení Města Dačice ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 a obecně závazné
vyhlášky č. 2/2004 vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na
opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební
práce prováděné v této souvislosti (např. nástavba dalšího bytu, připojení opravovaného domu na inž. sítě).
Lhůta pro podání ž ádosti o úvě r:
do 8. dubna 2005 do 13:00 h
Zájemci musí doručit svoji žádost na předepsaném
formuláři na podatelnu MěÚ v Dačicích v daném termínu
a v obálce zřetelně označené „Žádost o úvěr z Fondu
rozvoje bydlení Města Dačice“ .
Prostředky fondu se poskytují na tyto účely:
max.
horní
lhůta
hranice
úče l
úrok
kód
splatúvě ru
nosti
Kč
80 tis.
01 Obnova střechy, krytina
6
3% na jeden
i konstrukce včetně komínů
dům
02 Obnova fasády event.
včetně zateplení obvodového pláště domu starší60 tis.
5
3% na jeden
ho 10 let ode dne nabytí
byt
právní moci kolaudace,
včetně výměny oken a
klempířských prvků
03 Dodatečná izolace proti
zemní vlhkosti domu
40 tis.
3
4% na jeden
staršího 10 let ode dne
dům
nabytí právní moci kolaudace
04 Vybudování WC a kou40 tis.
3
5% na jeden
pelny v bytě, kde dosud
nejsou
byt
05 Zřízení plynového nebo
30 tis.
elektrického topení vč.
3
5% na jeden
přípojek ve stávajícím
byt
domě
06 Zřízení domovní ČOV
včetně přípojek ke stáva25 tis.
jícímu domu nebo zří3
3% na jeden
zení kanalizační přípojdům
ky do kanalizačního sběrače
07 Rozšíření stávajícího by80 tis.
tu přístavbou, nástavbou,
6
3% na jeden
event. vestavbou do půdbyt
ního prostoru
08 Přístavba, nástavba, pří120 tis.
padně vestavba, kterou
7
3% na jeden
vznikne nová bytová
byt
jednotka
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Žadateli o úvěr z „Fondu rozvoje bydlení Města Dačice“ mohou být:
a) fyzické osoby, které jsou vlastníky bytů, bytových
a rodinných domů postavených ve městě Dačice
a v místních částech a které přijmou závazek podle čl.
5 výše uvedené vyhlášky (smlouvu o poskytnutí úvěru)
b) společenství vlastníků jednotek, které vzniklo podle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, žádající
o úvěr na opravu společných částí domu s byty
Formulář ž ádosti o úvě r z „Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice“ lze vyzvednout na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, odbor správy majetku města, místnost č. 102
nebo na www.dacice .cz

Město Dačice nabízí

Prodej volného bytu
č. 1 o velikosti 2 + 1, I. kategorie
o podlahové ploše 58,85 m2
včetně spoluvlastnického podílu na společně užívaných částech a příslušenství v domě čp. 521/V v ul.
U Stadionu v Dačicích a pozemku p. č. 2433/33 –
zastavěná plocha o výměře 19 m 2 zapsaného u katastrálního úřadu na LV č. 10001 jako majetek města
Dačice tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru. Zájemci musí
doručit svojí nabídku v zalepené obálce zřetelně
označené

„NEOTVÍRAT – Prodej neobsazeného bytu
č. 1 – v čp. 521/V“
na podate lnu Mě stské ho úřadu v Dačicích,
Palacké ho nám. 1/I, 380 13 Dačice

nejpozději do 11. 4. 2005 do 10:00 h
Stanovená kritéria býběru: kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která musí být vyšší,
než cena minimální, která je stanovena ve výši
560 000 Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat: jméno, adresu, rodné číslo
a vlastnoruční podpis žadatele, údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru
Složení jistoty: při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí kupní cenu ve výši 20 000 Kč
v hotovosti na podkladně Městského úřadu v Dačicích.
Informace: podá bytový odbor nebo odbor správy majetku města Městského úřadu v Dačicích, Krajířova
27/I, tel. č. 384 401 234 nebo tel. č. 384 401 227.
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Informační kanály – bezdrátový rozhlas
Informovat občany – to je jeden z důležitých úkolů
radnice. A to nejen informovat o životě v našem městě,
ale pomáhat při řešení osobních záležitostí, v případě
ohrožení a při řešení mnoha dalších věcí. V našem městě
pro tyto potřeby využíváme jednak městský rozhlas,
měsíčník „Město Dačice informuje“ , úřední desky,
informační centrum, oficiální webové stránky města
www.dacice.cz a zasílání SMS zpráv.
T ento poslední způsob využíváme k oznámení technických problémů – voda, plyn, el. energie, povodňové
stupně a podobně. Škoda, že se v Dačicích nepodařila
vybudovat kabelová televize. Nejen pro zlepšení kvality
T V vysílání, ale i s městským informačním kanálem tak,
jak to mají v Moravských Budějovicích. Je to dobrý pomocník, který umožňuje sledovat dění ve městě nejen
slovem, ale i obrazem. Nyní se objevuje možnost ve městech, kde nemají KT V vysílání, vysílat svůj vlastní T V
program malým městským vysílačem na satelitním kmitočtu.
Vrátím se však k našemu bezdrátovému rozhlasovému vysílání, které máme v našem městě. Zařízení bylo
instalováno v roce 2001. Jedná se o analogové vysílací
zařízení, které ovládá naše pracovnice pomocí připojeného PC, pracující na frekvenci VKV. T oto zařízení umožňuje přímé vysílání, přípravu relací a nastavení času automatického odvysílání. Dále možnost selektivní volby podle zadaných skupin. T o umožňuje v případě potřeby
hlášení jen pro jednu obec. Zařízení je na radnici zálohované proti výpadku diesel. agregátem. Dačice mají jedenáct místních částí, různě umístněných v terénu. Při
šíření signálu vzduchem to přináší určité problémy při
příjmu na koncových bodech. Proto pro pokrytí celého
požadovaného území signálem byl vybudován převaděč
signálu na panelovém domě v Jiráskově ulici.
Rozvoj elektroniky je velmi dynamický, a tak elektronické zařízení rychle technicky stárne. Nejinak je tomu i u našeho městského rozhlasu. Jeden ze základních
požadavků je možnost napojení do jednotného systému
varování a vyrozumění obyvatel - IZS HZS, což stávající
systém neumožňoval. Proto byla provedena úprava vysílacího pracoviště digitální jednotkou VISO 401.
T ato jednotka umožňuje komunikovat s jednotlivými
přijímači v obcích. Např. kontrola funkčnosti, nastavení
hlasitosti atd. Přes veškerou techniku může být někde
problém se slyšitelností. V takových místech by mohl
pomoci rozhlasový přijímač, který umí přijímat i hlášení
místního rozhlasu doma v bytě. Ale ten bych představil
v dalším čísle zpravodaje. V letošním roce bude zajišťovat servis celého zařízení firma VEGA-COM. A tak
věřme, že dojde ke zlepšení funkčnosti celého systému
městského rozhlasu v Dačicích a jeho místních částech.
Rudolf Hájek, starosta
Garáž k dlouhodobé mu pronajmutí v Dačicích
Nabízíme od dubna (nad restaurací Stadion)
Te l. 603 236 669

Město Dačice zveřejňuje záměr

Pronajmout nebytové prostory
místnost č. 147 o ploše 37,17 m2
(solárium), v 1. patře v obchodním
centru Antonínsk á čp. 15/II,
včetně společně užívaných nebytových prostor,
tj. schodiště, chodby a soc. zařízení.
Zájemci se mohou k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky – žádosti, a to písemně odboru správy
majetku města, prostřednictvím podatelny MěÚ
v Dačicích, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
Informace podají pracovníci odboru správy majetku
města MěÚ v Dačicicích, Krajířova 27/I,
kancelář č. 102, tel. č. 384 401 228, 384 401 227.

ME RL IN
(vchod z průjezdu u prodejny ARMY, KARPO a bufetu
Pod věží)
*****************************************
v surfování rychlostí DSL za 0,50 hal./min
v černobílé kopírování
www.ne tarmy.cz

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

3/2005

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Výroční členská schůze
Českého svazu včelařů
Každý rok se schází Český svaz
včelařů v Dačicích ke své pravidelné
výroční členské schůzi. Ne jinak tomu
bylo i v letošním roce. Je to ohlédnutí
za minulou včelařskou sezónou, ale hlavně za spoustou
práce a času, který musí včelaři svému zájmu věnovat.
Nelze moc mluvit o ekonomické motivaci. Je to hlavně
vztah k přírodě, kde včely pomáhají udržet biologickou
rovnováhu i zemědělskou produkci. T o je však téma pro
zasvěcené.
Dačický svaz včelařů
má celkem 123 členů, dá
se říci, že převážně v seniorském věku. Včelařský
kroužek při základní škole
Boženy Němcové má pak
šest adeptů tohoto krásného zájmu. Myslím si, že k lásce ke včelám musí člověk
dozrát, je to určitý postoj k životu. T aké asi proto je více
včelařů - seniorů. Od roku 2000 se počty včelstev snížily
o jednu třetinu. Přesto bylo zazimováno 1 873 včelstev.
Když už se med vyprodukuje, je ho potřeba také prodat,
aby bylo na cukr pro krmení včel a ostatní náklady. Ale
med se vykupuje za nízké ceny a tak je opět problém.
Je toho ještě hodně s čím se musí český včelař potýkat. Byl jsem poprvé na takovém setkání a mohu říci, že
bylo pro mne velmi poučné. A tak na závěr si přejme, aby
„Svatý Ambrož“ držel nad všemi včelaři ochrannou ruku
a český med měl stále dobré jméno u nás všech.
Poznámka: svatý Ambrož je patronem včelařů na
základě legendy, která vypráví o tom, jak se malému dítěti v kolébce usadil na obličeji roj včel a aniž mu jediným bodnutím ublížil, odlétl.
Rudolf Hájek, starosta

Informace z partnerského města
Gross-Siegharts
Dne 6. bře z na 2005 se v našem
partnerském městě Gross-Siegharts
uskutečnily řádné komunální volby,
které s výrazným výsledkem potvrdily
„staronového starostu“ Ing. Maurice
Androsche. Místostarostou se stal Hans
Widlroither také z SPÖ. Volební období je na 5 let. Přejeme všem zvoleným
hodně úspěchu v této náročné funkci.
14. bře z na 2005 se konala ve
Vídni ještě jedna významná událost. Na tiskové konferenci byla za přítomnosti význačných politických osobností Dolního Rakouska představena kniha s názvem
„Partnerská města a obce“ . Publikaci představil Prezident
Anton Koczur z I. I. Zentrum Gross-Siegharts, které knihu
vydalo. Jsou zde představena města a obce Dolního
Rakouska a jejich partnerské protějšky v různých zemích
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Evropy s krátkou historií o jejich partnerství. Mezi nimi je
i naše město, které letos 9. července oslaví 15 let navázání
kontaktů mezi městem Dačice a městem Gross–Siegharts.
Mimo našeho města má Gross-Siegharts ještě partnerské
město v Polsku - Poniatowa a v Rakousku – Gaming.
Partnerství měst a jejich občanů je velkým přínosem ve
vzájemném poznávání a spolupráci v rámci budování společné Evropy.
Rudolf Hájek, starosta

Plošné vypalování porostů
Letošní dlouhá zima s tuhými mrazy a přívaly sněhu
je už minulostí a většina majitelů domů, chat, chalup,
a zahrádek se již nemůže dočkat, až začne se zvelebováním a zkrášlováním svého okolí. Mnozí řeší problém,
jak se zbavit shrabané suché trávy, listí a dalších odpadů.
Někteří to řeší spalováním na hromadách za dozoru, jiní
plošným vypalováním porostů.
Dovoluji si upozornit na Nařízení kraje č. 1 z roku
2002, ze kterého vyjímám nejdůležitější informace. Toto
„Nařízení“ je též dostupné na internetových stránkách
Krajského úřadu v Českých Budějovicích. (www.krajjihocesky.cz), záložka – legislativa kraje – seznam vydaných právních předpisů kraje.
Účelem tohoto nařízení je stanovit povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů (podnikajících fyzických
osob) k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požárů.
Dobou zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se pro
účely tohoto nařízení rozumí období:
a) sklizně pícnin, obilovin, slámy a úsušků, jejich posklizňové úpravy a skladování; je vymezena zahájením hlavních přípravných prací spojených se sklizní
a ukončena skladováním;
b) provádění požárně nebezpečných činností v lesích
spojených s činnostmi, které jsou prováděny při hospodaření v lese1) a využívání přírodního prostředí
k rekreačním účelům v období sucha; z a období sucha 2) se pro úče ly tohoto naříz e ní považuje období
od 1. 4. do 31. 10. kale ndářního roku;
c) mimořádných klimatických podmínek.
Konkrétní stanovení podmínek požární bezpečnosti
v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů a povinností
fyzických osob, právnických osob, podnikajících fyzických osob je uvedeno v Nařízení kraje č.1/2002.
Každý občan, který se chce zbavit odpadu jeho spálením, je toto povinen oznámit Územnímu odboru hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci na tel.
čísle 384 370 011. Vlastník movité nebo nemovité věci
nesmí nad míru obtěžovat sousedy pachem, popílkem,
kouřem, plyny atd. z této činnosti vznikajícími.
1)

§ 20 a § 32 odst. 1 písm. c) zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve zn. pozd.předp.,
§ 1 odst. 2 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve zn. pozd.
předpisů,
2)
32 odst.2, zák. č. 289/1995 Sb., lesní zákon,

Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí
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Informace pro ubytovatele
Infocentrum Dačice připravilo pro
ubytovatele nabídku spolupráce na rok
2005 ve formě aktualizované smlouvy o
propagaci služeb v cestovním ruchu, která
má za úkol zjednodušit a zpřístupnit možnost prezentace
všem ubytovatelům v Dačicích a širokém okolí.
Zásadní změnou, která nastala oproti předcházejícím
letům je cena, která se sjednotila a činí 300 Kč ročně. Za
tento paušální poplatek bude infocentrum zajišťovat propagaci ubytovacích kapacit následujícím způsobem:
ü propagaci ubytovacích služeb na oficiálních webových stránkách Infocentra s uvedením kontaktu, základním popisem, fotografiemi včetně odkazu na vlastní webové stránky
ü uvedení ubytovatele v katalogu, který je předkládán
návštěvníkům a zájemcům o ubytování k nahlédnutí
v prostorách infocentra
ü rozesílání informací o poskytovaných ubytovacích
službách prostřednictvím elektronické pošty informačním centrům, cestovním kancelářím a dalším organizacím působícím v oblasti cestovního ruchu, jednotlivcům na vyžádání
ü poskytování informací po telefonu
ü rozesílání informací a propagačních materiálů o ubytovatelích na vyžádání prostřednictvím České pošty
ü umístění vlastních propagačních materiálů ubytovatelů v prostorách Infocentra Dačice
ü propagaci zastoupeného na veletrzích cestovního ruchu
(Regiontour, Holiday World aj.)
Zkušenosti z praxe nás utvrzují v tom, že informační
střediska si našla v cestovním ruchu své nenahraditelné
místo a návštěvníci a turisté si zvykli je vyhledávat při
svých cestách, stejně jako si prostřednictvím jejich internetových stránek vyhledávat tipy a nabídky na kulturní
vyžití, historické památky, možnosti ubytování, stravování, půjčovny kol a další informace o lokalitách, k jejichž návštěvě se chystají.
Výzva ke spolupráci neplatí pouze pro ubytovatele,
nabízíme spolupráci rovněž provozovatelům stravovacích
služeb, dopravcům a všem, kteří provozují služby cestovního ruchu.
Pokud máte zájem prezentovat a zviditelnit své ubytovací nebo stravovací zařízení prostřednictvím Infocentra
Dačice, kontaktujte nás na: tel. 384 401 265, 384 401 275,
e-mail: info@dacice.cz, adresa: Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

S. GALERIE

Česká firma nabízí práci na plný úvazek i na doma,
vhodné pro ženy na MD.

Tel: 777 015 393 (mezi 12:00 – 18:00 h)
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Jihočeské pivní stezky
Jedním z výletních cílů se v nadcházející turistické sezóně mohou stát
Jihočeské pivní stezky. V průběhu
roku 2004 zrealizovala Jihočeská
centrála cestovního ruchu projekt s tímto názvem za
podpory Jihočeského kraje a jeho cílem je obohatit turistickou nabídku jižních Čech o další zajímavé téma spojené s tradicemi regionu. Projekt počítá s využitím tradice
pivovarnictví v jižních Čechách pro rozvoj cestovního
ruchu a rozšíření nabídky a možností pro přijíždějící
turisty. Vhodné lokality s vysokým potenciálem pro realizaci tohoto produktu v jižních Čechách jsou především
Českobudějovicko, Českokrumlovsko, T řeboňsko a Písecko - Strakonicko, které disponují tradicí výroby piva a dostatečným objemem služeb.
Do trasy Jihočeských pivních stezek je zapojeno šest
velkých pivovarů: Budějovický měšťanský, Budvar,
krumlovský Eggenberg, třeboňský Regent, protivínský
Platan a strakonický Nektar a nabídku doplňují ještě dva
minipivovary - pivovarské dvory Zvíkov a Lipan z Týna
nad Vltavou. Všechny pivovary nabízejí exkurze spojené
s výkladem o vaření piva a ochutnávkou.
Vedle prohloubení znalostí o historii pivovarnictví,
ochutnávek výborného piva a typické jihočeské gastronomie mohou turisté poznat a navštívit i další historická
místa a kulturní akce, které jihočeský region nabízí.
Více informací o projektu, který získal ocenění odborné poroty na veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2005,
je k dispozici na www.jiznicechy.cz/pivnistezky.
Naděžda Mastná, odbor kultury cestovního ruchu

Vyhodnocení prodeje samolepek
Nevhazujte reklamní materiály
Pořadatel celorepublikové akce „Nevhazujte reklamní
materiály“ , kterým je
Společnost přátel přírody se sídlem v Liberci,
byl mile překvapen výsledkem, který přineslo
vyhodnocení roku 2004. Celkem se prodalo 8 171 kusů
samolepek, čímž byly získány prostředky na vysazení 408
nových stromů.
Do podpory prodeje samolepek se v průběhu loňského
roku zapojilo 112 informačních center, které převážně za
nulovou provizi pomáhají Společnosti přátel přírody
podporovat a šířit myšlenku ochrany přírody. Infocentrum
Dačice vstoupilo do této akce v srpnu 2004. Samolepku si
zde zakoupilo již více jak 60 zájemců a v celkovém pořadí jsme se ke konci roku umístili na pěkném 25. místě.
(Pořadí bylo sestaveno na základě přepočtu počtu prodaných samolepek k počtu obyvatel v daném městě).
Prodej samolepek pokračuje i v tomto roce. Na infocentru jsou k zakoupení za 10 Kč. Společnost přátel
přírody děkuje všem lidem, kteří podporují a provádějí
aktivity ve prospěch přírody, krajiny a trvale urdžitelného
života.
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Oživování zaječí krve v okolí Dačic
Vzhledem k tomu, že za posledních
pět let byl zaznamenán rapidní úbytek
zajíců v honitbách v okolí Dačic, i když
v posledních deseti letech v honitbě
Chlumec nebyl loven, domluvili se myslivci z Chlumce,
Peče, Cizkrajova a Červeného Hrádku na zakoupení živých zajíců od Interlovu. Celou akci si vzal na starost
předseda MS Chlumec, pan Ivan Coufal. Díky jeho obětavosti a osobní iniciativě se podařilo dovézt do Dačic dvacet párů zajíců, kdy jeden pár vyšel každé myslivecké
sdružení na 5 400 Kč. V mysliveckém sdružení Chlumec
na tuto akci přispěl každý člen jednou tisícikorunou.
9. ledna 2005 se znovu po 40-ti letech podařilo vypustit do honiteb celkem čtyřicet zajíců. Do honitby MS
Chlumec bylo vypuštěno pět párů. T ři páry do lokality
Židoušek - Mrvkův háj a dva páry do prostoru „Basy“ –
lokalita mezi Hradišťkem a Chlumcem. Podle dosavadního pozorování se zdá, že tito vypuštění zajíci se dobře
aklimatizovali a proto je naděje, pokud bude zajištěn
v revíru relativní klid, že tato akce přispěje ke zvýšení
početního stavu v přírodě. Všechna zúčastněná myslivecká sdružení se zavázala, že minimálně po dobu tří let tuto
zvěř nebudou lovit.
Na konci mého příspěvku bych chtěl poprosit spoluobčany, kteří objeví usmrceného zajíce, který bude mít
v levém ušním boltci červenou plechovou značku, aby
toto ohlásili panu Jaromíru Benešovi na městskou policii
v Dačicích.
J. Beneš, mysl. hospodář, MS „T erčadlo“ Chlumec

Vítání ptačího zpěvu
Pojďte s námi už potřetí přivítat
ptačí zpěváky, kteří se vrátili z dálekých krajin. Společně oslavíme Vítání ptačího zpěvu (International Dawn
Chorus Day), při kterém se každý rok
na začátku května schází tisíce příznivců ptactva a přírody, aby naslouchali písni probouzející se přírody.
Akce se bude konat v Dačicích 30. 4. a v Te lči 1. 5.
V obou případech začneme v 7:00 h za každého počasí.
Sraz v Dačicích bude u kašny na horním náměstí a v Telči
před hlavní bránou do zámku. Provázet nás bude Petr
Křížek. V případě pěkného počasí proběhne ukázka odchytu ptactva do sítí. Dalekohledy a dobrou náladu určitě
nezapomeňte doma. Pořádá ZO ČSOP Vysočina. Případné
informace: Hana Uhlíková tel. 723 130 202, hau@post.cz.

Jitka Danyiová
ČIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTÍ
(koberce, sedačky…)
Nivy 164/IV, Dačice
T el.: 602 424 563
602 848 294

Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/fax: 384 420 292

www.stef l-tour.cz,
cestovka@stefl-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696
Nabízíme:

8. – 14. 4. Ade lbode n - 1400– 2400 m n.m. 8 500 Kč
- jedno z nejpopulárnějších středisek ve Švýcarsku v oblasti je 200 km
sjezdových tratí, 50 lanovek a vleků, 67 km výborných běžeckých tratí,
pro snowboardisty 2 funparky . Uby tování: HOTEL ALPENROSE –
turistický hotel v centru města, cca 5 minut pěšky od lanovek a skibusů,
2 – 5 lůžkové pokoje s palandami, umy vadlem s teplou i studenou vodou,
sprcha a WC je společná na chodbě. K dispozici je společenská místnost,
která slouží zároveň jako jídelna s občerstvením. V hotelu je bar a herna
s kulečníky a s dalšími společenskými hrami.
Program:
9. 4. - v ranních hodinách příjezd, možnost ly žování, večeře, nocleh
10. – 14. 4. - ly žování, večer odjezd do ČR (návrat 15. 4. v ran. hodinách)
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 5x nocleh v hotelu Alpenrose, 5x polopenzi, pojištění CK proti úpadku, 5 denní skipas (možnost
dokoupení skipasu na den odjezdu na místě), cena nezahrnuje: pojištění
léčebných výloh (14 Kč/os./den), odjezdová místa: Praha (22 hod.),
Jihlava, Dačice, další místa nástupu dle dohody , bližší informace v CK.
Poznávací zájezdy
9. 4.
24. 4.
29. 4.
7. 5.

Kultura – cena zahrnuje vstupenku + dopravu
Cats – muzikál – Divadlo Milenium
895 Kč
Hra kouzel a magie – divadlo kouzel, Magic
350 Kč
Hall! Představení pro děti.
Holiday on Ice – americká lední revue
840/740 Kč
Tři mušketýři – muzikál Divadlo Brodway
930 Kč

7. 5.
14. 5.
20. 5.

Údolím řeky Dyje v Rakousku
Magická esa – divadlo kouzel, Magic Hall
Jaroměřice n. Rok., Moravský Krumlov,
Mikulov, Šatov – malovaný sklípek

450 Kč
550 Kč
390 Kč

4. 6.
11. 6.

Čert a Káča – opera, Národní divadlo Praha
Dolnorakouské kláštery

750 Kč
560 Kč

Zámky Jižních Čech + Babička – otáčivé
hlediště Český Krumlov
5. 7. Babička – otáčivé hlediště Český Krumlov

25. 6.

790 Kč
710 Kč

Novinka 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
WELLNESS - 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, Slavonice, tel.: 728 850 432
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Úspěch dačických gymnazistů
v zeměpisné olympiádě
V úterý 15. března se v Domě
dětí a mládeže v Jindřichově Hradci
konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. V silné konkurenci soutěžících
z celého okresu si velmi dobře vedli
žáci Gymnázia v Dačicích. Do okresního kola byli nominováni vítězstvím ve svých kategoriích ve školním kole, které proběhlo 17. února.
V kategorii A okresního kola obsadil 2. místo Lukáš
Vacuška z primy, v kategorii B zvítězil v okresním kole
Vojtěch T rčka ze sekundy. Oba si tím zajistili postup do
krajského kola. Elišce Leitgebové na 3. místě v kategorii
C uniklo postupové místo do krajského kola o jediný bod.
Jan Puchnar ze sexty obsadil v kategirii D (střední školy)
2. místo, doplní tedy skupinku dačických gymnazistů
postupujících do krajského kola soutěže. T o se uskuteční
ve středu 13. dubna v Českých Budějovicích.
PaedDr. Aleš Morávek, Gymnázium Dačice

Škola vyhrála v soutěži sportovní
Duhové hřiště za dva milióny
Základní škola Boženy Němcové v Dačicích vyhrála v soutěži
Nadace Duhová energie „Jak to vidím já“ sportovní Duhové hřiště za
dva milióny.
O hřiště soupeřila s dalšími šedesáti projekty z celé
republiky, vyhrát mohly jen tři. V kraji letos nadace navíc
finančně podpoří výstavbu dalšího Duhového hřiště v
Milevsku. Celkem nadace v roce 2005 rozdělí mezi tři
výherce a devět úspěšných žadatelů o hřiště 24 miliónů
korun.

Hory byly naše
Již podeváté vyrazili žáci ZŠ Komenského na lyžařský výcvik do hor. Letos byla jejich útočištěm od 5. do
12. března chata MD v Sedmidolí nad Špindlerovým Mlýnem.

T éměř 50 žáků 7. tříd se zde učilo základům sjezdového a běžeckého lyžování a letos poprvé přibyl mezi
mládeží tolik populární snowboard. Díky instruktorce
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Ireně Pekárkové začali žáci pronikat do tajů tohoto adrenalinového sportu pod odborným vedením.
Sněhové podmínky jsou letos dobré i u nás, ale to co
nás čekalo na hřebenech Krkonoš některým doslova
vyrazilo dech. V Sedmidolí byla více než dvoumetrová
sněhová nadílka a během našeho pobytu padla i třímetrová hranice. Počasí nebylo úplně ideální, ale každý den
jsme jezdili po nádherném prašanu a objevovali kouzla
tohoto bílého sportu.
K nezapomenutelným zážitkům patří sjezd do Špindlu, výjezd autobusem na Špindlerovku a návrat přes Moravskou boudu do Sedmidolí. Beseda se členem KRNAPU a večerní programy zakončované diskotékou, byly
hezkými tečkami za prožitými dny. Celý kurz zakončovaly tradiční závody ve slalomu, sjezdu a běhu na lyžích.
Dnes už není důležité, kdo zvítězil, užili jsme spoustu
legrace, poznali mnoho nových zážitků a mnozí si
vytvořili k horám a k lyžování vztah, který je bude do hor
vracet.
Letošní lyžařský kurz patřil za mé dlouholeté praxe
k nejlepším, bylo to určitě zásluhou všech účastníků, ale
především díky instruktorům J. Ficovi, I. Pekárkové, L.
Vyhlídalové a MUDr. S. T omanové. A věřte sborové
DĚKUJEME, DĚKUJEME, které znělo autobusem před
příjezdem do Dačic bylo balzámem na duši starého a otrlého pedagoga.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

Studenti z Vídně na dačickém gymnáziu
Dvakrát během necelých dvou týdnů se
setkali studenti gymnázia se svými kamarády z Vídně. 8. března
2005 zavítala do Dačic
skupina padesáti žáků
a čtyř učitelů, aby oplatili naši návštěvu z loňského roku.
Kvůli zdržení na rakouských hranicích (jeden student
z Bosny neměl patřičné vízum) jsme byli nuceni jejich
pobyt v naší škole zkrátit, aby stihli další program, který
jsme pro ně připravili. Velmi se jim líbilo hlavně ve sklárnách v Antonínově Dole a prohlédli si také historické
centrum T elče. Na závěr jejich pobytu jsme obdrželi pozvání do Vídně a příslib, že nám ukáží další zajímavosti,
které jsme si loni nestačili prohlédnout.
16. března 2005 pak přijeli další žáci téhož vídeňského gymnázia - tentokrát to byla skupina dětí, která se
zúčastnila tzv. Evropského týdne v Gross-Sieghartsu, kde
se žáci dovídali vše o Evropské unii a navštívili i jeden
z nových států EU - naší republiku. Do Dačic přijelo opět
téměř 50 studentů. Část absolvovala společný program se
studenty z ISŠT O a druhá skupina s našimi studenty. Dopoledne si žáci vyměňovali ve škole poznatky o Rakousku
a České republice, po obědě pak absolvovali společnou
„Fotoralley“ , při níž vyhledávali objekty podle fotografií
a plnili i další zajímavé úkoly, při nichž mohli uplatnit
nejen jazykové znalosti, ale i navázat nová přátelství.
Alena Pízová, ZŠ a Gymnázium Dačice
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Oslavy Dne Země
Mateřská škola Za Lávkami
a Občanské sdružení
„LÁVKY“
pořádají v ne dě li 17. 4. 2005 od 14:00 do 17:00 h
z ábavné odpole dne u příle ž itosti oslav Dne Ze mě .
V areálu zahrady MŠ Za Lávkami si můžete ověřit
svou zručnost, znalosti o přírodě a občerstvit se. Vstupné
je dobrovolné, pouze u občerstvení a některých stanovišť
se bude platit zaláveckými tolary, které si lze opatřit v areálu. V případě deštivého počasí bude program omezen
v prostorách MŠ. Srdečně zvou pořadatelé.

Zprávičky ze Sluníčkové třídy MŠ
„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“
J. A. Komenský
Chtěla bych se s vámi podělit o zážitky, které jsme
společně prožili v naší Sluníčkové třídě Mateřské školy
v ulici B. Němcové v Dačicích.
V dnešní závratně rychle se rozvíjející době počítačů
a internetu jsme se první březnový týden věnovali tématu
Kniha – náš kamarád. Každé z dětí mělo možnost si do
školky donést svoje oblíbené knihy a společně s maňáskem jsme si přiblížili jejich kouzelný svět. Jeden den jsme
se věnovali pohádce O Koblížkovi – tu jsme si také nakreslili, zazpívali si i zdramatizovali.
Při vyprávění pohádky O Honzovi jsme se rozhodli,
že si upečeme pravé pohádkové koláče. Druhý den si
děti nosily různé
dobrůtky ke zdobení koláčů a těšili jsme se, až
nám paní kuchařky zadělají těsto.
T řída se změnila
v provizorní pekařství a snad každý se musel usmát při pohledu na malé
kuchtíky s upatlanými pusinkami, kteří vystrojeni zástěrkami, dle své fantazie tvořili a zdobili svůj koláč. Než
se nám naše výtvory upekly, zazpívali jsme si oblíbené
písničky. Při odchodu domů si každý nesl ten svůj
nejkrásnější pohádkový koláček.
Závěrem týdne jsme se vypravili na malou exkurzi do
dačické knihovny. Celý zábavně – naučný program
probíhal ve velice přátelské a milé atmosféře. Paní
knihovnice své vyprávění o knížkách často doplňovala
hádankami i zajímavými příběhy ze života. Děti byly
nadšené a s radostí si půjčovaly knihy, které si mohly
prohlédnout v příjemném prostředí. Paní knihovnici neobvyklý zájem potěšil a seznámila děti s nabídkou bezplatné registrace malých čtenářů do 7 let věku. T éto
nabídky brzy využilo několik rodičů, kteří se přišli se
svými potomky přihlásit.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 12

Věřím, že se nám podařilo dětem připomenout důležitost knížek, které v dnešních dnech pomalu upadají v zapomnění a myslím, že spokojeni byli všichni zúčastnění.
Lenka Kučerová, MŠ v ul. B. Němcové

Duben v DDM Dačice
22. 4. De n Ze mě v areálu konírny v Malém Pěčíně ve
spolupráci s Jezdeckým klubem. Program pro děti
i rodiče je připraven od 14:30 h.
23. 4. Cyklistický výle t spojený s čištěním studánek.
Sraz zájemců je v 9:00 h u DDM Za Lávkami.
Děti do 10 let se mohou zúčastnit pouze za doprovodu dospělé osoby. S sebou uzeninu na opékání.

Domovinka informuje
v Ve dnech 7. – 18. března probíhala v Domovince velikonoční výstava. Návštěvníci mohli shlédnout výrobky
seniorů z charitních domovů pokojného stáří v Kamenici u Jihlavy, Lukách nad Jihlavou, T elči a Nové Říši,
keramiku z jihlavského Centra u Větrníku, práce lidí
mentálně a kombinovaně postižených ze stacionáře
Úsměv v T řebíči a také ruční práce domácích tvůrců
z Dačic a okolí.
v 7. března 2005 byla hostem Domovinky paní Dědková,
která nám předvedla zdobení perníků.
v 29. března 2005 se v Domovince setkali všichni příznivci ručních prací.

Seniorské setkání v Domovince
12. dubna v 15:00 h zveme příznivce Seniorských setkání do Domovinky na vzpomínání blízká i dávno minulá.
Naším hostem bude dačický rodák pan Ludvík Štěpán.
Posedíme si v kruhu příjemných lidí, vyslechneme pár
příběhů a vzpomínek a zazpíváme si písničky za doprovodu harmoniky. Srdečně zvou pracovnice Domovinky
v Dačicích.
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Drama před koncem války
Partyzánská skupina Lenka – jih
I když bylo od roku 1944 téměř jasné, že válka skončí
porážkou Německa, dačického regionu se dotkly dramatické válečné události právě v tomto posledním roce
války.
V noci ze 4. na 5. května 1944 seskočila na Třebíčsku
u Kramolína západní paraskupina Spelter, kterou tvořili
čtyři českoslovenští vojáci. Velitelem byl štkpt. Břetislav
Chrastina, jeho zástupcem rotný Jaroslav Kotásek a dále
byli členy skupiny rotný Rudolf Novotný a četař Jan
Vavrda. Úkolem skupiny bylo rádiové spojení s Londýnem pomocí radiostanice LENKA a organizace sabotážních akcí na území Moravskobudějovicka a jihozápadní
Moravy. Po několika peripetiích zůstala v regionu aktivní
pouze dvojice Novotný – Vavrda. T i se přesunuli do Šašovic na Moravskobudějovicku, kde se jim podařilo získat
nové spolupracovníky. S pomocí místních obyvatel se
Janu Vavrdovi podařilo také opět navázat spojení s Londýnem. Skupina tak rozvinula od podzimu 1944 zpravodajskou a organizační činnost v prostoru Dačice – T elč –
Náměšť nad Oslavou – Oslavany – Vranov nad Dyjí a oba
parašutisté měli toto rozsáhlé území rozděleno na dvě
oblasti.
Dačice měl ve svém záběru
rotný Jan Vavrda. Parašutisté
dokázali v následujících měsících spojit aktivity roztroušených skupinek odbojářů do
poměrně silného partyzánského
hnutí, na které bylo napojeno
kolem 250 spolupracovníků.
Oddíly v Šašovicích, Domamili
či Jaroměřicích dokázaly zejména v roce 1945 zorganizovat
několik významných akcí. Přepomník A. Mrvky
pady německých oddílů a sabotážní akce se v širší míře odehrály především v dubnu
1945. V dubnu byly též díky spojení s Londýnem provedeny dva velké shozy zbraní a materiálu (9 tun) u Šašovic.
Do přelomu dubna a května patří také velká sabotážní
akce, která bezprostředně zasáhla i Dačice. Dne 1. 5. 1945
došlo ve spolupráci šašovických a dačických odbojářů k
vykolejení německého vojenského vlaku u T oužína. Celá
akce si však vybrala mezi partyzány svou oběť, když byl
německými pronásledovateli zastřelen účetní šašovického
velkostatku Augustin Mrvka. Akce partyzánské skupiny
Lenka – jih jsou hodnoceny jako velice úspěšné. Skupina
Spelter tak byla jednou z mála skupin, kterým se podařilo
v obtížných protektorátních podmínkách splnit svůj úkol.
Z velké míry to byla zásluha místních odbojářů, kteří
dokázali v tomto případě zásadním způsobem pomoci
výsadkářům vlastní aktivitou. Skupina Lenka – jih pak
nesehrála svou důležitou roli pouze ve válečných letech,
ale její členové se v mnoha případech stali členy nových
místních národních výborů a ovlivňovali tak život regionu
i v dalších letech.
PhDr. Michal Stehlík
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Co skrývají a nabízejí nové webové
stránky městské knihovny
na doméně mkdac.cz ?
Proč nové webové stránky? Webové stránky knihovny
na doméně města (http://www.dacice-mesto.cz/knihovna)
fungovaly od roku 1998, kdy na jejich realizaci získala
knihovna grant od Ministerstva kultury z programu Veřejné informační služby knihoven. Naši čtenáři a uživatelé si
na ně cestu našli, o čemž svědčilo především využívání
online katalogu a počty přístupů, několik tisíc za měsíc.
V hodnocení webových stránek knihoven, které publikuje
jedenkrát ročně časopis Čtenář, naše stránky sice získávaly maximální počet bodů - s výjimkou cizojazyčných
mutací, které nemáme, ale postupem doby, zvyšováním
počítačové gramotnosti uživatelů i přirozeným vývojem
jsme zjistili, že stránky nejsou tak přehledné a jasné, jak
by měly být a že se objevily nové požadavky, které by
měly stránky splňovat. Proto jsme se rozhodli, že se pokusíme nabídnout uživatelům nové stránky, které budou velmi přehledné, jasně uspořádané, moderní, neupovídané
a budou vedle klasických propagovat služby, které by bez
internetu nebyly možné. Jakmile si otevřete nové webové
stránky knihovny, měla by vám padnout do oka následující nabídka: ČTENÁŘSKÉ KO NTO , O NLINE KATALO G a VZKAZ KNIHO VNĚ.
Co najde te po ote vře ní své ho čtenářského konta ?
Najdete jednoduchý formulář, do něhož zadáte minimální
údaje: číslo své průkazky a PIN (buď datum narození
v pořadí – rok, měsíc, den, vždy dvoumístná čísla, nebo
čtyřmístné číslo, jakékoliv, které uvedete knihovnici do
své čtenářské karty v počítači v knihovně) a můžete se
podívat, zda některou knížku či časopis nemáte půjčené
moc dlouho, zda není některý titul, který máte půjčený
rezervovaný (žlutě podbarvený záznam) a je ho tedy potřeba vrátit, či kdy jste byli naposledy v knihovně.
Co najde te v katalogu na inte rne tu? V katalogu
městské knihovny můžete vyhledávat dokumenty podle
nejrůznějších hledisek. Nejobvyklejší je hledání podle
AUT ORA, NÁZVU či KLÍČOVÉHO SLOVA. Katalogu
je ale možné pokládat i složitější dotazy a kombinovat
kritéria pro vyhledávání. Při kliknutí na záznam dokumentu se vám zobrazí katalogizační lístek a lokace dokumentu, takže okamžitě vidíte, zda je dokument půjčený
nebo je k dispozici. Potřebný dokument si můžete elektronicky rezervovat.
Novinky, přírůstky knih a periodik jsou velice žádané
a každý návštěvník se s nimi může v katalogu průběžně
seznamovat, prohlížet si, co do knihovny přibylo. Může si
prohlížet všechny novinky, může si ale také vybrat, že
chce vidět např. pouze novinky z naučné literatury nebo
nová periodika. V katalogu je možné vyhledávat vedle
knížek také časopisy, které do knihovny odebíráme. Vroce 2005 jsme jejich nabídku podstatně rozšířili, takže si
snad každý vybere.
Významnou částí knihovních fondů jsou knížky o
regionu, o osobnostech spjatých s naším krajem. Vonline
katalogu je můžete vyhledávat klasicky (autor, název,
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klíčové slovo), případně zadat: signatura začíná (klíčové
slovo, téma) = REG. Přes online katalog knihovny je
přístup do souborného katalogu SKAT . Je to katalog, ve
kterém najdete naučnou literaturu z řady velkých městských knihoven v republice a vedle knih také katalog
článků z periodik. T akže pokud si budete chtít např. zjistit, v jakých novinách se psalo o dačické nemocnici, je to
velice jednoduché. T yto dokumenty sice nemáme přímo
u nás v Dačicích, ale můžeme Vám je obvykle rychle sehnat meziknihovní výpůjční službou (bude vás to stát pouze 30 Kč za poštovné). I objednání dokumentu z jiné
knihovny si můžete vyřídit přes webové stránky. Pro ověření objednávky jsou důležité kontaktní údaje!
Ve vz kaz u knihovně můžete požádat např. o prodloužení výpůjček, nutné je uvedení kontaktních údajů,
abychom mohli výpůjčky prodloužit a sdělit termín vrácení, případně mohli sdělit cokoliv jiného. Potěší nás, když
nám napíšete nějaký postřeh kolem knihovny, názor na
stránky, zda se vám s nimi dobře pracuje, co bychom
mohli vylepšit, co na nich chybí, co nejvíc využíváte.
Redakční systém stránek připravil Pavel Kamír
(www.camus.cz), finančně je podporuje město Dačice
jako zřizovatel knihovny a já mám jedno velké přání: aby
dobře sloužily uživatelům, aby byly dlouho funkční, stále
aktuální a příjemné.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Maškarní merenda v domově důchodců
Naši dříve narození spoluobčané bydlící v Domě s pečovatelskou službou
se zúčastnili maškarního setkání v Domově důchodců v Budíškovicích. Dokázali se
vrátit do mladých let
a oblékli si různé maškarní kostýmy. T akže
nejen mladí, ale i my,
dříve narození, se dokážeme pořádně bavit.
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Výstava keramiky, obrazů a šperků
v dačickém muzeu a galerii
Do 17. dubna je
v dačickém muzeu a
galerii přístupná společná výstava obrazů
Miloše Šimánka, keramiky Marie Lamperové a šperků Davida
T ichého. Slavnostního
zahájení výstavy v neděli 13. března se zúčastnilo na 150 zájemců. Keramiku
i šperk je možno na výstavě také zakoupit. V březnu je
muzeum s galerií otevřeno od pondělí do pátku a dále o
nedělích a svátcích odpoledne. V dubnu již začíná hlavní
sezóna a otevřeno je denně kromě pondělí.
Mgr. Marie Kučerová

Prodejna
KVĚTINKA
Ve lký výbě r
hrnkových
pokojových
kvě tin, řezané
kvě tiny…

Vokáčovo nám. 142/I, Dačice,
(nad videopůjčovnou)
tel.: 608 938 599
po, st, pá: 8 – 12 h, 13 – 17 h
út, čt: 8 – 12 h, 13 – 16:30 h

Raiffeisen stavební
spořitelna
Pravdova 1113/II, kance lář 1a – příz e mí,
dům odborů Jindřichův Hrade c
po – čt: 8:00 – 16:45 h, pá: 8:00 – 15:00 h
Ne jvýhodně jší výbě r úvě rů pro Vás
již s 0% akontací a bez poplatku za úvěr
úroková sazba od 2,99%, pevná po celou
dobu splátky
§ možnost odpisu z daní
§
§

§

Stave bní spoře ní
stále výhodné uložení financí se státní
podporou

AKCE BATOLE!

Dětské, dámské a pánské
oděvy
Palackého nám. 28 - Zlatá ulička
(vedle budovy České pojišťovny )

Dačice

pro děti do 3 let - 1400,- Kč
příspěvek na uzavření smlouvy o stavebním spoření
T elefon kancelář: 384 361 348 – Kaiferová, Prokeš
Mobil: 606 241 688, 721 620 178,
e-mail: proke s.jose f@raz -dva.cz ,
kaife rova@se z nam.cz
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Slavnosti orchestrů

Fest Band Dačice
2005
2. – 3. července 2005

Dechový orchestr ZUŠ Vimperk
Další orchestr, který se začátkem letních prázdnin
představí na 19. ročníku přehlídky dechových orchestrů je
Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, který vznikl v roce 1991
a navázal tak na dlouholetou tradici dechových dětských
souborů, které působily ve Vimperku v 60. a 70. letech
v tehdejší Lidové škole umění.
V roce 1991 se ujal opuštěného a již skoro nefunkčního orchestru učitel ZUŠ pan Petr Staněk. V této době
měl 29 členů a po půlroční přípravě v červnu 1991 poprvé
vystoupil na veřejnosti. Od té doby začal pravidelně
koncertovat ve Vimperku a jeho blízkém okolí. Z původních pěti veřejných vystoupení v r. 1992 se v následujícím
roce značně rozšířila činnost orchestru, podstatně se zvětšilo množství veřejných vystoupení a orchestr se vydal na
první zahraniční zájezd do SRN. Poprvé se zúčastnil soutěžního vystoupení na národní přehlídce dětských dechových orchestrů „Čermákovo Vysoké Mýto“ . Počet členů
se koncem roku 1993 rozšířil na 45 muzikantů. V tomto
roce začala spolupráce DO ZUŠ Vimperk s mažoretkami
při ZŠ T GM Vimperk. Mažoretky pod vedením paní učitelky Rückerové poprvé vystoupily společně s orchestrem
v červnu 1993 a sklidily velký úspěch.
V roce 1994 se kapelník a členové orchestru seznámili
se skladateli panem Jiřím Radou a panem Jaroslavem
Dufkem a začali s nimi spolupracovat. T ato spolupráce se
rozvinula k velkým projektům a oba pánové napsali přímo
pro tento soubor několik skladeb. Na základě této činnosti
vznikla ve Vimperku tradice každoročního setkání mládežnických dechových hudeb. V roce 1996 se dostavil po
velmi tvrdé přípravě první velký úspěch. Orchestr vyhrál
národní soutěžní přehlídku dětských a mládežnických
orchestrů „Čermákovo Vysoké Mýto“ . T éž několikrát
koncertoval v SRN na různých festivalech. V roce 1997
přišla nabídka od pana skladatele Jiřího Rady k natočení
několika skladeb na jeho profilové CD. T o se uskutečnilo
na podzim a bylo natočeno celkem pět skladeb tohoto
autora.
V roce 1998 se DO ZUŠ Vimperk přihlásil do celostátní soutěže dechových orchestrů základních uměleckých škol. Po vítězství v krajském kole v T řeboni postoupil orchestr do finále soutěže v Kolíně. Soutěž probíhala
v květnu za účasti konkurenčních kapel z celé republiky.
Orchestr ve své kategorii zvítězil a přivezl si tak jedno z
nejcennějších vítězství ve svém dosavadním trvání. Téhož
roku se soubor přihlásil do další soutěže - CONCERT O
BOHEMIA, kterou vyhlásil Český rozhlas. I zde zvítězil
a vystoupil na podzim v přímém přenosu na koncertě
vítězů. T en se uskutečnil ve Španělském sále Pražského
hradu. Ještě téhož roku byl DO pozván na mezinárodní
festival dětských a mládežnických orchestrů FIJO Cheb.
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V roce 1999 soubor opět zvítězil v prestižní soutěži
„Čermákovo Vysoké Mýto“ a v měsíci září jel na týdenní
turné do Lucemburska. O rok později se zúčastnil mezinárodního setkání dechových hudeb v Děčíně a absolvoval
asi třicet veřejných vystoupení po celé České republice.
Největším dosavadním úspěchem v historii orchestru
je ocenění ve zlatém pásmu v mezinárodní soutěži dechových hudeb PRAHA z roku 2001. V květnu téhož roku se
orchestru podařilo obhájit vítězství v celostátním kole
soutěže dechových hudeb základních uměleckých škol.
Nyní má DO ZUŠ Vimperk v plném obsazení 83 muzikanty a věkový průměr je 16 let. Orchestr hraje převážně
českou dechovou hudbu, ale ve svém repertoáru má zařazeny i koncertní skladby zahraničních autorů.

Jihočeská krajská přehlídka aneb
Dačické kejklování po páté
Přes razantní změny ve vedení Městského kulturního střediska Dačice, proběhla v roce 2005 krajská přehlídka bez
jakýchkoli problémů či zádrhelů. Díky
všem zainteresovaným, radnicí počínaje
a členy místního souboru konče, včetně
nového šéfa střediska Oldřicha Svobody, který byl neustále v pohybu, mělo setkání divadel skvělý servis a péči.
Lektorský sbor pracoval ve složení Majka Kotisová, Josef
Brůček, Vladimír Zajíc, kterým ku pomoci stál tajemník
Jiří Anderle.
Než popíši, jaké inscenace jsme během tří mrazivých
dnů viděli, nemohu si odpustit podotknutí směrem k některým souborům. Doba, kdy je kulturní střediska přebalovala, koupala, pudrovala, zmizela před více než deseti
lety, a jeden každý soubor je zcela svéprávným a samostatným subjektem bez pemprsek a kšír, tak jak jsme si
vždy přáli.
Nelze přece očekávat, že když se kdekoli v Čechách
vyhlásí krajská přehlídka, budou pořadatelé soubory nahánět a prosit. Přehlídky jsou dnes otevřené i mimo region,
a divadla, která mají zájem se prezentovat, musí o svoji
účast usilovat! V současné nabídce a poptávce naopak
pouze pořadatelé mají právo se rozhodnout - na základě
svých kritérií výběru - jaká divadla budou u nich hrát.
T akže různá pofňukávání, že ten či onen soubor nebyl
osloven a na přehlídku pozván, jsou nepatřičná. Vpřípadě
budějovického souboru, který si stěžoval i v novinách, je
to dokonce směšné jak samo o sobě, tak směrem k novému vedení MěKS, neboť budějovičtí na přehlídce hráli
několikrát, systém znají, takže raději ani nepřemýšlet,
proč se takto projevili.
Dačické kejklování skončilo, a hned nato začal hustě
padat sníh. Naštěstí padal na střechy, chodníky, ulice, a ne
do centra kultury. Neboť, a to je po více než půl roce
nejistoty dobrá zpráva, Jihočeská krajská přehlídka amatérského divadla zůstává v Dačicích. Zásluhu na tom má
radnice, kulturní středisko i občané. A že je zde pro
setkání jihočeských divadelníků zajištěné zázemí, více než
dostatečně prokázal průběh všech pěti ročníků.
Vladimír Zajíc

KULTURA

3/2005

1. 4., 2. 4., 3. 4. v 19:30 h
PRO TIVNÝ HO LKY
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

9. 4. v 17:00 h
PŘÍBĚH ŽRALO KA
Animovaný film USA
s českým dabingem,
Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 55 Kč
22. 4., 23. 4., 24. 4. v 19:30 h
15. 4., 16. 4., 17. 4. v 19:30 h
ZAHULÍME, UVIDÍME
DANNYHO PARŤÁCI 2
Film USA, Kanada, Německo
Film USA s titulky, vstupné 60 Kč,
S titulky, vstupné 60 Kč,
mládeži do 12 let nevhodný
mládeži do 15 let nevhodný
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8. 4. v 17:00 h a 19:30 h
9. 4., 10. 4. v 19:30 h
SVO WBO ARĎÁCI
Česká komedie
Vstupné 65 Kč, místenkový prodej
29. 4. a 1. 5. v 19:30 h
30. 4. v 17:00 h
WIMBLEDO N
Komedie USA, vstupné 55 Kč,
mládeži do 12 let nevhodný

13. 3. – 17. 4. 2005
7. 4. 2005 - Muzejní čtvrtek
Marie Lampe rová – ke ramika
Vladislav Burian: Arche ologické výz kumy na Dačicku
Miloš Šimáne k – obraz y, David Tichý – špe rk Dačice, Staré Hobzí, Bílkov; s fotografickým materiálem
výstava spojená s prodejem keramiky a šperků
Studovna muzea v 17:30 h
1. 4. – 30. 6. 2005
Druhá svě tová válka na Dačicku ve fotografiích a dokume nte ch
Výstava k 60. výročí ukončení II. světové války, výstavní chodba muzea.
9. 4. ve 21:00 h
Tane ční z ábava
Hraje skupina ROCKLE

Z UŠ

MMa G

Filmový klub promítá v komorním sále MěKS, projekce z DVD nosičů. Té ma mě síce : „Luchino Visconti“
9. 4. v 19:30 h
23. 4. v 19:30 h
Soumrak bohů – film Itálie - 1968
Smrt v Be nátkách – film Itálie - 1970

MěKS

FK

KI N O

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

15. 4. v 19:30 h
Žalman a spol.
Hlavní sál MěKS

20. 4. – 1. 5. 2005
Bare vná pale ta – absolventská výstava
prací výtvarného oboru v MMaG

23. 4. ve 21:00 h
Tane ční z ábava
Hraje skupina SECRET

7. 4. v 18:00 h
8. podve če rníče k
koncertní sál ZUŠ Dačice

29. 4. ve 21:00 h
Tane ční z ábava
Hraje skupina HORNET
28. 4. v 18:00 h
9. podve če rníče k
koncertní sál ZUŠ Dačice

