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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 4. zasedání 23. února 2011 v 18:00 h
v sále MěKS

RADA MĚSTA
na své 4. schŧzi konané 15. 12. 2010 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 23/2010, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 45,45
tis. Kč
schválila návrh cenové přílohy pro rok 2011 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem
schválila věnovat propagační a upomínkové předměty
s propagací města oddílu kuţelek u příleţitosti konání
vánočního turnaje Jihočeského kraje pro mladší a starší
ţáky a ţákyně
zřídila komisi stavební, komisi sociální a komisi dopravní
na své 5. schŧzi konané 20. 12. 2010 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 24/2010, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 104,99
tis. Kč
schválila uvolnění zboţí ze skladových zásob infocentra v hodnotě Kč 9.262,60 za účelem propagace
města na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno
2011
schválila věnovat propagační materiály v hodnotě Kč
1.787,60 na střeleckou soutěţ Novoroční pohár, kterou
pořádalo Myslivecké sdruţení Dyje Dačice
schválila Městské knihovně podání ţádostí o granty do
vypsaných grantových titulů Ministerstva kultury ČR
v roce 2011
schválila kalkulaci ceny stočného na rok 2011 pro
město a místní části
na své 6. schŧzi konané 12. 1. 2011 mimo jiné:
projednala návrh rozpočtu města na rok 2011 v 1. čtení
schválila rozpočtové opatření č. 25/2010 v těchto objemech: příjmy 4.121,50 tis. Kč, výdaje -5.468,50 tis.
Kč, financování -9.590,00 tis. Kč
neschválila vyhovět ţádosti o poskytnutí příspěvku na
provoz Domova svatého Josefa v Ţirči
schválila smlouvu o výpůjčce přístřešku na zpětný
odběr elektrozařízení s provozovatelem kolektivního
systému ASEKOL s.r.o.
schválila podání ţádostí na rekonstrukci místních komunikací na Červeném Vrchu (3. etapa) a přístavbu ZŠ
v ulici Komenského do 13. výzvy ROP NUTS II. Jihozápad
jmenovala členy dopravní komise, členy sociální komise a členy stavební komise

Zdarma do kaţdé rodiny
Leden 2011

Návštěva v DS v Budíškovicích
Konec kaţdého roku se nese ve znamení setkávání, bilancování, plnění slibů a dávání předsevzetí. Nejinak tomu
bylo v jiţ uplynulém roce 2010 na Městském úřadu
v Dačicích. Jednou z návštěv byla i účast na setkání
s našimi dříve narozenými občany v Domově seniorů
v Budíškovicích (DS). I krátké návštěvy prodluţují přátelství, dávají pocit, ţe není lhostejnost lidí vůči sobě. Pokora je schopnost vnímat s úctou člověka, který vstupuje do
této fáze ţivota.
Městský úřad Dačice, obec s rozšířenou působností
(ORP), je ve vztahu k DS Budíškovice v těchto souvislostech:
 DS spolupracuje s odborem sociálních věcí,
 vyplácí příspěvky občanům ţijícím v DS,
 vykonává sociální šetření u klientů DS,
 poskytuje příspěvky na péči lidem, kteří spadají
do působnosti obce s rozšířenou působností
(ORP) Dačice.
Toto jsou ze zákona vyplývající povinnosti úřadu.
Mimo to jsem jako starosta města uskutečnil 23. prosince
2010 návštěvu u 17 klientů, kteří mají v současné době,
nebo měli v minulosti, trvalý pobyt v Dačicích. Při osobním kontaktu jsem tyto naše spoluobčany jménem města
pozdravil, popřál do nového roku a předal květinu i vánoční cukroví.
Při pobytu v DS jsem na závěr také přijal pozvání na
společný sváteční program se všemi klienty, který pro ně
připravili zaměstnanci domova.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Váţení spoluobčané,
doufám, ţe jste úspěšně vykročili do roku 2011. Věřím, ţe se Vám daří plnit předsevzetí, která jste si moţná
se začátkem nového roku dali. Pokud ne, tak nezoufejte,
protoţe na to máte ještě dalších 11 měsíců.
V uplynulých týdnech nastolila zima svou vládu se
vším, co k tomu patří. Myslím, ţe aţ na pár drobností se
daří městu ve spolupráci s Technickými sluţbami Dačice
sníh a námrazu z chodníků a komunikací včas odklízet.
Město Dačice ve spolupráci s městskou policií začalo
před nástupem mrazivých dnů monitorovat situaci lidí bez
domova. Součástí byla i nabídka jejich ubytování v azylových domech. Tato nabídka se průběţně opakuje.
Přijali jsme dočasné řešení u neobnoveného přechodu
u rybníku Vraţda. V místě dřívějšího přechodu stále
chodci vozovku přecházejí. Jde o velmi nebezpečné místo
jak pro řidiče, tak především pro chodce. Proto zde byly
osazeny výstraţné značky, upozorňující na zvýšený pohyb
chodců a dětí. Současně zde byl instalován také ukazatel
rychlosti projíţdějících aut. Toto řešení vnímáme jako
dočasné a vyvíjíme úsilí k obnovení přechodu pro chodce.

Prostředky fondu se poskytují na tyto účely:

účel

01

Obnova střechy - krytina i konstrukce krovu včetně komínů

02

03

04

05

06

07

08

Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
Rada města na základě obecně závazné
vyhlášky č. 2/2010 o Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice vyhlašuje výběrové řízení na
poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební práce prováděné v této souvislosti (např. nástavba dalšího bytu, připojení opravovaného domu na inţenýrské sítě, atd.).

Lhŧta pro podávání ţádostí o úvěr:
do 11. března 2011 do 13:00 h.
Zájemci musí doručit svoji ţádost na předepsaném
formuláři na adresu MěÚ Dačice, Krajířova 27, 380 13
Dačice, nebo na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, Dačice v daném termínu.
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Obnova fasády, zateplení obvodového pláště domu, tepelné izolace
stropu posledního nadzemního
podlaţí nebo krovní konstrukce na
půdě
Výměna oken, vnějších dveří
a klempířských prvků
Modernizace sociálního zařízení
(např. modernizace koupelen,
bytová jádra v panelových domech apod.)
Zřízení plynového nebo elektrického topení vč. přípojek, případně
přechod na vytápění z obnovitelných zdrojů energie (solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na
biomasu)
Zřízení domovní ČOV v místech,
kde není moţnost napojení na
veřejnou kanalizaci vč. přípojek
ke stávajícímu domu, zrušení
septiků a přepojení na městskou
ČOV
Rozšíření stávajícího bytu přístavbou, nástavbou, event. vestavbou do půdního prostoru
Přístavba, přestavba, nástavba,
event. vestavba, kterou vznikne
nová bytová jednotka

max. lhŧta
splatnosti
úrok v %
horní
hranice
úvěru v Kč

Jak jsem jiţ psal v minulém čísle, proběhne
v letošním roce rekonstrukce ulic Kapetova a Strojírenská,
včetně vybudování nového mostu přes potok Vápovka.
Jihočeský kraj jiţ na tuto akci odsouhlasil ve svém
rozpočtu na rok 2011 částku téměř 61 mil. Kč. V rozpočtu
města plánujeme uvolnit na tyto akce celkem 21 mil. Kč.
Věřím, ţe se nám tuto akci podaří zdárně realizovat a ţe
bude významným příspěvkem ke zkvalitnění ţivota ve
městě. O jejím průběhu Vás budeme pravidelně informovat.
Připravujeme k projednání v zastupitelstvu města
rozpočet na rok 2011. Při přípravě rozpočtu klademe
důraz na to, aby byl vyrovnaný. V praxi to znamená, ţe se
škrtají výdaje v mnoha oblastech. Úspory se týkají jak
provozních, tak i mzdových nákladů. Jako správní hospodáři realizujeme především závazky, ke kterým jsme vázáni smluvně. Vše další se zapracovává do návrhu rozpočtu
aţ po řádném zváţení důleţitosti kaţdého výdaje.
Důsledkem vyrovnaného rozpočtu bude určité utlumení investičních i mimořádných akcí v letošním roce.
Současně je na to třeba nahlíţet tak, ţe hospodaření města
navazuje na dění v celé společnosti, které jsme nedílnou
součástí.
Vzhledem k úsporám finančních prostředků se patrně
zpomalí realizace budování metropolitní optické sítě.
Jedná se o strategický záměr, který zvýší komfort obyvatel především v oblasti datových a telekomunikačních
přenosů. Tato plánovaná síť bude přínosem jak pro občany, tak pro komerční sektor i státní a městské instituce.
O tomto záměru a vyuţitelnosti metropolitní sítě budeme
také průběţně informovat.
Na závěr bych Vám chtěl v souvislosti s probíhající
plesovou sezónou popřát spoustu protančených večerů,
výher v tombole a také, aby vše „ladilo“.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta
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3
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1 dům
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80 tis.
na 1 byt

3

3

60 tis.
na 1 byt

3

3

120 tis.
na 1 byt

6

3

200 tis.
na 1 byt

Ţadateli o úvěr z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
mohou být:
a) fyzické osoby, které jsou vlastníky bytů, bytových
a rodinných domů postavených ve městě Dačice
a v místních částech a které přijmou závazek podle
čl. 5 výše uvedené vyhlášky (smlouvu o poskytnutí
úvěru),
b) společenství vlastníků jednotek, která vznikla podle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, ţádající
o úvěr na opravu společných částí domů s byty postavených ve městě Dačice a v místních částech
a která přijmou závazek podle čl. 5 výše uvedené
vyhlášky (smlouvu o poskytnutí úvěru).
V případě poskytnutí úvěru nad 121 tis. Kč poţaduje
město Dačice kromě zajištění formou ručení rovněţ zajištění formou zástavního práva k nemovitostem minimálně

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 1/2011. Ročník šestnáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady:
Ing. Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon:
384 401 211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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ve dvojnásobné hodnotě poskytnutého úvěru. Pokud budou jako zástava navrhnuty nemovitosti ve společném
jmění manţelů (SJM) nebo podílovém spoluvlastnictví,
musí smlouvu o zřízení zástavního práva podepsat oba
manţelé či všichni podíloví spoluvlastníci, i kdyţ nejsou
ţadateli o úvěr.
Formulář ţádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice lze vyzvednout na MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odbor správy majetku, místnost č. 102 nebo na
www.dacice.cz. Kontaktní osoba pro poskytování informací a formulářů ţádosti o úvěr z FRB: Libor Kořínek, tel. č. 384 401 228, e-mail: dotace@dacice.cz.
Upozornění pro ţadatele: z úvěru nebudou propláceny
zálohové faktury ani faktury uhrazené před podpisem
smlouvy o poskytnutí úvěru!!!
Libor Kořínek, odbor správy majetku

Vítání občánkŧ
Dne 11. 12. 2010 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ ul. Bratrská v obřadní síni
městského úřadu nové občánky města: Annu Vachovou,
Adama Mrkvičku, Jana Macků, Nikolu Hronovou, Adélu
Lajtkepovou, Rozálii Smolkovou a Jana Petráka.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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Poděkování
Jménem o.s. Dačický ZVONEČEK bychom rády touto cestou poděkovaly TRW - DAS a.s. za poskytnutý
sponzorský dar, který byl pouţit na zakoupení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro handicapované děti.
TRW - DAS a.s. patří mezi první sponzory, kteří poskytli finanční prostředky našemu sdruţení.
Za o.s. Dačický ZVONEČEK
Ludmila Rehartová, Jitka Denková

Počet občanŧ 2010 hlášených k TP
Obec
Bílkov
Borek
D. Němčice
Hostkovice
Hradišťko
Chlumec
Lipolec
Malý Pěčín
P. Vydří
Touţín
Velký Pěčín
Dačice I
Dačice II
Dačice III
Dačice IV
Dačice V
Dačice celkem

1.1. 31.3. 30.6. 30.9. 31.12.
390
382
388
390
390
121
127
127
127
129
354
351
352
352
351
111
112
112
113
114
87
87
87
87
87
124
122
121
122
123
198
192
187
189
190
147
147
145
145
145
52
52
52
53
53
41
41
41
41
41
146
148
147
149
148
736
761
756
767
776
272
272
275
275
273
958
958
956
955
965
541
544
555
560
556
3 457 3 439 3 429 3 402 3 396
5 964 5 974 5 971 5 959 5 966

Celkem

7 735 7 735

7 730

7 727

+ počet cizinců a občanů EU s TP k 1. 1. 2010

7 737
40+8

Jitka Hubatková, odbor správní

Prodám byt 3+1 v os. vl. v bytovce v Dačicích,

velikost 64 m2, podkroví, balkon, sklep, parkovací
stání. Ihned volný. Tel: 607 508 402.

Farnost Dačice ve spolupráci se Spolkem
pro vybudování a udrţování katolického domu
v Dačicích pořádá

LIDOVÝ PLES
Poděkování MUDr. Berkovi
Chtěli bychom touto cestou poděkovat MUDr. Lubomíru Berkovi a sestřičkám z jeho ordinace za vzornou
péči a vstřícný postup při ošetření člena naší rodiny.
Máchovi, Dačice

5. února 2011 v KD Hříšice
K tanci a poslechu hraje Hudba z Marsu Revajvl.
Srdečně zvou pořadatelé.
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Informace k poplatku ze psŧ
 místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2011
 v roce 2010 činily platby poplatku ze psů 264.890,Kč
 v loňském roce bylo evidováno 994 psů, z toho 138
jich bylo odhlášeno
 nedoplatek na poplatku ze psů je k 31. 12. 2010 u 7
plátců ve výši 8.925,- Kč
 nyní je evidováno 856 psů u 811 majitelů
 předpis poplatku ze psů k 1. 1. 2011 činí 259.800,Kč
Přehled o počtu pejskŧ dělený podle sazby poplatku:
122
145
214
63
26
32
90
96
23
36
9

v rodinném domě
v rodinném domě označených*
přihlášených na důchodce
přihlášených na důchodce označených*
v bytovém domě
v bytovém domě označených*
v místních částech
v místních částech označených*
osvobozeno - ZTP/P
osvobozeno - myslivecký pes
osvobozeno - zkouška podle OZV
* pes označen tetováním nebo čipem
OZV = Obecně závazná vyhláška

Informace k poplatku za komunální
odpad
 místní poplatek za komunální odpad je splatný do
30. 4. 2011
 v roce 2010 činily platby poplatku 3.786.461,- Kč
 nedoplatek k 31. 12. 2010 je u 170 plátců ve výši
310.597,- Kč
 přeplatek k 31. 12. 2010 je u 165 plátců ve výši
33.541,- Kč
 předpis poplatku k 1. 1. 2011 činí 3.844.167,- Kč
Martina Havlíková, DiS., finanční odbor

Příspěvky z prostředkŧ města
Poskytování podpor v roce 2011
Rada města na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic schválených usnesením číslo
217/13/Z/2008 vyhlašuje pro občanská sdruţení, humanitární organizace a jiné fyzické nebo právnické osoby se
sídlem na území města nebo které (výjimečně) nesídlí ve
městě, avšak jejich činnost se týká občanů města, působící
v oblasti mládeţe, tělovýchovy a sportu, sociálních sluţeb, podpory rodin, poţární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence
kriminality a ochrany ţivotního prostředí, s výjimkou
právnických osob, jejichţ zakladatelem nebo zřizovatelem

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
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je Česká republika a Město Dačice, moţnost ucházet se
o příspěvek z prostředků města s těmito termíny:
26. 1. 2011 - vyhlášení moţnosti ucházet se o příspěvek
28. 2. 2011 do 17:00 h - uzávěrka příjmu ţádostí
30. 4. 2011 - vyhlášení výsledkŧ výběru příjemců
příspěvku.

Zpŧsob a místo podání ţádosti
Ţádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři „Ţádost o přidělení příspěvku Města Dačic“ a musí
obsahovat:
 základní údaje o ţadateli (obchodní jméno, adresu
a IČ),
 právní formu ţadatele (právnická osoba, občanské
sdruţení, veřejně prospěšná společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, příspěvková
organizace),
 zpracovaný projekt (název projektu, cíl projektu, postup k dosaţení cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace, ekonomická rozvaha, výše poţadované
dotace a její poloţkový rozpis - výdaje investiční a neinvestiční),
 ověřenou kopii dokladu o existenci subjektu (IČ, výpis
z obchodního rejstříku, doklad o registraci na ministerstvu vnitra atd.); ověření podle přiloţeného dokladu
provede pracovnice finančního odboru městského úřadu,
 zprávu o činnosti za předešlý rok včetně výkazu zisků
a ztrát nebo přehledu o příjmech a výdajích a majetku
a závazcích,
 souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků část
II, čl. 8, odst. (4) podepsaný ţadatelem nebo jeho statutárním zástupcem,
 čestné prohlášení v souladu s částí II, čl. 8, odst. (4)
písm. d) a písm. j) těchto zásad a pravidel.
Ţádost, která nebude splňovat formální náleţitosti,
nebude do výběrového řízení zařazena! Ţádosti lze podat
osobně na podatelně městského úřadu nebo poštou na
adresu: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13
Dačice.
Za ţádost podanou v termínu uzávěrky se povaţuje
ţádost, která je zaevidována na podatelně městského úřadu v termínu do 28. 2. 2011 do 17:00 h.
Bliţší informace poskytne finanční odbor na tel. č.
384 401 218. Tiskopisy potřebné k podání ţádosti o přidělení příspěvku Města Dačic včetně Zásad a pravidel pro
poskytování podpor Města Dačic jsou k dispozici na internetových stránkách města Dačic www.dacice.cz nebo
na infocentru na Palackého nám. čp. 1/I a nebo na finančním odboru u pí Šedové (prispevky@dacice.cz).
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

FOFR PŦJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
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Příspěvek na provoz motorového vozidla
Od l. ledna 2011 došlo ke sníţení příspěvku na provoz
motorového vozidla na rok 2011 a 2012, a to na základě
Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 388/2010
Sb. Podle nového právního předpisu se příspěvek na provoz motorového vozidla sníţí o 50 % u osob, jejichţ zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II.
stupně a o 20 % u osob, jejichţ zdravotní stav odůvodňuje
přiznání mimořádných výhod III. stupně. Nově tak příspěvek na provoz motorového vozidla v roce 2011
a v roce 2012 činí:
 7 920,-- Kč pro občany, jejichţ zdravotní postiţení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně,
 3 000,-- Kč pro občany, jejichţ zdravotní postiţení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně,
 9 900,-- Kč u rodičů dětí s onemocněním zhoubným
nádorem nebo hemoblastosou.
Vyhláška MPSV současně sniţuje počet ujetých kilometrů, který zakládá nárok na zvýšení dávky. V praxi to
znamená zvýhodnění pro handicapované osoby. O vyšší
dávku budou moci poţádat uţ po najetých 7 000 km, místo dosavadních 9 000 km.
Ostatní podmínky pro přiznání a výše příspěvku na
provoz motorového vozidla se nemění.
Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytuje
na kalendářní rok, a to vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla:
 jehoţ zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně (s výjimkou postiţených úplnou nebo praktickou hluchotou), a který bude
pouţívat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou
dopravu,
 který motorové vozidlo bude pouţívat pro pravidelnou
dopravu manţela (manţelky), dítěte nebo jiné osoby
blízké, jejichţ zdravotní postiţení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod II. nebo III. stupně (s výjimkou
postiţených úplnou nebo praktickou hluchotou).
 který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno
na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení.
Věra Janáková, vedoucí odboru sociálních věcí

Stalo se na matrice
Do města Dačic přibyli v roce 2010 narozením 83 noví občánci, coţ je o 5 více neţ v roce 2009 a dokonce o 18
více neţ v roce 2008. Z celkového počtu narozených dětí
jsou 42 chlapci a 41 dívka. Dvakrát se narodila dvojčata,
vţdy chlapec a děvče.
Maminky rodily v porodnicích J. Hradec, Jihlava,
Třebíč, ale i České Budějovice, Brno, Havlíčkův Brod,
Pelhřimov, Plzeň, Praha 4 i 5, Turnov, Vrchlabí, dokonce
na Mauriciu. Nejčastěji rodily občanky našeho města
v Jihlavě 28x, v J. Hradci 26x a v Třebíči 15x.
První občankou byla Barbora Čaloudová, která se narodila v Jindřichově Hradci.
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Nejoblíbenějšími jmény, která rodiče vybrali pro své
syny, jsou Jan a Tomáš (5x), o druhé místo se dělí Alex,
Daniel, Filip, Matěj, Roman a Štěpán (všichni 2x). Ale
v ulicích Dačic potkáváme chlapečky s rokem narození
2010, kteří se jmenují Adam, Albert, David, Dominik,
Jiří, Josef, Karel, Kryštof, Lukáš, Marek, Martin, Matyáš,
Michal, Oldřich, Ondřej, Rostislav, Stanislav, Tobias,
Tobiáš a Václav.
Mezi dívčími jmény vítězí tak jako v roce předcházejícím Barbora (4x), o druhé místo se dělí Anna a Rozálie
(3x), na pomyslné třetí příčce je Adéla, Eliška a Lucie
(2x). Dačická děvčátka mají v rodném listě uvedeno také
Alexandra, Alice, Anastázie, Aneta, Daniela, Dominika,
Františka, Gita, Ilona, Inna, Jitka, Katka, Lenka, Leontýna, Magdalena, Markéta, Natálie, Nikola, Nikol, Silvie,
Šarlota, Tereza, Vanessa, Viktorie a Zuzana.
Obřadu vítání občánků, který organizuje městský
úřad, se zúčastnilo celkem 58 dětí.
Kniha úmrtí obsahuje celkem 92 zápisy, z tohoto počtu byli 42 muţi, 50 ţen a 31 zápis se týká občanů Dačic.
V knize manţelství je zapsáno celkem 67 sňatků, coţ
je o 1 méně neţ v roce 2009 a o 3 více neţ v roce 2008.
Z celkového počtu byl ve 45 případech alespoň jeden ze
snoubenců občanem našeho města. 34 obřady se uskutečnily v obřadní síni městského úřadu, 22 párů bylo sezdáno
orgány církví, z toho 16 párů si řeklo své ano v kostele
v Kostelním Vydří. V areálu státního zámku nastoupilo
společnou cestu ţivotem 15 dvojic, dva páry se nechaly
oddat v zámeckém parku, dva na zahradě svého domu,
v jednom případě se konal svatební obřad na skále v lese
a jeden pár začlenil svatební obřad do oslavy narozenin
v kulturním domě.
Poprvé vstoupilo do manţelství 54 ţenichů, 13 jich
mělo se sňatkem opakovanou zkušenost, u nevěst proběhl
opakovaný sňatek ve 12 případech a 55 nevěst si obléklo
svatební šat poprvé.
Nejmladšímu ţenichovi byly 22 roky, nejmladší nevěsta byla 19-ti letá. Nejstarší muţ, který se v Dačicích
oţenil, oslavil 75. narozeniny a nejstarší nevěstě byl ve
dvou případech 51 rok. Ve 12 párech byla starší nevěsta,
ve 49 ţenich a 6x se brali stejně staří snoubenci. Největší
věkový rozdíl byl 33 roky, o něţ byl ţenich starší neţ
nevěsta, v jedné dvojici byla nevěsta o 11 let starší neţ
ţenich. Nejčastějším věkem, v němţ muţi vstupovali do
manţelství, bylo 36 let (v roce 2009 to bylo 28 let), a to
v 7 případech, nejvíce nevěst se vdávalo ve věku 25 let,
a to 7 (stejně jako v roce předcházejícím). Průměrný věk
ţenichů dosáhl 32,7 roku, u nevěst pak 29,6 roků (v roce
2009 byly 32 roky a 28,8, v roce 2008 29,2 a 26,6 let).
Eva Chňoupková, vedoucí správního odboru

VETEŠNICTVÍ, BAZAR DAČICE
tel. 774 191 148, Neulingerova 145, pod kostelem

výkup - prodej - komisní prodej - zástavy
Veškeré staroţitnosti, staré věci z půdy, sbírky po sběratelích
(zlato, prsteny, náušnice, šperky, hodiny, porcelán, šavle,
pohlednice, obrazy, věci z mosazi, cínu, hudební nástroje).
Do bazaru věci zachovalé a funkční. Denně 8:30 - 20:00 h.
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Novela zákona o pobytu cizincŧ
Od roku 2011 je Ministerstvo vnitra nově odpovědné
za agendu dlouhodobých pobytů a dlouhodobých víz.
Tuto kompetenci převzalo od cizinecké policie. V praxi to
znamená, ţe se mění pracoviště vyřizující záleţitosti spojené s pobytem na území ČR. Zároveň se mění také spádové oblasti určující, pod jaké pracoviště cizinci spadají.
V působnosti okresu Jindřichův Hradec jsou to tato
pracoviště:
 Oddělení pobytu cizincŧ Jindřichŧv Hradec:
Janderova 147/II, tel. č.: 974 233 851, 853 - 7 (včetně
telefonického objednávání)
Úřední hodiny: Po, St: 8:00 - 17:00
Út, Čt: 8:00 - 12:00
Pá: 8:00 - 11:00 (na vyzvání)
 Oddělení pobytových agend Jindřichŧv Hradec:
Janderova 147/II, tel. č.: 974 221 111 (ústředna)
Úřední hodiny: Po, St: 8:00 - 17:00
Právním předpisem, který stanoví podmínky pro vstup
a pobyt na území České republiky, je i nadále zákon
o pobytu cizinců na území ČR v platném znění (zákon
č. 326 / 1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů). Jeho poslední novela zavádí řadu změn. Například chce-li cizinec změnit účel svého pobytu na účel
podnikání, musí v ČR jiţ alespoň 2 roky pobývat. Tato
podmínka se vztahuje jak na osoby, které zamýšlí podnikat jako osoby samostatně výdělečně činné, tak na osoby,
které budou podnikat formou členství v obchodní společnosti nebo druţstvu.
Nově ke své ţádosti o vydání nebo prodlouţení povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání
musí cizinec předloţit:
 doklad prokazující, ţe jeho měsíční příjem není niţší
neţ součet ţivotního minima a nákladů na bydlení;
 doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu
nebo evidence (např. ţivnostenského/obchodního
rejstříku);
 pokud se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou:
potvrzení příslušných úřadů o tom, ţe nemá nedoplatky na daních a na sociálním pojištění;
 pokud podniká formou členství v obchodní společnosti nebo druţstvu: potvrzení, ţe tato společnost/druţstvo nemá nedoplatky na daních a na soc. pojištění;
 na poţádání platební výměr daně z příjmu.
Toto je jen jedna z mnoha dalších změn, přesné znění
zákona lze nalézt na adrese www.mvcr.cz/cizinci.
Novela zákona o pobytu cizinců se výrazně promítá
i do ţivnostenského zákona.
Ministerstvo vnitra ČR za tímto účelem vydalo několikajazyčnou informační broţuru, která je k dispozici na
MěÚ Dačice, odboru obecní ţivnostenský úřad.
Více informací:
Informační linka: 974 832 421 (Po - Pá: 8:00 - 16:00)
Informační e-mail: pobyty@mvcr.cz
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Web: www.mvcr.cz/cizinci
Protikorupční linka: 974 847 704
Mgr. Zdeňka Krchňavá, vedoucí ţivnostenského úřadu

Nová vázaná ţivnost „Poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru“
1. 1. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů,
který kromě jiného novelizuje zákon č. 455/1991 Sb.,
o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon). Zákon
o spotřebitelském úvěru zavádí novou ohlašovací ţivnost
vázanou s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ a stanoví podmínky
odborné způsobilosti k získání ţivnostenského oprávnění
pro tuto ţivnost. Poţadovaná odborná způsobilost zní:
„a) střední vzdělání s maturitní zkouškou, nebo b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehoţ působnosti patří odvětví,
v němţ je ţivnost provozována, nebo c) 3 roky praxe
v oboru“. Do obsahové náplně uvedené ţivnosti spadají
činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímţ se rozumí odloţené platby, půjčky,
úvěry nebo jiné obdobné finanční sluţby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru.
Doposud bylo moţné provádět výše uvedené činnosti
na základě ţivnostenského oprávnění pro ohlašovací ţivnost volnou s předmětem podnikání „Výroba, obchod
a sluţby neuvedené v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského
zákona“ v rámci oboru činnosti č. 47 - Zprostředkování
obchodu a sluţeb a č. 70 - Sluţby v oblasti administrativní
správy a sluţby organizačně hospodářské povahy. Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru (1. 1. 2011) poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci ţivnosti ohlašovací volné,
můţe v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne
nabytí účinnosti citovaného zákona. Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, ţe hodlá v provozování
této činnosti pokračovat a doloţí ţivnostenskému úřadu
doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro ţivnost vázanou „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“, ţivnostenský úřad provede zápis do
ţivnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis s výše
uvedenou ţivností, tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká.
Podnikatelé, kteří provozují činnost spočívající v poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na
základě ţivnostenského oprávnění, jsou od 1. 1. 2011
povinni dodrţovat povinnosti vyplývající nejenom ze
ţivnostenského zákona a dalších právních předpisů, ale
rovněţ i ze zákona o spotřebitelském úvěru. Dozor nad
dodrţováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce.
Jana Klimešová, ţivnostenský úřad
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Informace pro podnikatele
Upozorňujeme podnikatele, ţe od 1. 1. 2011 dochází
ke změnám v platbách minimálních záloh zdravotního
a sociálního pojištění pro rok 2011 u osob samostatně
výdělečně činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění činí 1670 Kč. Zálohu v této výši musí OSVČ poprvé
uhradit za leden 2011 (posledním dnem splatnosti je 8. 2.
2011). Zálohu v této výši platí OSVČ, které zahajují
v roce 2011 samostatnou výdělečnou činnost nebo i ty,
které podle Přehledu za rok 2009 platily v roce 2010 zálohy niţší neţ 1670 Kč.
Minimální záloha na pojistné na dŧchodové pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti
činí 1807 Kč. OSVČ, která platí pojistné na důchodové
pojištění prostřednictvím poštovní poukázky, musí poţádat příslušnou OSSZ o její zaslání, protoţe jiţ nebudou poukázky automaticky zasílány všem. Ţádost na
OSSZ mohou OSVČ poslat písemně poštou, e-mailem
(i bez ověřeného elektronického podpisu), prostřednictvím
datové schránky, telefonicky nebo osobně. Sloţenky obdrţí pouze na jeden rok.
S účinností od 1. 1. 2011 se zvyšuje minimální platba pojistného na nemocenské pojištění od měsíce ledna
2011 na 92 Kč. Pokud si OSVČ nezvýší platbu pojistného
na nemocenské pojištění alespoň na částku 92 Kč, zanikne
jí účast na tomto pojištění.
Od 1. 1. 2011 se zavádí vazba mezi zálohou na důchodové pojištění a platbou na nemocenské pojištění.
Měsíční základ určený platbou pojistného na nemocenské
pojištění nemůţe být vyšší neţ měsíční vyměřovací základ, ze kterého byla nebo měla být uhrazena záloha na
důchodové pojištění v tomto měsíci.
OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského
pojištění, bude posouzena od 1. 1. 2011 vţdy jako OSVČ,
která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
A to i přesto, ţe mohou trvat důvody pro výkon vedlejší
činnosti.
Jana Bártů, ţivnostenský úřad

Topoly kolem dačické kaskády
Dačická kaskáda, bezesporu jedna z nejoblíbenějších
tras pro pěší v okolí Dačic, je lemována řadou vzrostlých
stromů. Převáţnou většinu vzrostlé zeleně zastupuje topol
kanadský, který byl v minulosti jedním s nejčastěji vysazovaných druhů topolů. Jedná se o rychlerostoucí, avšak
krátkověký druh, který vyniká neobyčejně rychlým růstem
(jeho porosty je moţné těţit jiţ ve 20 aţ 40 letech).
Kolem dačické kaskády byly topoly vysazeny v padesátých letech minulého století. V současné době jsou
stromy ve špatném zdravotním stavu, daleko za svou ţivotností. S ohledem na bezpečnost kolemjdoucích přistoupilo město k podání ţádosti na povolení kácení těchto
dřevin. Vzhledem k poměrně velkému mnoţství stromů
v opravdu velmi špatném zdravotním stavu, je nutné tuto
situaci řešit a předejít tak moţným zraněním.
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Je předpokládáno, ţe kácení bude provedeno na etapy
v rozmezí let 2011 aţ 2017. V roce 2011 by mělo být
provedeno kácení topolů na hrázi rybníka Horní rybářský
a na hrázi rybníka Vondra. Další kácení by mělo probíhat
ve dvouletých intervalech aţ do roku 2017. Po kaţdém
provedeném kácení bude provedena náhradní výsadba.
Povolení kácení je v současné době řešeno ve správním
řízení Odborem ţivotního prostředí Městského úřadu
v Dačicích.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Městská policie informuje
Poskytuji vám informace, jak je zaznamenal ukazatel
rychlosti, který byl umístěn na třídě 9. května u benzinové
čerpací stanice. Tyto údaje jsou za období 1. 12. 2010 31. 12. 2010.
Celkový počet
vozidel
Ve
58247
směru
V proti98823
směru
V obou
157070
směrech
Podíl (%) 100,0

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
15356 2310 323

34

7

2

29211 6294 1270 264

64

29

44567 8604 1593 298

71

31

28,4

5,5

1,0

0,2

0,05 0,02

Z tabulky je patrné, ţe necelá jedna třetina řidičů
v tomto místě překročila povolenou rychlost, čímţ se
vystavila postihu za přestupek. Stráţníci městské policie
uţ několik let provádějí měření rychlosti v Dačicích
a v místních částech. I v letošním roce budou v kontrolách
pokračovat. Proto bych vás chtěl tímto informovat o následcích, které čekají přistiţené řidiče při rychlé jízdě.
Řidič, který spáchá přestupek překročením rychlosti
v obci o méně neţ 20 km/h (tzn. jede více neţ 50 km/h
a méně neţ 70 km/h), zaplatí blokovou pokutu 1000 Kč
a následně mu budou přičteny 2 body.
Řidič, který překročí tuto rychlost a bude mu v obci
naměřeno 70 km/h a více, bude sankcionován blokovou
pokutou 2500 Kč a 3 body k tomu. Pokud řidič tento přestupek spáchá v jednom roce podruhé, bude projednán ve
správním řízení. Tam mu hrozí pokuta vyšší a zákaz řízení
motorového vozidla aţ na 6 měsíců.
Řidič, kterému je naměřeno v obci 90 km/h a více,
bude projednán ve správním řízení. Zde mu hrozí tučná
pokuta a zákaz činnosti.
Byl bych osobně rád, kdybychom těchto přestupků řešili co nejméně. Sníţil by se tím přísun financí do obecní
pokladny, přínosem by však byla větší bezpečnost v silničním provozu ve městě a místních částech.
Začátkem ledna byl ukazatel rychlosti přemístěn do
ulice Hradecká před místo, kde byl dříve vyznačen přechod pro chodce. Dnes jsou zde umístěny výstraţné tabule
„pozor děti“ a do chvíle, neţ bude přechod pro chodce
obnoven, měl by ukazatel rychlosti přispívat k větší bezpečnosti chodců přecházejících komunikaci.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice
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Ocenění dárcŧ krve za rok 2010
V první zimní den byli v obřadní síni staré radnice
v Jindřichově Hradci slavnostně oceněni zlatou plaketou
profesora Jánského dárci krve, kteří ji poskytli nejméně 40
krát. Dárce přivítala místopředsedkyně oblastního spolku
Českého červeného kříţe v J. Hradci Hana Štefanová
a poděkovala jim za jejich dlouholetou ušlechtilou aktivitu. Dárcovství ocenil i jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka. Při slavnostním předání ocenění byli přítomni
také předseda představenstva nemocnice J. Hradec Jaroslav Vohnout a primář transfuzní stanice Martin Svoboda.
Jánského zlatou plaketu převzali také dačičtí občané
Miroslav Haruda, Petr Kozák a Petr Macek.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Dačice po roce opět na Regiontouru
Po roční přestávce se město Dačice prostřednictvím svého infocentra
opět prezentovalo na největším tuzemském veletrhu domácího cestovního
ruchu Regiontour Brno. Vlastní výstavní pult jsme měli ve dnech 13. 16. ledna umístěný ve společné expozici Jindřichohradeckých místních drah, se kterými vystavovala také města
Jindřichův Hradec, Nová Bystřice a Slavonice. Logická
návaznost na oblast České Kanady umoţnila nabízet náš
region jako cílovou destinaci pro turisty, kteří dávají
přednost domáckému útulnému prostředí, kvalitním sluţbám a osobnímu přístupu před frekventovanými přeplněnými středisky. Nabídka našeho IC byla postavena na
nenáročné turistice jak pro pěší, tak pro cyklisty. Zájemci
si od našeho stánku odnášeli kompletní nabídku ubytování
včetně vlastních propagačních materiálů, které si ubytovatelé před konáním veletrhu dodali a také mapky a tipy na
výlety.
Letošní ročník Regiontouru, který probíhal paralelně
s veletrhem GO (zaměřený na výjezdovou turistiku), navštívilo přes 30 tisíc návštěvníků. Veletrh obsadil největší
pavilon brněnského výstaviště a svou nabídkou zaplnil
halu „P“ do posledního místa. Regiony z celé ČR a také
Slovenska se předháněly v atraktivitě svých stánků a různých upoutávek, pavilonem procházely historické postavy, pohádkové bytosti a maskoti sportovních akcí, hrála
hudba, ochutnávaly se místní speciality. Zvýrazněnými
tématy byly gastronomie, lidová řemesla, folklór a církevní památky.
Součástí programu Regiontouru byla jedinečná výstava více neţ 400 znaků měst a obcí ČR, které vytvořili
dobrovolníci, školy a zájmové skupiny z různých odpadových materiálů. Při prohlídce této rozsáhlé expozice nešlo
neobdivovat nápaditost a zručnost tvůrců. Znaky byly
vytvořeny nejen z oblíbených víček od petlahví, ale také
ze starých plat na vajíčka, ruliček od toaletních papírů,
obalů na čajové sáčky, staniolů, plechovek, jednorázového
nádobí atd. Mezi znaky jihočeského kraje nechyběl ani
znak města Dačice, který vyrobili ţáci ZŠ Komenského.
Agentura Dobrý den, která výstavu erbů pořádala, tak
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dosáhla dalšího ze série světových rekordů, a to rekordu
s velkou rezervou, protoţe celkem bylo vyrobeno 1.025
znaků, které se ovšem do pavilonu přes všechny snahy
nevešly.
Z veletrhu jsme si odvezli nejen dobrý pocit, ţe naše
město bylo „opět vidět“, ale také kontakty a nápady, díky
kterým by se měla během letošního roku rozšířit nabídka
propagačních materiálů a upomínkových předmětů a také
počet ubytovatelů, kteří mají zájem o spolupráci při propagaci.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Anketa na webových stránkách města
 V době adventu a vánočních svátků proběhla na webových stránkách města Dačice vánočně laděná anketa.
Na otázku „Jak se Vám líbí vánoční výzdoba Dačic?“
odpovědělo celkem 100 respondentů takto:
- ano velmi - 16 %
- ano s výhradami - 17 %
- uvítal/a bych kaţdoroční překvapení (rozšíření
atd.) - 36 %
- ne - 31 %.
 V současné době probíhá na stránkách města
www.dacice.cz anketa k jejich nové podobě.
 Děkujeme všem, kteří jste hlasovali, za Váš čas
a ochotu se ankety zúčastnit. Vaše názory jsou pro nás
zdrojem podnětů, které se budeme snaţit v budoucnu
zohlednit.
MUDr. Hana Musilová, zastupitelka

 1/2011

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 9

Činnost místní skupiny Českého
červeného kříţe Dačice za rok 2010

Dvanáctý ročník Novoročního poháru
na střelnici Zahrádecký les v Dačicích

V loňském roce se dobrovolné sestry
Červeného kříţe v Dačicích účastnily
všech akcí pořádaných městem, kde vykonávaly zdravotní dozor a poskytly pomoc
při drobných úrazech. V průběhu akcí jako
jsou masopust, čarodějnice, soutěţe bezpečnosti silničního
provozu, různé sportovní a hasičské soutěţe, dačické cukrování, přehlídky maţoretek apod. ošetřily celkem 46
drobných zranění a jedenkrát asistovaly při odvozu RZP.
Členky místní skupiny děkují všem, kteří se zapojili
v roce 2010 do sbírání léčivých bylin (celkem 6 kg) a těší
se na spolupráci a přízeň i v roce letošním.
Dana Krtková a Anna Jakešová
dobrovolné sestry Červeného kříţe

V sobotu 8. ledna
2011 se na střelnici v
Dačicích sešli všichni
milovníci
brokové
střelby. Tak jako jiţ
dvanáct let, tak i letos
zahajoval tento závod
novou střeleckou sezonu 2011. Závod se
konal za deštivého
počasí. I přes tuto nepříjemnost přijelo na Dačickou střelnici 31 závodníků.
Velmi nás potěšila přítomnost zahraničního střelce ze
Slovenské Ţiliny, který nám do závodu daroval krásnou
cenu, odstřel jelena II. věkové kategorie v Malé Fatře.
Závod byl vypsán na dvě disciplíny, 10 terčů lovecká
baterie + 5 dvojterčů a 20 terčů na loveckém kole.
Vítězem XII. ročníku novoročního poháru se stal
Pavlásek Pavel se 32 zásahy, na druhém místě skončil
Pavlásek Josef se 30 zásahy a jako třetí se umístil Ţiačik
Julius ze Ţiliny rovněţ se 30 zásahy.
Závod proběhl v přátelské novoroční náladě a společně se jiţ těšíme na Brokový víceboj tříčlenných druţstev,
který se bude konat na střelnici v Dačicích 7. května 2011.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Výkonný výbor TJ Centropen Dačice
bilancoval uplynulý rok
Na své poslední schůzi konané 15. prosince 2010
hodnotil výkonný výbor TJ Centropen Dačice sportovní
činnost svých oddílů za rok 2010.
Největšího úspěchu standardně dosáhl oddíl kuţelek,
který má 2 mistry ČR. Ve starších ţácích zvítězil v celostátní soutěţi Mojmír Holec, v kategorii seniorů nad padesát let zvítězil Ing. Jiří Malínek. Velmi dobře reprezentovali Dačice i muţi v I. lize, příchodem nového trenéra se
zlepšila i výkonnost ţen ve II. lize. Největším úspěchem
fotbalového oddílu je 1. místo v 1. A třídě starších ţáků,
velmi dobře si vedli i dorostenci. Podzim si prohrou několika zápasů pokazili muţi a tím propadli z čela tabulky.
Naší tělovýchovu velmi dobře propagují a reprezentují
naši florbalisté ve 3. lize muţů, kde po rozehrané polovině
soutěţe jsou na druhém místě. Radost a dobrou propagaci
nám dělají i tři naši nejlepší dorostenci, kteří hostují
v I. extralize v Liberci. Na čele tabulky jsou po podzimu
i volejbalistky v krajském přeboru druţstev.
Výkonný výbor po projednání a doloţení finančního
vyúčtování jednotlivých oddílů konstatoval i stabilizaci
finanční situace v tělovýchovné jednotě. Tímto děkujeme
všem sponzorům, kteří přispěli na sportovní činnost,
zejména největším sponzorům, kterými jsou Město Dačice
a firma CENTROPEN, a.s. Dačice.
Výkonný výbor zároveň poděkoval všem předsedům
oddílů, trenérům a hráčům za jejich náročnou činnost
a dobrou reprezentaci města Dačice a přeje všem příznivcům dačického sportu v roce 2011 hodně zdraví a sportovních úspěchů.
Výkonný výbor TJ připravuje účast sportovní veřejnosti na tradičním vyhlášení sportovce roku našeho okresu. Tato akce s kulturním programem se koná 24. 2. 2011
v Třeboni, vstup zdarma. Zájemci se mohou zapsat na
nástěnce na kuţelně, příspěvek na dopravu autobusem
z Dačic z horního náměstí (odjezd v 16:00 h) členové TJ
50 Kč, nečlenové 100 Kč.
Vladislav Říha, předseda TJ Centropen Dačice

ODBORNÉ UČILIŠTĚ
PRAKTICKÁ ŠKOLA A ZŠ

SOBĚSLAV
NOVĚ O TEVÍR ANÉ OBORY
OD ŠKOL. ROKU 2011/ 12:
STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Rekondiční a sportovní masér kód 69-53-H/01
Truhlář
kód 33-56-H/01
Zahradník
kód 41-52-H/01

DÁLE NABÍZÍME VYUČENÍ
V TĚCHTO OBORECH:
ODBORNÉ UČILIŠTĚ
Zednické práce
kód 36-67-E/01
Truhlářská a čalounická výroba
- truhlářské práce
kód 33-56-E/01
Zahradnické práce
- květinářské a aranžérské práce kód 41-52-E/01
Zahradnické práce
kód 41-52-E/01
Stravovací a ubytovací služby
- kuchařské práce
kód 65-51-E/01
Potravinářská výroba
- cukrářské práce
kód 29-51-E/01
Pečovatelské služby
kód 75-41-E/01
 Wilsonova 405, PSČ 392 01 Soběslav
 tel. 381 521 224
e-mail: sekretariat@ousobeslav.cz
www.ousobeslav.cz
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Zprávy z Gymnázia Dačice

Plavání pro sportovní reprezentanty

Vánoce na dačickém gymnáziu

V pátek 17. prosince se 39 našich ţáků - sportovních
reprezentantů školy - vydalo spolu s učiteli tělesné výchovy do jindřichohradeckého plaveckého areálu. Všichni
ţáci jeli na tuto akci za odměnu, byli vybráni na základě
účasti ve sportovních soutěţích, které se konaly v období
září - prosinec 2010. Sportovci vyuţili celý plavecký areál
- plavecký bazén, tobogán, perličkové koupele, vodní
střiky, vířivku i páru. Tato akce se uskutečnila jiţ poněkolikáté a naši sportovci se na ni těší jako na vítané zpestření
předvánočního programu.

Poslední předvánoční středa byla na naší škole jiţ tradičně věnována vánočním zvykům a zejména hraní na
hudební nástroje a zpěvu. Hned po osmé hodině ranní si
ţáci jednotlivých tříd, většinou pod rozzářeným vánočním
stromkem, předávali drobné dárky a uţívali tu pravou
sváteční pohodu.

Vánoční turnaj ve volejbalu

V devět hodin se přesunuli do prostoru schodišť
a chodeb, aby si vychutnali hudební produkci. O ní se
postarali jednak naši milí předvánoční hosté, hráči na
ţesťové nástroje pod vedením pana učitele Stanislava
Kamínka ze ZUŠ, jednak skupina ţáků naší školy s hudebními sklony, kterou sestavil speciálně pro tuto příleţitost pan učitel Vítězslav Hergesel. Ţesťový soubor čítal
letos rekordních dvanáct muzikantů, kteří nám zahráli
směs těch nejznámějších koled a vánočních písní, jednu
z nich dokonce pan učitel doprovodil zpěvem.
Dvacet minut vyhrazených pro první část vystoupení
uteklo velmi rychle a ţestě vystřídala na improvizovaném
pódiu instrumentální skupina, v níţ byli zastoupeni kytaristé, houslisté, bubeník, ale třeba také klarinetistka či
hráčka na foukací harmoniku. A celou školou se nesly
melodie nejen vánoční. Slyšeli jsme průřez mnoha hudebními ţánry od country počínaje přes spirituály aţ po současnou populární hudbu. Ke zpěvu sboru sloţeného
z ţákyň školy se postupně přidávali posluchači sedící či
stojící na chodbách a schodištích, takţe za malou chvíli
zpívala doslova celá škola. Pavel Spurný a Michael Sedlák z maturitního 4. ročníku pokračovali ve hře na kytary
ještě po skončení vystoupení na chodbě, tentokrát v poněkud komorněji pojatém koncertu pro menší počet posluchačů v prostoru školní auly.

Vánoční turnaj ve florbalu
Dne 15. 12. 2010 se konal v tělocvičně naší školy vánoční turnaj ve florbalu, ve kterém se utkala druţstva
starších ţáků niţšího gymnázia a ZŠ B. Němcové. Druţstev bylo celkem 6 a byla rozdělena do dvou skupin po
třech druţstvech. Třetí ve skupinách sehráli zápas o 5. a 6.
místo, druzí o 3. a 4. místo a první o 2. a 1. místo. Nejdramatičtější zápas byl sehrán mezi druţstvy kvarty a 9. A
o první a druhé místo - zápas skončil nerozhodně a rozhodnutí padlo aţ v pětiminutovém prodlouţení ve prospěch kvarty, která se tak umístila na 1. místě, 9. A na druhém a 8. třída ZŠ na 3. místě.

V pondělí 20. prosince se konal tradiční Vánoční turnaj třídních smíšených druţstev ve volejbalu, kterého se
zúčastnilo celkem 18 týmů od sekundy aţ po maturitní
ročníky. Druţstva byla rozdělena do čtyř skupin, ve kterých si zahrála rozřazovací utkání. Vítězové ze skupin pak
hráli o 1. - 4. místo a druzí ze skupin o 5. - 8. místo.
Turnaj vyhrály Jarmilky ze sexty, kdyţ porazily favorizované Red Ladies ze septimy. Třetí místo získala
BETA VERZE z oktávy a čtvrté byly Aniččiny děti, opět
ze sexty.
V průběhu celého turnaje podala všechna druţstva velice pěkné výkony a je třeba zdůraznit, ţe i ţáci z niţšího
gymnázia byli svým dospělým spoluţákům z vyšších
ročníků často rovnocenným soupeřem.
Mgr. Naďa Koprová
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SŠTO s rakouskými studenty
v předvánoční Vídni

V rámci projektu Mezinárodní spolupráce škol Silva
Nortica navštívili ve čtvrtek 9. prosince 2010 ţáci naší
školy společně s ţáky Obchodní akademie ve Waidhofenu
předvánoční Vídeň. Protoţe někteří naši studenti byli ve
Vídni poprvé, absolvovali jsme nejprve okruţní jízdu po
hlavním vídeňském bulváru Ringstraße, spojenou s výkladem v německém i českém jazyce. Ringstraße vede kolem
historického centra města a nachází se na ní bezpočet
monumentálních staveb, které byly vybudovány v druhé
polovině 19. stol. Tyto budovy - od Státní opery aţ po
Uměleckohistorické muzeum - patří k nejdůleţitějším
vídeňským pamětihodnostem.
Na programu byla dále návštěva významné galerie
Albertina, ve které probíhá opravdu mimořádná výstava
děl Michelangela Buonarrotiho. Zhlédli jsme více neţ
stovku nejkrásnějších kreseb tohoto italského génia, které
často znázorňují Michelangelovy studie k jeho obrazům
a sochám. Někteří studenti zvládli dokonce zavítat ještě na
výstavu dalšího světoznámého umělce - španělského malíře Pabla Picassa. Zajímavá výstava s názvem Picasso Mír a svoboda se zabývá zobrazením války a míru v Picassově tvorbě.
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radnicí a rakouským národním divadlem Burgtheatrem.
V období adventu se toto místo rozzáří tisíci nejrůznějších
lamp a světel a naplní se vůní punče, svařeného vína,
vanilkových rohlíčků, perníků a horkých pečených kaštanů, kterým se ve Vídni říká „maroni“. Čeští i rakouští
studenti vyuţili krátkého volna k nákupu dárků u stánků
s výrobky lidových řemesel a někteří neodolali vůni horkého punče nebo svařeného vína.
Myslím, ţe i přes poměrně mrazivé počasí se společný
zájezd všem moc líbil. Naši i rakouští studenti se teď těší
na sportovní klání obou škol, kterým bude lednový fotbalový turnaji ve Waidhofenu, a zejména pak na třídenní
společnou kulturně vzdělávací akci v Praze, která se uskuteční uţ na jaře.
S. Jánský

PROSTORY K PRONÁJMU
Nabízíme k pronájmu dva nebytové
prostory na komerčně zajímavých
místech v Dačicích.
Informace na telefonu
384 354 206, 603 596 231.
Jednota, spotřební druţstvo
v Jindřichově Hradci, Neţárecká 64/IV
Sportovní úspěch ţákŧ SŠTO
v Rakousku

Kolem poledne jsme opustili příjemné teplo galerie
a vyrazili do centra města. Nejprve jsme prošli Hofburgem, někdejším sídlem rakouských císařů. Dnes je vídeňský hrad domovem mnoha muzeí a svou kancelář zde má
také rakouský prezident. V samém srdci Vídně jsme pak
navštívili symbol Vídně a jednu z nejvýznamnějších rakouských gotických památek - katedrálu svatého Štěpána.
Skupinka našich studentů vyuţila doporučení učitelů
a vyjela výtahem na severní věţ kostela. Zde jsme si ve
výšce téměř 70 m nad zemí prohlédli největší rakouský
zvon Pummerin, váţící přes 21 tun, vyšli na terasu a pokochali se krásnou vyhlídkou na rakouskou metropoli.
Fascinoval nás téţ pohled na monumentální střechu katedrály, která je pokryta 230 000 taškami v deseti různých
barvách. Velmi zajímavé je i to, ţe tašky byly vyrobeny
v cihelně v Břeclavi.
Naše procházka Vídní v neopakovatelné předvánoční
atmosféře pak samozřejmě směřovala na proslavený tradiční „Jeţíškův trh“ (Christkindlmarkt) mezi vídeňskou

Fotbaloví reprezentanti Střední školy technické a obchodní Dačice vyhráli velký turnaj středních škol v halové
kopané, který se konal v pondělí 10. ledna 2011 v rakouském Waidhofenu. Našim ţákům se podařilo zvítězit
v silné konkurenci dalších osmi rakouských týmů z Waldviertelu. Turnaj pořádala Obchodní akademie Waidhofen,
která je od roku 2005 naší partnerskou školou.
Naši reprezentanti zaváhali pouze v úvodním střetnutí,
ve kterém podlehli domácímu týmu 1:2. Poté ovšem následovala série několika vyhraných zápasů, která nás dovedla aţ do finále. V něm jsme za vydatné podpory českých fanoušků porazili studenty z Obchodní akademie ve
Zwettlu 2:0, a získali tak zaslouţeně pohár vítězů. Příjemným překvapením byla i finanční odměna, která byla připravena pro vítěze turnaje.
Náklady spojené s účastí naší školy na tomto turnaji
budou uhrazeny z projektu Mezinárodní spolupráce škol
Silva Nortica, v jehoţ rámci se kontakty obou našich škol
jiţ několik let úspěšně rozvíjejí.
(Podrobnější informace o turnaji lze nalézt na webu
školy www.skolatrochujinak.cz v rubrice Sport.)
S. Jánský
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Co je nového na ZŠ Komenského
V pondělí 13. prosince se ţáci 9. ročníku vypravili na
dějepisnou exkurzi do Prahy. Jak naznali: „V Praze
bylo blaze!“. Vrátili se nám a intenzivně pracují na
svém pololetním hodnocení.
Ve čtvrtek 16. prosince bylo v naší škole opravdu
rušno. Při příleţitosti Dne otevřených dveří byla pro
návštěvníky připravena spousta zajímavostí. Uveďme
alespoň vánoční dílnu, Vánoce pro Afriku - jarmark,
kulturní vystoupení ţáků ve vestibulu školy, praktické
seznámení s africkými tanci, malování na obličej po
vzoru afrických kmenů, sportovní aktivity v tělocvičně apod. Děkujeme všem, kteří přispěli na pomoc
africkým dětem. Částku 4 730 Kč z akce Vánoce pro
Afriku jsme odeslali na konto „Humanistického centra Narovinu“.
V době předvánoční rozdávaly naše děti vánoční náladu. V pátek 17. 12. v podvečer vystoupili ţáci naší
školy s vánočním pásmem pro zaměstnance TRW
v kulturním domě v Hříšici. 20. prosince tradičními
koledami v Domě s pečovatelskou sluţbou potěšili
naši ţáci jeho obyvatele. 21. prosince nás navštívily
děti z Mateřské školy Dačice. Vánočním zpíváním ve
školní jídelně jsme jim přiblíţili vánoční čas. Pozorní
a aktivní posluchači byli opravdu vynikající publikum.
Úterní odpoledne 21. prosince ve ŠD v Bratrské patřilo jiţ tradičně vánočnímu diskotačení. Pan Lumír
Koutný si připravil veselé písničky, vychovatelky taneční soutěţe. Děkujeme.
Vánoční turnaj zpestřil čekání na Jeţíška. Ve čtyřech
kategoriích si zahráli ţáci naší školy o medaile a další
ceny. Dívky se zúčastnily jen tři. Vyhrála L. Nováčková před A. Staňkovou a J. Horálkovou. V nejmladší
kategorii chlapců (4. a 5. ročník) zvítězil T. Pospíchal,
nejlepším mezi šesťáky a sedmáky byl O. Doleţal.
V nejstarší kategorii porazil své soupeře T. Bartoň.
Vánoční besídky proběhly ve všech třídách naší školy
22. prosince. Poslední školní den roku 2010 zpříjemnili ţáci 9. ročníku svým mladším spoluţákům
z 1. stupně vánoční besídkou. Připravili si pro ně soutěţe plné zábavy a legrace, ale také spoustu odměn
a dárečků. Velmi zdařilé, děkujeme.
Dorazily k nám jiţ dlouho očekávané výsledky testování 9. ročníku. Výsledky nás potěšily. Veliká gratulace patří Kateřině Rébové za nejlepší výsledek
v Jihočeském kraji v testu obecných studijních
předpokladŧ devátých tříd základních škol. V minulém školním roce toto ocenění obdrţel Štěpán Burda při testování pátých ročníků v testu z českého jazyka.
Chlapci ze 7. ročníku odehráli okrskové kolo ve florbalu. S Kunţakem (vítěz soutěţe) jsme prohráli 2:4,
se Slavonicemi 2:5 a jedinou výhru, zaručující 3. místo, jsme získali v souboji se ZŠ B. Němcové Dačice
5:1. Nejlepším střelcem byl J. Dostál (3 góly). Blahopřejeme k motivujícímu 3. místu.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
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Zprávy ze ZŠ Boţeny Němcové
Náš ţák úspěšným členem české národní
reprezentace
Kryštof Krechler, ţák 6. ročníku, se jiţ delší dobu
intenzivně a také úspěšně věnuje bojovému umění
TAEKWONDO WTF. Jako člen české národní reprezentace v technických sestavách se v období od 9. do 25.
března zúčastní speciálního intenzivního sportovního soustředění v Soulu v Korejské republice.
Účast na tomto soustředění otevírá sportovcům dveře
ke startu na mezinárodních soutěţích a turnajích. Přejeme
Kryštofovi hodně štěstí při zdolávání sportovních met
a budeme mu drţet palce.
Mgr. Bohumil Havlík

Věříš si?
18. 1. 2011 měl ţák
VII. B Šimon Dohnal
moţnost vyzkoušet si,
jaké je to se utkat se
svými soupeři ve stejnojmenné televizní soutěţi
ve studiu České televize
Brno. V hledišti ho bouřlivě podporovali spoluţáci, kteří tak měli moţnost vidět, jak takové natáčení vypadá, kolik dá práce, neţ se vyrobí pořad, který v televizi
netrvá ani půl hodiny, a co lidí se pohybuje na „place“, ale
v televizi pak vůbec nejsou vidět. Za vzornou spolupráci
při natáčení si naši ţáci vyslouţili pochvalu od pana reţiséra Evţena Sokolovského ml. i jeho spolupracovníků a
také nabídku na účinkování v některém z dalších pořadů.
Před samotnou soutěţí jsme si také nenechali ujít
moţnost vidět novou dominantu na náměstí Svobody hodiny v podobě nábojnice, které odbíjejí poledne v 11
hodin. V té době je slyšet také zvonkohra a jeden šťastlivec můţe zachytit skleněnou kuličku, která vypadne z jednoho ze čtyř otvorů v plášti „nábojnice“. Kousek od televizního studia je také Stará radnice, takţe jsme si prohlédli i brněnského draka a kolo. Zazděný radní v Mečové ulici pak donutil děti k zamyšlení, jak by to asi vypadalo
dnes, kdyby kaţdá zrada a nečestnost byly potrestány tímto způsobem.
Obrazová dokumentace je k dispozici na adrese
www.zsdacice.cz. Vysílání tohoto dílu televizního pořadu si nenechte ujít dne 8. 2. 2011 odpoledne na ČT 1
v rámci bloku Planeta Yo (přibliţně v 15:10 h) nebo
později v televizním archivu na internetových stránkách.
Mgr. Alena Pízová

Nabídka pracovního místa
Firma HM-METAL s.r.o. přijme začátkem března nového pracovníka do výroby. Podmínkou je schopnost
samostatného svařování dle výkresové dokumentace.
Zájemci nás mohou kontaktovat na telefonu:
+420 384 420 561 nebo emailu: hm.metal@seznam.cz.
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Nejţádanější tituly v Městské knihovně
v Dačicích za rok 2010
Dnešní počítačové programy umí
spoustu věcí a nejinak je tomu u knihovního systému, se kterým pracuje naše
městská knihovna. Jmenuje se Clavius a vedle klasických
funkcí, kterými jsou evidence čtenářů, výpůjček, rezervování dokumentů, ještě předtím samozřejmě zpracování
dokumentů, neţ se dostanou ke čtenáři, umí také vyfiltrovat nejţádanější = nejpůjčovanější tituly.
A které ţe to v roce 2010 byly? Pokud trochu zobecním, co se beletrie neboli krásné literatury týče, je stále
největší zájem o nové kníţky, myslím tím kníţky, které
přibyly do fondu knihovny během posledních 2 - 3 let.
Jdou často z ruky do ruky a to je i případ dále uvedených
titulů. Byly půjčeny 18krát aţ 20krát, tzn., ţe u jednoho
čtenáře pobyly 2 aţ 3 týdny.
Patří mezi ně: Horká stopa Kateriny Janouch (rozená
Kateřina Janouchová, je švédská spisovatelka a novinářka). Je dcerou Františka Janoucha, jaderného fyzika
a pozdějšího zakladatele Nadace Charty 77, a jeho ruské
ţeny bioloţky Ady Kolmanové. Ţije od svých deseti let
ve Stockholmu, kde se její otec usadil po vypovězení
z Československa. Její knihy, psané a vydané ve švédštině, vyšly i v jiných jazycích. Překládá také z češtiny.
S manţelem Robertem Bohmanem, scénografem, mají pět
dětí. Problémy s jeho závislostí na alkoholu a kokainu,
a jak z ní společně hledali cestu ven, publicisticky zpracovala mj. ve dvou ze svých knih. Také je máme
v knihovně.
Určitou stálicí je Šifra mistra Leonarda - Dana
Browna. Je to dobrodruţný román s prvky fantazie. Do
češtiny byl přeloţen hned dvakrát: v roce 2003 vyšel pod
názvem Šifra mistra Leonarda, o dva roky později pod
názvem Da Vinciho kód. Knihy se prodalo po celém světě
několik milionů výtisků a údajně jde o největší bestseller
21. století. Nedávno uvedená verze jeho filmového zpracování také určitě podpořila trvalý zájem o tuto kníţku.
Mezi často půjčované autory se řadí také česká spisovatelka Magda Váňová (spisovatelka, novinářka a překladatelka). V kaţdém jejím románě se potkává velký
počet rozmanitých postav, které přicházejí ze současného
ţivota. Autorka jejich příběhy spojuje s velkou dávkou
představivosti do vyprávění, ve kterém je dostatek prostoru pro dramatické situace, psychologické napětí a bohatý
děj, i pro odhalování skrytých vztahů a tajemství. Další
čtenou autorkou je Táňa Keleová-Vasilková. Mezi často
půjčované tituly se zařadily v roce 2010 dokonce 3 její
romány. Je to slovenská spisovatelka, která zobrazuje ve
svých románech situace dnešních ţen a rodin. Ţije v Bratislavě.
Povinná alias doporučená četba. S oznámením státních maturit a vydáním seznamů povinné četby se zvýšil
zájem o tyto kníţky. Naštěstí je má knihovna obvykle
v několika výtiscích, takţe na většinu zájemců se dostane.
Hrabalovy kníţky, Máchův Máj, Nerudovy Povídky malostranské, Werichovo Fimfárum, Shakespearova dramata
a řadu dalších a dalších titulů si studenti půjčují a já jenom
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doufám, ţe některé z nich tyhle literární perly osloví. Je to
pech, ţe tyto literární skvosty mají nálepku povinné četby.
Mezi autory, o které je zájem a jejichţ kníţky se půjčují, dále patří: Rexanne Becnellová, Nora Robertsová,
Eva Michorová, Catherine Cooksonová, Sandra Brownová, Simona Monyová, James Rollins nebo Lincoln Child.
Co se naučné literatury týče, patřily mezi nejţádanější
tituly tyto: Vlastimil Vondruška: Ţivot ve staletích, Livia Klausová: Smutkem neobtěţuji, Niklas Frank: Moje
německá matka, Jan Zvelebil: Na vandru s Reflexem
nebo Ivan Klíma: Moje šílené století. Dále kníţky o těhotenství, o slavných osobnostech (Věra Chytilová, Eva
Holubová, Marsha Kocábová), čtenáři mají rádi knihy
o záhadách a všelikých tajemstvích, zájem je o literaturu
ke studiu (pedagogika, psychologie, příroda, ekonomie,
historie), o cestopisy, průvodce, kuchařky, kutilství, regionální literaturu - kníţky a broţury k historii Dačicka
a Slavonicka.
V únorovém vydání bulletinu nabídneme čtenářům
přehled toho, co si půjčují čtenáři na dětském oddělení
a o co mají zájem a čísla za rok 2010 - počet návštěvníků,
výpůjčky a několik nej.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Květinářství a zahrádkářské potřeby
Pavlína Puchnarová
Zahájen prodej semen květin a zeleniny.
Moţnost objednání dle přání!
Dále prodej zemin, hnojiv, postřiků, květináčů aj.
Palackého nám. 36, Dačice (v prŧjezdu u galanterie),
tel.: 728 104 872.

Městské lesy Dačice s.r.o.
Hradišťko 25
Od 15. 2. 2011 bude na hájence Městských
lesů zahájen prodej

celoročních rybářských povolenek
na rybník „SASIŇÁK“
Bliţší informace na tel. č. 384 421 080
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Poděkování Dačickému pěveckému
sboru
Vánoční svátky jsou jiţ více neţ měsíc minulostí, ale
mnohým z nás vzpomínky na ně zůstávají vryty v paměti
většinou hodně dlouho. Především děti se těší z dárků,
vzpomínají na štědrého Jeţíška a předhánějí se ve výčtu
věcí, které jim nadělil.
Zdaleka ne všichni ale mají to štěstí, ţe nejkrásnější
svátky v roce mohou proţít v kruhu milující rodiny a předávat si radost se svými blízkými navzájem. Netýká se to
jen starých a nemocných lidí, ale např. i dětí z dětských
domovů.
Dětem z Dětského domova v Jemnici přijeli týden
před Vánocemi udělat radost členové Dačického pěveckého sboru a ţesťového souboru při ZUŠ Dačice. Krásným
hodinovým programem, v reţii pana Stanislava Kamínka,
přispěli k vytvoření slavnostní předvánoční atmosféry.
Protoţe většina dětí v domově má hudební nadání, některé
známější písně, zejména koledy, jsme si se sborem zanotovali také. Zněly nádherně, a to i díky výborné akustice
sálu, kde koncert probíhal.
Jistě není třeba zdůrazňovat, ţe i dopravu do Jemnice
a zpět si účinkující zajistili na vlastní náklady. Jako bonus
dětem předali velkou krabici sladkostí a ovoce.
Chtěla bych, jménem dětí i pracovnic Dětského domova v Jemnici, srdečně poděkovat zpěvákům i hudebníkům za nevšední kulturní záţitek a vyjádřit poděkování
i za to, ţe stále existují lidé, kteří naprosto nezištně dokáţí
přinést radost tam, kde je to opravdu potřeba.
M. Doleţalová
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knihovny. Kolik kníţek přinesete, tolik si jich odnesete.
Burza bude probíhat na dětském oddělení knihovny, takţe
půjde hlavně o dětské kníţky. Během dopoledního programu čekají na děti soutěţe, kvízy, budeme si hrát, číst
a povídat o kníţkách. Samozřejmě, ţe odpoledne bude
také otevřeno - jako obvykle.

Celé Česko čte dětem alias Škola naruby
Srdečně zveme rodiče s dětmi, kteří se zapojili do projektu CELÉ
ČESKO ČTE DĚTEM,
na TŘÍDNÍ SCHŮZKU
do knihovny. Sejdeme se
v pátek 18. února 2011
v 16 hodin v knihovně.
Projdeme si ţákovské
kníţky, takţe je vezměte s sebou, prohlédneme si obrázky
dětí, které namalovaly ke čtení, popovídáme si o pohádkoterapii a prohlédneme si nové kníţky. Zároveň zveme na
divadýlko na závěr projektu Můj medvěd Flóra v pátek
11. března 2011 v 16 hodin. Pohrajeme si s kníţkou
Daisy Mrázkové - divadlo Kejklíř (vstupné dobrovolné),
„vyhodnotíme“ ţákovské kníţky, i něco dobrého na zub
se najde.

Školení základŧ práce s počítačem
- úterky 15., 22. a 29. března 2011
Zveme všechny, kdoţ potřebují nebo chtějí pracovat
s počítačem a potřebují základní školení k jeho ovládání,
na kurzy do knihovny: ZÁKLADY PRÁCE S PC 15. března, SEZNÁMENÍ SE S WORDEM - 22. března
a INTERNETOVÁ DŢUNGLE - 29. března. Školení probíhá vţdy v úterý odpoledne od 14 do 17 hodin a přizpůsobuje se poţadavkům účastníků. Cílem je získat základní
informace o práci s počítačem a Internetem, seznámit se
se základními programy. Učíme se na 4 počítačích v dětském oddělení knihovny, čímţ je omezen i počet účastníků. Cena za tříhodinovou lekci je 99 Kč. Na školení je
NUTNÉ se přihlásit, coţ lze učinit přímo v knihovně
v Pantočkově ulici čp. 89, na telefonu - 384 422 397,
721 145 265, případně e-mailem: knihovna@mkdac.cz.

Stopem do GRUZIE
- čtvrtek 24. února v 17 hodin

Pozvánky do knihovny
Nevíte, co s dětmi o jarních prázdninách?
Pošlete je do knihovny!
Jarní prázdniny v knihovně se budou konat od 7. do
11. února 2011 v pondělí, ve středu a v pátek od 8 do
11 hodin. Pondělním tématem bude FANTAZY LITERATURA pro děti, středečním STRAŠIDLA A PŘÍZRAKY a pátečním POHÁDKY. Po celý týden bude
probíhat VÝMĚNNÁ BURZA DĚTSKÝCH KNIH. Máte
doma přečtené nebo nepotřebné kníţky? Doneste je do

Srdečně zveme na cestopisné vyprávění studenta Vojty Trčky, který se vydal o letních prázdninách roku 2010
sám stopem do daleké Gruzie. O průběhu cesty a záţitcích
se s Vámi podělí ve čtvrtek 24. února v 17 hodin
v knihovně. Vstupné dobrovolné.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

CHCETE SI PŘIVYDĚLAT
Hledáme spolupracovníky v oblasti finančního poradenství, kteří jsou ochotni pracovat dle vlastních časových
moţností v místě bydliště a okolí, zajímavé finanční
ohodnocení, zdarma zaškolíme.
Bliţší informace na telefonu: 725 494 572
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Dačická výročí
1) v lednu jsme si připomněli:
155 let od narození
Antonína Kasalého (* 1. 1. 1856 Dačice - † 3. 5. 1908
Dačice) - knihtiskaře, který zaloţil svůj podnik v Dačicích
v roce 1885. Knihtiskárna se stala důleţitým prvkem kulturního rozvoje Dačicka. Vycházela zde regionální literatura, první noviny Dačicka, modlitební kníţky, tiskly se
kalendáře, pohlednice apod. Zřejmě nejstarším a skutečně
novinářským unikátem byl v Dačicích tzv. Mrštichlup,
orgán silvestrovský, věnovaný všelikým zájmům dobrého
humoru. Vycházel v knihtiskárně od roku 1885, vţdy
pouze 31. prosince a jeho vydavatelem byl ochotnický
spolek Tyl v Dačicích. Po smrti Antonína Kasala pokračoval v činnosti jeho syn Bohuslav. Knihtiskárna sídlila
na Palackého náměstí v domě čp. 150 a byla zrušena 2. 1.
1952. Později byl tento dům zbourán.
205 let od narození
Josefa Zwacha (* 23. 1. 1806 Dačice - † 19. 7. 1880
Dačice) - magistrátního úředníka a starosty. Narodil se
v rodině měšťana a řeznického mistra Matyáše Cvacha.
Dlouhá léta působil jako magistrátní úředník v Dačicích
a v letech 1870 - 1876 zastával úřad starosty. Zajímal se
o dějiny města. Zwachův pětidílný spis vyšel německy ve
Vídni pod názvem Pamětihodnosti města Dačic. Jeho
práce je významná především tím, ţe se opíral o prameny
z archivu města, fary a kláštera a záměrně pominul zaznamenání událostí, které se opíraly pouze o pověsti
a legendy.

2) v únoru si připomínáme:
195 let od narození
Jana Vlastimila Steyskala (* 14. 2. 1816 myslivna Obora u Drslavic, okr. Uherské Hradiště - † 26. 6. 1868 Nosálovice, okr. Vyškov) - národního buditele a učitele, který
působil v Dačicích v letech 1842 - 1855. Seznámil se zde
s Matějem Mikšíčkem, kterého si velice váţil. Jeho pobyt
v Dačicích nebyl příliš šťastný, jako vlastenec se zde potýkal s prostředím malého poněmčelého města. Své dílo
zaměřil převáţně na oblast školství a formuluje v něm
pokrokové myšlenky ke zlepšení stávajícího neutěšeného
poměru ve vzdělávání prostého lidu a učitelstva vůbec.
45 let od úmrtí
Rudolfa Waltera (* 22. 3. 1894 Dačice - † 27. 2. 1966
Brno) - herce, reţiséra, dramatika a pedagoga, který pocházel z rodiny s uměleckými kořeny. Jeho otec zaloţil
v Dačicích v r. 1884 Vzdělávací a zábavní a ochotnický
spolek Tyl, matka si zaloţila v Brně první soukromou
českou pěveckou školu. S Brnem spojil také Walter svou
hereckou a později i pedagogickou kariéru. K jeho ţákům
patřili mj. L. Pešek, K. Höger, V. Fialová. Své všestranné
umění uplatňoval také v rozhlase, televizi, překládal díla
z francouzštiny a němčiny, byl činný literárně.
Z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Pozvánka na koncert renesanční
a barokní hudby
Přijďte si osladit nedělní večer do společenského sálu
bývalé sladovny v nově zrekonstruovaném areálu firmy
Pokorný Dačice. Tentokrát Vám nabídneme koncert renesanční a barokní hudby v podání hráčů na cinky a zobcové
flétny - studentů víkendové hudební dílny pod vedením
Mgr. Jakuba Kydlíčka a Richarda Šedy.
„NA CIŇKY A PÍŠŤALY“
hudba 16. a 17. století
Společenský sál firmy Pokorný
Neděle 20. února 2011 v 17:00 h
-vstupné dobrovolné-

Jiţ pátý masopust v Dačicích
Městské muzeum, Divadelní spolek Tyl, Tyláček,
Městské kulturní středisko a Sbor dobrovolných hasičů
Dačice Vás zvou na V. Masopustní obchŧzku městem
tentokráte v neděli 27. února 2011. Začátek v 14 hodin
u staré radnice na Palackého nám. č. 1. Sraz masek ve
13:30 h v Městském kulturním středisku. Tradiční obchůzka masek v doprovodu muzikantů kolem Palackého
náměstí, rej masek, přehlídka a další program Pod Lipkami.
Zveme do masopustního prŧvodu co nejvíce masek
z řad dospělých i dětí!!! Mŧţete za námi přijet i z okolních obcí!!! Hudba i občerstvení zajištěno!!!
Zájemci (jednotlivci) o zapůjčení masek do průvodu
mohou kontaktovat muzeum: 384 422 493, 722 012 146,
e-mail: muzeum.dacice@seznam.cz.
Mgr. Marie Kučerová, MMaG Dačice

Připravujeme novou expozici první
kostky cukru na světě
Chcete nám pomoci?
Městské muzeum a galerie Dačice připravuje na letošní sezónu nově
upravenou a rozšířenou expozici
věnovanou výrobě první kostky
cukru v Dačicích.
Uvítáme spolupráci široké veřejnosti na obohacení našich sbírek nebo zapůjčení následujících předmětů - především k výrobě cukrovinek: staré
formičky na cukroví, staré šlehače, hnětače a mísy na
šlehání, formy na cukroví, na bonbony, na čokoládu, na
bábovky, obtisky - obrázky na cukrovinky, staré dózy na
cukroví, dortové formy, krabice na cukroví a dorty, staré
kuchyňské váhy, dřevěný vál, váleček na těsto, rádýlka,
materiál k cukrářské výrobě.
Můţete se na nás obracet telefonicky: 384 422 493
nebo e-mailem: muzeum@muzeumdacice.cz nebo za
námi přímo zajít.
Děkujeme za spolupráci.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice
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KINO

 1/2011

KULTURA

strana 16

4. 2. v 19:30 h a 5. 2. v 17:00 h
9. 2. v 19:30 h
11. 2. v 19:30 h
RODINKA
DÍVKA, KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM
AMERIČAN
Film ČR, česky
Film Švédsko, titulky
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstup. 65 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné Vstup. 70 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné
12. 2. a 13. 2. v 19:30 h
16. 2. v 17:00 h
19. 2. a 20. 2. v 19:30 h
BENGA V ZÁLOZE
MEGAMYSL
FOTŘI JSOU LOTŘI
Film USA, titulky
Film USA, česky
Film USA, česky
Vstup. 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
25. 2. v 19:30 h
26. 2. a 27. 2. v 19:30 h
HON NA ČARODEJNICE
TACHO
Film USA, titulky
Film ČR, česky
Vstupné 75 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 75 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
10. února v 17:30 h
Muzejní čtvrtek: Zdena Skořepová, Západní Tibet
Záţitky z poslední cesty jindřichohradecké
cestovatelky a výtvarnice spojené s fotoprojekcí
13. února - 1. května 2011
Kdyţ je pomoc zapotřebí
Z historie Českého červeného kříţe v Dačicích
Výstavní chodba muzea v I. patře

13. února - 20. března 2011
Výstava fotografií jindřichohradeckého sdruţení FOKUS
Út - pá: 9 - 12, 13 - 16 h, neděle: 13 - 16 h
Slavnostní zahájení v neděli 13. února 2011 ve 14:00 h
Neděle 27. února 2011
Masopustní obchŧzka městem
Začátek ve 14:00 h u staré radnice na Palackého nám. č. 1
Sraz masek ve 13:30 h v MěKS Dačice

MěKS

V měsíci lednu a únoru 2011 probíhá reinstalace stálých expozic muzea a galerie.
V tomto období jsou pro veřejnost uzavřeny. Přístupné jsou aktuální výstavy muzea i studovna!!!
Pátek 4. února, hl. sál MěKS
Maturitní ples Gymnázia Oktávy Dačice
Hraje Praga 75
Pátek 18. února, hl. sál MěKS
HASIČSKÝ BÁL
Hraje Praga 75

Sobota 12. února, hl. sál MěKS
Maškarní DISKOPLES
Začátek ve 20:00 h
Vstupné 80 Kč, masky 40 Kč

Středa 16. února, hl. sál MěKS
Dětský karneval
Pořádá DDM + MěKS
Začátek ve 14:30 h, vstupné 20 Kč
Neděle 27. února, hl. sál MěKS
Velké trampoty Kašpárka a Kalupinky
Pohádka, DS Julie Jurištové - Praha
Začátek v 10:00 h, vstupné 50 Kč, předprodej

