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ZASTUPITELSTVO
• schválilo rozpočet města na rok 2005
• schválilo uzavření smlouvy o převodu činnosti mezi
Městem Dačice, Nemocnicí Dačice a obchodní společností PP Hospitals, s. r. o., se sídlem Antonínská
85/II, 380 01 Dačice
• doporučilo radě města schválení uzavření smlouvy
o nájmu nemovitostí a věcí movitých mezi Městem
Dačice, Nemocnicí Dačice a obchodní společností
PP Hospitals, s. r. o.
• doporučilo radě města schválení uzavření smlouvy
o převodu činnosti mezi Nemocnicí Dačice a Územním střediskem záchranné služby v Českých Budějovicích
• schválilo Zásady a pravidla pro poskytování podpor
Města Dačic
• vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2005 o veřejném pořádku
• schválilo prodej pozemku pro stavbu rodinného
domku na Nivách do podílového spoluvlastnictví
J. Koutného a G. Dvořákové, každý id. ½, za Kč
381.200,-• schválilo prodej budovy skladu u ZŠ v Komenského
ulici včetně zastavěné plochy a nově vzniklé parcely
o výměře 426 m 2 do výlučného vlastnictví P. Kamíra za nabídnutou kupní cenu Kč 400.000,-- splatnou
ve dvou splátkách
• schválilo prodej domu č. 147 v ulici Na Rybníčku
včetně zastavěné plochy do výlučného vlastnictví
L. Kiena za nabídnutou kupní cenu Kč 2.511.000,-splatnou v plné výši v den podpisu kupní smlouvy
• schválilo uzavření smlouvy s Jihočeským krajem
o spolufinancování veřejné linkové osobní dopravy.
Město se bude na předpokládané ztrátě podílet částkou Kč 157.123,-• schválilo Pravidla a zásady prodeje bytů z majetku
města a harmonogram prací prodeje bytů v panelových domech Jiráskova 222 a 223, B. Němcové
348, Dlouhá 422 – 428 a v bytových domech U Stadionu 521 a 522

RADA MĚSTA

• schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací města, a to obou základních škol, mateřských
škol, školní jídelny, Městského muzea a galerie,
Městské knihovny a Městského kulturního střediska. Současně rada schválila, aby vytvořené zisky
těchto organizací byly přiděleny do jejich rezervních fondů vyjma MěKS, kde bude zisk použit na
pokrytí ztráty předchozích let

Zdarma do kaž dé rodiny
Únor 2005
• schválila hospodaření Nemocnice Dačice za rok 2004,
které bylo ukončeno ztrátou ve výši 4 437 000 Kč při
poskytnutém příspěvku městem ve výši 10 000 000 Kč.
Jednorázovou účetní operací provedenou na základě
vyhlášky 549/2004 Sb. byl výsledkově snížen fond reprodukce majetku a tím zvýšeny výnosy, přičemž
vzniklý účetní zisk byl použit na úhradu ztráty minulých let
• schválila poskytnutí příspěvku Nemocnici Dačice ve
výši Kč 1.550.000,-- na pokrytí závazků vzniklých
z pracovněprávních vztahů za měsíc leden 2005
• schválila uzavření mandátní smlouvy za Kč 45.200,-s obchodní společností ST AVONA Jihlava s. r. o. na
investorsko - inženýrskou činnost týkající se zabezpečení veřejné zakázky na přístavbu centrální šatny
v ZŠ v ul. B. Němcové
• jmenovala s účinností od 3. 2. 2005 do funkce vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu Naděždu Mastnou
• schválila vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března 2005,
jako připomínku 46. výročí povstání T ibeťanů proti
čínské okupaci
• schválila uzavření budoucí smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene se SÚS J. Hradec za účelem
zřízení kanalizační šachty v ulici Berky z Dubé
• schválila směrnici rady města č. 1/2005 O postupu
a protokolu zadávání veřejných zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne Kč
2.000.000 bez DPH
• schválila zprávu hlavní inventarizační komise o výsledcích inventarizace majetku města k 31. 12. 2004. Majetek města činil 665 mil. Kč
• vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 2+0 v ulici Nivy 162 s
J. Procházkovou. Jmenovaná si byt vylosovala
• vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 1+0 v Bratrské ulici 175
s J. Čeloudem. Jmenovaný si byt vylosoval

Zásady a pravidla pro poskytování
podpor Města Dačic
Rada města na své 54. schůzi konané dne 16. 2. 2005
vyhlásila dle Zásad a pravidel pro poskytování podpor
Města Dačic možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města.
T ermín pro podání žádostí je stanoven od 1. března
do 31. bře z na, 14 hodin. Výsledky výběru příjemců
budou vyhlášeny 15. dubna. Žádosti se předkládají na
předepsaném formuláři, který bude k dispozici na finančním odboru městského úřadu a na infocentru.
Bližší informace poskytne finanční odbor Městského
úřadu Dačice, tel: 384 401 220.
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Dvě otázky pro zastupitele

Výměna občanských průkazů

Odpovídá zastupitelka MUDr. Ladislava Fabešová
Co je podle Vás největší předností Dačic?
Jsem rodačka z Brna a do Dačic jsem přišla po promoci před 28 lety kvůli nemocnici. Líbila se mi moderní
stavba v tichém prostředí se slunnými pokoji a příjemnými vztahy mezi lidmi. T o vše korespondovalo s neosobními fakultními giganty. Považovala jsem a považuji
nemocnici za největší přednost města. Bereme za samozřejmost, že máme v místě trvale přítomnou lékařskou péči.
Důležitá je rovněž přítomnost středních škol, umožňujících mládeži studium v místě a prosperujících podniků, které udržují slušnou zaměstnanost ve městě.
Velký význam pro Dačice má i poloha v krásné přírodní oblasti, která poskytuje odpočinek a sportovní vyžití místním obyvatelům a zároveň dává dobré podmínky
pro rozvoj turistiky.

V letošním roce probíhá první etapa výměny občanských průkazů. Občané, jejichž průkaz byl vydán do
31. prosince 1994 jsou povinni do 30. listopadu 2005
požádat o vydání nového dokladu. Jedná se o všechny
typy občanských průkazů, převážně typu knížka, vydaných do 31. 12. 1994 a to i v případě, že v občanském
průkazu je vyznačena platnost „be z ome z e ní“.
Podat žádost o vydání a nový občanský průkaz si
vyzvednout je možno u kteréhokoli matričního úřadu na
území ČR. V Dačicích pak na pracovišti občanských průkazů nebo na matrice Městského úřadu v budově historické radnice čp. 1 na Palackého nám. v přízemí. K vyřízení je třeba si přinést stávající občanský průkaz a jednu
aktuální fotografii. Na úřadě se vypíše žádost, přičemž
pracovnice s vyplňováním na požádání pomohou.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru MěÚ

Co je naopak největším problémem a jaké vidíte řešení?
Největší přednost Dačic se stává i největším problémem. Nemocnice, především díky systémové chybě
ve zdravotnictví, hospodaří dlouhodobě se ztrátou.
Poslední dva roky probíhaly uvnitř i vně diskuse o jejím
dalším osudu. V minulém roce si dokonce zaměstnanci
nemocnice ke zlepšení její ekonomické situace nechali
dobrovolně snížit platy o 9,5 %. Přes nejistou atmosféru
pokračoval provoz dál, bylo hospitalizováno kolem 5000
pacientů, provedeno 1400 operací, narodilo se 300 dětí.
Zastupitelstvo vypsalo výběrové řízení na provozovatele
nemocnice. Z předložených nabídek bylo třinácti hlasy
rozhodnuto ve prospěch PP Hospitals, a. s. 1. 2. 2005 PP
Hospitals, s. r. o. převzala provoz nemocnice. Vzhledem
k narůstající nejistotě následovala řada výpovědí ze
strany zaměstnanců. Odchází osm lékařů, převážně
z operačních oborů. Celý další osud nemocnice, jejích
240 pracovníků a hlavně zdravotní péče o 40 000 obyvatel nyní leží v rukách pronajímatelů.
Jako další problém vidím dopravní situaci na Palackého náměstí, zejména na dolní křižovatce. Její projetí
v dopravní špičce ve směru od nemocnice, při často
zamlženém zrcadle, se rovná ruské ruletě.
A jaké vidím řešení problémů? Obecně všechny
problémy jsou řešitelné při dobré vůli, dobrých mezilidských vztazích, bez rivality mezi politickými stranami
v rámci komunální politiky.

Blíží se konec lhůt na uhrazení poplatků
ze psů a za komunální odpad
Lhůta pro zaplacení poplatku ze psa končí 31. 3.
2005, poplatku za odvoz komunálního odpadu 30. 4.
2005. Poplatky lze uhradit na pokladně MěÚ Dačice, případně po předchozí dohodě bezhotovostním převodem
z účtu. Bližší informace podá finanční odbor MěÚ Dačice, starý zámek, II. patro, č. dveří 222., tel: 384 401 219.

Harmonogram
přistavování ve lkoobje mových konte jne rů
bře z e n 2005
úklid bioodpadu

Stanoviště

T ý de n
10. 11. 12. 13.

Antonínská
Berky z Dubé

o
o

B. Němcové

o

Bratrská

o

Červený vrch

o

Dlouhá

o

Havlíčkovo nám.

o

Jemnická

o

Mládežnická

o

Na Vyhlídce

o

Vápovská

o

Bílkov

o

Borek
Dolní Němčice

o
o

Hostkovice

o

Hradišťko

o

Chlumec
Lipolec

o
o

Malý Pěčín

o

Prostřední Vydří

o

Toužín
Velký Pěčín

o
o

Poznámky :
Velkoobjemové kontejnery (dále jen VOK) budou rozmístěny na bývalá
stanoviště velkoobjemových kontejnerů.
VOK bude na stanoviště přistaven vždy v pátek příslušného týdne
a odvezen v pondělí (ve 12. týdnu v úterý) příštího týdne.
Přeplňování VOK a ukládání odpadů mimo prostor VOK není
dovoleno!

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 2/2005. Ročník desátý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing. Karel
Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401 211.
Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

2/2005

Matrika v roce 2004
Matrika v Dačicích zapsala v uplynulém roce celkem 310 narození, 69 sňatků
a 246 úmrtí. Prvním narozeným v roce
2005 byl Ondřej Kalenda z Hornic, prvním dačickým občánkem Radim Máša. Ze
310 narozených dětí bylo 166 chlapců a 144 děvčat.
Nových občánků našeho města bylo celkem 56, 22
chlapců a 34 dívek. Ve třech případech se narodila dvojčata. Nejvíce dětí se narodilo v měsíci srpnu – 33 a nejméně v listopadu – 17. 93 dětí se narodilo v neúplných
rodinách. Nejčastějšími jmény, která rodiče svým
ratolestem dávali, byla pro chlapce Jan a T omáš 13x,
Martin a Lukáš 9x, Vojtěch 8x. Nejvíce dívek dostalo
jméno T ereza 12x, Eliška a Natálie 10x a Veronika 9x.
Ze 69 zapsaných sňatků bylo
např. 25 uzavřeno v církevních objektech, 6 na zámku v Dačicích a 4 na
jiném místě (palouky, zahrady). Ve
42 případech byl alespoň jeden ze
snoubenců občanem našeho města.
Sňatek zde uzavřelo pět cizinců, jedna
občanka Švédska a Slovenska, dále
jeden ženich byl z T unisu a dva z Libye. Vstoupit
opakovaně do svazku manželského se rozhodli muži v
8 případech, ženy ve 12. Nejmladší nevěstě bylo 18 let,
nejstarší 47, nejmladšímu ženichovi bylo 20 let a nejstaršímu 51 roků. Ve 21 případech byla žena starší než
muž, v 5 případech se brali stejně staří snoubenci a u 33
zbývajících párů byl starší muž. Největší věkový rozdíl
u starší nevěsty činil 8 let, ženich byl v jednom případě
starší o 19 let. Muži nejčastěji uzavírali manželství ve
svých 30 letech 7x, ženy se vdávaly nejčastěji ve svých
26 letech 11x. Průměrný věk ženichů dosáhl 30 let,
u nevěst to bylo 27 let. Z celkového počtu 246 zemřelých
bylo 119 mužů a 127 žen. Dačických občanů zemřelo
celkem 49, z toho 22 mužů a 27 žen.
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ném vrchu tyto děti: Elišku Doudovou, Romana Sedláka,
T erezu Karpíškovou, Petru Mandelíkovou, Tomáše Wolfa, Kateřinu Böhmovou, a Radku Králíkovou.

Pohyb obyvatel v Dačicích a místních
částech v roce 2004
Poče t obyvate l v roce 2004
1. 1.
30. 6. 31. 12.

Společenská kronika
Viktor Martinů, Dačice
Štěpán Kučera, Dačice
Karel Průša, Dačice
Sabrina Heřmánková, Dačice
manželství: Martin Nosek, Slavonice
a Lenka Smažilová, Slavonice
Petr Kubík, Hodice
a Renata Nosková, T řešť
Karel Kalina, Cizkrajov
a Alena T áborská, Cizkrajov
úmrtí:
Jaroslava T eplá, 58 let, Dačice
Vladimír Koutný, 66 let, Malý Pěčín
Stanislav Šťastný, 59 let, Dačice
Anna Svobodová, 77 let, Dačice

Bílkov
Borek
Dolní Němčice
Hostkovice
Hradišťko
Chlumec
Lipolec
Malý Pěčín
Prostřední Vydří
T oužín
Velký Pěčín
Dačice I
Dačice II
Dačice III
Dačice IV
Dačice V
Dačice celkem

410
110
357
81
74
132
199
152
50
43
145
724
294
995
435
3 737
6 185

416
113
356
81
74
131
197
152
50
43
144
717
300
992
448
3 714
6 171

413
115
368
83
76
133
197
152
49
45
144
729
290
983
445
3 683
6 130

Starosta města Rudolf Hájek přivítal dne 29. 1. 2005
v obřadní síni za spoluúčinkování dětí z MŠ na Červe-

Ce lke m

7 938

7 928

7 905

Období od 15. 1. 2005 do 15. 2. 2005
narození:
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Rozpoče t mě s ta Dačice na r. 2005
Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání,
které se konalo 26. ledna, rozpočet města Dačic na rok
2005 jako přebytkový v těchto objemech:
příjmy
117 221,0 tis. Kč
výdaje
113 810,0 tis. Kč
přebytek
3 411,0 tis. Kč
splátky jistin úvěrů
3 061,0 tis. Kč.
K hlavním z ámě rům le tošního roku patří:
• podpora základních škol, mateřských škol a školních
jídelen, pro které je v rozpočtu vyčleněna částka
8,61 mil. Kč,
• podpora nemocnice, výdaje uvažovány ve výši 10
mil. Kč jsou rezervovány pro zdravotnictví,
• podpora zlepšování životního prostředí dokončením
výstavby plynovodu v Dolních Němčicích za 1,61
mil. Kč,
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací (na realizaci PD i vlastní práce se počítá s
5,80 mil. Kč, na jejich údržbu včetně čistoty pak ještě
s dalšími 4 mil. Kč),
• zajištění pitné vody - projektová dokumentace vodovodu Lipolec a Malý Pěčín za 300 tis. Kč, běžné výdaje 467 tis. Kč,
• podpora kultury s celkovými výdaji 6,37 mil. Kč,
• podpora zájmové činnosti - různých spolků a sdružení
rozpočtována ve výši 410 tis. Kč,
• podpora bytového hospodářství ve výši 2,78 mil. Kč,
• půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1 mil. Kč.

Příjmy
Daně z příjmů fyzických osob
daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
daň ze samostatné výdělečné činnosti
daň vybíraná srážkou- zvláštní sazba
Daně z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišťování životního
prostředí
poplatky za ukládání odpadů
poplatek za odnětí zemědělské půdy
poplatek za odnětí lesní půdy
poplatek za komunální odpad
Ostatní daně a poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z výherních hracích přístrojů
Výtěžek z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitostí

Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od příspěvkových organizací

tis. Kč
20 080,00
11 750,00
7 560,00
770,00
12 100,00
10 100,00
2 000,00
18 300,00
3 900,00
6 335,00
3 000,00
10,00
10,00
3 315,00
890,00
325,00
140,00
25,00
400,00
165,00
4 300,00
66 070,00
242,00
150,00
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Příjmy z pronájmu majetku
příjmy z pronájmu pozemků (i rybníky)
příjmy z pronájmu lesů
příjmy z pronájmu hrobových míst
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
příjmy z pronájmu vodohospod. zařízení
příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku
Přijaté sankční platby a vratky
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku
Přijaté splátky půjček

4 282,00
360,00
552,00
10,00
3 258,00
100,00
2,00
650,00
500,00
290,00
1 186,00

Nedaňové příjmy

7 300,00

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
Příjmy z prodeje movitého majetku

6 207,00
100,00

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem

6 307,00

Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem

Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hospodář. činnosti

Příjmy celkem
Výdaje
Deratizace
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby
Turismus, cestovní ruch
Pozemní komunikace
běžné výdaje
údržba včetně čistoty
signalizace - autobusové nádraží
Dopravní obslužnost
Vodní hospodářství
pitná voda
revize hydrantů včetně oprav a výměn
rozbory vody – Borek skládka
odvádění a čistění odpadních vod
kanalizační sběrač Dačice-úrok z půjčky
kanal. sběrač Borek-Bílkov-Dačice - úroky
vodní díla v zemědělské krajině
Školství
mateřské školy
mimořádné výdaje – mateřské školy
ZŠ Komenského ul. – příspěvek
ZŠ Komenského ul. – odpisy budovy
ZŠ Komenského ul. – mimořádné výdaje
ZŠ ul. B. Němcové – příspěvek
ZŠ ul. B. Němcové – mimořádné výdaje
školní jídelna - příspěvek
speciální škola budova, areál
Kultura
úhrada ztráty kina
městská knihovna

79 677,00
35 544,00
0,00
35 544,00
2 000,00
117 221,00

tis. Kč
20,00
42,00
24,00
860,00
3 974,00
820,00
3 150,00
4,00
158,00
769,00
400,00
50,00
17,00
100,00
64,50
87,50
50,00
7 793,50
2 800,00
237,00
1 442,00
178,00
565,00
1 347,00
115,00
1 000,00
109,50
6 372,50
330,00
1 515,00
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městské muzeum a galerie
městské kulturní středisko
kroniky
výdaje na Program regenerace MPZ
zpravodaj – Město Dačice informuje
místní rozhlas
oprava památníků padlých
ostatní záležitosti kultury
Tělovýchovná činnost
tělovýchova – výdaje na stadion celkem
příspěvky tělovýchova
Zdravotnictví - nemocnice
„Nivy“ - neinvestiční výdaje
Bytové hospodářství
Půjčky z fondu rozvoje bydlení
Veřejné osvětlení – provoz a údržba
Pohřebnictví
Správa nemovitostí v majetku města
nákupní středisko Červený vrch
budova OC Antonínská ul. - provoz
budova čp. 2/I.
budova čp. 4/I.
budova čp. 4/I. MěKS + Beseda
budova čp. 17/II. – disko Pod betonem
budova čp. 40 - Sportovní hala
budova čp. 41/I. Palackého nám.-lékárna
budova čp. 58/I. Palackého nám.
budova čp. 62/I. - ČSOB
budova čp. 96/I. a 229 Havlíčkovo nám.
budova čp. 147/I. Na Rybníčku
budova čp. 179/V. Komenského ul.
budova květinky – Kolář, WC
rekreační zařízení Lipnice
dispozice s majetkem
veřejné soutěže
daň z nemovitostí
daň z převodu nemovitostí
ostatní výdaje
Ochrana životního prostředí
separovaný sběr a svoz komun. odpadu
vzhled obcí a veřejná zeleň
Sociální péče
sociální dávky ze zákona
sociální výpomoc – město
sociální péče a pomoc pro staré občany
Obrana a bezpečnost
městská policie
krizové řízení
požární ochrana
Všeobecná veřejná správa
místní zastupitelské orgány
činnost místní správy
z toho: místní správa – věcné náklady
z toho: místní správa – osobní náklady
místní části – běžné výdaje

1 557,00
2 255,50
20,00
400,00
125,00
100,00
55,00
15,00
696,20
456,20
240,00
10 050,00
1 037,00
1 741,00
1 000,00
1 450,00
421,00
1 460,20
31,60
398,00
51,00
13,00
23,00
160,50
5,00
11,70
25,00
11,50
31,50
1,00
1,20
70,20
12,00
180,00
200,00
10,00
200,00
24,00
4 735,00
3 500,00
1 235,00
18 418,00
18 258,00
105,00
55,00
1 630,00
1 380,00
100,00
150,00
31 330,70
1 630,00
29 034,00
14 194,00
14 840,00
442,50

oprava budov občanských komisí
Příspěvky na zájmovou činnost-nespecifik.
Neinvestiční platby rozpočtům
Pohledávky vůči Pozemkovému fondu
Daň z příjmů právnických osob za obec
Finanční vypořádání minulých let
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Kapitálové výdaje

224,20
410,00
100,00
50,00
2 000,00
1 158,90
97 701,00
5 800,00
300,00
14,00
100,00
2 000,00
815,00
1 610,00
600,00
300,00
2 800,00
200,00
900,00
80,00
500,00
90,00
16 109,00

VÝDAJE CELKEM

113 810,00

Běžné výdaje
Rekonstrukce a PD místních komunikací
PD vodovod Lipolec a Malý Pěčín
Vodovod - přivaděč Velký Pěčín
PD–kanalizace Dyje II. etapa (Krajířova)
ČOV Toužín nákup - splátka
Školství
Plynovod Dolní Němčice
Dětská hřiště
Nákup nemovitostí
"Nivy" - infrastruktura
Plán odpadového hospodářství
Nákup investičního majetku pro MěÚ
PD a rekonstr. objektů v majetku města
Nákup majetk. podílů lesy - základní jmění
Studie Dačicko-strategie rozvoje mikroreg.

Přehled příjmů, výdajů
a financování rozpočtu na rok 2005
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Převody z hospodářské činnosti

Příjmy ce lke m
VÝDAJE

tis. Kč
66 070,00
7 300,00
6 307,00
35 544,00
2 000,00

117 221,00
tis. Kč

Běžné včetně mimořádných výdajů

97 701,00

Kapitálové výdaje

16 109,00

Výdaje ce lke m

113 810,00

RO ZDÍL

tis. Kč

Příjmy celkem
Výdaje celkem

117 221,00
113 810,00

Roz díl (příjmy - výdaje )
FINANCO VÁNÍ
Splátky jistiny úvěrů z předchozích let
Změna stavu účtů

FINANCO VÁNÍ CELKEM

3 411,00
tis. Kč
-3 061,00
-350,00

-3 411,00
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strukturu mikroregionu. Obyvatelstvo Jihočeského kraje
má proti republikovému průměru mladší věkovou strukturu (průměrný věk je 39 roků. Dačicko pak 38,8 let).
Co se týče hustoty osídlení mikroregionu, je poměrně
nízká - 42,79 obyvatele na km 2 . T yto údaje jsou z roku
2001 z posledního Sčítání lidu, domů a bytů.
Mikroregion je na samém začátku, ale věřím v jeho
opodstatněnost v této části jihozápadní Moravy při prosazování společných zájmů.
Rudolf Hájek, starosta

Mikroregion Dačicko
Mikroregion Dačicko je dobrovolný svazek obcí „starý“ osm měsíců. Přesto se podařilo za spolufinancování
Centra pro regionální rozvoj ČR, grantu z Jihočeského
kraje a Města Dačic v měsíci lednu dopracovat jeden ze
základních dokumentů Mikroregionu Dačicko.
Je jím Program rozvoje mikroregionu Dačicko, který
zahrnuje všech 23 obcí našeho „malého okresu“ . Celý
dokument je rozložen do několika kapitol, např.: Profil
mikroregionu, SWOT analýza, Strategická část, Návrhová část a další. Smyslem dokumentu je společné propojení a provázání zájmů a záměrů, akcí a aktivit obcí
mikroregionu s výhledem do příštích let, a to v různých
oblastech. T ýká se to například podnikání, životního prostředí, sféry cestovního ruchu aj. Dokument obsahuje
celkem 130 stran textu, tabulek a grafů.
Zajímavá je jedna z tabulek, která ukazuje věkovou

Obec

Obyvatelé
celkem

Muži
(z obyv. celkem)
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Aktuality
•

Ženy
(z obyv.
celkem)

Výherci soutěže z internetových stránek města za
měsíc leden jsou: Zdeněk Kostelecký, T řebětice,
Jan Netík, Dačice, Radek Pelikán, Pardubice.
Správná odpověď: v Bílkově.

Obyvatelé 0 -14
let
(z obyv.cel.)

Ženy
15-59 let
(z obyv.cel.)

Muži
15-59 let
(z obyv.cel.)

Ženy (60+)
muži (60+)

Báňovice

111

58

53

24

29

34

36

Budeč
Budíškovice

238
785

119
403

119
382

46
123

67
222

72
254

79
276

Cizkrajov

581

291

290

112

179

188

150

Červený Hrádek

212

110

102

40

59

77

55

Český Rudolec

1 004

492

512

157

328

341

253

Dačice
Dešná

7 958
657

3 907
333

4 051
324

1 179
130

2 700
189

2 705
219

1 968
166

Dobrohošť

47

25

22

12

15

12

13

Heřmaneč

91

49

42

20

24

31

21

Horní Meziříčko

107

56

51

12

35

35

36

Horní Němčice
Horní Slatina

91
142

44
72

47
70

15
21

27
49

31
51

28
27

Hříšice

320

158

162

65

96

101

82
50

Kostelní Vydří

152

83

69

24

36

56

P eč

391

205

186

70

124

136

83

P ísečné

563

271

292

108

173

178

158

Slavonice
Staré Hobzí

2 706
562

1 355
283

1 351
279

484
90

858
175

915
194

646
150

Studená

2 464

1 223

1 241

366

764

848

706

Třebětice

308

155

153

53

96

97

90

Volfířov

655

332

323

112

188

217

204

46
20 191

17
10 041

29
10 150

9
3 272

16
6 449

12
6 804

14
5 291

Županovice
celkem SO ORP
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Vyhláška č. 1/2005

OBECNĚ ZÁVAZNÁ
VYHLÁŠKA
O VEŘEJNÉM POŘÁDKU
Zastupitelstvo města Dačice vydává podle ustanovení
§ 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat
proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s ust. § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Základní ustanove ní
T outo vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství1 a zabezpečení veřejného pořádku
a čistoty ve městě Dačice
Čl. 2
Působnost vyhlášky
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické
osoby nacházející se na území města Dačice
Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů
Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny:
(a) učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému
pobíhání psů po veřejném prostranství, kterým se rozumí pohyb psa bez doprovodu osobou způsobilou
psa účinně zvládat
(b) zajistit, aby na veřejných prostranstvích byl pes opatřen náhubkem a aby na náměstích, ulicích, tržištích
a chodnících byl pes na vodítku
(c) zajistit, aby byla neprodleně odstraněna psem způsobená nečistota (výkal)
(d) zajistit, aby na veřejných prostranstvích byl pes označen (evidenční známkou nebo trvalým označením
prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou
nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo
identifikace čipem)
Čl. 4
Zabe z pe če ní ve ře jné ho pořádku a čistoty veřejného
prostranství
(1) Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny zajistit, aby zvířata nezhoršovala čistotu a bezpečnost na veřejných
prostranstvích.
(2) Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny učinit taková
opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání zvířat
po veřejném prostranství.1
(3) Volným pohybem zvířat po veřejném prostranství se
rozumí jakýkoliv pohyb po veřejném prostranství bez
dohledu osob způsobilých zvířata účinně zvládat
(4) Zvířaty se pro potřeby této vyhlášky rozumí zejména
následující druhy zvířat: koně, skot, ovce, kozy, prasata, kur domácí, krůty, kachny, husy.
(5) Provozovatelé stánků, kiosků, kde se prodává zboží,
jehož obaly mohou znečistit veřejné prostranství v jejich okolí, zde musí umístit dostatečné množství ná-
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dob na odpad, pečovat o jejich řádný stav, pravidelně
je vyprazdňovat a po skončení činnosti uklidit veřejné
prostranství.
(6) Pořadatel veřejného shromáždění či produkce je povinen umístit v místě konání akce dostatečné množství odpadkových košů, pečovat o jejich řádný stav
a pravidelně je vyprazdňovat a dále je povinen uklidit po skončení akce veřejné prostranství, na kterém
se akce konala.
Čl. 5
Zákaz ně kte rých činností na ve ře jné m prostranství
Zakazuje se:
(1) vstupovat se psy nebo jinými zvířaty na veřejná prostranství, která budou Městským úřadem Dačice
označena značkou zákaz vstupu se psy nebo jinými
zvířaty
(2) vylepování a vyvěšování reklam, plakátů a jiných tiskovin mimo místa k tomu určená
(3) vjíždět a stát vozidlem 2 nebo přípojným vozidlem na
plochách veřejné zeleně3
(4) odstavovat vraky 4 a silniční motorová vozidla nebo
přípojná vozidla dočasně vyřazená z registru silničních vozidel5 na tržišti, plochách veřejné zeleně,
v parcích
(5) přemisťování, odstraňování veškerého zařízení umístěného na veřejném prostranství bez souhlasu Městského úřadu Dačice
(6) umisťovat jakékoliv předměty a zařízení (např. lavičky, prodejní stánky) na veřejnou zeleň bez souhlasu Městského úřadu Dačice
(7) stanovat a tábořit na veřejném prostranství mimo
místa k tomu určená.
Čl. 6
Sankce
(1) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se
u fyzických osob posuzuje jako přestupek, nejde-li
o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních
právních předpisů nebo o trestný čin.6
(2) Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i opatření k
nápravě zjištěných nedostatků budou provádět strážníci Městské policie Dačice, případně pověření zaměstnanci zařazení v Městském úřadu Dačice.
Čl. 7

Zrušovací ustanove ní
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/1996 o veřejném pořádku.
Čl. 8
Účinnost
T ato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem
1. 3. 2005.
-------------------------------------------------------------------1

Veřejným prostranstvím jsou dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice,
tržiště, chodníky , veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
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2

§ 2 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3

§ 3 odst. 3 vy hlášky č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992
Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve
znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992
Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění
zákona č. 89/1996 Sb.
4

§ 19 odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů.
5

§ 13 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Odpadové hospodářství našeho města
za rok 2004 v číslech
V České republice jsme v roce 2004 na jednoho obyvatele vytřídili v průměru přibližně 34 kg druhotných
surovin – papír, umělé hmoty, sklo. Po vstupu naší republiky do EU jsme přistoupili na řadu norem co se týče
využívání a likvidace odpadu. Abychom splnili množství
vytříděného odpadu na „hlavu“ , měli bychom ještě
vytřídit o dva kilogramy více. Dle průzkumu se věnuje
pravidelnému třídění asi 60 % domácnosti. Ale vraťme
se domů. V Dačicích jsme vytřídili v průměru 19,5 kg na
obyvatele. T oto je průměr bez množství tříděného odpadu, který odevzdali občané ve Sběrně druhotných surovin
a železného šrotu. V roce 2003 to bylo 13,5 kg na obyvatele. Zde je vidět nárůst vyseparovaného odpadu.
Svoz se parované ho odpadu v tunách
Rok
2003
Sklo
54,13
Směsný plast
17,64
Papír
36,68
Železný šrot
4,56
celkem
113,01

2004
72,24
20,60
63,15
12,50
168,49

Náklady na svoz separovaného odpadu činily v roce
2004 Kč 437 490,50. Odměna firmy EKOKOM za sběr
a třídění separovaného odpadu v r. 2004 dosáhla Kč
250 154,10. Budeme-li dále hovořit za město Dačice řečí
čísel, bylo za rok 2004 svezeno 1 272,29 t směsného
komunálního odpadu od občanů a 14,88 t komunálního
odpadu z odpadkových košů.
Samostatnou pozornost si zaslouží svoz velkoobjemových kontejnerů (dále VOK). V roce 2004 byla
zrušena stálá stanoviště VOK. Hlavním důvodem byla
neudržitelná situace jak v množství, tak v povaze a nebezpečnosti odpadu, který končil na skládce. VOK jsou
na tato stanoviště přistavovány pouze 2x ročně na úklid
bioopadu. Množství odpadů ve VOK za rok 2004 činilo
242,90 t a to bylo o 489,77 t nižší než v. r. 2003.
Svoz komunálního odpadu v tunách
Rok
2003
Směsný komunální odpad
1 295,21 1
Odpadkové koše
19,81
VOK
732,67
Bio odpad
Ce lke m
2 047,69 1

2004
272,29
14,88
242,90
47,75
577,82

Sbě r a likvidace ne be z pe čné ho odpadu (údaje v t)
Rok
2003
2004
Chladničky
0,84
10,44
T elevizory
5,103
10,659
Oleje, zbytky barev apod.
0,065
2,1025
Kyseliny, fotochemikálie
0,0375
Léčiva
0,0495
Akumulátory
9,2720
Zářivky
0,0816
Pneumatiky
3,140
5,7610
Suché články
0,120
0,1355
ce lke m
9,268
38,5386
Snaha města o zvýšení třídění odpadu se na druhé
straně projevila zvýšeným množstvím vytříděného nebezpečného odpadu. Oproti roku 2003, kdy bylo vytříděno 9,268 t, byl v r. 2004 nárůst o 29,27 t nebezpečného
odpadu.
Počet poplatníků za rok 2004
Na místním poplatku vybráno
Počet dlužníků k 31. 12. 2004
Dlužná částka činila k 31. 12. 2004

8 002 osob
3 060 14,00 Kč
96 osob
60 287,00 Kč

Ve finančním vyjádření je to tedy oproti roku 2003
o 136 471,6 Kč více. Od května 2004 byla zvýšena daň
z přidané hodnoty – DPH v oblasti odpadového hospodářství z 5 % na 19 %, což představuje za r. 2004 nárůst
nákladů o 240 040 Kč. Celkové finanční náklady na
odpadové hospodářství za r. 2004 činily 3 433 036 Kč.
Vývoj se parace odpadů v Dačicích – 2002 – 2004 (t)
rok sklo PET
papír te tra ž e l. šrot celkem
3,68 99,31
2002 48,72 16,03 30,88
4,56 113,01
2003 54,13 17,64 36,68
12,50 168,79
2004 72,24 20,60 63,15 0,30
Komunální odpad ukládaný na skládce - 2002 – 2004 (t)

rok
SKO
2002 1 360,65
2003 1 295,21
2004 1 272,29

VO K
O K Bio
779,13 17,62
732,67 19,81
242,90 14,88 47,75

Ce lke m
2 157,40
2 047,69
1 577,82

Komunální odpad ukládaný na skládce
t
1 400,00
1 200,00
1 000,00
SKO
800,00

VOK

600,00

OK

400,00

Bio
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I přes pozitivní změny, které nastaly v oblasti třídění
a recyklace odpadů z obalů, je potřeba dělat další kroky.
Poděkování patří všem občanům, kteří pochopili, že
pokud budeme chtít chránit přírodu a zdravé životní prostředí, bez separace odpadů se neobejdeme. Názor, že
třídění odpadů je normální záležitost podobně jako čištění zubů, je výstižný.
Rudolf Hájek, starosta

Waldwiertler Sparkasse
v nových prostorách
Banka Waldviertler Sparkasse
byla založena roku 1842 v Dolním
Rakousku k podpoře a hospodaření. T ato banka zaujímá již řadu
let významné místo mezi bankami
v Dačicích. V letošním roce otevřela v pondělí 31. ledna
nově vybudovanou pobočku Waldviertler Sparkasse von
1842 v Dačicích na Palackého náměstí. Nově vybudovaná pobočka banky tak umožní klientům banky přímo
v centru města poskytovat své služby nejen našim občanům, ale i celému regionu. Přátelské prostředí nové
pobočky banky je tomu příslibem. Otevření pobočky pak
zahájil předseda představenstva Werner Pohnitzer, který
zdůraznil význam banky pro celý region. A tak budete-li
chtít vědět více - internet/ www.wspk.cz /.

Co je to Domovinka v Dačicích?
Milí spoluobčané, rády bychom Vás seznámily s Domovinkou a s její činností. Jmenuji se Lenka Holcová
a jsem od listopadu r. 2003 vedoucí tohoto sociálního
projektu, o kterém Vás chci s mojí kolegyní Elenou Hotovou informovat. Jsme si vědomy toho, že název Domovinka je matoucí. Možná, že jste se s tímto názvem již
někde setkali a domovinkou bylo něco úplně jiného. Tak
tedy, kdo jsme, jaká je historie zmíněného projektu, co
děláme nyní a co v budoucnosti?
Počátky našich služeb spadají do první poloviny 90.
let minulého století. Prvními lidmi, kteří zakládali Domovinku nebo správněji řečeno šatník, byli dobrovolníci
z farní Charity v Dačicích. Od roku 1996 farníci dostali,
díky Městskému úřadu Dačice a panu řediteli dačické nemocnice, prostory v areálu nemocnice - bývalé plicní oddělení. Oficiální otevření už pod názvem Domovinka
bylo 1. ledna 1997. Kdo byli zakladatelé, oni farníci?
Byly to vlastně farnice – důchodkyně, které pod vedením
paní Marie Zamazalové rozjely činnost, která spadá pod
hlavičku Domovinky v Dačicích. T ento projekt je jedním
ze sociálních projektů Oblastní charity Jihlava.
Dosavadní činnost se skládá z již zmiňovaného šatníku, výstav výrobků arteterapie klientů jak jihlavské
charity, tak třebíčské charity, ale i výrobků z chráněných
dílen znojemské charity. T aké jsme vystavovaly ikony
z Podcestného mlýna. Dále v prostorách Domovinky pořádáme různé akce pro seniory, které jsme nazvaly Seniorská setkávání. Zde si senioři popovídají, zazpívají
a bavíme se např. o historii Dačic a okolí. Jedná se
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o charakter osobních vzpomínek. V dopoledních hodinách mají pacienti nemocnice možnost příjemně strávit
čas mezi jednotlivými vyšetřeními nebo čekáním na vlak,
autobus, v prostředí, které je zařízeno domácím způsobem. V mnoha případech se jedná o starší lidi, kteří
dojíždějí z okolí. T ito návštěvníci si mohou při čaji přečíst knihy, časopisy a prohlédnout šatník nebo výstavu.
Od října 2003 byla naše činnost rozšířena o hlídání dětí
pro maminky /dětský koutek/, které potřebují jít k lékaři
nebo na úřad.
Od října loňského roku probíhají jednání o budoucí
podobě Domovinky, kterých se účastní pan starosta
města Dačic Rudolf Hájek, ředitel Diecézní charity Brno
Ing. Oldřich Haičman, nově jmenovaný ředitel Oblastní
charity Jihlava Mgr. Michal Novotný a vedoucí Domovinky Lenka Holcová. Domluvili jsme se na následujících krocích, které by měly směřovat k Vám občanům
a především těm potřebným lidem, kteří pro své stáří či
nedobrý zdravotní stav chtějí využít naše služby.
Dosavadní služby, které pan starosta Rudolf Hájek
ocenil jako přínosné pro návštěvníky nemocnice, bychom rádi rozšířili o denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené s možností hygienických služeb. Např.
senioři z Dačic a okolí by měli možnost ve stacionáři
pro seniory: pedikúry, masáží, cvičení, koupele, arteterapie – ruční dovednosti, atd.
Milí spoluobčané, jsme charita a jsme zde pro Vás.
Mottem Oblastní Charity Jihlava, pod kterou Domovinka
v Dačicích spadá je – pomáhat bliž nímu v nouzi, a to
be z ohle du na je ho příslušnost k rase , národnosti
a nábož e nství. Po našem tzv. průzkumu terénu víme, že
spousta seniorů by využila tyto služby.
Budete-li se nás chtít na něco blížeji zeptat, najdete
nás v areálu nemocnice v Domovince. Můžete nám zavolat na tel. č. + 420 384 422 601. Rády se vám budeme
věnovat a budeme vděčné za Vaši důvěru a uvítáme Vaše
nové nápady, které by rozšířily a zdokonalily naše sociální služby. Jsme tu pro Vás.
Lenka Holcová – vedoucí Domovinky v Dačicích
Mgr. Elena Hotová – sociální pracovnice

Svaz tělesně postižených
v Dačicích
Svaz tělesně postižených je jednou
z mnoha společenských organizací v našem městě. Okolo sta jeho členů v nejrůznější věkové kategorii se sešlo na své výroční schůzi.
A to nejen proto, aby zhodnotili svoji činnost v uplynulém roce, ale i poseděli, popovídali a poslechli si hudbu,
kterou mají rádi. Z hlediska svého významu patří svaz
k význačným organizacím, které pomáhají našim spoluobčanům s různým tělesným hendikepem zvládnout s tím
spojené problémy.
Dačická organizace má celkem 202 členů. Svaz pak
v České republice téměř 85 000 členů a je dotován Ministerstvem zdravotnictvím ČR a Ministerstvem práce
a sociálních věcí ČR. Pro činnost místní organizace je
důležitá spolupráce s okresním výborem svazu, který po-
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máhá nejen finančně, ale i dalšími možnostmi, které poskytuje členství ve svazu. Rehabilitace a sport v mezích
možností pomáhají k celkovému zlepšení zdravotního
stavu, hlavně pak rehabilitační koupání, které zajišťuje
v rámci dačické organizace paní Švaříčková.
T aké naše město přispívá na tuto činnost. Sociální
informovanost v oblasti různých příspěvků, např. zakoupení automobilu, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na zvýšené životní náklady, různé pomůcky
aj. zajišťují pracovnice z odboru sociálních věcí a zdravotnictví na Městském úřadě v Dačicích.
Každé první úterý v měsíci dojíždějí na náš úřad
v době od 8 – 12 hod pracovnice Okresní správy sociálního zabezpečení z Jindřichova Hradce, které pomohou
řešit další problémy našich občanů.
V bytové oblasti má město připravené bezbarierové
byty v bytovém domě na sídlišti Nivy. Velmi složité je
pro takto postižené občany hledání vhodného pracovního
uplatnění. Bohužel právě v Dačicích jsme přišli o chráněnou dílnu. Pro informovanost velmi pomáhá kontakt
v rámci různých setkání. V Domě s pečovatelskou službou je denně otevřen klub, který poskytuje také tuto
možnost.
A tak budete-li mít problém, možná právě zde mezi
členy Svazu tělesně postižených najdete pochopení a pomoc.
Rudolf Hájek, starosta
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Olympiáda v německém jazyce
13. a 20. ledna 2005 se okresního kola olympiády
v německém jazyce zúčastnili i žáci naší základní školy
a osmiletého gymnázia. Vedli si velmi dobře a někteří
obsadili i medailové pozice - Andre a Šinde lářová (7. A)
1. místo v kategorii I. A (6. a 7. tř. ZŠ), Lukáš Vacuška
(prima) 1. místo v kategorii I. B (gymnázia a školy s rozšířenou výukou jazyků), Barbora Kuče rová (kvarta)
3. místo v kategorii II. B. Dobré znalosti prokázali i další
soutěžící - Vladimíra Lisne rová (IX. B), Roman Valena
(prima) a Kate řina Pokorná (kvarta).
27. ledna t. r. se konalo okresní kolo v kategorii
středních škol. Úspěchu v něm dosáhla studentka 3. ročníku čtyřletého gymnázia Te re z a Svobodová s umístěním
na 4. místě, mezi jeho účastníky se neztratila ani Tereza
He jlová ze septimy osmiletého gymnázia.
Všem soutěžícím patří poděkování za dobrou reprezentaci školy.
PaedDr. Aleš Morávek, ZŠ a Gymnázium Dačice

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Asi těžko už bychom si vybavili pocity, které se nás
zmocňovaly při prvním kontaktu se základní školou. K zápisu přicházeli budoucí prvňáčci s
očekáváním, někteří
nemohli ani dospat,
ale i s obavami a strachem. Uvědomovali si velkou změnu
v dosavadním životě, která se zanedlouho odehraje - z dítěte se stane školák.
Děti přišly dobře připravené, po prvotním ostychu
hezky spolupracovaly. Po úspěšném složení „zkoušky“
dostali budoucí žáci drobné dárky, pamětní list a mohli si
vybrat některý z výrobků, které každoročně pro zápis
vyrábí starší děti v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností či ve školní družině.
K zápisu do ZŠ ul. Komenského v Dačicích se letos
dostavilo více než 50 dětí. Všechny pracovníky školy těší
důvěra rodičů a jejich ratolestem přejí co nejlepší start do
školního života. T ak v září na shledanou!
kolektiv pedagogů ZŠ ul. Komenského Dačice

Table tenisový „Turnaj Masters“
na ZŠ Komenského
Za účasti 16 nejlepších stolních tenistů školy proběhl
od 19. do 21. ledna „T urnaj Masters“ . Bez rozdílu
věkových kategorií se v něm utkali vítězové jednotlivých
kategorií o titul nejlepšího stolního tenisty školy.
Již podruhé si titul vybojoval žák 9. ročníku Jan
T omšík. O vítězství však musel tvrdě bojovat, zvláště ve
finále, ve kterém se utkal s žákem 5. ročníku Vojtou
Havlíkem. O třetí místo svedli velmi vyrovnaný boj Petr
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Kelbler (6. ročník) a Jan
Kopřiva (9. ročník). Zvítězit se nakonec podařilo Janu Kopřivovi.
O tom, že mladší žáci
šlapou těm starším na paty
svědčí i to, že mezi osmi
nejlepšími je pět mladších
žáků. Výkonnost jde rychle
nahoru od té doby, co na škole začal fungovat kroužek
stolního tenisu vedený panem F. Stejskalem.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

Přátelsky v přípravě na okresní přebor
v halové kopané
Blíží se okresní přebor v halové kopané a v rámci
přípravy si do haly v Dačicích přijeli ověřit svoji výkonnost žáci ZŠ Budeč a ZŠ Komenského. V úvodním zápase
remizovali starší žáci z Budče se staršími žáky z Dačic
1 : 1. Ve druhém zápase si mladší žáci ZŠ Komenského
své starší spolužáky doslova rozebrali a deklasovali 5 : 1.
V zápase s Budčí se projevilo menší soustředění
mladších žáků z Dačic, přesto však po jasném počátečním
vedení dotáhli zápas do vítězného konce 5 : 3. Pokud se
družstvo mladších žáků vyvaruje zbytečných chyb a podceňování soupeřů, bude jistě patřit k favoritům okresního
přeboru.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

Pomoc Asii
V neděli 26. prosince 2004, kdy většina z nás prožívala klid a pohodu druhého svátku vánočního, postihla
jihovýchodní Asii zatím nejhorší přírodní katastrofa v novodobých dějinách. Vedle tisíců ztracených lidských
životů došlo v důsledku ničivých vln tsunami také k obrovským materiálním škodám, které se pohybují v miliardách euro.
Většina lidí přispěla okamžitě po prvních zprávách
o této tragédii formou SMS zpráv nebo prostřednictvím
k tomu určených kont. Nyní je čas na podporu dlouhodobých projektů v této části světa a právě tady chce pomoci
i naše škola.
Na internetových stránkách občanského sdružení
ADRA (www.adra.cz) jsme našli informace o těchto projektech a vybrali z nich jeden, který je nám blízký, a kam
chceme svůj finanční dar směřovat. Jedná se o výstavbu
mateřské školy ve vesnici Ban Kamala v provincii Pchúket v T hajsku. T sunami původní školku zdemolovala dva
dny po otevření. Mateřská škola patří do správy vesnice
a nikoliv ministerstva školství, a proto je závislá na soukromých dárcích. Její obnova bude stát asi 150 tisíc
dolarů.
Oslovili jsme naše žáky a prostřednictvím letáčků
jsme informovali rodiče o organizované sbírce. Během
měsíce ledna jsme shromáždili finanční příspěvky v celkové částce 19 100 Kč, které budou poukázány sdružení
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ADRA a směřovány přímo na výše uvedený projekt
obnovy mateřské školy.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří
přispěli jakoukoli sumou, vyjádřili tak svoji účast a podporu, nezůstali lhostejní a neteční, ale pomohli. Děkujeme.
ZŠ Komenského Dačice
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Sdružení Podané ruce
Centrum primární prevence se sídlem v Bílkově
V sobotu dopole dne 12. bře z na 2005
v Mě KS v Dačicích
oslavíme společně třetí výročí založení

Dnem otevřených dveří.

Návštěvníci se zde mohou seznámit s jeho činností.

30 dní pro neziskový sektor
Jako každý rok i letos byl
únor měsícem prezentace a zhodnocení činností neziskových organizací v České republice. V letošním roce VŠE katedra managementu v Jindřichově Hradci
připravila výstavu neziskových
organizací působící na Jindřichohradecku. V pátek 25. 2. byla uskutečněna prezentace
některých spolků a sdružení, které se účastnilo i Centrum
prevence občanského sdružení Podané ruce se sídlem
v Bílkově.
T oto zařízení provádí za finanční podpory Rady vlády
pro koordinaci protidrogové politiky, Jihočeského kraje,
MěÚ v Dačicích a .A.S.A. Dačice pravidelné programy
pro žáky a studenty, semináře pro pedagogy a osvěty pro
rodiče v prevenci sociálně nežádoucích jevů již od roku
2000. V loňském roce se těchto aktivit účastnilo 30 škol
z Jindřichohradecka. Programem prošlo 2424 žáků a studentů, byly uskutečněny semináře pro pedagogy a třídenní
vzdělávací program pro sociální pracovníky a pracovníky
pracující s mládeží z celého Jihočeského kraje.
V Dačicích preventivních programů pro žáky pravidelně využívá ZŠ Komenského, Speciální škola a T O ISŠ.
Bylo zaznamenáno 66 kontaktů a 38 konzultací převážně
problémových uživatelů návykových látek, záškoláctví
a šikany jen na Dačicku.
Další aktivitou preventivního centra je i klub pro děti
a mládež do 18 let v Bílkově, který v roce 2004 navštěvovalo 19 členů.
Cílem klubu je vést děti a mládež k samostatnému
smysluplnému užití volného času, veřejně prospěšných
aktivit a sportovně, kulturně poznávacích akcí. Klub má
metodické vedení, většinu aktivit si členové vytváří sami.
Partnerem klubu je .A.S.A. Dačice.
Ze sportovních aktivit se podařilo v loňském roce uskutečnit vodáckou akci SK
vodní slalom v Č. Vrbné,
dále pro velký zájem mládeže i z Dačic dvě celodenní
hry paintballu a návštěvu Lanového centra v Brně.
Z veřejně prospěšných
aktivit bylo zaznamenáno celkem 8 brigád a nasbíráno 56
pytlů odpadu. Chceme poděkovat všem, kteří pomáhají
s námi…
Božena Havlová
vedoucí prevence Jindřichohradecka, OS Podané ruce

Dačická GE Capital Bank se změnila na
GE Money Bank
Od 17. ledna působí v České republice společnosti GE
Capital pod novým názvem GE Money. Změna názvu
všech společností divize GE Consumer Finance probíhá
celosvětově. Jejím cílem je posílení jednotné značky, pod
níž GE nabízí drobným klientům a malým a středním
podnikům finanční služby a další expanze v této oblasti.
Ke změně názvu obchodního místa z GE Capital Bank
na GE Money Bank došlo také v Dačicích. GE Money
Bank s novým modrým logem a širokou nabídkou nových
produktů a služeb najdou klienti i nadále na Palackého
náměstí 39. Otevírací doba je od 8.30 - 16.30 h každý
pracovní den (tel.: 384 401 601). „GE Money Bank
zároveň se změnou jména představila několik novinek. Na
obchodním místě GE Money Bank v Dačicích si mohou
klienti tyto nové produkty a služby zřídit. Největší zájem je
očekáván o nové konto Genius a Genius Student,“ řekla
vedoucí obchodního místa v Dačicích Jitka Pokorná.

Prodejna A R M Y
Ulice Göthova 64/I, DAČICE
(vedle bufetu a prodejny KARPO)
tel. 732 581 445

www.i-obchod.net
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Statistika požárů v roce 2004
Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje, územní
odbor J. Hradec, kam patří i jednotka HZS Dačice za období od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2004 bylo nahlášeno 136 požárů, které
způsobily hmotnou škodu ve výši 8 483 400 Kč. Při těchto
požárech bylo zraněno 15 lidí.
Jednotky HZS územního odboru J. Hradec uskutečnily
celkem 639 výjezdů k různým událostem, jednotky Sboru
dobrovolných hasičů 139 výjezdů. Z celkového počtu obcí na
okresu (106) došlo k požárům ve 46 obcích. Nejvíce požárů
vzniklo v J. Hradci - 29, Třeboni - 12, Dačicích - 6. Zajímavé je
zjištění, že nejvíce požárů je v pátek. Celkem ve 28 případech.

Neobjasněno, v šetření
Dále nešetřeno
Úmysl – pachatel zajištěn
Děti do 15 let
Kouření
Hořlaviny u topidla
P oužití hořlavé látky k zapálení
P oužívání otevřeného ohně
Svařování, řezání
Zanedbání bezpeč. předpisů
Nedbalost, nesprávná obsluha
Nedbalost celkem
Zazděný trám
Spáry v komíně
Komíny celkem
Technické závady
Nesprávná instalace
Cizí předmět ve stroji
Výboje statické elektřiny
Tření, přehřátí
Ost. změny provoz. parametrů
Závady celkem
Blesk, objekty bez hromosvodu
Dopravní nehoda
Mimořádné celkem
Příčiny celkem

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

Zahájení kurzu
pondělí 21. března v 16:00 h
Veškeré informace na

www.autoskolanose k.cz

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

Kurzy snižování nadváhy

Požáry podle příčiny a činnosti při vzniku
Příčina
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Počet
požárů

Podíl v
%

7
74
1
2
1
2
1
1
3
9
1
18
1
1
2
21
1
2
1
2
2
29
1
2
3

5,15
54,41
0,74
1,47
0,74
1,47
0,74
0,74
2,21
6,62
0,74
13,24
0,74
0,74
1,47
1,44
0,74
1,47
0,74
1,47
1,47
21,32
0,74
1,47
2,21

Přímá
škoda
v Kč
1 025 000
0
14 400
155 000
100 000
180 000
20 000
400 000
22 000
856 000
3 000
1 581 000
20 000
4 000
24 000
832 000
600 000
12 000
200 000
150 000
3 690 000
5 484 000
70 000
130 000
200 000

136

100

8 483 400

Včasnými a účinnými zásahy jednotek požární ochrany a občanů při požárech byly na majetku uchráněny
hodnoty odhadem v celkové výši 57 555 000 Kč. Hodnoty uchráněné při technických zásazích, zejména při úniku ropných a jiných chemických produktů jsou značné
a nejsou z důvodu obtížného vyčíslení ve výše uvedeném
informativním údaji zahrnuty.
Na těchto číslech je vidět, že peníze vynaložené do
vybavení hasičských sborů a jejich akceschopnosti se nám
mnohonásobně vrací.
Z dokumentu „Rozbor požárnosti a událostí v okrese
J. Hradec“ .

Koupím domek, chalupu nebo byt.
Stav nerozhoduje.
Tel.: 603 442 474

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

Jiří Vetýška
Třebického 1099/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel: 384 363 979
Mobil: 608 508 016

Jednota, nákupní středisko
nám. T. G. Masaryka 44/II
377 01 Jindřichův Hradec
www.sweb.cz/sicistroje
jiri.vetyska@seznam.cz

Chystáte se stavět, opravovat, zařizovat svůj
dům nebo byt?
Přijďte se inspirovat, poradit, či přímo nakoupit na
stavební výstavu přímo od dodavatelů stavebních
komponentů, řemesel, bytového vybavení a všeho, co se
stavbou a bydlením souvisí.
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Oběti i všední dny
Dačice před koncem druhé světové války
I když bylo v únoru 1945 více než jasné, že válka se
chýlí ke kýženému konci, ještě zbývalo několik těžkých
měsíců. Hospodářská situace byla s koncem války den ode
dne složitější, navíc se i ve střední Evropě, včetně Dačic,
začaly objevovat velké skupiny uprchlíků. Němečtí obyvatelé Pomořan utíkali před Rudou armádou. Život v Protektorátu Čechy a Morava se jakoby ubíral stále ve stejných kolejích. Zdánlivý klid čas od času narušovaly útěky
lidí z nucených prací či poslední akce tajné policie – gestapa. Přestože zažily Dačice během války relativní klid,
ani ony se nevyhnuly lidským obětem nacistické totality.
Již v září 1939 byl jako jeden z tzv. válečných
rukojmích zatčen přednosta zdejší železniční stanice Karel
Vymětal, který později zahynul v koncentračním táboře.
V roce 1940 padl nad Anglií v leteckém souboji Vilém
Göth. Všeobecný strach byl po atentátu na Heydricha
v roce 1942 vystřídán tvrdým terorem, ani Dačice se
nevyhnuly nočním prohlídkám a atmosféře obav o každý
nový den. Ještě před tímto červnovým terorem roku 1942
zmizelo z dačických domů, ulic a částečně i pamětí zdejší
židovské obyvatelstvo. Více než třicítka dačických obyvatel byla odvlečena ze svých domovů a většina z nich se již
nikdy neměla vrátit. Jen málokdo tušil, že jen málo dní po
odchodu z Dačic skončily jejich životy v polském Lublinu
či Osvětimi.
Dačičtí se navíc před koncem války mnohem aktivněji
zapojovali do tichého odboje proti okupantům a začaly
první úvahy o novém fungování. V regionu znepříjemňovala německým orgánům život partyzánská skupina, jejíž
akce se odehrávaly také v blízkosti Dačic. S postupem armád začalo být jasné, že velké změny mohou nastat
každým dnem. Po letech jisté letargie mohl chybný krok
znamenat tragédii, protože se zoufale nedostávalo přesných informací. Je zákonitostí dějin, že po letech relativního klidu v zázemí se nejdramatičtější okamžiky měly
odehrát s koncem války. Bohužel, včetně obětí na životech. Ale o tom snad v příštím příspěvku.
PhDr. Michal Stehlík

Klima na Dačicku
Dačice leží v mírně teplé
klimatické oblasti [MT9] s dlouhým, teplým, suchým létem.
Přechodné období je zde krátké, s mírně teplým jarem i podzimem. Zima je krátká, mírná,
suchá s krátkým trváním sněhové
pokrývky. Průměrné roční teploty se zde pohybuji od 7,0 do
7,1 °C. V nejchladnějším měsíci lednu klesá průměrná teplota až
na -3,4 °C. Průměrné denní minimum teploty vzduchu v lednu
dosahuje -7,0 až -7,1 °C, v únoru stoupá na -5,9 °C. Průměrná
denní maxima jsou v lednu -0,8 až -1,0 °C a v únoru se již pohybují
kolem 1,6 °C. Nejteplejším měsícem roku bývá obvykle červenec
s průměrnou teplotou 16,9 °C. Průměrné denní maximum teplot je
v červenci 23,3 °C a v druhém nejteplejším měsíci roku srpnu
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23,0 °C. Průměrná denní minimální teplota je v červenci 10,6 °C,
v srpnu pak klesá na 9,9 °C.
Ve vrchovinných oblastech je obvyklé, že jaro je o 0,5 °C
chladnější než podzim. Průměrná denní teplota nižší než 0 °C
charakterizuje období zimy. Obvykle začíná toto období v Dačicích kolem 2. prosince a končí 27. února. Trvá tedy 86 dnů.
Velké vegetační období charakterizuje průměrná denní teplota
5 °C a vyšší. Začíná kolem 3. dubna a končí 28. října. Trvá tedy
209 dnů. Malé vegetační období s průměrnou denní teplotou
10 °C a více již charakterizuje plné rozvití jara. Nástupem tohoto
období, které v oblasti Dačice trvá od 2. května do 30. září, tedy
152 dnů, končí sériové mrazíky. Léto charakterizované průměrnou teplotou 15 °C a více začíná 14. června a končí 24. srpna, trvá
tedy 72 dnů.
Za rok zaznamenáváme v Dačicích obvykle 2,2 arktických
dnů (s denní maximální teplotou -10 °C a nižší), 40,2 ledových
dnů (s teplotou po celý den nižší než O °C). Tropických dnů
s teplotním maximem 30 °C a vyšším je zde za rok kolem šesti.
Dačice patří s ohledem na nadmořskou výšku kolem 497 m
mezi velmi slabě zavlažená místa naší republiky. Srážkový normál v ČR je pro tuto výšku 718 mm. Za rok v Dačicích přitom
spadne v průměru jen 585 mm srážek, z nich 62,0 %
(364 mm) v teplé a 38,0 % (221 mm) v chladné části roku.
Nejvyšší srážky zaznamenáváme nejčastěji v červenci
(80 mm), jejich maximum se však často přesunuje od června
po srpen. Nejnižší srážky připadají obvykle na březen
(29 mm), ojediněle zaznamenáváme měsíční minima i v lednu
a únoru. Nejvíce srážek spadlo v Dačicích v srpnu 1938, a to
215 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek byl zaznamenán 9. září
1949 a to 65,9 mm. Za rok je v Dačicích 146,8 dnů se srážkami, nejčastěji v listopadu (13,9 dnů), v teplé části roku pak
v červenci (13,3 dnů). Vydatnější srážky nad l mm má 100,3
dnů, nejvíce v červenci (10,4 dne) a nejméně v březnu (6,3 dne).
Silné srážky s 10 mm a více má v okolí Dačic 16,2 dnů. Nejčastěji
se vyskytují v červenci (2,5 dne). Dnů se sněžením je za rok
v Dačicích 38,7.
Členitý reliéf v okolí Dačic vede k intenzivním mikroadvektivním procesům, v letních dnech k občasnému vytváření
anabatické mikrocirkulace a v průběhu celého roku pak v noci ke
katabatickému stékání chladného vzduchu z okolních svahů do
níže položených míst. Dačice, ležící v údolní poloze Moravské
Dyje, jsou charakteristické mocnými radiačními teplotními inverzemi. Ty zasahují kolem třetiny údolního profilu. V jezeru chladného vzduchu zaznamenáváme výrazné teplotní rozdíly proti
volnému okolnímu terénu. Minimální teploty jsou zde v chladné části roku o 2 až 3 °C nižší. Velmi stabilní teplotní zvrstvení
spodní části mezní vrstvy ovzduší s vertikálním teplotním gradientem -0,5 °C.100 m -1 a menším trvá v chladné části roku
kolem l 103 hodin, v teplé pak 828 hodin.
T eplotní inverze jsou zde tedy četné, mnohdy vícedenní
a doprovázené bezvětřím. Z výrazně delšího trvání stabilní teplotní stratifikace vyplývají velmi špatné předpoklady k rozptylu
atmosférických příměsí, což nepřipouští umístění ani malých
zdrojů znečištění ovzduší a obtěžujících pachů. Je třeba proto zajistit v domácích topeništích přednostní využívání čistějších zdrojů energie. Z tohoto důvodu je dále třeba zařadit do prvého pořadí
řešení plynofikaci bodových zdrojů o tepelném výkonu nad 0,20
MW a následně zajistit i řešení zdrojů znečištění z domácností.
RNDr. Evžen Quitt, CSc
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Do knihovny na internet –
po internetu do knihovny
1. 3.

Školení základní počítačové gramotnosti pro
seniory, 9:00 – 11:00 h

8. 3.

Školení základní počítačové gramotnosti pro
seniory, 9:00 – 11:00 h

15. 3.

Prezentace výukového programu (GOPAS)
9:00 – 11:00 h

22. 3.

Databáze, e-learning a spol., 9:00 – 11:00 h

Knihovna pro Vás v březnu dále připravila:
23. 3.

Velikonoční dílna pro děti v dětském oddělení

30. 3.

Přírodní park Javořická vrchovina – přednáška
Mgr. Aleše Jelínka z MěÚ, 17:00 h

1. 4.

Noc s Andersenem – kouzelná noc v knihovně

Ohlédnutí za rokem 2004
v Městské knihovně Dačice
Městskou knihovnu navštívilo za rok 2004 21 393
návště vníků. Z toho bylo 18 315 čtenářů, 1 720 uživatelů
internetu a 1 358 žáků a studentů a návštěvníků akcí
pořádaných v knihovně. V průměru navštíví knihovnu během půjčovního dne 107 návštěvníků. Čtenáři realizovali
celkem 76 038 výpůjček (o 4 996 výpůjček více než v roce 2003), (v budově knihovny v Patočkově ulici – tzv.
„Kláštýrku“ a v 5 pobočkách v místních částech města –
Bílkov, Dolní Němčice, Chlumec, Malý a Velký Pěčín).
Z toho bylo 12 340 výpůjček periodik a 63 698 výpůjček
knížek. Zapsaných čtenářů (čtenář je ten, kdo si za rok
půjčí alespoň jednu knihu) bylo 1 357, z toho 512 čtenářů
do 15 let (o 99 zapsaných čtenářů více než v roce 2003).
Pracovnice knihovny zajišťovaly ve všech odděleních
komplexní knihovnické služby – výpůjční (knihy a periodika, meziknihovní služby), informační (přístup na internet rychlou pevnou linkou, elektronická sbírka zákonů
ASPI, bibliografické informace), re z e rvační (novinky,
potřebné tituly např. ke studiu) a re prografické (kopírování pro veřejnost).
Online služby knihovny fungovaly na internetové
adrese http://www.dacice-mesto.cz/knihovna 24 hodin
denně. Uživatelé mohli hledat v online katalogu knihovního fondu (systém Clavius) – knihy, periodika, regionální
literaturu - mohli si prohlížet své čtenářské konto, mohli si
e-mailem nebo telefonicky prodlužovat vypůjčené dokumenty. Webové stránky knihovny dále nabízely informace
o akcích, knihovní řád a ceník služeb, služby jednotlivých
oddělení, historii knihovny a další informace.
Práce s dětskými čtenáři je náročná na tvořivost a individuální přístup. Že se to knihovnici v oddělení pro děti
a mládež Štěpánce Krebsové daří, je vidět z toho, že vzrostl počet dětských čtenářů, kteří zde tráví třeba celé odpoledne.
V dnešním, informacemi přehlceném světě, je důležité, aby hlavně děti uměly s informacemi pracovat, aby je
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uměly najít, ale také srovnávat, hodnotit a přistupovat
k nim kriticky. V rámci lekcí informační výchovy navštěvovaly knihovnu děti z mateřských škol, ze Speciální školy Dačice, z obou základních škol, studenti z gymnázia,
z Integrované střední školy technické a obchodní i ze
Středního odborného učiliště zemědělského.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Dům dětí a mládeže informuje
Karne val pro děti mateřských škol
od 9:00 h v DDM Za Lávkami.
Ve likonoční výstava – v prostorách DDM.
17. – 22.
Své exponáty mohou vystavit děti i dospělí.
bře z na
24. bře z en Turnaj ve stolním tenise – od 9:00 h
v MěKS. Vlastní pálky a přezůvky nutné!
25. bře z en Malování ve likonočních kraslic a pletení
pomlázek, od 9:00 h v DDM.
1. bře z e n

V DDM jsou připraveny přihlášky
na letní tábory:
11. – 15. 7. 2005
Příměstský tábor pro děti od 1. tříd do 10 let. Děti se
sejdou vždy v 8:00 h v DDM Za Lávkami, program budou
mít do 16:00 h. Cena je 600,- Kč včetně stravy.
17. – 26. 7. 2005
T ábor pro děti od 9 do 15 let na turistické základně
v Dolním Radíkově. Podmínkou pro přijetí je jízdní kolo.
27. 7. – 5. 8. 2005
T ábor v D. Radíkově pro děti od 1. tříd do 9 let. Cena
je: pro děti, které mají zaplaceno zápisné do kroužků
DDM tak jako v minulých letech 1 900,- Kč, pro děti
ostatní 2 300,- Kč. Přihlášky na všechny tři tábory budeme přijímat pouze do naplnění jejich kapacity.

Dačický GLOBE opět v zahraničí
Rok se s rokem sešel a dačický GLOBE se opět zúčastní mezinárodní konference, tentokrát v estonském
městě T artu. Konference se bude konat 12. - 18. dubna
2005. Svoji účast přislíbilo pět evropských států - domácí
Estonsko, Polsko, Česká republika, Slovinsko a Itálie.
Českou republiku bude reprezentovat sedm studentů,
z toho čtyři z dačického gymnázia - Věra Koudelková,
Petr Nehyba, Michaela Nekulová a T omáš T unkl jako
vedoucí české výpravy. Cílem konference je projednat
otázky životního prostředí a sestavit manuál pro výuku
programu GLOBE ve školách na celém světě.
V rámci přípravy na tuto důležitou konferenci se konala tzv. předkonference, která proběhla 18. a 19. února
rovněž v T artu. T éto předkonference se zúčastnili vedoucí národních výprav a jeden další člen. Za Českou republiku se do Estonska vypravili T omáš T unkl a Petr Nehyba. Hlavním úkolem bylo zajistit hladký průběh dubnové
konference.
Petr Nehyba a T omáš T unkl
studenti oktávy A, Gymnázium Dačice
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První „muzejní čtvrtek“ roku 2005
Na letošní první „muzejní čtvrtek“ 20. ledna si
přišlo na 30 zájemců poslechnout do studovny muzea zajímavou přednášku
PhDr. Jany Bisové na téma: „Německem po stopách Dalbergů“ .
Jana Bisová tak navázala na řadu svých předchozích
přednášek a besed, ve kterých se věnovala historii tohoto
rodu, který se zapsal významně i do historie našeho města.
Výsledkem jejího dlouholetého bádání a zároveň koníčka
jsou právě poutavé přednášky. T a poslední byla doplněna
téměř 150 fotografiemi, které dokládaly její pátrání v Německu, kam se již dvakrát vydala, aby doplnila své poznatky přímo v místech původu a působení Dalbergů. Výsleky badatelské práce dr. Jany Bisové, které se týkají
Dalbergů, by se měly objevit v letošním - třetím čísle Dačického vlastivědného sborníku.
Mgr. Marie Kučerová

Výstava obrazů, keramiky a šperků
V ne dě li 13. bře z na 2005 bude ve 14 hodin zahájena
v Městském muzeu a galerii v Dačicích další výtvarná
výstava letošního roku.
Výstava bude tentokrát pestrá z hlediska zastoupení
různých technik a materiálů. Jako sjednocující prvek naopak bude figurovat to, že autoři výstavy pocházejí buď
přímo z Dačic, nebo z blízkého okolí. Všichni budou také
v dačické galerii vystavovat poprvé.
Keramika bude na výstavě zastoupena výrobky, které
pocházejí z ke ramické dílny Spirála Marie Lamperové
z Bohuslavic u Nové Říše. Jedná se o umělecko - užitkovou keramiku širokého sortimentu i s ručně malovanými
hrníčky, vázami, servisy, …
O braz y, pře de vším krajinomalby, vystavuje Miloš
Šimáne k (nar. 1956), který v současné době působí jako
soudce v Českých Budějovicích a malování se věnuje jako
svému koníčku posledních jedenáct let. Miloš Šimánek
pochází z Budče, od 16 let žil s rodiči přímo v Dačicích.
Studoval na místním gymnáziu, které absolvoval v roce
1975, poté studoval práva na UJEP v Brně. Možná již
v době studií v Dačicích - ve výtvarném kroužku, který
vedl pan učitel Josef Zadražil, vznikl jeho pozdější výraznější zájem o malování. Přesto, že již 23 let trvale v Dačicích nebydlí, obrazy maluje výhradně v Dačicích – vznikají při jeho víkendových pobytech a dovolených strávených v rodném domě. Cítí, že v Dačicích má stále své
kořeny a zároveň má představu se do Dačic opět vrátit.
Malovat začal naprosto spontánně v roce 1994. Snaží se
o to, aby co nejjednoduššími výrazovými prostředky
vtiskl svým obrazům určitou atmosféru, náladu.
T řetí, nejmladší z vystavujících, žije a tvoří v Dačicích. David Tichý absolvoval výtvarný obor na dačické
základní umělecké škole u paní učitelky Václavy Zamazalové. Poté si vybral ke studiu Střední umělecko-průmys-
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lovou školu v T urnově, obor plošné a plastické rytí kovů.
Jeho současnou profesi bychom mohli označit tak, že
působí jako zlatník a stříbrník. Věnuje se jednak různým
opravám šperků z nejrozmanitějších materiálů, ale zároveň vytváří šperky podle svých vlastních návrhů, případně
podle požadavků a návrhů zákazníků. Nedávno si totiž
otevřel v Dačicích vlastní obchod. Výroba zlatých a stříbrných šperků je tak trochu směsicí několika profesí – kovářství, rytectví, zámečnictví, jemného svařování či válcování. Na výstavě budou zastoupeny především šperky
stříbrné, dále šperky vznikající z broušeného kamene
a dřívější realizované práce.
Výstava bude spoje na s prodejem keramiky i šperků. Otevřeno do 17. dubna, pondělí – pátek 9 - 12,
13 - 16, neděle a svátky 13 - 16 h.
Mgr. Marie Kučerová

Malá statistika dačického muzea
a galerie za rok 2004
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

v roce 2004 navštívilo muzeum a galerii rekordních
16 012 návštěvníků, nejvíce lidí se do muzea vydalo
v srpnu: 3 785, nejméně v měsíci lednu: 196
největší denní návštěvnost 27. července: 254
proběhlo 12 výstav, připraveno 10 vernisáží s průměrnou návštěvností 75 osob
nejpočetnější účast na vernisáži: 120 (7. 11. - výstava
Jiřího Chládka)
nejvíce navštívená výstava: „Kouzelný svět hraček“
8 767 lidí
ve školních výpravách (mimo mateřské školy) přišlo
3 411 žáků a studentů
největší propagační akce: o dačickém muzeu v pořadu Vizitky českých muzeí na ČT , jaro 2004; v pořadu T oulavá kamera v srpnu 2004
z Fondu na restaurování sbírek MMaG Dačice se
podařilo restaurovat stolek v hodnotě 15 000,- Kč
ve sbírkách muzea je zapsáno celkem 17 689 inventárních čísel sbírkových předmětů, z toho je 1611 ve
fondu galerie

Provoz Městského muzea a galerie
Dačice v roce 2005
Muzeum s galerií je otevřeno pro běžný návštěvnický
provoz celoročně.
leden - březen

po - pá 9 - 12, 13 – 16 h
neděle a svátky 13- 16 h
duben, květen, září, říjen út - ne 9 - 12 a 13 - 16 h
červen-srpen
út - ne 9 - 12 a 13 - 17 h
listopad-prosinec
po - pá 9 - 12, 13 –16 h
neděle a svátky 13 - 16 h
Vstupné :
I. Prohlídka celého muzea včetně výstav
plné - 30 Kč, snížené - 15 Kč (žáci, studenti, důchodci)
II. Výstavy
plné - 10 Kč, snížené - 5 Kč, děti do 6 let mají vstup
volný
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Studovna muzea s knihovnou
Studovna muzea je otevřena pro veřejnost ve II. patře
Městského muzea a galerie v Dačicích (jižní křídlo státního zámku) v úte rý až páte k od 9 do 12 a od 13 do 16
hod (po tel. domluvě i mimo uvedenou dobu).
Ve studovně najdete bohatý výběr časopisů historického, vlastivědného, výtvarného a dalšího zaměření:
Český časopis historický, Český lid, Numismatické listy,
Vlastivědný věstník moravský, Vlastivědný sborník Vysočiny, Zprávy památkové péče, Ochrana přírody, Z jihočeského národopisu, Umění, Antique, Ateliér, Dačický
zpravodaj od r. 1972, Listy jihozápadní Moravy.
Fond odborné knihovny má více než 7 000 svazků
širokého zaměření, dále nabízí starší ročníky odborných
časopisů a novin, jako: Časopis Matice moravské, Od
Horácka k Podyjí, Dačické listy vycházející na přelomu
19. a 20. stol., základní knihy k historii regionu a města.
K dispozici je jmenný a předmětový katalog. Výpůjčky
formou pre z e nčního studia ve studovně muz e a.
Ve studovně muzea můžete dále nahlédnout do šesti
dílů kroniky mě sta Dačice od roku 1888 do roku 1996;
najdete zde zpracované heslo „Dačice “ ve výstřižkové
službě od roku 1960 (co se kdy a kde psalo o Dačicích
v novinách a časopisech z různých oblastí života města –
kultura, sport, průmysl, spolky, významné osobnosti, …).
Zároveň zde můžete čerpat i z bohatého sbírkového fondu
dokume ntů a fotografií z Dačic a okolí. Vhodné pro žáky a studenty, kteří zpracovávají různé úkoly, seminární
a diplomové práce a pro ostatní badatele. (Vybrané seminární a diplomové práce najdete zároveň ve fondu knihovny). Možnost kopírování - formát A4, A5.
Mgr. Marie Kučerová

Korán – „bible“ podle Muhammada
Korán je už třináct století rozhodující a neodolatelnou
autoritou pro celý islámský věřící svět. T ěmito slovy uvádí překlad posvátné knihy všech muslimů její překladatel
z arabštiny Ivan Hrbek (vydalo nakladatelství Odeon v roce 1972). Kdo je jejím autorem, jak tato kniha vznikla,
a co obsahuje?
Autorem Koránu je Muhammad z rodu Hašimovců.
Podle nezaručených zpráv se narodil v roce 570 po Kristu
v Mekce. Jeho otec mu zemřel ještě před narozením
a matka, když mu byly čtyři roky. O sirotka nejprve pečoval děd Abd al-Muttalib a později strýc Abú T álib. Zprávy
o Muhammadovi, jeho dětství a dospívání jsou nejasné.
Když dospěl, stal se obchodníkem. V 25 letech se oženil
s bohatou vdovou Chadíži a měli spolu dva chlapce a čtyři
dcery. Zásadní zvrat v jeho životě nastal v roce 610. Vté
době měl kolem čtyřiceti let. T ehdy se mu údajně dostalo
prvního zjevení. Výsledkem jeho vizí byly myšlenky,
později formulované a označované jako súry. Obsahovaly
učení o všemohoucnosti Boha, jeho dobrotě a péči o celé
stvořitelské dílo. Mluví se v nich i o tom, že Bůh je příčinou vzniku všeho stvoření, zániku i smrti. Později též
o zmrtvýchvstání, posledním soudu a věčném životě.
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Četba Koránu je zajímavá. Nepopiratelně jde o vzácné
literární dílo. T en, kdo však zná Bibli, je jistě překvapen,
jak často se v Koránu nachází množství biblických postav,
výroků a částí z jejího učení. Neplatí to jen o Starém
zákoně, ale také o době Kristově. Není se čemu divit. Muhammad znal židovství i křesťanství. Dokonce se delší
dobu obojím učením zabýval, ale nikdy ho nepřijal bez
výhrad. Naopak byl ovlivněn různými náboženskými sektami té doby. Vyhovoval mu osobní výklad Starého a Nového zákona. T íhnul k tomu, aby si mohl zachovat své
vlastní představy o Bohu, jeho stvořitelském díle i učení.
Korán je plodem dvacetileté činnosti Muhammada
jako proroka a učitele. Názor odborníků na první vydání
Koránu se různí. Navíc, aby se zdůraznila božská autorizace jeho díla, tvrdí samotná muslimská věrouka, že
Muhammed prý byl analfabet. Současná věda však spíše
dospívá k názoru, že jako mekkánský obchodník zvládal
základy čtení a psaní. T o by však jistě nestačilo na kompletní studium židovské a křesťanské tradice, ani samotného Písma. Hlavním zdrojem poznání obojího bylo ústní
podání a též život židovských a křesťanských obcí. Odklon od ryzího židovství a vyvoleného národa je spjat
s Izmaelem, prvním Abrahámovým synem. Porodila mu
ho otrokyně Hagara, služka jeho manželky Sáry. Izmael
se narodil z lidské volby. Jeho postavení v dějinách spásy
je chápáno jako dílo rozumové (na rozdíl od početí a narození Izáka). T en byl naopak z nebe, protože se zrodil
z neplodné ženy a bez lidského přičinění. Podobně jako
Ježíš Kristus, syn Panny Marie. T ato skutečnost nejlépe
vystihuje vznik existence Koránu a následně celého díla
Muhammada – Islámu.
A je ště je dno je důle ž ité . Každé náboženství má
vedle naprosté většiny obyčejných členů také své radikály. Jde o vnitřně nevyrovnané a v důsledku toho často
i agresivní zastánce „jediné“ pravdy. Oni pak: „Ve jménu
Boha milosrdného a slitovného“ chtějí napomáhat k dosažení vzdáleného cíle – totiž příchodu Božího království.
(U židů jimi byli zéloti, u křesťanů inkvizice či křižáci).
T ito militantní lidé – fanatici – existují v každé společnosti. Působí jako „neřízené střely“ . T zv. samozvance si
musí každá lidská pospolitost hlídat, aby jí neprokazovali
„medvědí službu“ . A není to vůbec jednoduché. Sugestivní projevy různých vůdců a následné zmanipulování mas
jsou toho výmluvným a zároveň varujícím dokladem.
Ostatně „planout pro z ákon“, neboli stát se v jedné
chvíli nesmiřitelným a bezohledným, hrozí každému
z nás. Už děti umí terorizovat své okolí, když se vše neděje podle jejich vůle… A „dospěláci“ ? Stačí nepříznivé
skóre fotbalového zápasu, aby se jinak dobří přátelé
slovně utkali a naštváni rozešli. A tak máme často co dělat
sami se sebou, abychom včas „ubrali plynu“ , když jsme se
příliš rozjeli ve svých vizích, představách a nárocích…
Alláh akbar! Bůh je nejmocnější! T ak definují transcendentnost Boha naši milí muslimové. Ale , Bůh je přece Láska! Proto v jeho jménu nelze obhájit žádnou
nesnášenlivost a žádné násilí směřující až k teroru.
Boha si nikdo ne můž e přivlastňovat. Je pro všechny lidi. Pro kaž dé ho člově ka dobré vůle .
P. Josef Brychta, jemnický farář
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Slavnosti orchestrů

Fest Band Dačice
2005
2. – 3. července 2005

Na letošním 19. ročníku slavností dechových orchestrů Fest Band Dačice 2005 se představí dechové orchestry
a pohybové skupiny všech typů a kategorií. Při společném
MONST ERKONCERT U zazní skladby dačického rodáka
Vladimíra Fuky, jehož nedožité 85. narozeniny si při slavnostech připomeneme, dále budou uvedeny skladby Karla
Vacka, Antonína Dvořáka a dalších českých a světových
autorů. Na festivalu se představí: DOM ZUŠ Roudnice
nad Labem a mažoretky Most, DOM ZUŠ Krnov, DOM
ZUŠ Vimperk a mažoretky, MDO ZUŠ Dačice a mažoretky DDM Dačice, Stadtkapelle Gross-Siegharts – Rakousko a MUSIKGESELLSCHAFT URTENEN -SCHÖNBÜHL ZE
Švýcarska. Postupně budeme na těchto stánkách přinášet
vizitky všech účinkujících, kteří při slavnostech vystoupí.

Dechový orchestr mladých Krnov
Dechový orchestr mladých Krnov byl založen na podzim v roce 1961 Karlem Dospivou, který je dodnes jeho
uměleckým vedoucím a dirigentem. První veřejné vystoupení se uskutečnilo 1. května 1962. Od tohoto data jsou
také počítána léta orchestru. Vysoké nároky dirigenta
i všech jeho spolupracovníků - pedagogů na ZUŠ v Krnově a pravidelná zkoušková činnost brzy přivedly orchestr
mezi nejlepší hudební tělesa tohoto typu v republice.
Svědčí o tom i nepřetržitá vítězství v ústředním kole soutěží dechových orchestrů ZUŠ, čelná umístnění v dalších
soutěžích na domácích i zahraničním podiích.
Za dobu své existence byl orchestr opakovaně na významných festivalech dechové hudby jako jsou např. Kmochův Kolín a několikrát i na FEDO Štětí. Mnohokrát také
reprezentoval na řadě festivalů v zahraničí (Holandsko,
Belgie, Francie, Velká Británie, Německo, Španělsko aj.).
Pro práci dechového orchestru mladých Krnov je příznačná spolupráce s předními osobnostmi z oblasti dechové
hudby, jakož i zaměření na koncertní dechovou hudbu.
V roce 2002 vydal orchestr velmi úspěšné CD, na kterém je průřez rozhlasových a televizních nahrávek orchestru za uplynulých 40 let. V současné době se orchestr
potýká jednak s nedostatkem financí, takže musí odmítat
často i velmi lákavé nabídky domácích i zahraničních
pořadatelů nejrůznějších akcí (festivalů, soutěží, přehlídek). Dalším problémem je stále se snižující zájem mládeže hrát na dechové nástroje a hlavně podrobit se náročné
a soustavné práci jakou hra na hudební nástroje vyžaduje.

Dechový orchestr mladých Základní
umělecké školy v Roudnici nad Labem
Dechový orchestr mladých ZUŠ v Roudnici nad Labem byl založen v roce 1976 z 25 žáků tehdejší Lidové
školy umění. Dnes má tento orchestr přes 80 členů ve
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věku 11 – 26 let. T ato kapela
hraje úspěšně nejen doma, ale
mladí z Roudnice jsou také
často zváni na mezinárodní festivaly do Štětí, Kolína, Chebu
nebo Děčína, hráli i na festivalech, které jsou věnovány skladatelům dechové hudby,
jako Pravečkova Dobrovice nebo Vačkářův Zbiroh. Mladí
muzikanti mají velký úspěch i při účinkování v zahraničí,
vystupovali například v Chorvatsku, Rakousku, Francii,
Itálii, Španělsku a dalších evropských státech. Při svých
koncertech nejčastěji spolupracují s mažoretkovou
skupinou děvčat ze SPgŠ a OA Most. Orchestr, kde dnes
hrají žáci a absolventi školy, založil a vede ředitel ZUŠ
Rudolf Fleissig. V repertoáru orchestru jsou skladby od
klasické české dechovky až po hudbu současnou koncertní, filmovou i muzikálovou.

Pozvánka ZUŠ Dačice na měsíc březen
3. březen – 7. podve če rníče k, koná se v koncertním sále
školy, začátek v 18:00 h
11. březen – Carmina z Rychnova n. Kněžnou, vystoupení pěveckých sborů, ZUŠ, 18:00 h
Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/f ax: 384 420 292
www.stef l-tour.cz,
cestovka@stef l-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696
Nabízíme léčebné pobyty na Slovensku – Hotel Avena – Liptovský Ján,
cenově výhodné Nízké Tatry – Jasenie – hotel Lomnistá, jižní Slovensko Dudince, Hokovce - léčebné procedury v ceně, plná penze – 4 490 Kč,
možnost autobusové či vlastní dopravy , zajistíme poby t v jakémkoliv
termínu. Kúpele Vyšné Ružbachy – léčebný poby t, cena s polopenzí a 10
léč. procedurami – 4 990 Kč, možnost ly žování, SKI PARK.
Zajistíme zimní dovolenou na horách včetně skipasů, rekreační pobyty
dle Vašeho přání na území naší republiky i ostatních států.
LAST MINUTE – letecké zájezdy do exotických zemí, Egy pt od 6 990 Kč,
Djerba od 3 990 Kč …
Novinka v autobusové dopravě – možnost využití minibusu (svatby,
podnikové akce, muzikály…) pro 18 + 1 osob, cena 14 Kč/km
Poznávací zájezdy
4. – 6. 3. Autosalón Ženeva
2 990 Kč
11. – 13. 3. Autosalón Ženeva
2 990 Kč
19. 3. Aquapark Karibik – německý vodní park
790 Kč
23. – 28. 3. Paříž speciál
4 990 Kč
24. – 28. 3. Paříž klasická
3 990 Kč
Eurodisneyland, Paříž, Amberk
3 990 Kč
Florencie a Řím s Vatikánem
4 990 Kč
Řím, Vatikán, Sorento, Vesuv, Capri
5 790 Kč
25. – 28. 3. Na skok do Paříže
2 900 Kč
Eurodisneyland a Paříž
2 990 Kč
Na skok do Říma a Vatikánu
3 690 Kč
Řím, Vatikán, Neapol
4 490 Kč
Kultura – cena zahrnuje vstupenku + dopravu
28. 3. Láska je lásla, TA FANTASTIKA Praha
780 Kč
2. 4. Tři mušketýři - divadlo Broadway
730 Kč
16. 4. Q UEEN ON TOUR – Sazka ARÉNA
1 350 Kč
Vstupenky na stání, cena bez dopravy
Využijte nabídky z našeho nového katalogu, myslete na léto již nyní.
Bližší informace Vám rádi sdělíme v naší CK
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Dačické kejklování

Jihočeská krajská
přehlídka
Ve dnech 4. - 6. března se již po páté v Dačicích
uskuteční JIHOČESKÁ KRAJOVÁ PŘEHLÍDKA amatérského činoherního a hudebního divadla s výběrem pro
národní přehlídky - Divadelní T řebíč a FEMAD Poděbrady 2005. Během tří dnů mohou diváci navštívit v prostorách Městského kulturního střediska šest soutěžních představení. Nad regulérností tohoto hereckého zápolení bude
dohlížet odborná porota ve složení: Vladimír Zajíc –
dramaturg a dramatik z Hradce Králové, Marie Kotisová –
režisérka z Karlových Varů a pan Josef Brůček z Bechyně.
PÁTEK 4. BŘEZNA
16:00 h Ephraim Kishon

BYL TO SKŘIVAN

DS Vltavan
T ýn n. Vltavou

Aneb Romeo a Julie po třiceti
letech manželství
20:00 h Bent Ahlfors

POPEL A PÁLENKA

DS T yl
Dačice

SO BO TA 5. BŘEZNA
10:00 h J. B. P. Moliere

DON JUAN
16:00 h J. K. T yl

ŠOS
Prachatice
DS T ábor

PALIČOVA DCERA
20:00 h Olga Scheinpflugová

DS Písek

OKÉNKO
NEDĚLE 6. BŘEZNA
9:00 h

Pavel Kohout

DS Gymnázia

CH. Dopplera
VÁLKY VE TŘETÍM
Praha
POSCHODÍ
13:00 h VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A PŘEDÁNÍ CEN
Všechna divadelní představení se odehrávají v hlavním sále MěKS Dačice. Jihočeskou divadelní přehlídku
pořádá MěKS Dačice, Město Dačice a DS T yl Dačice pod
záštitou Ministerstva kultury ČR. Kontaktní osoba: Oldřich Svoboda, Městské kulturní středisko, Palackého nám
4/I, Dačice, mobil 602 780 525, tel.: 384 401 278 – 9,
e-mail: meks@dacice.cz. K návštěvě zvou pořadatelé.

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

Dačice

Bonus filmového klubu
Dačický filmový klub na Bílou sobotu přichystal další
ze zásadních děl světové kinematografie: Evangelium
svatého Matouše. Jelikož se jedná o film vybočující z tématického rámce měsíce, zařadili jsme ho stylově do
velikonočních svátků. Projekce se uskuteční v dačickém
kině za jednotné vstupné: 30 zlatých.
T ématem Bible se film začal zaobírat hned poté, co si
osvojil techniku vyprávění příběhu. Léta Páně 1915 je
Pašijím věnována jedna ze čtyř linií ve filmu D. W.
Griffitha Intolerance. Monumentálnost a kašírovanost
cítíme z Desatera přikázání Cecila de Milleho z roku
1923. Stejný režisér stejnou formou natáčí v roce 1949
epos Samson a Dalila. Mezi kostýmní velkofilmy postrádající jakýkoliv umělecký přesah můžeme zařadit
i Největší příběh všech dob (s bergmanovským Maxem
von Sydowem) režiséra George Stevense a film Bible
Johna Hustona z roku 1965. Rok před tím však opustil
režisér Pier Paolo Pasolini rámec monstrózního spektáklu
a rezignujíc na všechna „pravdivá“ pojetí Bible zasazuje
snímek do chudé italské Lukánie. Apoštoly oblékl do
roztrhaných šatů sicilských rybářů, farizejům nasadil kardinálské klobouky a Krista zobrazil jako bytost v rozedraném plášti a sandálech na zaprášených nohou přicházející napravit svět plný předsudků, krve a strachu.
Dokumentarizující ráz filmu podporuje využití dynamické
ruční kamery a obsazení neherců (v roli Krista španělský
student a v roli Marie Pasoliniho matka). Výtečně jsou
zařazeny různé hudební motivy: od Mozarta, přes Prokofjeva až k Bachovým Pašijím. Nechybí ani černošské
spirituály a Šostakovičův Pochod mrtvých revolucionářů.
Jestliže si někteří z tvůrců na religiózní tématice zajišťovali statut zajištěného „příštího bytí“ (nejčerstvěji Mel
Gibson), pak z Pasoliniho díla čiší upřímnost a poctivost,
která obohacuje nevšední umělecký zážitek.
Roman Indra

CHCETE MÍT VLASTNÍ
SEZNAMOVACÍ KANCELÁŘ?
Největší seznamovací kancelář v ČR hledá
schopného partnera pro zřízení a provozování
regionální pobočky ve městě Dačice
Možno pro fyz. osobu nebo firmu jako další činnost
(např. CK, RK, poradci apod.)
Know-how dodáme „na klíč“ .
Zaškolíme.
AGENTURA 1 + 1 S. R. O .
SPÁLENÁ 45, 110 00 PRAHA
TEL: 224 931 138
MO BIL: 602 556 590

MěKS
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MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

KULTURA

2/2005

4. 3., 5. 3., 6. 3. v 19:30 h
SVĚT ZÍTŘKA
Film USA, Velká Británie s titulky. Vstupné 60 Kč.
18. 3., 19. 3., 20. 3. v 19:30 h
B RIDG ET JONESOVÁ: S rozumem v koncích
Romantická komedie USA s titulky
Vstupné 60 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
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11. 3., 12. 3., 13. 3. v 19:30 h
MILENCI A VRAZI
Český film. Vstupné 60 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.
26. 3., 27. 3. v 19:30 h
DENÍK PRINCEZNY 2: Královské povinosti
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč. (V pátek nepromítáme!)

Filmový klub promítá v komorním sále MěKS, projekce z DVD nosičů.
Téma měsíce: „…v bílý posteli mi tě odstřelí…“
12. 3.v 19:30 h
19. 3. v 19:30 h
B ONNIE AND CLYDE
TAKOVÍ NORMÁLNÍ ZAB IJÁCI
Film USA 1967, režie Arthur P enn
Film USA 1994, režie Oliver Stone
26. 3. v 16:30 h - Kino Dačice
EVANG ELIUM SVATÉHO MATOUŠE
film Itálie, 1964, režie P ier P aolo P asolini, film je promítán jako bonus Filmového klubu Dačice
do 6. 3. 2005
Výstava f otograf ií
jindřichohradecké f otoskupiny FOKUS
po – pá 9 - 12, 13 - 16 h, neděle 13 - 16 h
4. – 6. 3.
Dačické kejklování
Divadelní přehlídka,
více informací na str. 19
18. 3. ve 20:00 h
Divadelní bál
Hraje P rima Band, hl sál MěKS

13. 3. – 17. 4. 2005
Marie Lamperová – keramika (keram. dílna Spirála)
Miloš Šimánek – obrazy, David Tichý – šperk
(výstava spojená s prodejem keramiky a šperků)
po - pá 9 - 12, 13 - 16, neděle 13 - 16 h

8. 3. v 19:30 h
Michal Suchánek – Richard G enzer
Zábavný pořad v hl. sále MěKS

11. 3. ve 20:00 h
Muzikantský bál
Hrají: P rima Band, Galenit, Generace, Naše bábí,
Benefit, J.I.P . Band

20. 3. v 15:00 h
Jak si princezna vzala draka
Nedělní pohádka, vstupné 50 Kč,
hl. sál MěKS

26. 3. ve 21:00 hod
Taneční zábava
Hraje skupina Naše bábí, hl. sál MěKS

