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ZASTUPITELSTVO

Úvaha o anonymech

na svém 3. mimořádném zasedání konaném 15. 7. 2004
·
·

schválilo záměr změny provozovatele zdravotnického zařízení Nemocnice Dačice
pověřilo radu města vypsáním a zajištěním výběrového řízení na provozovatele zdravotnického zařízení
Nemocnice Dačice se základním zadáním zachování
stávajícího rozsahu zdravotní péče a převzetí pracovníků současné příspěvkové organizace

RADA MĚSTA
·
·
·
·

·
·

·
·
·

·

projednala zprávu o průběhu investičních akcí
projednala zprávu o prodeji a nákupu investičního
majetku v 1. pololetí a výhled do konce roku
vzala na vědomí informaci o jednání s ředitelem VaK
Jižní Čechy a s ředitelem JVS ohledně prodeje čistírny odpadních vod městu
schválila uzavření smlouvy na provádění úklidu
v Domě s pečovatelskou službou s firmou František
Krejčí, úklidové práce, za Kč 87.108,-- včetně DPH
za rok
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu v DPS s manžely Federselovými od 1. 7. 2004
na dobu neurčitou
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu I. kategorie o velikosti 2+1 v Dlouhé ulici
424/V s MUDr. Mohamedem Ghali, lékařem chirurgického oddělení Nemocnice Dačice
schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,-Fondu ohrožených dětí
schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč 19.000,-na opravu kostela sv. Lamberta v Lipolci
schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč 24.000,-Zdeňce Kuchtové na provoz pojízdné prodejny, kterou zásobuje místní část M. Pěčín, P. Vydří, Hostkovice, T oužín, Borek, Hradišťko a Bílkov
schválila poskytnutí příspěvku oddílu kopané T J
Centropen ve výši Kč 3.000,-- na oslavy 70 let kopané v Dačicích
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Městský úřad zaznamenává anonymní podání. Jde často o dopisy s více
či méně destruktivním až nenávistným
obsahem. Pisatel či pisatelé si zřejmě
neuvědomují, že takto sdělené informace
nelze už z principu přijmout. Pomlouvání a udávání spoluobčanů je věc natolik zavrženíhodná, že i kdyby na těchto
pomluvách bylo i trošku pravdy, tato anonymní udání
vypovídají především negativně o charakteru udavače.
A jejich doba, alespoň já tomu pevně věřím, skončila snad
již před patnácti lety.
Menší skupina anonymních podání je od lidí, kteří
mají z určitého důvodu strach osobně poukázat na nepravosti kolem sebe. Nechápu proč - bojí se snad, že by jim
někdo dal špatný posudek a jejich děti se tak třeba nedostaly na školu? Nebo že by jim snad hrozilo vězení? Jistě,
mohou si způsobit nepříjemnosti v tom smyslu, že s nimi
kdosi přestane mluvit, že mohou mít určité problémy
např. ve svém podnikání. Ale to jsou řešitelné věci - na
rozdíl od informací sdělených na nepodepsaném kusu papíru, se kterým se naloží stejně, jako s texty uvedenými
výše - nelze se jimi prostě zabývat.
Pokud se pokusím shrnout celý problém do určité
výzvy – dovolím si Vás požádat o pomoc, o zcela konkrétní pomoc v tom smyslu, že napíšete, co je z Vašeho
hlediska nutné řešit, podepíšete se, v odůvodněných případech Vám bude zaručena diskrétnost, a já i moji nejbližší
spolupracovníci uděláme vše, aby došlo k nápravě. A ještě
o jedno prosím - přestaňte se anonymními dopisy ponižovat.
Pokud někoho alespoň trochu zaujal výše uvedený
text, prosím, aby si přečetl i řádky následující.
Má osobní výz va (a prosba) anonymům:
· Pokud máte názor, za kterým si stojíte, napište ho
a podepište se.
· Pokud vidíte věci špatné a ještě horší, napište
o nich a podepište se.
· Pokud Vás něco rozčiluje a máte pocit, že se
situace neřeší, napište o ní a podepište se.
T ento problém se týká i městských internetových stránek, kde při anonymních vyjádřeních je záměrem pisatele
pokud možno co nejvíce ublížit. Místo věcně formulované
otázky, na kterou chci získat odpověď. Slušnost není slabost, ale osobní přístup každého z nás k řešení každodenních situací za pomoci ohleduplnosti a snášenlivosti.
Každý z nás má „svůj den“ , ale nikdy by neměl přerůst
v nenávist jednoho proti druhému. Naštěstí se tento
problém týká jen některých spoluobčanů, ale přesto si
myslím, že bylo potřeba o něm napsat. Na závěr Vás chci
opět ubezpečit, že Dačická radnice je otevřena všem
občanům.
Rudolf Hájek, starosta
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Zaměřeno na dětská hřiště v Dačicích
Od 19. 7. do 20. 8. je na Městském úřadu v Dačicích
přechodně nový pracovník, Ing. Daniel Ryška, který se
bude zabývat problematikou dětských hřišť v Dačicích
a okolí. Vyzýváme tímto odborníky i širokou veřejnost
k možnosti vyjádřit své připomínky, náměty a návrhy
k danému tématu. Podněty posílejte poštou na adresu
Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
(obálku označte heslem „dětská hřiště“ ) nebo na e-mail:
daniel.ryska@email.cz. Vyjádřit se můžete také v diskusním fóru na http://www.dacice-mesto.cz nebo nechat
svoji připomínku ve schránce přímo v Infocentru MěÚ na
Palackého náměstí.

Mikroregion Dačicko
T akový je název nově vzniklého svazku měst a obcí
(pro tento název se rozhodlo přípravné zasedání) v našem
„správním obvodu“ Dačice. Svazek byl založen dne 1. 7.
2004 v Dačicích zakladatelskou smlouvu, kterou podepsalo 20 obcí: Baňovice, Budeč, Budíškovice, Cizkrajov,
Červený Hrádek, Český Rudolec, Dačice, Dobrohošť,
Heřmaneč, Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní
Slatina, Hříšice, Kostelní Vydří, Peč, Staré Hobzí, Studená, T řebětice, Volfířov, Županovice. T oto je strohá
tisková zpráva.

Záměr vytvoření svazku obcí v našem regionu vznikl
s přechodem na nové správní uspořádání v roce 2003.
Vycházel z potřeby vytvořit v historicky přirozené spádové oblasti Dačicka svazek obcí pro ochranu společných
zájmů v tomto koutu jihozápadní Moravy. Záleželo na
každé samostatné obci kam cítí, že patří. Jedna obec může
být i ve více mikroregionech. Nejde jen o ochranu
přírodního rázu krajiny, ale i o celkový rozvoj této oblasti,
která je stále přes veškeré ujišťování opomíjenou částí
Jihočeského kraje. Nezaměstnanost, sociální péče, zdravotnictví, cestovní ruch, sport, školství, vodovody, odpady, infrastruktura atd. T o všechno jsou věci ke společnému řešení pro 17 000 obyvatel svazku na všech stupních řízení.
Po našem vstupu do EU došlo ke změnán forem poskytování ekonomické pomoci ze strany EU. Mikroregiony hrají stále významnější roli jako žadatelé
o poskytnutí dotací z různých fondů ze strany EU. Základním dokumentem mikroregionu je strategický plán roz-

strana 2

voje regionu. Zpracované strategické rozvojové plány
uceleného území a z nich vycházející projekty umožňují
členským obcím čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Na základě těchto skutečností bylo ve spolupráci s Rozvojovou agenturou
Jižních Čech zažádáno o grant, který vypsal Krajský úřad
JK „Grantový program na podporu a roz voj mikrore gionálních se skupe ní". Žádost byla úspěšná a výše
poskytnutého grantu činí 144 000 Kč. V současné době
probíhá výběrové řízení na zpracování strategického plánu
pro „Mikroregion Dačicko“ se záměrem tak, aby tento
plán byl do konce listopadu hotov. Velmi důležitá je
i propagace celého mikroregionu na internetových stránkách, tištěný propagační materiál atd., protože turistika je
jednou z hlavních aktivit našeho mikroregionu.
Jsme na samém začátku vzniku a teprve čas ukáže jak
se podařil záměr členských obcí založit funkční svazek
„Mikroregion Dačicko“ . A tak děkuji všem obcím, které
se staly zakladateli tohoto mikroregionu a věří v jeho
účelnost.
Rudolf Hájek,
předseda Mikroregionu Dačicko

Aktuality
· Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc červen jsou: Marie Semorádová, Dačice, Ivana
Dvořáková, Olší, Milada Marková, Dačice. Správná
odpověď zněla: v ul. 9. května.
· Na anketních otázku z webových stránek města „Jak
by mělo být řešeno parkování před poštou“ , přišlo již
247 odpovědí s následujícími výsledky: parkovacím
automatem – 31,17%, parkovacími hodinami –
36,84%, neměnit současný stav – 31,98%.

Společenská kronika
narození:

Lucie Zamrazilová, Dolní Němčice
Lucie Vejmělková, Dolní Němčice
Jakub Smitka, Dačice
Filip Folk, Dačice
Jana Kamišová, Bílkov
Leona Fuková, Dačice
Elena Elsterová, Dačice

manželství: Vilém Hes, Lipnice
a Eva Lupačová, Lipnice
T omáš Krejčí, Dačice
a Martina Vojtěchová, Dačice
Milan Krechler, Lipnice
a Marta Hatlánková, Lipnice
úmrtí:

Marie Bínová, 69 let, Velký Pěčín
Miroslava Mňuková, 83 roky, Dačice
Ludmila T esařová, 80 roků, Dačice
Milada Koláčková, 73 roky, Dačice

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 7/2004. Ročník devátý. 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-mesto.cz.
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Nemocnice Dačice
Ve čtvrtek 15. července se sešlo třetí mimořádné zastupitelstvo města. Na programu byl jediný bod jednání,
a to Nemocnice Dačice a její budoucnost.
Vraťme se nejdříve zpátky do poloviny roku 1995,
kdy usnesením zastupitelstva Dačic přešla nemocnice na
základě privatizačního procesu do vlastnictví města. Záporné hodnocení tohoto kroku některými spoluobčany
z dnešního pohledu, se mi zdá nespravedlivé. V té době
hospodařila nemocnice s téměř vyrovnaným rozpočtem
a přístup zastupitelů umožnil přežití tohoto zařízení ve
městě dalších pět bezproblémových let. Špatnou státní
zdravotní a finanční politikou se ale počátkem tohoto desetiletí začala nemocnice propadat do čím dál vyšších
ztrát, které na konci roku 2004 činily téměř 6 mil. Kč
i přes dotaci z městského rozpočtu ve výši 10 mil. Kč.
Celková neuhrazená ztráta z uplynulých let dosáhla výše
14,5 mil. Kč. T ento hospodářský výsledek vedl k nutnosti
přehodnotit přístup města k této příspěvkové organizaci.
V dubnu tohoto roku byla zřízena pracovní skupina
zastupitelstva města pro řešení ekonomických problémů
nemocnice. Zastoupena v ní jsou všechna politická uskupení ze zastupitelstva. Dále pracovala komise jmenovaná
představiteli kraje a vedením města s úkolem posoudit
příčiny špatného hospodaření nemocnice a navrhnout
možná řešení. Ekonomickou analýzu nemocnice provedla
auditorská firma HZ Praha. T ato firma prováděla stejné
zhodnocení všech okresních nemocnic, které přešly pod
správu Jihočeského kraje.
Komise na základě podkladů jak analýzy, tak materiálů přímo z nemocnice navrhla možná řešení dané situace. Kromě zachování stávajícího stavu, což je z hlediska ekonomického a možnosti dlouhodobějšího udržení
nemocnice nereálné, navrhla převod provozování nemocnice na jiný subjekt. Další možnost viděla v restrukturalizaci zdravotní péče a spojení s jinou nemocnicí.
T ento krok by ovšem znamenal redukci akutních lůžek
s uzavřením jednotlivých prodělečných oddělení.
Po projednání závěrů komise rada města rozhodla
svolat pracovní skupinu zastupitelstva a mimořádné zastupitelstvo města. Pracovní skupina vyslechla kromě představitelů krajské komise, též zástupce lékařů z nemocnice,
kteří doporučují pronájem nemocnice. Komise jednomyslně doporučila zastupitelstvu města schválit záměr na
změnu provozovatele nemocnice.
T řetí mimořádné zastupitelstvo schválilo na základě
materiálu předloženého radou města usnesení, kterým
pověřuje radu vypsáním výběrového řízení na provozovatele Nemocnice Dačice. Základní zadání pro výběr je
zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče a převzetí
zaměstnanců příspěvkové organizace novým provozovatelem. Dvacet zastupitelů hlasovalo pro toto usnesení,
proti nehlasoval nikdo, pouze jeden zastupitel se zdržel.
Je dobře, že na postupu řešení tak vážného problému se
shodli zastupitelé celého politického spektra. Návrhy rady
podpořil i ředitel nemocnice ing. Vrbka, který zhodnotil
historický vývoj Nemocnice Dačice, její klady a problémy
a v závěru svého vystoupení doporučil změnu pro-
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vozovatele nemocnice i s možností prodeje celého
zařízení.
Dostupnost zdravotní péče v našem regionu zabezpečuje právě Nemocnice Dačice. Slouží spádové oblasti
přibližně s 30 - 40 tisíci obyvateli. Na krytí ztráty se však
podílí pouze 8 tisíc občanů Dačic, kteří tvoří 17 % ošetřených pacientů. Okolní obce na zásadnější finanční podporu provozu nemocnice nemají zdroje. Přes tyto negativní skutečnosti se nabízí řešení, které spočívá ve stanovení potřebné zdravotní péče nutné pro občany Dačicka
a nalezení vhodné formy provozování nemocnice.
Pavel Habr, místostarosta

M ě st o Da č ic e n a bíz í
P r o n á je m v o ln é h o by t u
J e dn á s e o by t č. 15, 3 + 1 , I. k a t e g o r i e ,
ul. Jiráskova, č. p. 222, Dačice V.
pokoj 1
18,30 m 2
pokoj 2
14,10 m 2
pokoj 3
11,30 m 2
kuchyně
6,65 m 2
předsíň
8,49 m 2
koupelna
4,48 m 2
WC
1,17 m 2
balkón
3,45 m 2
sklep
2,34 m 2
Nájemné z bytu je neregulované. Nájemné za první měsíc
nájmu nabízeného bytu je tvořeno součtem základní
složky ve výši nejméně 70 000 Kč, kterou nájemce
nabídne a kterou zaplatí před podpisem nájemní smlouvy
a regulovaným nájemným stanoveným podle platných
právních předpisů pro příslušné období. Základní složka
se po skončení nájmu nevrací. Nájemné za druhý a každý
následující měsíc nájmu je ve výši odpovídající regulovanému nájemnému platnému pro příslušné období. Právo
na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 9. 2004 získá ten
zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené
„NEO TVÍRAT – PRO NÁJEM BYTU č. 15,
Dačice 222/V“
nejvyšší nabídku základní složky. Při podání nabídky
složí zájemce jistinu na nabídnutou částku ve výši
15.000,- Kč v hotovosti na pokladně MěÚ Dačice. Žadateli, který nabídne nejvyšší základní složku nájemného
bude při uzavření nájemní smlouvy zaplacená jistina
odečtena z nabídnuté základní složky nájemného.
Konečný termín pro podání žádosti:
17. 8. 2004 do 14:00 hodin.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ Dačice, Palackého náměstí 1/I,
380 13 Dačice.
Další informace na tel. čísle 384 401 234 nebo osobně na
bytovém odboru Městského úřadu v Dačicích.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu se žádným zájemcem.
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Návštěva hejtmana JČK v Dačicích
Dne 23. 6. 2004 u příležitosti konání Prvního podnikatelského fóra pořádaného Jihočeskou Hospodářskou komorou a Městem Dačice, navštívil naše město hejtman
Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník.

V dopoledních hodinách na radnici diskutoval s přítomnými členy rady o problémech Dačicka. Řešily se
otázky spolupráce při přípravě a provedení rekonstrukcí
silnic II. třídy, zvláště pak průtah městem směrem na
T elč. Velmi důležitou komunikací je úsek této silnice
z Dačic směrem na Jihlavu. Její význam spočívá v kvalitním napojení našeho regionu na dálniční síť a tím
zlepšení podnikatelského prostředí a možnost rozvoje pracovních příležitostí, kterých je na Dačicku nedostatek.
Jihočeský kraj investoval v loňském roce a na počátku
letošního roku značné finanční prostředky do obnovy povrchů silnic v okolí Dačic. Byly opraveny úseky mezi
Dačicemi a Valtínovem, Slavonicemi a St. Městem, Dačicemi a Pečí a úsek mezi D. Bolíkovem a Slavonicemi.
Hejtman ujistil radní, že bude dokončena i část silnice
mezi Pečí a D. Bolíkovem, která byla vynechána při prováděných opravách silnice do Slavonic. Na financování
obnovy tohoto úseku by měly být použity zdroje z evropských fondů. Poslední akcí, na které se finančně
spolupodílel Jihočeský kraj s městem Dačice, byla rekonstrukce průtahu obcí Bílkov, která byla dokončena koncem května tohoto roku.
Po setkání s radními navštívil pan
hejtman v doprovodu
místostarosty a tajemníka města firmu PKD
Dačice s. r. o., kde ho
pan Pšenčík seznámil s
výrobním programem
a provedl přítomné
provozními halami. S
areálem a výrobou akciové společnosti Centropen seznámil zúčastněné Ing. Žahourek. Po krátké diskusi
s majitelem firmy Seto Ing. Antoňů, pokračoval program
hejtmana v Nemocnici Dačice.
Zde přítomné lékaře a vedení nemocnice seznámil se
závěry krajské komise, která měla prověřit ekonomiku a
možné varianty řešení problémů tohoto zařízení. Hejtman
nastínil za jakých podmínek by Jihočeský kraj nemocnici
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převzal. Je nutné provést restrukturalizaci provozu tak,
aby nemocnice hospodařila s vyrovnaným rozpočtem.
Diskuse s lékaři se protáhla a tudíž se kvůli časové tísni
neuskutečnila návštěva dačického zámku a parku.
Večerní program probíhal v sále MěKS, kde se konalo
První podnikatelské fórum v Dačicích. Podnikatelé vyslechli úvodní vystoupení představitelů Jihočeské hospodářské komory, poté místostarosty Dačic a hejtmana
Jihočeského kraje. Dále vystoupili zástupci banky ČSOB
a vedoucí ekonomického odboru JČK ing. Protiva.
O možnostech rozvoje podnikání v příhraničí hovořil
Erwin Kreutzwieser z ARGE Grentznutzen z Rakouska.
Po skončení oficiální části probíhala neformální diskuse
v prostorách předsálí městského kulturního střediska.
Zastupitelstvo města již v uplynulém volebním období přijalo usnesení, že Dačice jsou součástí Jihočeského
kraje. Proto je důležité, že se uskutečnila již třetí oficiální
návštěva hejtmana v našem městě. Je dobré, když se čelní
představitel kraje seznámí s problémy nejvýchodnější
části spravovaného území a hovoří o nich přímo s občany.
Věřím, že spolupráce našeho města s vedením Jihočeského kraje přinese užitek pro obě strany a bude založena
na vzájemném pochopení a důvěře.
Pavel Habr, místostarosta

Oznámení členům družstva Jednota,
spotřební družstvo v Jindřichově Hradci

Představenstvo družstva Jednota, spotřební družstvo v
Jindřichově Hradci sděluje, že shromáždění delegátů
schválilo dne 27. 5. 2004 zvýšení základního členského
vkladu člena družstva z částky 100,- Kč na částku 2.000,Kč. Stávající členové družstva jsou povinni doplatit
členský vklad do 28. 11. 2004 nebo mohou v témže
termínu z družstva vystoupit.
Nedoplacení členského vkladu v daném termínu je
důvodem k vyloučení z družstva. Bližší podmínky pro
doplacení základního členského vkladu jsou zveřejněny
ve Vyhlášce, která je vyvěšena na všech prodejnách
družstva, na ústředí družstva v Jindřichově Hradci,
Nežárecká ulice č. 64/IV, PSČ 377 01, v budově
velkoobchodního skladu Jednoty v Dačicích, ulice Berky
z Dubé č. 129/III, PSČ 380 01 a v budově lahůdkářské
výrobny Jednoty v Jindřichově Hradci, Jarošovská ulice
č. 939/II, PSČ 377 02.

PRONAJMU V DAČICÍCH
2 kanceláře + sociál.

VÝHODNÁ POLOHA
Telefon:
608 885 767, 384 420 317
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Program regenerace Městské památkové
zóny Dačice 2005
Přestože je léto v plném proudu, je potřeba myslet již
na následující rok 2005 v souvislosti s přípravou návrhu
akcí v rámci Programu regenerace Městské památkové
zóny Dačice, který je v našem městě úspěšně realizován
již více jak 10 let. Státní dotaci lze použít pouze v souladu
s cíli Programu (k nahlédnutí na MěÚ) jako příspěvek na
obnovu nemovité kulturní památky, příp. movité kulturní
památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře,
varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní
památkou.
Vyzýváme proto všechny dačické vlastníky nemovitých kulturních památek, kteří mají zájem se do Programu
zapojit, aby do 30. 9. 2004 předložili žádosti o dotaci na
Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu.
Uvádějte pouze akce obnovy kulturních památek, které jsou připraveny tak, aby jejich realizace mohla být
v příštím roce včas zahájena, jsou v Ústředním seznamu
kulturních památek a jsou na území Městské památkové
zóny Dačice. K podání žádosti o příspěvek je potřeba přiložit závazné stanovisko příslušného orgánu památkové
péče (MěÚ Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu, platí ale dosud i závazná stanoviska vydaná Okresním úřadem J. Hradec) a stanovisko stavebního úřadu v Dačicích
(stavební povolení, sdělení k ohlášení stavebních prací,
popř. nařízení o udržovacích nebo zabezpečovacích pracích). Dále uveďte v žádosti předpokládané celkové náklady v roce 2005 na uchování souhrnné památkové
hodnoty kulturní památky.
Potřeby města budou poté předloženy k posouzení
a vyhodnocení na Ministerstvo kultury koncem měsíce
října tohoto roku.
Mgr. Markéta Jelínková,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Výstava na radnici
V budově radnice na Palackého
náměstí byl při její rekonstrukci
vytvořen prostor tzv. světlíku, který
doposud sloužil jako útočiště
vzrostlých květin. Jeho řešení a dispozice však vybízely ještě k dalšímu
využití. T o se díky světlosti a
umístění v blízkosti hlavního vstupu
a spojovací chodby mezi radnicí
a budovou „arestu“ našlo a od srpna
bude tato malá prostora sloužit jako

výstavní síň.
První expozicí, která bude na radnici instalována je
ukázka z tvorby sochařky Isabely Fárové.

Isabe la Fárová se narodila 15. února 1961 v Praze.
V letech 1976 - 1980 absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu na Žižkově a dále studovala v letech
1985 – 1990 na La Cambre - École nationale superieure
des arts visuel v Belgii, obor keramika v ateliéru prof.
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Maurice Joly a mezi roky 1991 - 1993 Academie des
beaux-arts Brusel, v ateliéru prof. Martina Gullota,
specializace bronz, kámen a monumentální sochařství
V 90. letech uspořádala samostatné
výstavy svých děl kromě České republiky také v Belgii, Německu,
Rakousku a v USA. Mimo to jsou její
díla k vidění rovněž na skupinových
výstavách.
V roce 1995 získala belgickém
Bruselu cenu „Prix Louis Schmidt" za monumentální
sochu.
V letech 1985 – 1997 působila v Belgii, nyní žije se
svou rodinou v Maříži nedaleko Slavonic, je členkou
Slavonické renesanční společnosti.
O své tvorbě sama říká: „"Inspirací je mi dílo a způsob práce mého otce - Libora Fáry. T vořím v duchu
imaginativního realismu. Můj svět a inspirační zdroj je
svět zvířat. Je mi blízké klasické řecké sochařství a také
italské renesanční sochařství. Mám ráda Camille Claudel,
Giacomettiho, Louise Burgois. Prošla jsem vývojem od
kresby, přes olejomalbu, asambláže, až jsem od roku 1987
zakotvila u soch. Opracovávám kameny, dělám sochy
bronzové a modeluji do hlíny.“

DĚTSKÉ
A KOJENECKÉ ZBOŽÍ
Adresa: Zlatá ulička,
Palackého náměstí 28, Dačice
Telefon: 384 420 798

SEZÓNNÍ VÝPRODEJ
MASÁŽE - KLASICKÉ,
REFLEXNÍ, THAJSKÉ BODOVÉ,
LYMFODRENÁŽE
léčba celulitidy, poradenství
Dačice, Slavonice
Ivan Havel
tel.: 728 850 432, 384 420 559

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

Letní cena sk. B 5 000 Kč
Inform ace a zahájení individuálních kurzů každé pondělí
15:00 – 17:00 h, vozy Škoda F abia, virtuální autotrenažér,
kom pletní inform ace, prihlášky, předpisy atd. na:

www.autoskolanosek.cz
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Informace z Infocentra
- zpráva o turistické sezóně v Dačicích
S letní turistickou sezónou zaznamenalo dačické infocentrum značný nárůst návštěvníků. Denně přichází
kolem stovky turistů, kteří nehledají informace jen o
městě samotném a jeho památkách, ale také o možnostech
kulturního a sportovního vyžití, které hlavně v první polovině července, kdy milovníkům koupání nepřálo počasí,
nahrazovalo pobyty u vody. Nabídka akcí je neustále
rozšiřována a doplňována informacemi od okolních informačních středisek.
Vedle informací je hojně využívána také kopírovací
služba, internet pro veřejnost a prodej zboží. Největší
zájem je o plán Dačic, pohlednice, turistické známky, suvenýry v podobě cukrových kostek a homolí a cykloturistické a turistické mapy. Nejvíce žádaná je samozřejmě mapa České Kanady a Jindřichohradecka, ale
hodně turistů se v našem Infocentru vybaví mapami i na
další cesty. Najdete u nás autoatlasy, automapy, turistickou mapu Znojemska, Podyjí, Novohradských hor,
Pelhřimovska a dalších oblastí, které jsou pro návštěvníky
z Česka i zahraničí lákavé a atraktivní.
Z cizinců k nám v letošní sezóně nejčastěji chodí
Holanďané, Němců a Rakušanů je o něco méně, přibývá
turistů z Francie. O denní provoz Infocentra (pondělí –
pátek od 8.00 do 17:00 h a sobota a neděle od 10:00 do
15:00 h) se starají tři pracovnice (2 zaměstnankyně MěÚ
Dačice, 1 brigádnice), které poskytují informace vedle
mateřštiny také v anglickém, německém a francouzském
jazyce.
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V předcházejících číslech bulletinu jsme vás postupně
seznamovali s projektem Jižní Čechy pohádkové a kaprem Jakubem, který se stal jeho maskotem. Důkazem
toho, jak se tato myšlenka pohádkového putování rozšířila
a dostala do povědomí českých turistů je velké množství
razítek s dačickým kapříkem, která denně dáváme do cestovních pasů, na výletní karty a do vandrovních knížek.
Suvenýry s Jakubem – záložka do knihy, samolepka,
pexeso, pohádkové vyprávění, turistická známka, desky
pro malé školáky nebo mapy z i-edice patří mezi nejprodávanější.
N. Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Kdo má zájem o vskutku
reprezentativní publikaci,
která může být i vhodným a
hodnotným dárkem má možnost si v Infocentru zakoupit
knihu EUREGIO SILVA
NO RTICA, jejímž autorem
je Jiří T iller. Po vystudování
Střední uměleckoprůmyslové školy (scénografie) a jednoročním pobytu na FAMU (umělecká fotografie) v Praze
odešel v roce 1969 do zahraničí. Od roku 1994 žije
a pracuje převážně na Jindřichohradecku. Krajina a kulturní památky se staly nosným tématem obrazových
publikací a reprezentativních kalendářů příznivě přijatých doma i v zahraničí.
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„Za dačickou kostku cukru“
Ve dnech 9. – 25. července 2004 proběhl v Dačicích
již sedmý ročník festivalu divadelních a hudebních souborů, na kterém se pořadatelsky spolupodílí Městské kulturní středisko, Městská knihovna, Divadelní spolek Tyl,
Státní zámek Dačice a Město Dačice. Uzávěrka tohoto
čísla městského zpravodaje proběhla před skončením festivalu, takže přesná čísla a údaje budeme vědět až v následujícím vydání, přesto již nyní přinášíme první dojmy
z průběhu festivalu tak, jak se s námi o ně podělil ředitel
Městského kulturního střediska v Dačicích, pan Oldřich
Svoboda.

První ohlédnutí
za divadelním festivalem
Letošní 7. ročník festivalu „Za Dačickou kostku cukru“ se nám pomalu blíží
do finiše, a tak mi dovolte malou rekapitulaci dosavadního průběhu.
Zahájení proběhlo díky slušnému počasí na nádvoří
zámku a páteční hra Manžel na inzerát mile pobavila diváky, když zvláště 71 letý představitel kapitána Mooneye
p. Zdeněk Zvěřina ve své roli doslova exceloval.
Další dva pořady – Parohy na objednávku a Oskar
musely být v důsledku špatného počasí přesunuty do sálu
MěKS, a to se vždy projeví na menší účasti diváků. Zpět
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na zámek jsme se vrátili ve středu s „Kyticí II“ a návrat to
byl parádní. Herci T yjátru téměř bez scény dokázali diváky strhnout a nadchnout a děkovaček bylo požehnaně.
První hudební projekt festivalu - vystoupení Cimbal Classicu bylo skutečným pohlazením pro početné posluchače
a příznivce této kapely. Při hře Motýli se asi na návštěvnosti projevil první tropický víkend, kdy pouhých 20
diváků sledovalo emotivně působivou hru herců z Hvozdné. Nedělní večerní vystoupení herců ze Stonařova přineslo opět již pěkné návštěvě diváků uvolnění a bránice
přítomných byly častovány požehnaně.
Nemohu nevzpomenout dosavadní dvě nedělní dopolední pohádky, které byly zahrány v krásném prostředí
i atmosféře letní čítárny Městské knihovny. Židličky téměř nestačily, rodiče drželi své ratolesti i v náručí a výkony obou souborů a rozzářené oči nejen dětí byly, alespoň
pro mne, dosavadním vrcholem festivalu.
Ještě nás čekají 2 hudební, 2 divadelní a 1 dětské
představení, ale už nyní víme, že věnované úsilí všech,
kteří se na průběhu festivalu podílejí nepřijde nazmar
a potlesk diváků nás hřeje a dodává nám energii do další
práce.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS
Městské kulturní středisko Dačice přijímá přihlášky do
intenzivních kurzů angličtiny a němčiny na rok
2004/2005. Přihlášky na tel. čísle 384 420 162
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Ohlédnutí za maturitními zkouškami na
Gymnáziu v Dačicích

Závěrečné učňovské zkoušky na SOUz,
OU a U Dačice

Ve dnech 24. - 27.
května 2004 proběhly
na dačickém gymnáziu ústní maturitní
zkoušky. Přistoupilo k
nim celkem 57 maturantek a maturantů ve
třech třídách, z toho
v oktávě A osmiletého
studia 27, v oktávě B
17 a ve 4. ročníku čtyřletého studia 13 studentů. Všichni
konali maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a z
cizího jazyka. Další dva předměty si volili z následujících
možností: druhý cizí jazyk, základy společenských věd,
dějepis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie a biologie.
Nikdo z letošních maturantů nevyužil možnosti složit dobrovolnou zkoušku z pátého předmětu.

Měsíc červen byl na Středním odborném učilišti
zemědělském, odborném učilišti a učilišti v Dačicích ve
znamení prověřování získaných dovedností a návyků absolventů učebních oborů při závěrečných učňovských
zkouškách.
K písemné, praktické a ústní zkoušce se dostavilo celkem 97 žáků z učebních oborů automechanik, opravář zemědělských strojů, kuchař a kuchař číšník pro pohostinství, opravářské práce a letos poprvé nový dvouletý
učební obor pečivářské a cukrovinkářské práce. 14 žáků
prospělo s vyznamenáním, l žák neprospěl.
Vyvrcholením praktických zkoušek u učebního oboru
kuchař, kuchař – číšník a pečivářské a cukrovinkářské
práce byla její druhá část – slavnostní tabule . Dvacet
sedm absolventů uč. oboru kuchař-číšník připravilo tabule
ke slavnostním příležitostem a 8 kuchařů zhotovilo rautové výrobky studené kuchyně. Cukráři zhotovili cukrářské
a pečivářské výrobky. T oto vše formou výstavy při dni
otevřených dveří škola ukázala široké veřejnosti a školám
v pátek 25. 6. 2004 v budově školy na Jemnické ulici.
T éto již tradiční akce školy se zúčastnilo více než 350
obdivovatelů z hotelové branže, smluvních pracovišť, ale
i místní školy a veřejnost. Školám byly nabídnuty propagační materiály k náboru nových žáků pro školní rok
2005/2006. Výstava se návštěvníkům velmi líbila a všichni obdivovali zejména nápaditost, pestrost a uspořádání
slavnostních tabulí.
Vladislav Říha, zást. ředitele pro prakt. vyučování

Předsedou maturitní komise v oktávě A byl profesor
jindřichohradeckého gymnázia PaedDr. Pavel Jarčevský,
maturitní komisi ve třídách oktáva B a 4. ročník předsedal
Mgr. Petr Jelínek z Gymnázia Vodňany. Celkem 14 studentů a studentek prospělo u maturitních zkoušek s vyznamenáním, 42 prospělo a v jednom případě byl zaznamenán neprospěch z jednoho předmětu, takže bude konána
opravná zkouška v měsíci září.
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení letošním
abiturientům se uskutečnilo ve čtvrtek 27. května
v prostorách školy za účasti starosty Města Dačic pana
Rudolfa Hájka, který popřál všem absolventům hodně
štěstí při přijímacích zkouškách na vysoké školy i v
osobním a profesním životě a vyjádřil přesvědčení, že se
alespoň část z nich po ukončení studií vrátí zpět do našeho
města.
Všichni letošní absolventi si podali přihlášky na
vysoké školy, někteří již absolvovali přijímací řízení a
byli ke studiu přijati, většinu však přijímací zkoušky
čekaly v měsíci červnu. Celkový počet podaných přihlášek ke studiu na vysokých školách je 229, průměrně
tedy připadají asi 4 přihlášky na jednoho absolventa.
Nejčastěji volenými studijními obory jsou učitelství,
studium humanitních, přírodovědných a ekonomických
směrů, poněkud méně je letos zastoupeno studium zemědělství, lékařství nebo technických oborů.
O výsledcích přijímacího řízení našich absolventů
budeme čtenáře informovat v měsíci září.
PaedDr. Aleš Morávek, zástupce ředitelky

1. foto: vítězka soutěže o nejlepší slavnostní tabuli Ivana
Fe rdanová, žákyně
učebního oboru kuchař – číšník pro
pohostinství, společně se starostou města
p. Hájkem, tajemníkem Ing. Macků a
vedoucím
odboru
SMM p. Vávrů.
2. foto: vítězná tabule s názvem „Zásnubní“
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Maturitní zkoušky na ISŠ Dačice
Maturitní zkoušky začaly v letošním školním roce
v pondělí 24. května 2004 a skončily ve čtvrtek 3. června
2004. V prvním týdnu pracovaly dvě maturitní komise, ve
druhém jedna.
Zkoušky konalo celkem 86 studentů denního a dálkového studia, z toho 7 prospělo s vyznamenáním, 75 prospělo a 4 prozatím neuspěli. Oborová skladba maturujících
studentů byla následující: 22 studentů oboru obchodně
podnikatelská činnost, 13 studentů oboru mechanik seřizovač, 8 studentů oboru strojírenství, 27 studentů dvouletého nástavbového studia podnikání v oborech obchodu
a služeb, 9 studentů dálkového studia provozní technika
a 7 studentů oboru technickohospodářské a správní činnosti. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení se
konalo ve čtvrtek odpoledne za účasti starosty města Dačice pana Rudolfa Hájka.
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Poděkování partnerům, sponzorům
a spolupracovníkům atletického oddílu
Jak jsme již uvedli, díky krásnému stadionu máme pro
atletiku v Dačicích téměř ideální podmínky. Poněkud
slabší je to se zázemím pro atlety a atletické náčiní. Budování kryté tribuny je zřejmě v nedohlednu, a tak jsme se
pustili do budování pojízdného krytu doskočiště pro skok
vysoký. Přes určité problémy a potíže se dílo podařilo
a díky SOU zemědělskému, které celou stavbu provedlo,
bude dobře sloužit k ochraně molitanových matrací.
Zvlášť bychom chtěli poděkovat Ing. Karlu Pechovi, který
zdarma poskytl prkna na zakrytí tohoto přístřešku.
Za poskytnutí prostředků na odměny pro nejlepší
školy a jednotlivce v V. ročníku O štít města Dačice
děkujeme Městskému úřadu Dačice, firmě 2 es, bance
WSPK pobočka Dačice a výboru SRPŠ základní školy
Komenského Dačice.
Za atletický oddíl V. Jindra a P. Novotný

Úspěch žáků ZŠ a Gymnázia Dačice
v odbíjené
Okresní kolo v odbíjené žáků základních škol a
víceletých gymnázií se uskutečnilo ve středu 2. června
v Jindřichově Hradci. Kvůli deštivému počasí se hrálo ve
dvou tělocvičnách - družstva chlapců změřila své síly na
5. ZŠ a dívky hostila T J Slovan.
V kategorii chlapců soutěžilo ve dvou skupinách
celkem sedm družstev, zápas o třetí místo sehrály ZŠ
Lomnice nad Lužnicí a ZŠ Nová Včelnice s výsledkem
2:0, v souboji o 1. místo zvítězila stejným poměrem ZŠ
Nová Bystřice nad ZŠ Dačice, ul. B. Němcové.
Konečné pořadí na 1. - 4. místě v kategorii chlapců:
1. místo - ZŠ Nová Bystřice
2. místo - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
3. místo - ZŠ Lomnice nad Lužnicí
4. místo - ZŠ Nová Včelnice
V dívčí kategorii se soutěže zúčastnilo celkem osm
družstev. O třetí místo se utkaly ZŠ Český Rudolec a ZŠ
Nová Včelnice s výsledkem 0:2, ve finále proti sobě
bojovala družstva ZŠ Dačice a Gymnázia Dačice rovněž s
výsledkem 0:2.
Konečné pořadí na 1. - 4. místě v kategorii dívek:
1. místo - Gymnázium Dačice
2. místo - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
3. místo - ZŠ Nová Včelnice
4. místo - ZŠ Český Rudolec
Vítězné družstvo Gymnázia Dačice postupuje do
krajského kola, které se koná 16. června v Českých
Budějovicích. Hráčům všech našich družstev patří poděkování za příkladnou bojovnost a vzornou reprezentaci
obou dačických škol a města.
Mgr. Karel Chalupa, ZŠ a Gymnázium Dačice

Pronajmu dům 3 + 1 v Dačicích,
se zahradou a garáží
tel.: 737 777 498
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Prodám
KRŮTY NA DOKRM ENÍ
Adresa:

Milan Svoboda , Dolní Cerekev 130
Telefon:

605 116 661, 567 315 729
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Módní přehlídka a Den otevřených dveří
v ZŠ Komenského

Vážení občané a příznivci hasičského
sportu

Úterní odpoledne 22. 6.
2004 se ve škole ZŠ Komenského neslo v duchu dvou
akcí nejen pro žáky, ale i pro
veřejnost. Proběhla módní
přehlídka a Den otevřených
dveří. Módní přehlídku uspořádali žáci 6. tříd, přišlo se na
ni podívat přes 700 diváků. V
dopoledních hodinách žáci
1. a 2. stupně naší školy,
odpoledne rodiče a ostatní,
kteří se nechali zlákat naší
reklamní kampaní.
Představili jsme 11 letních modelů, které žáci vytvořili v hodinách výtvarné výchovy, technikou zvanou
vyvazovaná batika. Oděvy jsme doplnili šperky, vlastnoručně vyrobenými z moduritu. Ke zpestření přehlídky
přispěli božský Karel Bott a sladká Helenka Voráčková,
kteří se setkali s velkým ohlasem, protože se jim povedlo
věrně imitovat hvězdy naší popmusic.
T outo módní přehlídkou
jsme chtěli prezentovat zdařilé výrobky dětí, ať už to
byly předváděné modely, či
prostorové i plošné práce,
kterými jsme vyzdobili přehlídkový sál, ve který se
proměnila školní tělocvična.
Ve lké díky za ozvučení
patří J. M. Instruments – hudební nástroje, za zapůjčení
podia panu O. Svobodovi,
řediteli MěKS, a z e jmé na
vše m divákům, protože byli
opravdu báječní a jejich úsměv byl nejkrásnější pochvalou
za naše snažení.
V rámci Dne otevřených dveří měli všichni příchozí
možnost nahlédnout do prostor školy a prohlédnout si
učební pomůcky a výtvarné práce žáků. Ohlasy získané
prostřednictvím ankety byly většinou kladné, byli jsme
chváleni, ale získali jsem i mnohé náměty, nápady a postřehy pro naši práci. Pro zajímavost: v průběhu září
budeme uvádět do provozu internetové stránky školy.
Děkujeme za návštěvu a někdy příště nashledanou.
Jaroslava Doláková, Romana Čurdová,
organizátorky akce

Chtěli bychom Vás informovat o letošní soutěžní
činnosti. Letošní sezónu hasičského sportu jsme odstartovali noční soutěží v Dačicích dne 15. 5. 2004. Další
soutěž jsme absolvovali 29. 5. v Dešné, kde se našim
týmům nedařilo. 5. 6. jsme soutěžili v Louce, kde ženy
obsadily druhé místo, muži nebodovali. 12. 6. na soutěži v
Heřmanči vybojovaly ženy první místo za 22,46 vteřin,
muži tým A osmé a tým B desáté pořadí.
Po těchto nevydařených soutěžích jsme zaměřili veškerou přípravu na soutěž ve Starém Hobzí, která se konala
26. 6. Zde se už podařilo našim mužům z družstva A
vybojovat pěkné druhé místo, družstvo B místo páté, ženy
místo třetí. 3. 7. se konala požární soutěž při příležitosti
110. výročí založení hasičského sboru v Lomech. Na této
soutěži nebyly naše ženy, pouze obě družstva mužů,
kterým se podařilo z dvaceti družstev obsadit první a druhé pořadí. Družstvo B v čase 22,13 vteřin, družstvo A
22,99 vteřin. O dalších soutěžích Vás budeme informovat
v příštím vydání.

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 cenově výhodné pobyty na Slovensku – Níz. Tatry – Jasenie , jižní Slovensko - Dudince, Hokovce - léčebné procedury v ceně
+ plná penze – 4 990 Kč, doprava autobusem nebo vlastní, zajistíme
pobyt v jakémkoliv termínu. Termíny busové dopravy: 16. – 23. 8.,
20. – 27. 9, cena: Dudince, Hokovce – 850 Kč, Jasenie-1 050 Kč
Zajistíme dovolenou u moře i v tuzemsku, nabízíme Last Minute.
Poznávací zájezdy:
10. – 15. 8. Paříž SPECIÁL – Paříž klasická, královská sídla Fontainebleau, Versailles nebo
Eurodisney land, Lucembursko, Remeš,
Amberk
11. 8. – 15. 8. Paříž KLASICKÁ – královská sídla
Fontainebleau a Versailles
11. 8. – 15. 8. Eurodisneyland s návštěvou Paříže
a koupáním v Amberku
12. 8. – 15. 8. Na skok do Paříže
12. 8. – 15. 8. Eurodisneyland a Paříž
18. 8. – 22. 8. Řím, Vatikán, Neapol, Sorrento, Vesuv,
ostrov Capri
18. 8. – 22. 8. Florencie a Řím s Vatikánem
19. 8. – 22. 8. Na skok do Říma a Vatikánu
10. 9. – 19. 9. Pobytový a poznávací zájezd do Itálie
6x polopenze, 6x nocleh, dopr., průvodce
Jednodenní zájezdy:
7. 8. Dolnorakouské kláštery
12. 8. Údolím řeky Dyje v Rakousku
14. 8. Grossglockner
15. 8. Mariazell

4 990 Kč

3 990 Kč
3 990 Kč
2 990 Kč
2 990 Kč
5 790 Kč
4 990 Kč
3 690 Kč
5 200 Kč

550 Kč
450 Kč
1 050 Kč
490 Kč

Český Krumlov – otáčivé hlediště (vstupenka + doprava)
31. 8. Lucerna

610 Kč

Bližší informace Vám rádi sdělíme v naší cestovní kanceláři
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Koncert Evy Henychové
Karmelitáni z Kostelního Vydří zvou na
koncertní vystoupení zpěvačky a kytaristky
Evy He nychové ,
které se v klášteře v Kostelním Vydří uskuteční
v neděli 29. srpna v 19 hodin.
Její recitál se podle počasí uskuteční buď v
ambitech kláštera nebo v refektáři.

Eva Henychová
zpěvačka, kytaristka, jedinečná písničkářka
a šansoniérka www.evahenychova.cz
Eva Henychová je nejen
zpěvačkou, kytaristkou, skladatelkou i textařkou v jedné osobě, ale především charismatickou
osobností, která dokáže zasáhnout srdce lidí všech generací.
Její písně jsou osobní výpovědí
člověka, který umí nahlédnout
hluboko pod povrch skutečností
všedního života.
Narodila se ve Zlíně, od
dětství se věnuje zpěvu a hře na
kytaru.Ve svých 11-ti letech zaujala v jedné z hlavních
rolí v dětském seriálu „My holky z městečka“ . Po maturitě na gymnáziu byla přijata na Konzervatoř Jaroslava
Ježka v Praze, kde vystudovala současně dva obory – kytaru a zpěv. Absolutoriem se započala její profesionální
umělecká kariéra. Vystupuje po celé republice, vyhledává
zejména prostory menších klubů, čajoven, hradů, zámků,
kostelů a kaplí, kde její něžná hudba s texty provokujícími
k přemýšlení nejlépe vyzní. Uskutečnila také několik cest
k českým krajanům do zahraničí - byla např. v Polsku,
Chorvatsku, Rakousku, Belgii, Španělsku. Nevyhýbá se
ani akcím benefičního charakteru či koncertům pro odsouzené ve věznicích. Na podzim roku 2003 oslavila svůj
tisící koncert, což je vzhledem k jejímu mládí ohromující
číslo.
Na svém kontě má dvě alba (Svítání - 1996, Za stěnou
z papíru - 2000) a v současnosti připravuje album třetí,
jehož oficiální křest a promoturné jsou plánovány na podzim tohoto roku.
Napsali o Evě Henychové
" ... Fenomén Henychová má po mém soudu čtyři základní
prvky. Jednak její vysloveně nadprůměrný zpěv i hru na
kytaru, dále jistotu, že má co sdělit, že přináší poselství,
originalitu jejího typu, čtvrtým prvkem je její úžasná
schopnost komunikace s divákem…"
Jiří Brabec, Folk&Country 4/2000
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Fotbal to je hra …
(70 let organizované kopané v Dačicích)
V Městském muzeu a galerii v Dačicích můžete do
konce prázdnin navštívit malou výstavu připomínající
skutečnost, že se v Dačicích hraje organizovaná kopaná
již sedmdesát let. Připomeňme si jen několik základních
informací.
Dne 6. června 1934 se sešlo na valné hromadě 38
zakládajících členů nového sportovního klubu – kopané
(SK Dačice). Hlavními iniciátory založení klubu byli
pánové: Babka, Bartoš, Benda, Henn, Hora, Karásek,
Kovář, Liška, Matucha, Rylek, Stejskal, Šmíd, Štěpán,
Šuhaj, Veselý, Zabloudil a Žahourek. Zájem o nový klub
byl neuvěřitelný, za necelé dva měsíce měl už 159 členů.
V prvním historickém utkání SK Dačice hostil SK
Jemnici a domácí tehdy jasně zvítězili 8 : 0 a přesvědčili,
že vytvořili dobré mužstvo.
V prvním roce existence SK Dačice bylo sehráno 24
zápasů. Bylo dosaženo skóre 119 : 58 a v mužstvu se
vystřídali 42 hráči. Prvním kapitánem družstva byl Josef
Hora. V dalším roce byla provedena úprava hřiště, které si
klub pronajímal od města. První hrací plocha byla zřízena
za bývalou měšťanskou školou (dnes ZŠ v ul. Komenského). Na hřišti sice již byly umístěny hodiny, ale
chyběly kabiny. Hráči se museli převlékat u pana T ománka, který byl velkým příznivcem všech fotbalových
generací v Dačicích, a myli se u studny poblíž hřiště.
Zakládající členové klub plně podporovali a snažili se
získat finanční prostředky ještě pořádáním dalších akcí
(sportovní odpoledne, taneční večírky), neboť jiné příspěvky klub nedostával.
V roce 1937 bylo založeno družstvo dorostenců.
V roce 1938 se otevřelo v sousedním Bílkově hřiště SK
Bílkov. Při této příležitosti se konal 31. 7. 1938 slavnostní
průvod do Bílkova. T ěchto oslav se zúčastnili hráči obou
družstev dačické kopané spolu s hráči SK Bílkov v dresech a s doprovodem hudby.
Činnost SK klubu dačické kopané nepřerušila ani II.
světová válka, i když aktivita nedosahovala předválečné
úrovně. Přesto se konečně podařilo postavit u starého
hřiště dvě dřevěné kabiny s prostranstvím, kde bylo
možné se ukrývat před deštěm. Formou sportovních
utkání si v roce 1944 dačičtí fotbalisté připomněli 10 let
trvání klubu SK Dačice.
Poválečná doba přinesla změny i do dačické kopané.
V roce 1948 byl zvolen nový výbor kopané ve složení:
Jindřich Köstl, František Körbler, Karel Holčapek, Josef
Posád, Josef Macků a Vlastimil Kleibl. Dřívější SK
Dačice, Sokol a Orel byly začleněny v roce 1953 pod
hlavičku Slovanu. Později, v šedesátých letech, byl název
změněn na Dynamo Dačice, dále T J Koh-i-noor Dačice a
nyní T J Centropen Dačice.
V poválečné době muselo staré hřiště ustoupit nové
výstavbě. Již od roku 1954 se začala připravovat stavba
nového stadiónu. S jeho výstavbou se začalo v roce 1956
v místech bývalé cihelny. V roce 1958 byla tato stavba
prohlášena za „okresní stavbu mládeže“ tehdejšího
dačického okresu a bylo na ní odpracováno několik tisíc
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brigádnických hodin zdarma. Nový stadión byl otevřen v
srpnu 1962. T eprve později byly postaveny šatny, sociální
zařízení a byt pro správce hřiště. V roce 1964 se stal
předsedou fotbalového oddílu František Klenka, který tuto
funkci zastával až do roku 1983. Spolu s ním ve výboru
obětavě pracovali Jaroslav Švagr a Stanislav Kučera. V
roce 1966 došlo k dohodě, kdy si tělovýchovu, a tudíž i
fotbal v Dačicích vzal pod patronát tehdejší n. p. Koh-inoor.
Od roku 1964 se dačičtí fotbalisté zapojují do soutěží
různých stupňů, od okresního přeboru přes I. B třídu až po
I. A třídu. T radicí se stal turnaj o putovní pohár n. p. Kohi-noor, který se poprvé hrál v roce 1968 za účasti Dukly
Prahy a dalších klubů druhé ligy. T aké přátelské utkání s
internacionály Dukly Praha v čele s Ivo Viktorem 23. 6.
1979 bylo pro Dačice a okolí velkou událostí.
V roce 1973 se zlepšilo zázemí na stadiónu dokončením bytu správce a rozšířením kabin pro hráče.
Sportovní stadión v současné podobě s atletickou čtyřdráhou a dalším zázemím byl otevřen 16. října 1999.
Dačičtí fotbalisté udržují kontakty s fotbalovými kluby ze
zahraničí, jako jsou rakouský SV Göpfritz, SV Dobersberg, SV Gross-Siegharts a Urtenen ve Švýcarsku.
Mgr. Marie Kučerová

Rukopisy z dačického muzea obdivuje
Praha
Nejen rukopisy dačického muzea, ale i dalších čtyř
jihočeských muzeí (Muzea Jindřichohradecka, Jihočeského muzea v Č. Budějovicích, Regionálního muzea v Č.
Krumlově a Městského muzea v Blatné) obdivují v současné době návštěvníci výstavy „V knihách z apsáno“
v Praze. Společná výstava rukopisů ze 17. a 18. století ze
sbírek výše uvedených muzeí úspěšně putovala od loňského září po jihočeských městech. V Dačicích byla v muzeu
k vidění od 22. 2. do 21. 3. letošního roku. Byla doprovázena zajímavou soutěží pro žáky a studenty místních škol
pod názvem „O nejhezčí písmenko – iniciálu“ . Koncem
května skončilo putování výstavy v Českém Krumlově.
Výstava vzbudila zájem i v Národním muzeu v Praze
a od 9. če rve nce do 22. srpna 2004 je instalována ve
výstavních prostorách historické e xpoz ice Lobkovické ho paláce na Praž ské m hradě , kde je ponecháván
prostor i některým regionálním projektům. (Je sympatické, že za celou akcí v Praze stojí právě dačický rodák
PhDr. Michal Stehlík, náměstek generálního ředitele NM
v Praze, který zhlédl výstavu v Dačicích a zprostředkoval
její zařazení do výstavního programu.) T akže pro pořadatele této putovní výstavy je to velký úspěch a určitě přispěje k dobré propagaci našich muzeí v širším měřítku.
O každém muzeu se mohou návšt ěvníci dozvědět základní
informace na jednotlivých panelech.
Součástí výstavy je pět tematických oddílů: náboženské rukopisy – modlitební knížky, literární rukopisy,
rukopisné hudebniny – misály, graduály, zpěvníky, paměti
a kroniky, soubor rad a příruček. Z dačického muzea je
vystaveno 8 rukopisů, z toho je jistě nejcennější Žaltář
literátského bratrstva (soubor žalmů) z roku 1621. Sympa-
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tická je i ta skutečnost, že pořadatelé pražské výstavy
použili výsledky doprovodných akcí, které se v muzeích
k výstavě rukopisů konaly. Jedná se o práce dětí z Jindřichova Hradce a z Dačic - jsou vystaveny některé práce
žáků a studentů soutěžících „O nejhezčí písmenko“ .
Mgr. Marie Kučerová

Dačické barokní dny
čtverým již rokem se otevírající

20. – 22. srpna 2004
Připravují
Collegium musicum Dačice, Divadelní spolek Tyl,
Krasohled, Městské kulturní středisko, Městská
knihovna, Městské muzeum a galerie
Karmelitánský klášter v K. Vydří, Římskokatolická
fara Dačice, Základní umělecká škola Dačice
Místa konání
Kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří,
kostel sv. Vavřince v Dačicích, Kostel sv. Antonína
Paduánského v Dačicích, Městská knihovna
v Dačicích
PROGRAM
Pátek 20. 8. 2004, 19:00 h
Kostel Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří
Zahájení barokních dní
Koncert „PUTOVÁNI BAROKNÍ EVROPOU“
Collegium musicum Dačice, DS Tyl
Sobota 21. 8. 2004, 14:00 h
Věž kostela sv. Vavřince v Dačicích
BAROKNÍ PROHLÍDKA VÝSTAVY
„TÓNY CHRÁMOVÉ“
DS Tyl, Krasohled, Collegium musicum Dačice
Sobota 21. 8. 2004, 21:00 h
Zahrada Městské knihovny v Dačicích
Barokní kázání J. M. Zourka
„JAK ŠT ÍPENÍ CEDROVÝ NA HOŘE LIBENSKÉ“
Mgr. A. Kubišta, M. Tůma, Collegium musicum
Dačice, DS Tyl
Neděle 22. 8. 2004, 9:00 h
Kostel sv. Antonína Paduánského v Dačicích
BAROKNÍ MŠE
P. Gorazd Cetkovský, Collegium musicum Dačice
Neděle 22. 8. 2004, 15:00 h
Kostel sv. Vavřince v Dačicích
Koncert „MARIÁNSKÉ NEŠPORY“ Adama Michny
z Otradovic
Zakončení barokních dní, Rittornelo Praha, DS Tyl
Akce probíhá s podporou mě sta Dačic
www.krasohled.cz, krasohled@centrum.cz
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30. 7., 31. 7., 1. 8. v 19:30 h
SILNÝ KAFE
Film ČR, Island, Slovensko
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

6. 8., 7. 8., 8. 8. v 19:30 h
13. 8., 14. 8., 15. 8. v 19:30 h
MAMBO ITALIANO
ČESKÝ SEN
Francouzský film s titulky
Český film
Vstupné 52 Kč
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
27. 8., 28. 8., 29. 8. v 19:30 h
20. 8., 21. 8., 22. 8. v 19:30 h
TEXASKÝ MASAKR MO TO RO VO U PILO U
SCARY MO VIE 3
Film USA s titulky
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný
Filmový klub o prázdninách nepromítá.

6. 8. 2004 od 19:00 h
Budhismus Diamantové ce sty
Veřejná přednáška na téma o Bhútánu. Přednáší
budhistický učitel Roman Lauš , žák Oleho Nydahla.
Komorní sál MěKS, vstupné dobrovolné.

21. 8. 2004 od 15:00 h
Krojovaná de chová hudba „VLČNO VJANKA“
Nádvoří Státního zámku Dačice
( příp. sál MěKS )

Kouz e lný svě t hrače k - 12. 6. – 31. 8. 2004
panenky, kočárky, nábyteček, nádobíčka, auta, stavebnice, cínoví vojáčci …od 19. století do 60. let 20. stol.
(doplněno ukázkami hraček současných výrobců a prodejem hraček, pro děti koutek na hraní)
výstava je připravena ze soukromých sbírek a ze sbírek Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě
a Muzea Jindřichohradecka. Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 h.
„Fotbal to je hra …“
výstava k 70. výročí založení organizované kopané
v Dačicích, výstavní chodba muzea,
denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 17 h.
Do 31. srpna 2004.

Bož e na Kjulle ně nová – malba tuší
výstava třebíčské malířky a grafičky,
vernisáž v sobotu 4. září 2004 v 16:00 h.

