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ZASTUPITELSTVO
na svém 11. zasedání konaném 16. června 2004:
· schválilo závěrečný účet města za rok 2003 bez výhrad. Výsledkem hospodaření je ztráta v celkové částce Kč 3.303.375,49
· schválilo rozpočtové opatření č. 3/2004, které snižuje
výdaje o 4.035,00 tis. Kč a současně snižuje příjmy
o 5.935,00 tis. Kč. Schodek 1.900 tis. Kč bude kryt
z přebytku upraveného rozpočtu
· schválilo vyčlenění částky Kč 120.000,-- z rozpočtu
města na opravu sklepních prostor domu č. 4/I na
Palackého náměstí v Dačicích (budova MěKS)
· schválilo poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
města Dačic pro rok 2004 devíti žadatelům v celkové
částce Kč 645.000,--.
· schválilo poskytnutí peněžních příspěvků z rozpočtu
města T J Centropen Dačice Kč 100.500,--, T J Sokol
Dačice Kč 23.000,-- a Městskému dechovému orchestru ZUŠ Kč 20.000,-· schválilo poskytnutí příspěvků ve výši 100 tis. Kč
I. Boudové a manželům Beneckým za zkolaudování
rodinného domu v lokalitě Nivy do tří let od vydání
stavebního povolení, což byla podmínka vyhlášené veřejné nabídky
· schválilo záměr prodeje domu č. 147/I v ulici Na
Rybníčku v Dačicích veřejnou nabídkou. Výše minimální ceny byla stanovena na Kč 2.800.000,-· schválilo návrh na provedení změny č. 6 a č. 7
územního plánu sídelního útvaru Dačice. Změna č. 6
se týká parcely č. 2771/7 (lokalita Nivy), kde se plocha
pro veřejnou zeleň a komunikace mění na plochu pro
komerční aktivity, parcely č. 2271/58, kde se plocha
pro komerční aktivity mění na plochu pro rekreaci a
sport a parcely ve zjednodušené evidenci v prostoru
bývalé ČOV u T oužína se mění z plochy pro vysokou
zeleň na plochu pro rekreaci a sport. Změna č. 7 se
týká parcel nacházejících se u Karlova a současného
využití orné plochy na území průmyslové výroby
· neschválilo změnu územního plánu sídelního útvaru
Dačice pro p. č. 1463/2 (část autobusového nádraží)
pro záměr výstavby diskontní prodejny
· neschválilo prodej bytů v bytovém domě č. 88/II
v ulici U Nemocnice do osobního vlastnictví MUDr.
Vrzalové, manželů Leitgebových, MUDr. Charváta a
manželů Parmových
· stanovilo výši měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva s účinností od 1. 5. 2004 takto: radním
Kč 1.460,--, předsedům výborů a předsedům komisí
rady Kč 1.200,-- a členům zastupitelstva Kč 490,-· schválilo vstup města do dobrovolného svazku obcí
„Mikroregion Dačicko“

Zdarma do kaž dé rodiny
Če rve n 2004
· odňalo Klementu Gottwaldovi čestné občanství města,
které mu bylo uděleno 20. 11. 1948

RADA MĚSTA
· schválila poskytnutí příspěvku Kč 5.000,-- T elčské
dechovce na uvedení programu vzpomínkových
melodií Vladimíra Fuky v MěKS
· vzala na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města za
1. čtvrtletí 2004. Hospodaření se vyvíjelo uspokojivě.
Příjmy byly plněny na 26,8 %, výdaje na 26,1 %.
Výsledkem hospodaření byl k 31. 3. 2004 zisk Kč
1.751.177,79
· vzala na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření
nemocnice za 1. čtvrtletí 2004. Náklady byly čerpány
na 23,9 %, výnosy na 24,8 %. K 31. 3. 2004 byla
hospodářským výsledkem ztráta 508 tis. Kč
· vzala na vědomí petici občanů Dolních Němčic, kteří
nesouhlasí s uzavřením pracoviště MŠ v této místní
části. Po projednání mezi představiteli města a rodiči
dětí byl denní provoz MŠ v D. Němčicích zachován,
byť se zkrácenou provozní dobou.

Foto měsíce z webových stránek města: Dačice z motorového paraglidu. Autor snímku pan Novák z Peče.
V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:
Závěrečný účet města Dačic za rok 2003
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Dvě otázky pro zastupitele

Odpovídá radní MUDr. Jiří Tomandl.
Co je podle Vás největší předností Dačic?
Největší předností našeho města jsou
jeho občané. Jejich pracovitost a činorodost, která přináší městu a jeho návštěvníkům kvalitní služby, obchody a pracovní
příležitosti. Všechny jejich aktivity zasazené v pěkném a zachovaném přírodním
prostředí vytvářejí a věřím, že i v budoucnu budou vytvářet, předpoklady pro zvyšování atraktivity našeho města.
Co je naopak největším problémem a jaké vidíte
řešení?
Problémem našeho města je dle mého názoru poloha
mimo důležitějších komunikací. T ento problém můžeme
částečně a postupně vyřešit tím, že přilákáme do našeho
města nové občany a to příležitostmi k trvalému bydlení,
spojenému s možnostmi vzdělání, sportovního, kulturního
a pracovního vyžití. T ento trend byl započat výstavbou
sídliště Nivy.

Aktuality
· Výherci soutěže z internetových stránek města za měsíc květen jsou: Zdeněk Kostelecký, T řebětice, Viktor
Piler, Brno, Jiří T ardon, Dačice. Správná odpověď
zněla: v zámeckém parku.
· Dne 16. června 2004 se vzdal mandátu v zastupitelstvu
města Otakar T esař a na jeho místo postoupil druhý
náhradník za KDU-ČSL PhDr. Michal Stehlík.
· Na anketní otázku „Jak by mělo být řešeno parkování
před poštou“ , která je na webových stránkách města
www.dacice-mesto.cz odpovědělo prozatím 119 občanů a to následovně: parkovacím automatem – 31,09 %,
parkovacími hodinami – 23,53 %, neměnit současný
stav – 45,38 %.

Informace o plynofikaci Dolních Němčic
V letošním roce se připravuje plynofikace Dolních
Němčic. V současné době je předána projektová dokumentace na odbor územního a stavebního řízení Městského úřadu v Dačicích. Pokud se nevyskytnou závažné
problémy, začnou stavební práce na podzim tohoto roku
tak, aby se stihla již letošní topná sezóna. Plyn bude
rozveden po celých Dolních Němčicích, až na úsek cesty
k zemědělskému areálu směrem na Kostelní Vydří.
Čtyřicet osm spoluvlastníků ze čtyřiceti devíti podepsalo smlouvu o zřízení stavby na cca 100 metrovém
úseku této cesty, pouze pan MUDr. Fabeš smlouvu
nepodepsal s tím, že nemůže jít proti svému otci. Z těchto
důvodů nebudeme moci přivést plyn do domů v této
uličce.
Pavel Habr, místostarosta
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Závěrečný účet města Dačic za rok 2003
Závěrečný účet města za rok 2003 byl projednán na
zasedání zastupitelstva města dne 16. 6. 2004. Zastupitelstvo města vyslovilo souhlas s ce loročním hospodařením a to be z výhrad.
Rozpočtové hospodaření města skončilo schodkem ve
výši 2 854 791,50 Kč. Celkové rozpočtované příjmy po
všech rozpočtových změnách byly 165 759,31 tis. Kč,
skutečně dosažené 169 535 912,25 Kč, tj. 102,3 %.
Celkové výdaje byly v rozpočtu na celý rok
uvažovány ve výši 178 115,71 tis. Kč, skutečně bylo
vynaloženo 172 390 703,75 Kč, tj. plnění na 96,8 %.
Schodek rozpočtu byl pokryt z financování a to tím, že
jsme k jeho úhradě použili půjčku od Státního fondu
životního prostředí ČR na stavbu kanalizačního sběrače
Bílkov - Borek - Dačice.
Ing. Lea Andrejsová
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. 1, 2 + 1 , I. k a t e g o r i e ,
ul. Dlouhá, č. p. 424, Dačice V.
pokoj 1
20,10 m 2
pokoj 2
20,00 m 2
kuchyně
12,20 m 2
předsíň
7,12 m 2
koupelna
2,56 m 2
WC
0,98 m 2
komora
2,06 m 2
sklep
2,00 m 2
Nájemné z bytu je neregulované a skládá se ze základní
složky a z měsíční složky. Základní složka pro nabízený
byt je min. 50 000,- Kč, kterou nájemce zaplatí před
nastěhováním. Měsíční složka nájemného je s ohledem
na příslušné období řízena platnými právními předpisy.
Základní složka se po skončení pronájmu nevrací!
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 8. 2004
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a
zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – PRO NÁJEM BYTU č. 1,
Dačice 424/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:
13. 7. 2004 do 14:00 hodin.
Žádost doručte 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 informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 6/2004. 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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Společenská kronika
narození:

Barbora Kepeňová, Dačice
Milan Kounek, Dačice
Kateřina Lovětínská, Velký Pěčín
Miloš Petr, Bílkov
Matěj Antoň, Dačice
Nella Kasáčková, Dačice
manželství: Ing. Marcel Kadrnožka, Dačice
a Květoslava Burianová, Dačice
Petr Vlasák, Staré Hobzí
a Lenka Burianová, Dačice
Faisal Isa Sghayer, Libye
a Danuše Bednarská, Lipník nad Bečvou
Viktor Čepák, Cizkrajov
a Alena Vocílková, Cizkrajov
Roman Kořínek, Valtínov
a Marie Krejčí, Bílkov
Josef Veselý, Stupešice
a Pavlína Nováková, Písečné
Karel Hošek, Staré Hobzí
a Ivana Součková, Dačice
Luboš Dvořák, Dačice
a Jana Šindelářová, Chlumec
Radek Budař, T řebíč
a Drahoslava Havlíková, Dačice
Radek Smetánka, Karlovy Vary
a Barbora Černá, Praha
úmrtí:
Vilém Pisařovic, 57 let, Dačice
Mgr. Karel Pecha, 71 rok, Dačice

Volby do Evropského parlamentu v
Dačicích ve dnech 11. - 12. 6. 2004
O krse k
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CELKEM

Poče t
voličů

Vydané
obálky

Účast v
%

465
527
546
517
602
444
541
629
544
519
242
217
321
320

131
158
186
152
193
152
147
162
177
148
96
55
93
86

28,17
29,98
34,07
29,40
32,06
34,23
27,17
25,76
32,54
28,52
39,67
25,35
28,97
26,88

Platné
hlasy
ce lke m
131
158
185
151
192
151
146
162
177
147
95
55
91
86

6 434

1 936

30,09

1927

Z 31 politických stran a sdružení, které se účastnily
voleb do Evropského parlamentu, volili dačičtí občané 29
možností. Po jednom hlase dostaly tři politické strany,
dalších 14 nedostalo více jak 10 hlasů. 549 hlasů získala
ODS, 433 hlasů KSČM, 335 hlasů bylo pro KDU-ČSL.

Měst o Dačice
Krajířo v a 2 7 /I, 3 8 0 1 3 Dačice
p ř e dk lá dá
v e ř e jn o u n a bídk u n a

prodej domu čp. 147/I v obci a katastrálním
území Dačice
dům č. p. 147/I (papírnictví pod kostelem) postavený na
parcele p. č. 5, a parcely p. č. 5 zast. plocha o výměře
423 m 2 se sestává ze dvou nadzemních podlaží a podkroví, v přízemí nebytové prostory – prodejna papírnictví a textilu, v patře 3 bytové jednotky o velikosti (2 x
1+1, 1 x 1+2), v podkroví dvě bytové jednotky o velikosti (1 x 1+1, 1 x 1+3). Na nebytové prostory a bytové
jednotky jsou se současnými nájemci uzavřeny smlouvy
na dobu neurčitou. Prodej bude realizován se zájemcem, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru a doručí svojí nabídku v uzavřené
obálce zřetelně označené:
„NEO TVÍRAT – prode j domu čp. 147/I v Dačicích
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
ne jpoz dě ji do 30. 7. 2004 do 14:00 hod.
Stanove ná krité ria výbě ru: Kupující bude vybrán
podle výše nabízené kupní ceny, která musí být vyšší,
než cena minimální, která je stanovena ve výši
2.800.000,- Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Při rovnosti cen bude upřednostněna nabídka současných nájemců bytů a nebytových prostor prodávané nemovitosti.
Nabídka musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu,
rodné číslo a vlastnoruční podpis žadatele, údaje pro
vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru
(cena, způsob vyrovnání).
Jistina na budoucí kupní ce nu: při podání nabídky
složí zájemce na pokladně MěÚ Dačice jistinu na budoucí kupní cenu ve výši 20.000 Kč, nebo ji uhradí předem na účet č. 6015-0603143369/0800 u České spořitelny a. s., variabilní symbol - rodné číslo zájemce. Tato
jistina bude zájemcům, kteří nebudou vybráni vrácena.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, nebo nepodepíše kupní smlouvu do jednoho měsíce
po vyzvání k podpisu smlouvy, zaplacená jistina se nevrací. Nabídka, která bude doručena bez uhrazen í jistiny, bude ze soutěže vyřazena.
Informace podají: pracovníci MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, na odboru správy majetku města - dveře č. 103,
102, tel. č. 384 401 227, 384 401 230.
Město Dačice si vy hrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky ,
neuzavřít kupní smlouvu s žádný m žadatelem a veřejnou nabídku zrušit.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

6/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2004,
kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 6/2003 o místních poplatcích
Zastupitelstvo města Dačice vydává podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
tuto obecně závaznou vyhlášku:
§1
Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 o místních poplatcích se mění takto:
Článek 10 Sazby poplatku odstavec (1) zní:
Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i
započatý m 2 a každý i započatý den užívaného veřejného
prostranství:
a) za zvláštní užívání veřejného prostranství na Palacké ho námě stí, Havlíčkově
námě stí, v ulicích Göthova, Krají řova
a Masarykova k umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb - pouze pro restaurační
zahrádky
b) za zvláštní užívání ostatních veřejných
prostranství, mimo částí vyme z e ných
v bodě a) k umístění dočasných staveb
a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb – pouze pro restaurační
zahrádky
c) za zvláštní užívání veřejného prostranství na trž išti k umístění dočasných prodejních zařízení (stánků, pultů, kiosků, stojanů, přepravek a pod.)
d) za zvláštní užívání veřejného prostranství na trž išti k umístění dočasných
(přenosných) reklamních zařízení
e ) za zvláštní užívání veřejného prostranství mimo trž iště a mimo Palackého
nám., Havlíčkova nám. ulic Göthova,
Krajířova a Masarykova k umístění dočasných prodejních zařízení (stánků, pultů,
kiosků, stojanů, přepravek a pod.)
f) za zvláštní užívání veřejného prostranství na Havlíčkově nám., v ulicích
Göthova, Krajířova a Masarykova k
umístění dočasných prodejních zařízení
(stánků, pultů, kiosků, a pod.)

3,-Kč

2,-Kč

30,- Kč

10,- Kč

35,- Kč

45,- Kč

g) za zvláštní užívání veřejného prostranství mimo trž iště a mimo Palackého
nám., Havlíčkova náměstí, ulic Göthova,
Krajířova a Masarykova k umístění dočasných (přenosných) reklamních zařízení
h) za zvláštní užívání veřejného prostranství na Palacké ho námě stí (mimo
trž iště ), na Havlíčkově nám., v ulicích
Göthova, Krajířova a Masarykova k
umístění dočasných (přenosných) reklamních zařízení
ch) za užívání veřejného prostranství pro
kulturní a sportovní akce, pro umístění
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
i) za užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací, k umístění stavebního zařízení a skládek do 14 dnů
j) za užívání veřejného prostranství k provádění výkopových prací, k umístění stavebního zařízení a skládek nad 14 dnů
k) za zvláštní užívání veřejného prostranství k jiným účelům než jsou uvedeny
v bodech a) až j) (např. reklamní akce,
potřeby tvorby filmových a televizních děl,
pojízdná čistírna peří, broušení nožů …)
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12,- Kč

20,- Kč

3,- Kč

0,- Kč

10,- Kč

10,- Kč

Článek 10 Sazby poplatku odstavec (4) zní:
a) město Dačice a právnické osoby jím zřízené nebo
založené, ve kterých je město Dačice jediným společníkem
b) fyzické osoby a právnické osoby za užívání veřejného
prostranství, které mají pronajaté od města, a to po dobu
nájmu.
§2 Účinnost
T ato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Město Dačice předkládá veřejnou nabídku
na pronájem volných nebytových prostor
v obchodním centru Antonínská čp. 15/II,
tři kanceláře v prvním patře
propojené dveřmi
kancelář č. 142 o ploše 22,3 m 2 , kancelář č. 143 o ploše
21,36 m 2 , kancelář č. 144 o ploše 16,34 m 2 včetně
společně užívaných nebytových prostor, tj. schodiště,
chodby a sociálního zařízení. Kanceláře jsou vybavené
počítačovou sítí a zabezpečovacím zařízením.
Zájemci o tyto prostory mohou pře dlož it své žádosti
píse mně odboru správy majetku města, prostřednictvím
podatelny Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 1/I,
380 13 Dačice.
Informace podají pracovníci odboru správy majetku
města MěÚ v Dačicích – starý zámek, Krajířova 27,
v kanceláři č. 102, tel. č. 384 401 228, 384 401 227 .
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Zimní provoz - (listopad – únor)

Sběrný dvůr odpadů Dačice (SDO)
Sběrný dvůr odpadů (SDO), provozovaný firmou
.A.S.A. Dačice s. r. o., je nezbytným doplňkem systému
sběru tříděného odpadu ve městě. Obyvatelé mají možnost bezplatně do sběrného dvora odkládat odpady, které
nelze uložit do běžných sběrových nádob na zbytkový či
separovaný odpad.
Sběrný dvůr slouží pouze obyvatelům města Dačice a
místních částí města, proto je třeba se při každé návštěvě
prokázat obsluze SDO občanským průkazem nebo jiným
dokladem o trvalém bydlišti v Dačicích. Podmínkou je, že
se bude jednat o odpad z běžných domácností a nikoliv od
podnikatelů. Náklady na provoz SDO a likvidaci odpadu
hradí město Dačice z částky vybrané od občanů formou
poplatků za odpady.

O dpady, kte ré lz e SDO ode vz dávat:
Ne be z pe čné slož ky odpadu:
· chladničky, mrazáky
· televizory, monitory
· olověné akumulátory, autobaterie
· zářivky a výbojky
· staré léky
· suché články, monočlánky
· olejové filtry, sorbenty, znečistěné textilie
· oleje
· nádoby od barev, laků
· brzdové kapaliny, nemrznoucí směsi
· rozpouštědla, domácí chemie
Druhotné suroviny:
· papír
· směsné sklo
· železo, kovy
· PET lahve, obaly T etraPack
O statní odpad:
· objemný odpad (části nábytku, koberce, tabulové sklo)
· kompostovatelný odpad (odpad ze zahrad, tráva)
· pneumatiky (z osobních aut a motocyklů)
· elektrotechnický odpad (ostatní domácí elktronika, rádia, pračky)
Veškeré výše uvedené odpady můžete předávat v provozní době SDO:

pondělí – pátek

8:00 – 16:00 h

sobota

8:00 – 16:00 h

Le tní provoz - (bře z e n – říje n)
pondělí – pátek
10:00 – 18:00 h
sobota
8:00 – 16:00 h
Prosíme občany, aby neodkládali odpad v okolí Sběrného dvora a dodržovali stanovenou provozní dobu SDO !
Adre sa provoz ovny - SDO : .A.S.A. Dačice s. r. o.,
U Stadionu 50 /V, 380 01 Dačice, tel./fax. 384 420 001,
384 420 493, e-mail: dacice@asa-cz.cz

Rekonstrukce silnice v Bílkově
dokončena
Ve středu 9. června
předala firma SWIETELSKY stavební s. r. o.
stavbu „Rekonstrukce silnice II/ 406 Bílkov“ .
Jedná se o průtah obcí v
úseku od Dačic po most
přes říčku Vápovka.
V rámci prováděných
prací byly obnoveny všechny konstrukční vrstvy vozovky
včetně nového povrchu. Podél silnice byl vybudován po
levé straně chodník od památníku obětem války k Vápovce. Zároveň byl upraven prostor kolem výše jmenovaného pomníku.
Jako každou stavbu, tak i bílkovskou rekonstrukci silnice provázely drobné problémy a neshody. T y se ale
podařilo vstřícným postojem občanů Bílkova a dodavatele
průběžně vyřešit. Drobných úprav oproti projektu dostál
chodník, řešily se změny v odvodnění vozovky, včetně
napojení na sousední nemovitosti a rozšířila se povrchová
úprava křižovatky u Vápovky.
Současně s pracemi
firmy Swietelsky prováděly T echnické služby
Dačice rozšíření silnice
pro autobusovou zastávku včetně doplnění a opravy stávajících chodníků. Povrchy vozovky v
úseku od Vápovky po konec vesnice směrem na Dobrohošť prováděla firma
ST RABAG pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje
bez účasti města. Po doplnění krajnic bude i tato část
průtahu obcí v pořádku.
Náročná stavba kanalizace v minulém roce, která již
od podzimu roku 2003 bez poruchy slouží, i letošní
rekonstrukce průtahu silnice, přinesly nejedno omezení
pro místní obyvatele. Avšak dobudování rozvodů všech
inženýrských sítí umožní postupnou obnovu komunikací
po obci. Dokončená oprava průtahu hlavní silnice včetně
chodníků pomůže zlepšit život občanů v Bílkově.
Pavel Habr, místostarosta
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Výsledky grantových programů
Jihočeského kraje v památkové péči pro
rok 2004
V dubnovém čísle bulletinu jsme Vás informovali o
možnostech získání finančních prostředků na obnovu památkově chráněných staveb prostřednictvím grantových
projektů Jihočeského kraje. Z jednání komise pro hodnocení grantových projektů v památkové péči v r. 2004,
které se uskutečnilo dne 27. 5. 2004, Vám přinášíme
následující informace.
Komise řešila rozdělení finančních prostředků v celkovém objemu 21 714 000 Kč na podporu obnovy nemovitého kulturního dědictví ve smyslu podmínek grantů
NEMO VITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY (cílem tohoto
grantového projektu je podpora a zachování nemovitých
kulturních památek. Finanční podpora zde může činit až
70 % celkových nákladů projektu, maximální výše podpory může být 1 000 000 Kč) a PO DPO RA ZVÝŠENÝCH
NÁKLADŮ O BNO VY Z DŮVO DU PAMÁTKO VÉ
O CHRANY STAVEB (grant je zaměřen na podporu
zachování a obnovy památkově chráněných staveb. Památkově chráněnými stavbami se rozumí nemovité kulturní památky a objekty, které kulturními památkami nejsou, ale nacházejí se na území památkově chráněném.
Finanční podpora může činit až 100 % prokázaného rozdílu mezi cenou obnovy za použití běžných materiálů
a technologií a za použití materiálů technologií předepsaných orgány státní památkové péče).
V rámci celého kraje bylo podáno 245 žádostí s požadavkem na 71 598 957 Kč. Částka pro každý okres byla
určena jednak v závislosti na počtu nemovitých kulturních
památek v daném okrese a jednak v závislosti na výši celkového požadavku (respektive na počtu úplných a správně
vyplněných žádostí).
Okres Jindřichův Hradec získal celkem 4 176 000 Kč
(z grantu Nemovité kulturní památky 2 552 000 Kč,
z grantu Podpora zvýšených nákladů 1 624 000 Kč).
Z toho na „malý okres Dačice“ připadlo 2 197 000 Kč.
Ze sedmi okresů jsme se tak umístili na druhém místě
(hned po okrese Č. Budějovice) co do objemu získaných
prostředků. Z celkem 19 žádostí, podaných ve správním
obvodu obce s rozšířenou působností Dačice jich bylo
uspokojeno 16. Žádná nebyla vyřazena z důvodu neúplného či chybného vyplnění.
Mgr. Markéta Jelínková,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

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,
m otocykly Honda a S uzuki, školné splátkově,
kom pletní inform ace, prihlášky, předpisy atd. na:

www.autoskolanosek.cz

strana 6

Pozvánka na
Koncert studentů a profesorů
Francouzsko-české hudební akademie
v Telči
Poutní kostel Panny Marie Karmelské
v Kostelním Vydří
9. července 2004 v 19:30 hod
Ve dnech 1. – 11. července se bude v T elči konat 10.
jubilejní ročník Francouzsko – české hudební akademie.
Jedná se o mistrovské kurzy komorní hudby, které jsou
určeny pro studenty konzervatoří
a vysokých hudebních škol z celého světa. Kurzů se letos zúčastní
sedmdesát studentů. V průběhu
deseti dní se studenti pod vedením
profesorů zdokonalují ve hře na
nástroj. Dramaturgie akademie
dodržuje původní záměr – francouzští profesoři vyučují dechy a
uplatňují tak vynikající francouzskou školu a stejně tak čeští profesoři vyučují smyčce v návaznosti na české tradice.
Kurzy letos povedou profesoři, kteří stáli u zrodu akademie v roce 1995: Jiří Bárta (violoncello), Vladimír Bukač (viola), Jan T alich (housle), Catherine Cantin (flétna),
André Cazalet (lesní roh), Jean-Louis Capezzali (hoboj)
a Michel Raison (klarinet).
Již od počátku je akademie v T elči koncipována jako
evropský projekt. Akademie v T elči významně napomáhá
mladým českým hudebníkům obstát v náročné mezinárodní konkurenci, nacházet možnosti budoucí tvůrčí
spolupráce. Společně strávené dny při letních kurzech
hudby také umožní navázání osobních kontaktů mladých
umělců mezi sebou a navázaní vztahu k našemu regionu,
do kterého se v budoucnu – třeba jako uznávaní koncertní
mistři – rádi budou vracet. Pořadatelem projektu je obecně prospěšná společnost Česko - francouzská akademie
T elč.
Srdečně Vás zvu na koncert studentů a profesorů hudební akademie, který se bude konat v pátek 9. července
v 19:30 hodin v poutním kostele Panny Marie Karmelské
v Kostelním Vydří.
senátor Václav Jehlička
předseda správní rady obecně prospěšné společnosti
Česko-francouzská akademie Telč

DĚTSKÉ ZBOŽÍ
dětské bezpečnostní popruhy, zavinovačky, pleny,
dupačky, mikiny, kabátky… nové zboží z Jitexu Písek
Adresa: Zlatá ulička,
Palackého náměstí 28, Dačice
Telefon: 384 420 798
Od srpna prodej dětské obuvi od české firmy z Čechtiny
u Třebíče.
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Děti ZŠ Komenského pomáhají dětem
Naše škola byla oslovena Nadačním fondem dětské
onkologie KRT EK z Brna, aby se zapojila do akce na pomoc nemocným dětem. Žáci dostali informační letáčky
a měli možnost objednat si libovolný počet klíčenek
s krtkem za cenu 30 Kč za kus.

Myslím, že se můžeme pochlubit výsledky úspěšného
prodeje, které vypadaly takto: celkem žáci: 351 ks –
10 530 Kč, celkem dospělí: 49 ks – 1 470 Kč, dohromady
jsme tedy prodali 400 ks klíče ne k z a 12 000 Kč. Získaná
částka se dělila podle pokynů nadace následujícím způsobem: náklady na výrobu klíčenek: 6 400 Kč, suma
zaslaná na konto nadace: 4 000 Kč, částka pro naši školu:
1 600 Kč (byla použita na Den dětí na naší škole). Z každého stupně jsme vybrali nejlepší třídu, která dostala
sladkou dortovou odměnu.
Na I. stupni
to byla třída
2. B.
(prodáno 32
ks klíčenek),
tř. učitelka
Jana
Vlčková.
Na II.
stupni dort
získali žáci
IX. A.
(prodáno
50 ks klíčenek),
tř. učitelka
Liběna
Palasová.
Nadační fond dětské onkologie KRT EK vznikl 15.
listopadu 1999 v Brně. Jeho hlavním cílem je zejména
pomoc při všestranném zlepšování kvality života onkologicky nemocných dětí jak v průběhu léčby, tak snaha
o jejich resocializaci po skončení vlastní léčby. Nadační
fond se rovněž zaměřuje na oblast dalšího vzdělávání a
podpory odborného růstu lékařů a středního zdravotnického personálu. V neposlední řadě podporuje zvyšování úrovně technologického vybavení pro komplexní
diagnostiku a léčbu dětí, včetně získávání dalších diagnostických a léčebných přístrojů a prostředků z tuzemska a ze
zahraničí. Více informací o nadačním fondu najdete na
webových stránkách www.krtek-nf.cz.
Jaroslava Doláková, školní metodik prevence
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Základní škola Dačice Komenského
- výsledky přijímacího řízení na střední
školy.
V letošním školním roce 2003/2004 ukončilo devátý
ročník 52 žáků (IX. A – 25, IX. B – 27) naší školy. Byli
přijati na 18 státních a 2 soukromé střední školy.
V prvním kole přijímacího řízení bylo přijato 50 žáků
(96 %), zbývající 2 žáci v kole druhém. Celkově bude
58 % našich žáků studovat na maturitních oborech a 42 %
na oborech učebních. Rozmístění našich žáků na jednotlivých školách znázorňuje tabulka.
Uče bní Maturitní
obor
obor

Škola
ISŠTO Dačice
SOUZ, OU a U Dačice
Gymnázium Dačice
Gymnázium Otokara Březiny Telč
SOŠ Telč
SOŠ sociální u Matky boží Jihlava
SOU Pelhřimov
Manažerská akademie Jihlava
OA T. G. Masaryka J. Hradec
OŠ Turnov
SOŠ a SOU Volyně
SOŠ J. Hradec

10
6

4
4
3
1
2
1
1
1
1
2

VOŠ, SPŠA a SOUD a T
České Budějovice
SSOUS a OA Č. Budějovice
Gymnázium a SPgŠ Znojmo

1

SOUS Jihlava
SPŠT a SOUT Třebíč
ISŠS a U Jihlava
SOU a US Jihlava
ISŠE Chomutov

1

celkem

6

1
2
2
1
1
1
22

30

Na osmileté gymnázium odchází studovat čtyři žáci
pátého ročníku.
Přejeme všem studium, které splní jejich předpoklady,
rozvine jejich schopnosti a otevře jim další dveře ve škole
života.
Ing. Eva Macků, výchovný poradce

MASÁŽE - KLASICKÉ, REFLEXNÍ,
THAJSKÉ BODOVÉ,
LYMFODRENÁŽE
léčba celulitidy, poradenství
Dačice, Slavonice
Ivan Havel
tel.: 728 850 432, 384 420 559
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Pohár za Mc Donald´s cup skončil v ZŠ
Komenského Dačice
Žákům ZŠ Komenského Dačice se podařilo vyhrát
okresní kolo Mc Donald´s cupu v Jindřichově Hradci
v kategorii B (4. a 5. tříd). Za účasti 18 družstev z celého
okresu to bylo velmi náročné a hoši měli z vítězství
obrovskou radost. Na krajský přebor do T ábora jsme
1. června neodjížděli jako favorité, ale ostudu jsme určitě
neudělali. Po vyrovnaných a napínavých bojích jsme přivezli diplom a ceny za třetí místo. Velmi cenou trofejí je
replika míče Adidas, se kterým se v současné době hraje
fotbalové mistrovství Evropy v Portugalsku.
Celkové pořadí krajské ho pře boru:
1. ZŠ Grünwaldova Č. Budějovice (Dynamo Č. Budějovice)
2. ZŠ T omáše Šobra Písek
3. ZŠ Komenského Dačice
4. 3. ZŠ Sezimovo Ústí
5. ZŠ J. A. Komenského Blatná
6. ZŠ T . G. Masaryka Český Krumlov
7. ZŠ Smetanova Vimperk
Pavel Novotný, učitel T V na ZŠ Komenského

Úspěšná akce Aeroklubu Dačice
O víkendu 12. a
13. června 2004 se na
dačickém letišti konala
soutěž, národní pohár
obřích akrobatických
mode lů le tade l. Podle
pravidel FAI je značeno toto odvětví modelářské činnosti jako
F3M. Byla to první akce svého druhu na jihozápadě
Moravy. Zúčastnilo se díky nepřízni osudu pouze osm
soutěžících z ČR a SR. Čtyři další z přihlášených pilotů
totiž přišli během minulého měsíce při trénování o svá
letadla, jeden dokonce v pátek při tréninku rozbil svůj
stroj v hodnotě bezmála sto tisíc Kč přímo v Dačicích.
I tak ale při létání třech disciplín bylo celou sobotu a část
neděle na co se dívat.
Divácky nejzajímavější byl jednoznačně tzv. freestyle, létání na hudbu. Zvítězil slovenský pilot až z Košic,
Ján Hlebaško, našemu kraji na 2. místě ostudu jistě neudělal Milan Břečka z Moravských Budějovic a třetí
skončil teprve dvanáctiletý!! Daniel Hrachovec.
Pořadatelé děkují více než 600 lidí, kteří se přišli
podívat a samozřejmě sponzorům, bez nichž by takováto
soutěž udělat nešla.
Za Aeroklub Dačice Jan Vaněk

Sezóna SDH Dolní Němčice
Probíhající soutěže v požárním sportu zastihly soutěžní družstva SDH v Dol. Němčicích připravené. Dokazuje
to umístění v soutěžích, které naše družstva absolvovala.
Dačice
9. místo noční soutěž
Dešná
1. místo v základní soutěži, 1. místo ve finále
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Lhotice 2. místo
Louka
4. místo v základní soutěži, 2. místo ve finále
Heřmaneč 3. a 4. místo v základní soutěži
4. místo ve finále
V Heřmanči naše družstvo dosáhlo svého rekordního
letošního času 18,71 vteřin, což je úctyhodný výkon.
Za výbor SDH Milan Melichar

Atletická sezóna základních škol vrcholí
Školní rok skončil a s ním přišel i závěr atletických
soutěží základních škol. V září to vždy začíná atletickým
pětibojem, který už má v Dačicích tradici, potom přijdou
na řadu Zátopkovy štafety, závody v přespolních bězích a
na jaře se zahajuje velice populární soutěží škol dačického
regionu „O Štít města Dačice“ , následuje Pohár rozhlasu a
Atletický čtryřboj. Na pořádání těchto akcí se podílí ZŠ
Komenského, ve spolupráci s atletickým oddílem.
Od otevření Městského sportovního stadionu máme
pro atletiku v Dačicích ideální podmínky a dá se říci, že
jich využíváme a že jsme dosáhli řady výborných výsledků. Nechci je všechny vyjmenovávat, uvedu jen ty z letošního školního roku. Na Zátopkových štafetách žáci
I. stupně obhájili pozici nejrychlejší štafety v České republice na 10 000 m z roku 2002 a ročník 2003 vyhráli
s ještě větším náskokem. V olympijské soutěži škol našeho regionu O Štít města Dačice se podařilo obhájit loňské
vítězství, a tak jsme se radovali ze zisku Štítu už v pátém
ročníku této oblíbené soutěže.
V Poháru rozhlasu a v Atletickém čtyřboji naše družstva potvrdila, že patří k nejlepším v okrese a družstvo
starších dívek obhajuje pozici nejlepšího kolektivu v Jihočeském kraji.
Nepříznivé počasí bohužel znemožnilo uspořádání II.
ročníku „O malý Štít města Dačice“ pro žáky I. stupně
základních škol. Soutěž byla přeložena na 24. června a
doufáme, že počasí bude příznivější a že nejmladší atleti
se budou moci utkat o Štít, poháry a medaile pro nejlepší
družstva a jednotlivce.
Celkové výsle dky V. ročníku O Štít mě sta Dačice
ZŠ
Body
ZŠ Komenského Dačice
20 709
ŽŠ Slavonice
19 837
ZŠ Masarykova T elč
19 452
ZŠ B. Němcové a gymnázium
19 372
Dačice
5.
ZŠ Hradecká T elč
18 062
6.
ZŠ Kunžak
19 037
7.
ZŠ Český Rudolec
13 748
8.
ZŠ Staré Hobzí
12 766
9.
ZŠ Lubnice
10 373
10.
ZŠ Budeč
5 896
Pavel Novotný, učitel T V na ZŠ Komenského Dačice

Pořadí
1.
2.
3.
4.

Koupím chalupu, domek nebo byt, stav
nerozhoduje. Tel.: 603 442 474
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Kozlíček kýlnatý roste i v Dačicích
Kozlík lékařský, lidově baldrián,
je všeobecně známou léčivou rostlinou. Zejména jeho oddenek obsahuje
četné silice a jiné látky, jejichž léčivé
účinky znali naši předkové jistě už
v 5. století před naším letopočtem.
Často se pěstuje a snadno i zplaňuje.
Příbuzný kozlík výběžkatý, který
také obsahuje léčivé látky, roste i na
loukách a olšinách v údolí Moravské
Dyje. Mnohem menší příbuzný druh
kozlík dvoudomý, býval dříve na vlhkých loukách velmi hojný. Dnes je již
v mnohých krajích dosti vzácný a je uveden v červeném
seznamu mezi ohroženými druhy. Do čeledi rostlin vytrvalých kozlíků, které mají zralé plody s pérovitým chmýrem, zařazují botanikové ještě vidličnatě jednoleté kozlíčky s plody bez chmýru. T u a tam objevíme na polích jako
plevel kozlíček polníček, jehož vyšlechtěné kultivary
s bohatým obsahem vitamínu C se pěstují jako salátové
rostliny s léčivými účinky. Kozlíček polní kvete drobnými
kvítky velmi záhy z jara v dubnu a květnu.
Podobný ranně kvetoucí kozlíček kýlnatý je mnohem
vzácnější, jeho přirozený výskyt je dnes znám jen z jižní
Moravy. V červeném seznamu je řazen k druhům kriticky
ohroženým. Není známo, že by byl udáván z Dačicka.
Bylo proto pro mě milé překvapení, když jsem jej nalezl
v trávníku při železniční trati nedaleko zastávky. Rostlinky měly již dobře vyvinuté plody, které jsou důležité
při rozšiřování čtyř velmi si podobných kozlíčků rostoucích v České Republice. Květena Dačic je tedy o jedno
velmi vzácné kvítko bohatší, než se dosud uvádělo. I když
jsou dneska Dačice v Čechách, údolím Dyje jsou, navzdory administrativnímu dělení, spojeny s jižní Moravou.
Živáčkům – zvířátkům i kytičkám jsou lidmi vymyšlené
hranice lhostejné.
Jaromír Švarc, ČSOP Vysočina

Voňavá krása
Chrastavec rolní, rožec rolní, ovsík
vyvýšený, silenka vonící, štírovník růžkatý, svízel bílý, svízel syřišťový, bedrník obecný, mochna stříbrná, lomikámen zrnatý, jetel luční, jetel prostřední, pryskyřník hlíznatý, hrachor
luční, trojštět žlutavý, tomka vonná,
zvonek rozkladitý, ovsíř pýřitý, kopretina bílá, třeslice prostřední, mateřídouška vejčitá, smolnička obecná…
T o je jen část květin a trav z přibližně padesáti sedmi
druhů nalezených na nádherném mezofilním ovsíkovém
trávníku v Dačicích. Výraz mezofilní ovsíková louka znamená, že louka není ani příliš suchá, ani mokrá. Trávník je
pravidelně kosený starou dobrou kosou a je díky tomu
opravdu nádherný. Stálo by za to registrovat jej jako významný krajinný prvek. Náš velký obdiv a dík manželům,
kteří o něj pečují! A poslyšte: „Cítíte tu vůni?“
Miloslava Kráľová, ZO ČSOP Vysočina
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Poutě v Kostelním Vydří
11. 7. - neděle Malá pouť. Mše svatá v 8:00 a 10:00 h.
16. 7. – pátek Na svátek Panny Marie Karmelské se uskuteční kněžská pouť. Po ranní mši svaté
v 8:00 h bude hlavní mše svatá v 10:00 h,
kterou bude s kněžími své diecéze sloužit
brněnský biskup Vojtěch Cikrle.
17. 7. – sobota Zahájení velké pouti. V 19:00 h mše svatá, po které bude následovat adorace.
18. 7. – neděle Velká pouť. Mše svaté: 7:00 h, 8:00 h,
9:30 h, 11:00 h. Odpoledne ve 14:30 h
svátostné požehnání.
H avlíčkovo n ám. 102/I, 380 01 Dačice
T el: 384 420 361, tel/f ax : 384 420 292
www.stef l-tou r.cz,
cestovka@stef l-tou r.cz
Pob očka: Klášterská 78/II,
377 01 J. H rad ec, tel: 384 362 696
Nabízíme cenově výhodné pobyty na Slovensku – Nízké Tatry –
Jasenie – ubytování v chatkách nebo hotelu, Dudince, Hokovce léčebné procedury v ceně + plná penze, možnost autobusové nebo
vlastní dopravy, zajistíme pobyt v jakémkoliv termínu.
Zajistíme dovolenou u moře: Chorvatsko, Itálie, Řecko, Španělsko…
Last Minute – letecké zájezdy do exotických zemí – Egypt, Tunis…
Poznávací zájezdy:
2. – 6. 7. Paříž klasická, královská sídla
Fontainebleau a Versailles

3 990 Kč

2. – 6. 7. Eurodisneyland s návštěvou Paříže
a koupáním v Amberku
3. – 6. 7. Na skok do Paříže
3. – 6. 7. Eurodisneyland a Paříž

3 990 Kč

2. – 6. 7. Řím, Vatikán, Neapol, Sorrento,
Vesuv, ostrov Capri

5 790 Kč

2 990 Kč
2 990 Kč

2. – 6. 7. Florencie a Řím s Vatikánem

4 990 Kč

3. – 6. 7. Na skok do Říma a Vatikánu

3 690 Kč

Jednodenní zájezdy:
10. 7. Jezera Solné komory a Dachstein
17. 7. Vídeň
15. 7. a 12. 8. Údolím řeky Dyje v Rakousku
5. 7. a 7. 8. Dolnorakouské kláštery
24. 7. a 21. 8. Salzburg a okolí

690 Kč
390 Kč
450 Kč
550 Kč
690 Kč

Zájezd y za ku ltu rou : cena zahrnuje vstupenku + dopravu
3. 7. Noc na Karlštejně – Nosticův palác
Praha

810 Kč

Jih očeské d ivad lo Český K ru mlov – otáčivé h led iště
11. 7. Tři mušketýři
29. 8. a 31. 8. Lucerna

590 Kč
610 Kč

Bližší informace Vám rádi sdělíme v naší
cestovní kanceláři

PRONAJMU V DAČICÍCH
2 kanceláře + sociál.

VÝHODNÁ POLOHA
Telefon:
608 885 767, 384 420 317
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Procházka pohádkou
V neděli 6. června, jsme za podpory těch, kterým
bych ráda na konci tohoto příspěvku poděkovala, uspořádali akci k oslavě Dne dětí „Procházku pohádkou“ .
V zámeckém parku byly připraveny soutěže inspirované různými pohádkami a tak si mohly děti například
zatancovat s vílami,
skákat v pytli pod
dohledem čertů, nebo
zazpívat písničku dědečkovi a babičce z
pohádky o Budulínkovi. Podařilo se pobavit více než čtyři sta
dětí a snad i jejich
rodiče. Vzhledem k tomu, že všichni, kdo se na organizaci
podíleli, ať už to byl divadelní spolek T yl, T yláček, děti a
učitelé ze ZŠ Komenského, Mateřských škol v Dačicích,
nebo správa státního zámku v Dačicích, byli příjemně překvapeni zájmem o tuto akci, dá se předpokládat, že i v příštím roce by se mohla „Procházka pohádkou“ opakovat.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo se na organizaci podíleli a i těm,
kteří ji podpořili svými dary: REST AURACE A HOT EL U
KONÍČKA, MUDr.
HANA MUSILOVÁ,
POT RAVINY ŠT ĚPÁN A SYN, CENT ROPEN a. s., PAS –
D s. r. o., HANA MUSILOVÁ, KARPO HODINÁŘSTVÍ
A ZLAT NICT VÍ, KNIHKUPECT VÍ MAREČKOVÁ
HANA, CHASÁKOVI OVOCE ZELENINA, CYKLOSPORT PET R KUNKAL, SRPŠ P ŘI ZŠ KOMENSKÉHO DAČICE, OBUV U HAVLÍKŮ, WALDVIERT LER SPARKASSE VON 1842.
Jménem pořadatelů Eva Macků, ZŠ Komenského
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mace k historii mlýnů obecně a dále i k jednotlivým po
cestě. Výborně ji doplnila vyprávěním o životě ve mlýně
paní Jiřina Maňasová. T akže víme, co měl na starosti „pan
otec“ , „mládek“ , „sládek“ , „sekerníci“ … Vzpomínkami
doplnil vyprávění i pan Mácha, který z mlýnu pochází.
Snad byli všichni z 32 účastníků spokojeni.
Příště se sejdeme až v září po prázdninách. T akže
pěkné léto, hezkou dovolenou !
Mrg. Marie Kučerová

Prodám
KRŮTY NA DOKRM ENÍ
Adresa:

Milan Svoboda , Dolní Cerekev 130
Telefon:

605 116 661, 567 315 729

Spolkové vycházky a výlety
V průběhu června připravil Spolek přátel muzea
v Dačicích dvě akce pro členy i širokou veřejnost. V sobotu 5. června odjel plný autobus výletníků do T řebíče za
památkami zapsanými do seznamu UNESCO. Se slovním
doprovodem pana Jana Dočekala, výtvarníka, člena
Spolku, jsme prošli židovské město, rozsáhlý židovský
hřbitov, podívali se do baziliky a historické expozice Muzea Vysočiny v T řebíči.
Poslední akcí před prázdninami byla vycházka po
mlýnech na Dyji, která proběhla v sobotu 19. června.
I když jsme při vycházce v závěru dost zmokli (jak jinak
při letošním počasí), myslím, že byla příjemným zákončením našeho jarního putování po krásách krajiny a pamětihodnostech okolí. Málokdy se asi sami vypravíme cestou
po zelené kolem břehů Dyje od Dačic ke Starému Hobzí.
A navíc jsme měli s sebou dobrou průvodkyni – Milušku
Slavíkovou, která celou trasu zmapovala již v týdnu,
změřila její časový rozsah a především si připravila infor-

Letecké minimuzeum

Není vám lhostejný osud slavných
dačických rodáků a chtěli byste finančně
pomoci při budování stálé expozice
týkající se V. Götha, O. Leitkepa, O.
Jakubů a dalších? Můžete poslat jakoukoli
finanční částku na zvláštní účet zřízený u
ČSOB a řádně zaregistrovaný na Finančním
úřadě v Dačicích, č. ú.: 190289975/0300.
Předem za LHS děkuje V. Kolomazník
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Dačická knihovna oznamuje
V týdnu od 26. do 30. če rve nce 2004 bude knihovna
kvůli čerpání dovole ných uzavřena.
Čtenářům se výpůjční doba o toto
uzavření prodlouží, takže se nikdo
nemusí bát, že mu naskočí jakékoliv
sankce či upomínky.

Sejdeme se v knihovně v červenci
Rodiče a prarodiče s dětmi zveme srdečně do letní
čítárny na tři nedělní pohádky. Všechny začínají v 10:00
hodin dopole dne a uskuteční se v rámci festivalu Za dačickou kostku cukru.
Děti se mohou těšit v neděli 11. 7. na pohádku „O
princezně Barborce“ (Bobodivadlo Jihlava), o týden později 18. 7. na „Kocoura v botách“ (DS Elf Pohled) a 25. 7.
na „Povídání o pejskovi a kočičce“ (DS Polná).
V galerii na schodech budou k vidění celé prázdniny
barevné fotografie Markéty ŠT ĚPÁNOVÉ ze Stálkova,
inspirované pobytem v Africe. Výstava „Svět zvířat a lidí“
dokumentuje život ve východní části tohoto kontinentu.
Mimo týden dovolených (26. - 30. 7. 2004) bude
knihovna o prázdninách fungovat bez jakýchkoliv změn,
takže věřím, že všichni zájemci o četbu a letní pohodu
s knížkou si k nám cestu najdou. Neustále nakupujeme
nové knihy, jejich seznam najde každý v online katalogu
na internetu na webových stránkách knihovny: http://
www.dacice-mesto.cz/knihovna - knižní novinky.
Vše m pře je me he z ké lé to, odpočinek, zábavu, protaž e ní tě le sné schránky i potě chu pro duši (tohle vše
lz e i s kníž kou z vaší mě stské knihovny).
Mgr. Zdeňka Chadimová

Michaela Nekulová a Tomáš Tunkl vyprávěli v knihovně

2. června v podvečer zájemcům o svých zážitcích z cesty
do Bahrajnu, kterou podnikli v rámci studentské výměny
v programu GLOBE Games. Jejich posluchači si odnesli
z příjemného posezení mnoho zajímavých informací.
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ZA DAČICKOU KOSTKU
CUKRU
FEST IVAL DIVADELNÍCH
A HUDEBNÍCH SOUBORŮ
9. 7. – 25. 7. 2004
9. 7. ve 21:00 h MANŽEL NA INZERÁT
úsměvná komedie na motivy amerických her J. Patricka
DS Scéna Libochovice
10. 7. ve 21:00 h PARO HY NA O BJEDNÁVKU
úsměvná vzpomínka na idylickou dobu
první republiky
DS Zmatkaři Dobronín
11. 7. v 10:00 h O PRINCEZNĚ BARBO RCE
pohádka, Bobodivadlo Jihlava
letní čítárna Městské knihovny
11. 7. ve 21:00 h O SKAR
francouzská divadelní fraška
DS Vojan Libice n. Cidlinou
14. 7. ve 21:00 h KYTICE II
pokračování loňského úspěšného
představení
Ty-já-tr Praha (vítěz Kostky 2003)
16. 7. ve 21:00 h CIMBAL CLASSIC
hudební pohlazení Dalibora Štrunce
17. 7. ve 21:00 h MO TÝLI
působivý příběh chlapce, který usiluje
o rovnocenné soužití s ostatními lidmi
Kroužek divad. ochotníků Hvozdná
18. 7. v 10:00 h KO CO UR V BO TÁCH
pohádka, DS ELF Pohled
letní čítárna Městské knihovny
18. 7. ve 21:00 h ARCI KUPLÍŘKY
DS Stonařov
4 povídky z Dekameronu G. Boccacia
21. 7. ve 21:00 h VO JTA KIĎÁK TO MÁŠKO
A RÍŠA MELICHAR
populární dvojka písničkářů
23. 7. ve 21:00 h DVO JÍ HRA
detektivní příběh z Paříže 50. let 20. st.
DS Krakonoš Vysoké n. Jizerou
24. 7. ve 21:00 h GO LDO NIÁDA
veselá všelidová taškařice se zpěvy
DS PIKI Volyně
25. 7. v 10:00 h PO VÍDÁNÍ O PEJSKO VI
A KO ČIČCE
klasická pohádka, DS Polná
letní čítárna Městské knihovny
25. 7. ve 21:00 h FRANTIŠEK NEDVĚD
A SKUPINA DRUHÉ PO DÁNÍ
hudební bonbónek na závěr festivalu
Večerní představení se konají na nádvoří Státního zámku
Dačice (za deště v sále Městského kulturního střediska).
Pořádá MěKS Dačice, Městská knihovna, Divadelní spolek T yl, Státní zámek Dačice a Město Dačice. Bližší
informace získáte na MěKS, tel.: 384 420 162.
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2. 7., 3. 7., 4. 7. v 19:30 h
SAMURAJ
Japonský film s titulky
Vstupné 52 Kč

16. 7., 17. 7., 18. 7. v 19:30 h
BABA NA ZABITÍ
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
30. 7., 31. 7., 1. 8. v 19:30 h
SILNÝ KAFE
Film ČR, Island, Slovensko
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

FK

23. 7., 24. 7., 25. 7. v 19:30 h
PRESUMCE VINY
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný

Filmový klub o prázdninách nepromítá.
ZA DAČICKOU KOSTKU CUKRU
festival divadelních a hudebních souborů
9. 7. – 25. 7. 2004

MMa G
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9. 7., 10. 7., 11. 7. v 19:30 h
KÁMO Š
Norský film s titulky
Vstupné 65 Kč

MěKS

KI N O
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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.

