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Vážení spoluobčané,
začíná nám rok 2012. Možná na začátku
provázený předsevzetími. Je to rok, do kterého naše město vstupuje s přijatým rozpočtem. Jakmile počasí dovolí, dáme se do práce na nových i nedokončených investicích.
Doufáme, že plánované akce opět přispějí
ke zlepšení života ve městě a místních částech.
Uvádím ty finančně nejnáročnější: dokončení
rekonstrukce ulic Kapetovava a Strojírenská,
rekonstrukce křižovatky ulic Jemnická a Berky z Dubé a rekonstrukce MK Červený Vrch.
Považuji za důležité se ještě vrátit k událostem, které jsme společně prožívali na konci roku
2011. Když se blížil advent ke svému vrcholu,
zastihla nás nečekaně informace o smrti bývalého prezidenta pana Václava Havla. Člověka,
který se zásadním způsobem zasadil o to, aby
se našemu národu vrátila svoboda. Možnost
svobodné volby je to nejcennější, co každý z nás
v životě máme. S vědomím všech nedokonalostí
dnešní doby jsem za tento dar svobody vděčný.
Jsem rád, že jsme se mohli s panem prezidentem důstojně rozloučit i za naše město. Mnoho
věcí pomine, ale nikdy nezmizí lidská touha
objevovat, poznávat, cestovat, svobodně se
projevovat. Současně je důležité naši svobodu
vztahovat i k zodpovědnosti za sebe a svět kolem nás. Teprve životem respektujícím obecně
uznávaná pravidla se dostavuje opravdová
svoboda zbavená anarchie a destrukce.
Možná až symbolické bylo, že ve stejný čas
zemřel jeden z největších diktátorů dnešního
světa. A jak to vypadá, v Severní Koreji ani
do budoucna nelze očekávat změny k lepšímu.
O to výrazněji jsem si uvědomil, že svoboda
není samozřejmost a je důležité stále podstupovat zápas o její uhájení. Vždy jsou připraveni
lidé uchopit moc pouze ku prospěchu svému
a získání moci jim slouží pouze jako nástroj
osobní msty či neoprávněného obohacení. Důležité je se aktivně o prosazování svobod hlásit
v duchu občanské společnosti. Umění demokracie spočívá v umění dialogu. Nástrojem diktatury a nebezpečného pojetí moci je
strach. O to více opět vystupuje do popředí
ono Masarykovské: „Nebát se a nekrást“. Jako
by už vše podstatné bylo řečeno a nyní je důležité konat.
A tak nám přeji do následujícího roku naději, která nás neopustí. Naději, která vedla
i Václava Havla k tomu, že: „Pravda a láska
zvítězí nad lží a nenávistí“.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

ŽIVOT SENIORŮ V DAČICÍCH
Máme za sebou první dny nového roku a především Vánoce, nejkrásnější svátky. Celé toto vánoční a odpočinkem protknuté období uzavřel příchod Tří králů.
Pevně věřím, že se Vám všem mimo jiné podařilo zvládnout i silvestrovské oslavy.
Součástí rozloučení se starým rokem bývají již pravidelná setkání starosty (jako
zástupce obce) s našimi seniory. Nejinak tomu bylo i na sklonku roku 2011.
Tyto, i když krátké návštěvy, prodlužují
přátelství, vyzdvihují pocit sounáležitosti
a upozaďují lhostejnost lidí vůči sobě navzájem. Protože tak, jak v přírodě po létu následuje podzim, tak i v životě lidském přichází
„podzimní období života“ – seniorský věk.
Jako starosta města jsem navštívil šedesát našich spoluobčanů v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích. Tato instituce
zvláštního určení slouží především občanům, kteří dosáhnou důchodového věku
a zdravotně postiženým lidem, kteří si sami
nemohou obstarat nutné práce v domácnosti a další životní potřeby nebo potřebují
jinou osobní péči. Základní princip domu
zní: zachovat důstojnost člověka a respektovat jeho soukromí.
Celá návštěva, která se uskutečnila za
účasti zástupců obce a pečovatelské služby LEDAX, se odehrála ve velmi přátelském
duchu. Na první pohled bylo zřejmé, že
obyvatelé Domu s pečovatelskou službou
zde mají vytvořené příjemné, vlídné a domácí prostředí, které jim nabízí důstojný
a aktivní život.
Druhou institucí, kterou již pravidelně
navštěvuji, je Domov seniorů v Budíškovi-

cích. I zde jsem se setkal s osmnácti spoluobčany, kteří nyní mají, nebo v minulosti
měli, trvalý pobyt v Dačicích.
Domov seniorů poskytuje celoročně pobytovou službu lidem, kteří dosáhli důchodového věku a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči.
Při osobním kontaktu jsem tamní seniory
pozdravil a stejně jako v minulém roce jsem
jim předal vánoční cukroví s květinou a přáním všeho nejlepšího. Na závěrečném společném svátečním programu jsem za nás za
všechny celému personálu Domova seniorů
poděkoval za vzornou péči o naše spoluobčany a popřál jen to dobré do nového roku.
Obě tyto návštěvy opět potvrdily, jak je
důležitá lidská sounáležitost při překonávání překážek v těžkých životních situacích.
Vždyť i málo je někdy hodně. Pro začátek
stačí dát lidem v tomto období života najevo náš zájem a podporu.
Na závěr bych rád připomenul, že nám začíná sezona plesů. Přeji Vám všem mnoho příjemných večerů prožitých při tanci a zábavě
s přáteli. Již teď Vás zvu na tradiční masopustní průvod na závěr plesové sezony v Dačicích.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/samosprava.

POZVÁNKA
Zastupitelstvo města Dačice
se sejde na svém 10. zasedání
22. 2. 2012 v 18:00 h
v sále MěKS Dačice

Rada města Dačice
na své 29. schůzi konané 14. 12.
2011 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření č. 19/2011
v těchto objemech: příjmy -168,75 tis. Kč,
výdaje -168,75 tis. Kč
yy schválila návrh cen pro nakládání s komunálním odpadem v roce 2012
yy schválila smlouvu o zřízení a provozu
sběrného místa kolektivního systému
EKOLAMP
yy schválila výši měsíčního nájmu u nově
obsazovaných bytů v DPS pro rok 2012
ve výši Kč 32,--/m2 podlahové plochy
bytu
yy schválila změnu ve vydávání městského
zpravodaje, který bude od 1. 1. 2012 vycházet pod názvem Dačický zpravodaj

yy projednala činnosti SDH ve městě
a místních částech a jejich požadavky
na dovybavení jednotek materiálem
yy schválila uzavření smlouvy o dílo
na zpracování digitálních povodňových
plánů pro město Dačice a ORP Dačice,
posouzení možných protipovodňových opatření a zřízení hlásného profilu
v Bílkově s firmou HYDROSOFT Veleslavín s. r. o., Praha za celkovou cenu
Kč 1.011.600,-- včetně DPH
yy schválila směrnici rady města č. 5/11
o postupu vyřazování majetku
yy schválila směrnici rady města č. 6/11
o postupu a protokolu zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 2 mil. Kč bez
DPH na služby a dodávky a 6 mil. Kč bez
DPH na stavební práce
yy schválila uzavření smlouvy o dílo
s Technickými službami Dačice s. r. o.
na opravu toalet v budově MěÚ čp. 27
za celkovou cenu Kč 291.469,-yy vzala na vědomí zprávu o činnosti sociální komise za rok 2011

na své 30. schůzi konané 11. 1.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření č. 20/2011
v těchto objemech: příjmy 4.824,96 tis.

yy

yy
yy

yy
yy

yy

yy

Kč, výdaje 1.300,86 tis. Kč,
přebytek rozpočtu 3.524,10
tis. Kč
schválila uvolnění zboží ze skladových
zásob Infocentra Dačice v hodnotě cca
Kč 9.500,-- za účelem propagace města
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2012
schválila závazné ukazatele rozpočtu
na rok 2012 pro příspěvkové organizace
města ve školství a v kultuře
schválila poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro Nadaci pro transplantace
kostní dřeně se sídlem v Plzni ve výši Kč
5.000,-- na vyšetření nových dárců vstupujících do Registru dárců kostní dřeně
schválila změnu nájemce místnosti
č. 144 v Obchodním centru v Antonínské
ulici
schválila předložení žádosti o poskytnutí dotace pro podporu a rozvoj české kinematografie na realizaci projektu
Digitální kino Dačice
schválila uzavření smlouvy s Technickými službami Dačice s. r. o. na rekonstrukci bytu v domě čp. 228/I v Dačicích za
celkovou cenu Kč 598.050,-- včetně DPH
vzala na vědomí zprávu ze šetření názorů, námětů a potřeb zastupitelů doplněnou komentářem od vedení úřadu

Veletrhy GO a Regiontour 2012 nenadchly, ale ani nezklamaly
Největší středoevropské veletrhy cestovního ruchu vidělo
ve dnech 12. - 15. 1. 2012 necelých 30 tisíc návštěvníků. Regiontour obsadil s nabídkou českých a moravských turistických
cílů největší pavilon „P“ brněnského výstaviště. Zvýrazněným
tématem byla tento rok církevní turistika a gastronomické
zážitky.
Infocentrum Dačice vystavovalo společně s J. Hradcem, N. Bystřicí a Slavonicemi ve společné expozici Jindřichohradeckých
místních drah. Oproti předchozím letům se zvedl zájem o kulturní
a zážitkovou nabídku jednotlivých lokalit. Na tento trend bylo naše
město připravené a stovky návštěvníků našeho stánku si odnášely
nové materiály Okolo Dačic pěšky, Okolo Dačic na kole, Do Dačic za
kulturou a Dačice - kalendář akcí.
Pro mnohé byla letos zklamáním menší účast vystavovatelů, ale
i návštěvníků, která souvisí s rostoucí finanční náročností těchto
akcí. Často bylo tudíž slyšet kritiku na nevyužité výstavní plochy
i slabší doprovodný program. Roky, kdy nebylo možné se pro zájem potenciálních turistů prodrat uličkami mezi jednotlivými stánky, jsou už minulostí. Úsporná opatření byla znát i na množství
a sortimentu ochutnávek regionálních produktů nebo na upomínkových předmětech rozdávaných zdarma. I přesto ale bylo na co
koukat, k nejzajímavějším patřily ukázky starých řemesel a žánrově
různorodá hudební vystoupení.
Pravdou je, že brněnský veletrh navštěvují především zájemci o turistiku a cestování z moravských a východočeských krajů.
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Návštěvníci ze středních a západních krajů republiky včetně Pražanů dají pravděpodobně přednost únorovému veletrhu cestovních
možností Holiday World. Tam budou navíc k dispozici nabídky cestovních kanceláří a mohutné expozice ze zahraničí.
Veletrhu Holiday World se bude město Dačice ve dnech 9. až
12. února 2012 účastnit ve společné expozici Jihočeské centrály
cestovního ruchu.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

www.dacice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 17. 12. 2011 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ v ul. Sokolská v obřadní síni Městského úřadu Dačice nové
občánky města. Přivítány byly tyto děti: Jan Mareš, Karolína Kozáková, Hynek Finda, Adam Kubeš, Sára Nápravníková, Tereza Štěrbová a Aneta Řezáčová.

Stalo se na matrice
V roce 2011 byl na matrice v Dačicích zapsán jeden zápis narození,
jednalo se o dítě, které se narodilo doma ve Volfířově, část Řečice.
Do našeho města přibylo v roce 2011 narozením 78 nových občánků,
což je o 5 méně než v roce 2010. Z celkového počtu narozených dětí
jsou 43 chlapci a 35 děvčat. Dvakrát se narodila dvojčata, vždy chlapec a děvče. Maminky rodily v porodnicích J. Hradec, Jihlava, Třebíč,
ale i České Budějovice, Kladno, Klatovy, Neratovice, Pelhřimov,
Praha 2 ,Praha 10, Teplice, Znojmo, dokonce v Rakousku a Německu.
Nejčastěji rodily občanky našeho města v Jihlavě 32x, v J. Hradci 29x
a v Třebíči 6x, první nově narozenou občankou byla Vanessa
Bohuslavová, která se narodila v Jihlavě.
Nejoblíbenějšími jmény, která rodiče vybrali pro své syny jsou
Lukáš a Petr (4x), druhé místo obsadil Daniel, o třetí příčku se dělí
Adam, Filip, Jan, Jaroslav, Michal, Patrik, Tomáš a Vojtěch (všichni
2x). Ale v ulicích Dačic potkáváme i chlapečky s rokem narození
2011, kteří se jmenují Čestmír, David, Dominik, Hynek, Jakub,
Jindřich, Karel, Marek, Matyáš, Milan, Miloš, Nikolas, Ondřej, Šimon,
Tobiáš a Václav.
Mezi dívčími jmény vítězí oproti dvěma předešlým letům, kdy
byla nejvíce v oblibě Barbora, Karolína a Tereza (obě 3x), o druhé
místo se dělí Barbora, Natálie, Sára a Vanesa (2x). Dačická děvčátka
mají v rodném listě uvedeno také Aneta, Anna, Beáta, Elen, Eliška,
Eva, Jolana, Kateřina, Klára, Kristýna, Liliana, Markéta, Martina, Michaela, Mia, Nela, Nikola, Sabina, Vanessa a Zuzana.
Obřadu vítání občánků, které organizuje městský úřad, se
zúčastnily celkem 74 děti.
Kniha úmrtí obsahuje celkem 83 zápisy, z tohoto počtu bylo 40
mužů, 53 ženy a 24 zápisů se týká občanů města Dačice.
V knize manželství je zapsáno celkem 67 sňatků, což je stejně
jako v roce předcházejícím a o 1 méně než v roce 2009. Z celkového
počtu byl ve 37 případech alespoň jeden ze snoubenců občanem
našeho města.
21 obřad se uskutečnil v obřadní síni městského úřadu, 24 páry
navštívily za účelem uzavření sňatku církevní objekt, z toho 16
párů si řeklo své ano v kostele v Kostelním Vydří. V areálu státního
zámku nastoupilo společnou cestu životem 11 dvojic, tři páry se
nechaly oddat v zámeckém parku, dva na louce, jeden na zahradě
u přátel, v jednom případě se konal svatební obřad v odsvěcené
kapli se začátkem o půlnoci ze soboty na neděli, jeden pár zvolil, jako náhradní řešení namísto vybraného lesa, břeh rybníka
a jeden pár pozval oddávajícího a matrikářku k obřadu do svého

obývacího pokoje. Poprvé vstoupilo do manželství 58 ženichů,
9 jich mělo se sňatkem opakovanou zkušenost, u nevěst proběhl
opakovaný sňatek ve 13 případech a 54 nevěst si obléklo svatební
šat poprvé.
Nejmladšímu ženichovi bylo stejně jako nejmladší nevěstě 20
let. Nejstarší muž, který se v Dačicích oženil, oslavil 66. narozeniny
a nejstarší nevěstě byly 64 roky. Ve 13 párech byla starší nevěsta,
v 50 ženich a 4x se brali stejně staří snoubenci. Největší věkový
rozdíl byl 18 let, o něž byl ženich starší než nevěsta, v jedné dvojici
byla nevěsta o 15 let starší než ženich. Nejčastějším věkem, v němž
muži vstupovali do manželství, bylo 30 let (v roce 2010 to bylo 36
let), a to v 7 případech, nejvíce nevěst se vdávalo ve věku 22 a 28
let, a to 8 (v roce 2010 i 2009 to bylo ve věku 25 let). Průměrný věk
ženichů dosáhl 32,7 roků, u nevěst pak 29,6 roků, což je naprosto
shodné s údaji roku 2010.
Eva Chňoupková, vedoucí správního oddělení

Počet občanů 2011 hlášených k TP
OBEC

1. 1.

31. 3.

30. 6. 30. 9. 31. 12.

Bílkov
390
395
393
Borek
129
128
126
Dolní Němčice
351
351
352
Hostkovice
114
114
115
Hradišťko
87
87
85
Chlumec
123
121
119
Lipolec
190
191
186
Malý Pěčín
145
144
149
Prostřední Vydří
53
53
53
Toužín
41
41
39
Velký Pěčín
148
146
148
Dačice I
776
787
803
Dačice II
273
275
280
Dačice III
965
964
962
Dačice IV
556
556
566
Dačice V
3.396
3.385
3.362
Dačice celkem
5.966
5.967
5.973
CELKEM
7.737
7.738
7.738
+ počet cizinců a občanů EU s TP k 1. 1. 2011

382
128
351
115
84
118
181
149
53
41
145
809
283
965
569
3.361
5.987
7.734

381
128
350
115
84
116
181
148
53
41
143
816
276
962
569
3.357
5.980
7.720
31+6

Jitka Hubatková, správní oddělení
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Co je před námi, co nás čeká?
Na konci roku, zejména potom na Silvestra, děláme různé věci. Šplháme na nejvyšší vrcholky, potápíme se do mrazivé vody, navštěvujeme přátele, slavíme, bavíme
se nebo naopak si dopřáváme klidu a soukromí někde daleko od domova. Také bilancujeme uplynulý rok, bereme si různá předsevzetí a přemýšlíme o budoucnosti.
V prvním dni nového roku potom např.
odpočíváme, různě pozorně posloucháme
projev pana prezidenta, s rodinou prožíváme novoroční ohňostroje nebo koncerty
a většinou znovu, již obvykle méně bouřlivě
a s větším rozmyslem, bilancujeme a snažíme
se odhadnout, co nás asi v tom novém roce
čeká. Když jsem přemýšlel o tom, zda byl
Silvestr a letošní Nový rok něčím jiný než
ty ostatní, napadlo mě více věcí, ale jenom
dvě mi připadaly opravdu často se opakující
a skutečně důležité.
Přestože neznám všechny důvody a nepíše se mi to úplně lehce, z většiny rozhovorů,
které jsem o vánočních svátcích absolvoval,
bylo zřejmé, že důvěra v tu nejvyšší českou
politiku a politiky meziročně opět poklesla.
Zvláště když je člověk senátorem, tedy členem horní komory českého Parlamentu,
není lehké ani příjemné si to uvědomit
a přiznat. Osobně jsem ale přesvědčen,
že jediná cesta k nápravě vede právě skrze
přiznání pravdy a nastavení nepokřiveného
zrcadla. Možná nyní některé z Vás překvapím, ale jsem v tomto směru mírným optimistou, za rok svého působení v Senátu
jsem měl možnost poznat zblízka poměrně
velký počet kolegyň a kolegů, kteří již
mají plné zuby náhle zbohatlých ministrů
či jiných politiků. Opatrně si dovolím
odhadnout, že atmosféra jakési falešné
tolerance k jemně řečeno nestandardním
politickým krokům a počinům politiků
končí. Věřím, že v roce 2012 začne konečně
vítězit normální, někdy třeba i nepopulární, politická práce nezatížená například
nepochopitelnými finančními půjčkami,

odklony milionů nebo neseriosními personálními kalkuly a preferencemi. Uvidíme,
třeba se mýlím, ale byl bych moc rád, pokud
by se Parlamentu či vládě podařilo alespoň
o kousek přiblížit svoji důvěryhodnost té
úctyhodné výši, které se v průměru těší
důvěra v obecní zastupitelstva nebo přímo
důvěra ve starostky a starosty.
Druhou věcí, která mě při všech těch
možných vánočních a novoročních debatách zaujala, byla poměrně častá existence
obav. Cítil jsem a cítím, že nemalá část
občanů vstupuje do roku 2012 s obavami,
zda se v našich životech něco zásadního
nezmění. Pravděpodobně z velké části
nahrává tomuto pocitu evropská finanční
a ekonomická krize. Ne, netěšte se, nemám
na tento nedobrý pocit žádný zaručený lék
ani recept. Jediné, co mohu doporučit, je, že
bychom si měli věřit a držet při sobě. Pokud
se podíváme kolem sebe, musí přece každý
z nás vidět ten ohromný pokrok, kterého
jsme za poslední roky dosáhli. Opravené
školy, upravená veřejná prostranství, nové
technologie, nevídaná elektronizace apod.
To vše přišlo možná rychleji než jsme čekali
a vyvolalo směrem k budoucnosti naše
ještě větší očekávání. Nyní se ukazuje, že se
možná vše zpomalí, že budou možná muset
do dnešního období dospět i naše charaktery a dorůst naše znalosti a zkušenosti.
Může se stát, že to nebude úplně jednoduché, ale osobně věřím, že si s tím poradíme.
Člověk je totiž zvyklý překonávat těžkosti,
a potom se z toho radovat, a já proto věřím,
že si v roce 2012 té radosti také užijeme.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

CENY VODNÉHO
A STOČNÉHO
Cena stočného na rok 2012 pro Dačice
a místní části Dačic, dle schválené kalku�lace cen:
yy Stočné pro Dačice + místní části s napojením na ČOV.
yy Stočné pro místní části bez napojení
na ČOV.

Místní část

Stočné bez DPH

Dačice
27,26 Kč/m3
Bílkov
27,26 Kč/m3
Borek
27,26 Kč/m3
Velký Pěčín
22,26 Kč/m3
Malý Pěčín
22,26 Kč/m3
Dolní Němčice
27,26 Kč/m3
Hostkovice
22,26 Kč/m3
Lipolec
22,26 Kč/m3
Hradišťko
22,26 Kč/m3
Chlumec
22,26 Kč/m3
Toužín
22,26 Kč/m3
Prostřední Vydří
22,26 Kč/m3
Výše DPH pro stočné je 14 %.
Cena vodného na rok 2012 pro Dačice
a místní části Dačic:
yy Pohyblivá složka vodného (bez DPH)
33,91 Kč/m3.
yy Pevná složka vodného (dle hodnoty
trvalého průtoku vodoměru (bez DPH).

Pevná složka z vodného
( Kč/rok)
do 2,5
610,00
do 6
2 953,00
do 10
7 942,00
do 15
17 617,00
do 40
122 637,00
Výše DPH pro vodné je 14 %.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Sk. Qp (m3/H)
1
2
3
4
5

Pro informaci motoristům
Reaguji na mnohé telefonáty občanů na téma přejíždění vodorovného dopravního značení na komunikacích v souvislosti s vjezdem nebo výjezdem z místa
ležícího mimo pozemní komunikaci na silnici či místní komunikaci (např. ze zahrady, zpevněné plochy před garáží apod.).
Odpověď na tuto otázku nalezneme
v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a jeho následných
novelizacích. V první části zákona v § 21
a § 23 je popsáno, jak se má řidič chovat
při odbočování do místa ležícího mimo
pozemní komunikaci nebo vjíždění na ni.
Vlastní popis jednotlivých druhů vodorovného dopravního značení je uveden
v části druhé tohoto zákona, a to v § 18.
V našem případě se jedná o plnou čáru
tzv. „vodící čáru“, která vyznačuje okraj
vozovky zpravidla oddělující vozovku od
krajnice. V úseku silnice, kde se místo ležící
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mimo pozemní komunikaci připojuje na
tuto silnici, se plná čára nepřerušuje (dle
výkladu zákona není toto místo považováno
za křižovatku). Proto řidič, který přejíždí
vodící čáru provedenou jako plnou v místě
napojení místa ležícího mimo pozemní komunikaci, se nedopouští přestupku proti
pravidlům silničního provozu.
Na závěr lze všem, kteří mají pochybnosti o správném řešení dopravních
situací, doporučit nahlédnutí do zákona
č. 361/2000 Sb.
Ing. Michael Novák,
odbor dopravy

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme majitele zplynofikovaných bytů a domů, u kterých neproběhlo kolaudační řízení, že je nutno po
dokončení plynofikace před uvedením do provozu požádat o kolaudaci
a předložit potřebné doklady (revize
plynového zařízení, protokol o vpuštění plynu, revizi komínu a seznámení
s obsluhou plynového zařízení).
Dále doporučujeme u zkolaudovaných plynofikací z důvodu bezpečného provozu provádět pravidelné revize
plynového zařízení.
Jiří Baštář,
vedoucí stavebního úřadu

www.dacice.cz

Městská policie informuje
Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti v ulici Hradecká za období
11. 12. 2011 do 10. 1. 2012.

Překročení rychlosti

Celkový počet
vozidel

< 50

< 60

< 70 < 80 < 90 < 100

Ve směru

129 275 24 698 1 130

47

1

1

0

V protisměru

136 949 40 066 1 988

212

138

72

29

V obou směrech 266 224 64 764 3 118

259

139

73

29

Podíl (%)

0,10

0,05 0,03

100,00

24,30

1,17

0,01

Informace z ukazatelů rychlosti v místních částech jsou ze
stejného období a jsou uvedeny z obou směrů dohromady.
Ukazatel Borek - celkem projelo 63 186 vozidel, tj. Ø 2 038
za den. 72 % vozidel jelo více než 50 km/h, 15,2 % vozidel překročilo
rychlost 70 km/h a 151 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 94 592 vozidel, tj. Ø 3 051
za den. 52,7 % vozidel jelo více než 50 km/h, 1,9 % vozidel překročilo
rychlost 70 km/h a 7 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Velký Pěčín - celkem projelo 123 600 vozidel,
tj. Ø 3 987 za den. 87,2 % vozidel jelo více než 50 km/h, 35,6 %
vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 1 337 vozidel jelo rychleji než
100 km/h.

Co řešila městská policie v prosinci 2011
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

58x řešen přestupek
40x doručení písemností do vlastních rukou
2x chodci - přechod na červenou (bloková pokuta)
1x kontrola dětí při odpalování petard - petardy zabaveny, oznámeno rodičům
2x nalezena použitá injekční stříkačka s jehlou - předána sdružení Meta
2x zjištěna závada na veřejném osvětlení - předáno na TS
2x zjištěna ulomená dopravní značka - nahlášeno na SÚS a TS
3x vozidlo stojící na pozemní komunikaci bez SPZ, označeno
jako vrak
1x kontrolován opilý muž na Palackého náměstí - taxislužbou
odvezen domů
1x uhašena krabice od pyrotechniky, která hořela na veřejném
prostranství o silvestrovské noci
3x odchycen pes - 3x vrácen majiteli
2x řízení dopravy - kamion blokující kopec na Palackého náměstí
2x spolupráce s PČR - předání hledané osoby, kontrola osoby
před školou SŠTO
4x nález - 2x peněženka (vráceno majitelům), 1x platební karta
(předáno na pobočku České spořitelny), 1x RZ vozidla (předáno
na odbor dopravy, následně majiteli)
3x zabezpečování veřejného pořádku při konání akcí - 2x živý
Betlém, 1x koledy u cukrárny na Červeném Vrchu
1x měření rychlosti 14. 12. - Velký Pěčín, Lipolec, ul. Boženy Němcové
14x kontrola místních částí

Více informací o činnosti na internetových stránkách města
www.dacice.cz v odkazu městská policie.
Strážníci Městské policie Dačice přejí všem občanům
v roce 2012 hodně zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad v Dačicích
nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 2,
ul. U Nemocnice č. p. 87, Dačice II.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 3+1, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 8. 2. 2012 v době od 15:00 do 15:30 h.

Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Pokoj 3
Kuchyň
Hala
Koupelna
WC

m2
19,70
10,59
16,54
15,06
13,54
5,14
1,00

Místnost

m2

Spíž
Komora
Zimní zahrada
Balkón
Chodba

4,89
2,27
3,60
4,87
1,50

Sklep
Celkem

18,50
117,20

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2013
s tím ze zájemců, který předloží nejvyšší nabídku měsíční částky
nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu a současně vysloví souhlas se zaplacením kauce ve výši 1 měsíčního nájmu.
Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné
45 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude
připočtena částka 378,39 Kč za zařizovací předměty.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí
zájemců při stejné nabídce bude použito losování. V případě,
že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo nesloží kauci
ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem nájemní smlouvy
a neuzavře tuto smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu radou
města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108 nebo
109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále jí lze stáhnout na internetových
stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 3. 2012 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 2, Dačice
87/II“ žádost s nejvyšší nabídkou měsíční částky nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu a nebude mít žádné
neuhrazené splatné závazky vůči městu Dačice.
Konečný termín pro podání žádosti:
9. 2. 2012 do 14:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Krajířova 27, 380 13 Dačice I)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami
dne 13. 2. 2012 v 15:00 h na Městský úřad Dačice, Palackého
nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

KOSMETIKA, PEDIKÚRA, MANIKÚRA
Lenka Habrová
Göthova 66, 380 01 Dačice
Objednávky na tel. 728 297 217
www.kosmetika-dacice.g6.cz
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Informace z nemocnice Dačice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Vážení spoluobčané, dovolte, abychom Vám za zaměstnance Nemocnice Dačice, a. s. poděkovali za Vaši přízeň,
kterou jste nám po celý rok 2011 projevovali svými návštěvami v našem zdravotnickém zařízení.
Někteří z Vás byli na našich pracovištích ošetřováni ambulantně,
jiní hospitalizováni na lůžkovém oddělení a jiní se u nás příležitostně či pravidelně stravují. Našlo se i dost občanů Dačicka, kteří
si udělali čas a navštívili nás v Den otevřených dveří (12. 10. 2011), aby
si prohlédli výsledky našeho snažení za rok 2011, ať již stavebních
či provozních úprav, a udělali si obrázek sami o tom, co se v nemocnici vlastně děje. Potěšila nás hojná účast bývalých zaměstnanců
při oslavě dne 60. výročí otevření nemocnice v Dačicích a doufáme,
že tímto byl položen základ pěkné tradici takovýchto setkávání.
Nejsou však v životě jen věci pěkné, ale i my se musíme potýkat
s mnoha těžkostmi, hlavně v oblasti nedostatku lékařů. Po odchodu MUDr. Ivy Šteflové do nemocnice v Pelhřimově se personální
situace značně zkomplikovala. Rok 2012 ukáže, jak budou ústně
projevené přísliby naplněny ve skutečnosti.
Za vedení Nemocnice Dačice, a. s. bych ráda poděkovala všem
našim zaměstnancům za jejich práci v roce 2011, za vytrvalost při
plnění úkolů v době rekonstrukčních prací v hlavní budově a celém
areálu, za jejich milý přístup a vstřícnost k našim pacientům. Po celý
rok rozdávali vlídnost a úsměvy jiným. Oni sami si zaslouží ocenění
nás všech za tyto dary, které nejsou v současnosti běžným jevem.
Ještě jednou děkujeme a přejeme Vám, naši spolupracovníci,
hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody po celý rok 2012.
Za Nemocnici Dačice, a. s.
MUDr. Miroslava Člupková, předseda představenstva
a Ing. Marta Krechlerová, místopředseda představenstva

na obsazení volného místa
strážník městské policie
Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení na místo strážníka
městské policie, zájemci se mohou přihlásit do 17. 2. 2012
formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
 středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 schopnost jednání s lidmi
 spolehlivost
 organizační schopnosti
 bezúhonnost v dosavadním životě
 věk minimálně 21 let
 zdravotní způsobilost
 způsobilost k právním úkonům
 státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
 řidičský průkaz skupiny B

Doklady:
přihláška (k dispozici na MěÚ na útvaru tajemníka nebo
na www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika/)
 životopis
 výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání


Zařazení:


6. platová třída dle zákona č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků

Místo výkonu práce: Město Dačice
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

NABÍDKA PRONÁJMU
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, zveřejňuje město
Dačice záměr pronajmout nebytové prostory

tj. prodejnu o ploše 32,40 m2
sklad u prodejny o ploše 16,10 m2, sklad ve věži o ploše 16,10 m2
včetně sociálního zařízení a společně užívané chodby

v Obchodním centru Antonínská 15/II
v Dačicích
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své připomínky a nabídky, a to
písemně odboru správy budov, prostřednictvím podatelny MěÚ
Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice.
Informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ
v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 108, 109, nebo na tel.
č. 384 401 234, 384 401 235.
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XIII. ročník Novoročního poháru s rekordní účastí
V sobotu 7. ledna 2012 se konal na Dačické střelnici v Zahrádeckém lese třináctý ročník Novoročního poháru, ten
letošní se vydařil a těšil se rekordní celorepublikové účasti
o celkovém počtu 46 střelců.

Když jsme bilancovali loňský Dačický víceboj družstev, mysleli
jsme, že se sešly všechny pozitivní okolnosti, a tak přijelo na závod
63 střelců. Novoroční pohár, většinou kvůli povětrnostním podmínkám na silnicích, nemívá takovou účast. Letos nás ovšem čekalo
milé překvapení a do závodu se přihlásilo 46 střelců z celé České
republiky. Je to absolutní rekord Novoročního poháru a velmi si vážíme všech, kteří k nám absolvovali mnohdy velmi dlouhou cestu.
Naplňuje nás to nadějí, že se střelcům u nás líbí a jsou zde spokojeni.
Letošní Novoroční pohár byl zahalen do vzpomínek na zemřelého dlouholetého člena a vedoucího střelecké sekce Dačice Jaroslava Coufala, který zemřel na podzim loňského roku. Střelecká sekce
Dačice se rozhodla věnovat XIII. ročník Novoročního poháru právě
jemu a tím mu vyjádřit poctu za jeho přínos pro mysliveckou sportovní střelbu a rozvoj střeleckého areálu Zahrádecký les v Dačicích.
Závody probíhaly v naprosté pohodě a po odstřílených 20 terčích na lovecké baterii a 20 terčích na loveckém kole jsme mohli
společně vyhlásit a oslavit vítěze. Stal se jím Miroslav Kos z Jindřichova Hradce po úžasném výkonu 39 zásahů ze 40 možných. Na
druhém místě skončil Ing. Libor Sobotka s 38 zásahy. Třetí se umístil
Jan Bláha s 36 zásahy. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným
střelcům a srdečně je zveme 5. května na Dačický víceboj družstev.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

PROČ SKONČILO KINO?

NEVYMĚNÍŠ - NEPOJEDEŠ

Jistě již někteří z Vás zjistili, že v dačickém kině, které se
nachází v prostorách Katolického domu, se v měsíci lednu
nehrál obvyklý počet představení, na který jsme byli zvyklí.
Co je důvodem této skutečnosti, se pokusím stručně popsat
v tomto článku.

Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001
do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2012.

Trocha historie: Spolek Katolického
domu, jehož základní kámen byl položen
v roce 1938 a sloužil především členům
Jednoty Orla pro kulturní a sportovní vyžití, během následujících válečných let
a období socialismu přišel o svoji budovu. V roce 1998 došlo k dohodě s Městem
Dačice o navrácení budov Spolku, který se snažil (a stále snaží)
o provozování sportovních a kulturních aktivit v duchu dřívější
orelské organizace, a to nejen pro členy Spolku. Spolek se v rámci této dohody zavázal provozovat pro občany města kino, a to
na dobu 10 let. Město Dačice přispívalo na provoz tohoto kina,
velkou část nákladů nesl Spolek. Po vypršení smlouvy vznikla
smlouva nová, přičemž Město Dačice začalo již plně krýt náklady
spojené s provozováním kina (v roce 2008 to bylo 2 600 Kč na jedno představení, každý následující rok se částka zvyšovala o 10 %
v důsledku inflace). Smlouva platila do konce roku 2011.
Zastupitelstvo města na základě doporučení ekonomické rady
rozhodlo od ledna 2012 provoz kina nepodporovat, neboť je
v úmyslu vybudovat nový modernější kinosál v budově MěKS. Spolek nemá finanční prostředky na to, aby mohl z vlastních zdojů kino
nadále provozovat, proto se občané města budou muset bez kina
(věřme, že jen na krátký čas) obejít.
Přejme si, aby se novému kinu dařilo a abychom měli v dohledné
době další možnost pro kulturní vyžití v našem městě.
Antonín Štěpánek

Co musím mít s sebou? Platný doklad totožnosti (OP, pas), jednu
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, ŘP, kterému končí platnost.
Kolik mě to bude stát? Nebude Vás to stát nic - povinná výměna
je osvobozena od správního poplatku.
Kde si svůj ŘP mohu vyměnit? Na odboru dopravy MěÚ Dačice,
Krajířova 27, 380 13 Dačice, tel. číslo: 384 401 259.

Tříkrálová sbírka
Víte co je K+M+B? To jsou přece K - Lukáš, M - Marcelka,
B - Justýnka. To jsou TŘI KRÁLOVÉ, kteří chodili v ulici U Stadionu
v Dačicích. Děkujeme všem milým lidem, kteří nás vítali s úsměvem.
Odměnou jim byly krásně zazpívaná koleda a cukřík s obrázkem
Tří králů. Každá korunka vybraná do kasičky Charity jde na pomoc
potřebným. Přejeme štěstí v roce 2012.
Za všechny Dana Krtková, dobrovolná sestra Červeného kříže

FOFR PŮJČKA

Registr neřešíme. Volejte! Tel: 774 888 889.
PO - NE od 8:00 do 20:00 h.
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Co je nového na ZŠ Komenského
¡
Naše škola je v rámci environmentálního vzdělávání zapojena do programu
RECYKLOHRANÍ. V loňském školním roce
jsme nasbírali 148 kg baterií a 43 kg elektrozařízení. Plnili jsme různé úkoly (např. Recyklační koleda, plakát na téma Recyklace,
návštěva sběrného dvora aj.). Za splněné
úkoly jsme získali 1 150 bodů a celkově nyní
máme na kontu 2 367 bodů. Všem žákům
i vyučujícím, kteří se do úkolů i sběru baterií
a elektrozařízení zapojili, patří poděkování.
¡ Výzdobu chodby u šaten doplnil svým
dílem žák IX. A Patrik Dostál. K dominantám města tak přibyl velmi pěkně výtvarně
zpracovaný znak města Dačic. Patrik pracoval naprosto samostatně - zajistil nejprve
ukázku v digitální podobě, předlohu, rozvržení. Na výzdobě pracoval ve svém volném
čase. Děkujeme.
¡ Den otevřených dveří se v obou budovách naší školy setkal tradičně s velikým zájmem veřejnosti. Ve čtvrtek 14. prosince se
u nás, jak se říká „dveře netrhly“. Stále máme
co nabídnout. Pro návštěvníky jsme připravili vánoční vystoupení žáků ve vestibulu
školy, sportovní aktivity v tělocvičně, vánoční dílnu ve školní jídelně, ukázky pomůcek,
demonstrační pokusy, výtvarné práce žáků,
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africký koutek. Největším letošním „hitem“
však byla prezentace interaktivních tabulí,
počítačů a dataprojektorů zakoupených
z projektu EU peníze školám. Tato technika
opět posouvá dál moderní možnosti výuky.
Tak zase za rok a určitě bude něco nového.
¡
V okresním kole florbalu v J. Hradci
nás reprezentovalo družstvo chlapců a dívek. Dívky odehrály pouze jedno utkání,
protože více družstev se z celého okresu
nepřihlásilo. Zvítězily nad Gymnáziem Třeboň hladce 6:1 (góly - 3 S. Heřmánková,
2 S. Holcová, 1 P. Kadlecová) a postoupily
do krajského kola. Chlapci se utkali se čtyřmi vítězi okrskových kol a s bilancí 2 remíz
a 2 porážek skončili poslední.
¡
Před Vánocemi rozdávaly naše děti
vánoční náladu. Návštěvou v Domě s pečovatelskou službou babičkám a dědečkům. Dětem z mateřských škol pozváním
na Vánoční zpívání. Žáci 3. - 5. tříd společně
se svými učitelkami připravili pro děti z mateřských škol pestré představení - koledy,
zimní a vánoční písně a básně, tanečky. Pořadem prováděla zábavná trojice - Mikuláš,
čert a anděl. Děti si společně zazpívaly známé koledy, pobavily se legráckami trojice
průvodců a na závěr si všichni zatancovali.

¡
Čekání na Ježíška zpestřil turnaj ve
stolním tenise. V pěti kategoriích si zahráli žáci a žákyně naší školy. 1. kat. - chlapci
3. a 4. ročník: 1. O. Krejča, 2. D. Kelbler, 3.
V. Bastl; 2. kat. - chlapci 5. ročník: 1. V. Syro-vátka, 2. R. Tříletý, 3. J. Németh; 3. kat. chlapci 6. a 7. ročník: 1. T. Pospíchal, 2. M. Mareš, 3. M. Wlodek; 4. kat. - chlapci 8. a 9. ročník: 1. O. Doležal, 2. M. Holec; 5. kat. - dívky
8. a 9. ročník: 1. V. Boudová, 2. K. Kadlecová,
3. K. Vacíková.
¡ Čekání na Vánoce si děti ze školní družiny zpříjemnily tradiční vánoční besídkou se
soutěžemi. Hudbu obstaral pan L. Koutný,
děkujeme. Vánoční besídky proběhly ve
všech třídách naší školy 22. prosince, poslední školní den roku 2011 zpříjemnili žáci
9. ročníku svým mladším spolužákům vlastním programem.
¡ 9. a 10. ledna proběhla v 6. a 7. ročníku
první část programu zaměřeného na prevenci rizikového chování v rámci projektu EU peníze školám. Lektoři občanského
sdružení DO SVĚTA ze Strakonic se tentokrát zaměřili na pozitivní klima třídy. Druhá
část programu je v plánu na měsíc březen.
Ing. Eva Macků,
ZŠ Dačice, Komenského

www.dacice.cz

INFORMACE Z GYMNÁZIA DAČICE
V pohodové atmosféře blížících se Vánoc proběhla na našem gymnáziu řada
akcí. Podrobnější informace o všech akcích najdete na www.gymn-dacice.cz a dále
na www.g-one.tv.
 V pátek 16. prosince odjelo 34 žáků
z naší školy s vyučujícími tělesné výchovy
do J. Hradce, kde navštívili Aquapark - vnitřní
plavecký areál. Tato akce byla naplánována
jako odměna pro žáky, kteří v podzimních
měsících letošního roku reprezentovali
školu v různých sportovních soutěžích.
 V pátek 16. prosince navštívila kvarta
vánoční výstavu Michaela Floriana v Městském muzeu a galerii v Dačicích. Výstava
byla uspořádána ke stému výročí narození
tohoto autora.
 V posledním předvánočním týdnu se
uskutečnil v tělocvičně naší školy tradiční
vánoční turnaj v odbíjené smíšených družstev. Turnaje se zúčastnilo 16 družstev. První
místo obhájilo družstvo septimy ve složení
P. Mašát, R. Štolba, P. Beneš, N. Krobůčková,
S. Albastová, J. Koudelková.
 Tradiční hraní a zpívání koled a vánočních
melodií se uskutečnilo v prostorách chodeb
a schodiště budovy gymnázia ve čtvrtek
22. prosince. Vzhledem k vyhlášení státního
smutku byl repertoár letošní akce upraven
a poněkud zúžen. Hudební program zahájil žesťový kvintet tvořený převážně žáky

naší školy, v jeho podání zazněly melodie
nejen vánoční. Poté program pokračoval
vystoupením seskupení žáků školy, kteří
navštěvují výuku hudební výchovy, pod vedením pana učitele V. Hergesela. Novinkou
v letošním roce bylo rozšíření o nový žánr
– divadelní. Žáci primy pod vedením třídní
učitelky P. Janovské si přichystali dramatizaci Erbenovy balady Zlatý kolovrat.
 Ve středu 21. prosince se třídy prima
a sekunda vydaly do Brna navštívit některá muzea a užít si sváteční atmosféru na
vánočních trzích. První zastávkou bylo
muzeum Anthropos. V poledne se žáci
přesunuli do centra města a vyrazili na
krátkou procházku po brněnských pamětihodnostech – od Měnínské brány po Orlí
ulici na Zelný trh a pak dále na Petrov.
U divadla Husa na provázku na pietním
místě zapálili svíčku za pana prezidenta
Havla. Odpoledne žáci vyrazili do Paláce
šlechtičen na výstavu Skleněná krása
věnovanou historii vánočních ozdob. Na
závěr měli všichni dostatek času na nákupy
na vánočních trzích.
Mgr. Milan Točík

Informace pro rodiče žáků 5. a 9. tříd
Informace pro rodiče
žáků 5. tříd
Podávání přihlášek na střední školy
a tedy i na osmiletá gymnázia je plně
v kompetenci rodičů. Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo
k rukám ředitelů středních škol, a to do
15. března 2012.
V případě zájmu vašeho dítěte o studium na osmiletém gymnáziu se musíte
obrátit na základní školu, kterou vaše dítě
navštěvuje, a třídní učitel popř. výchovný
poradce Vám jistě rád poskytne všechny
potřebné informace včetně přihlášky na SŠ
(většinou již předvyplněné z informačního
systému školy) a zápisového lístku. V případě jakýchkoli komplikací s podáním přihlášky se neváhejte obrátit přímo na nás
(tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726 - Mgr.
Milan Točík). Na stejných kontaktech lze
domluvit i individuální prohlídku školy.
Žákům 5. tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu, které zejména přináší:
yy kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí
yy ideální systematickou přípravu pro budoucí studium na prestižních vysokých
školách

yy individuální přístup s důrazem na rozvoj
v oblastech, o které se žák nejvíce zajímá
yy řadu kulturních a sportovních mimovyučovacích aktivit a akcí
yy letos nově pro každého žáka notebook
zdarma z projetu PRIMA ON-LINE
yy pro rodiče elektronickou třídní knihu
a elektronickou žákovskou knížku

Informace pro žáky 9. tříd
Pro žáky 9. tříd otevíráme na naší škole
studijní obor čtyřleté gymnázium.
Nabízíme:
yy kvalitní všeobecné vzdělávání jako ideální přípravu pro studium na VŠ
yy prostředí moderní a dobře vybavené
školy
yy individuální přístup ke každému žákovi
yy možnosti kulturního a sportovního vyžití
a řadu mimovyučovacích aktivit a akcí
yy pro rodiče elektronickou třídní knihu
a elektonickou žákovskou knížku
Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků
přímo k rukám ředitelů středních škol, a to
do 15. března 2012. Individuální prohlídku
školy lze domluvit telefonicky - tel. číslo:
384 420 432, mobil: 775 675 726.
Mgr. Milan Točík

Zprávy ze ZŠ
Boženy Němcové
Vánoční datlování má svého vítěze

Vánoční datlování má svého vítěze.
Stal se jím žák VIII. B Aleš Beran s celkovým počtem 87 bodů (z 90 možných).
Další pořadí obsadili Jakub Dvořák (IX. B)
a Kateřina Jindrová (VIII. B). Mezi začátečníky zvítězila Eva Klaudie Procházková
před Jaromírem Hricem a Terezou Kupcovou (všichni VII. B). V průběhu soutěže podali žáci několik pozoruhodných výkonů.
10. 12. 2011 utvořil Jakub Dvořák nový
rekord školy ve hře ZAV Houbař výkonem
9 976 bodů. Tímto výkonem figuruje i letos na 1. místě celostátního žebříčku (626
soutěžících) a k 12. 12. 2011 patřilo naší
škole 6. místo v konkurenci 185 škol.
Mgr. Alena Pízová

Besídka druhých tříd
4. ledna žáci druhých tříd předvedli
svým rodičům pásmo básniček a písniček
se zimní tématikou. Na závěr žáci zahráli
divadlo „Proč má veverka dlouhý ocas?“.
Představení shlédlo mnoho rodičů a prarodičů a všem se moc líbilo. Děti za jejich
snahu odměnili potleskem.
Mgr. Alena Benešová

Návštěva Malého prince
Možná si vzpomenete na knižní příběh
Malého prince, který cestuje z jedné planety na druhou a nakonec na planetě Zemi
potká ve vyprahlé poušti pilota marně se
snažícího opravit své porouchané letadlo.
Tento Malý princ zavítá i mezi naše žáky
pátých až devátých tříd 31. ledna chvíli
před tím, než převezmou z rukou třídních
učitelů pololetní vysvědčení. Kdo může za
jeho návštěvu? Jsou to členové dramatického kroužku „Fajny kolektif“, kteří pod vedením paní učitelky Krátké Exupéryho
knihu zdramatizovali.
Během prosincového Dne otevřených
dveří, kdy hráli v aule toto představení
poprvé, jsme se mohli přesvědčit o tom,
že tato „herecká banda“ ušla od svých
počátků před několika lety pořádný kus
cesty a umí předvést hezké divadelní výkony. Přejme jim, aby jim láska k divadlu
a herectví vydržela až do dospělosti.
Mgr. Bohumil Havlík
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Ohlédnutí za rokem 2011
v Městské knihovně v Dačicích
Městskou knihovnu zřizuje Město Dačice za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Snažíme se, aby naše knihovna byla opravdu
OÁZOU SLUŽEB a na našich čtenářích, návštěvnících a uživatelích je, aby posoudili,
jak se nám to daří.

Počtářské ohlédnutí
za rokem 2011
Děkujeme všem, kteří naše služby potřebují, všem, kdož knihovnu podporují
a zajímají se o ni, od zřizovatele po virtuální
návštěvníky. Děkujeme f. Centropen Dačice, a. s., která nám přispěla na knížky pro
děti. V roce 2013 oslaví Městská knihovna
v Dačicích 120 let existence. Nyní ta čísla:
30 154 návštěvníků celkem využilo ně		kterou ze služeb knihovny, ať
		 návštěvou fyzickou či virtuální
25 519 fyzických návštěvníků knihovny
2 677 návštěvníků používajících internet
		 v knihovně
349 návštěvníků vzdělávacích akcí
1 965 návštěvníků kulturních akcí a be		 sed pro školy i pro dospělé
4 635 návštěvníků on-line služeb
9 197 návštěvníků webové stránky MK
7 449 návštěvníků hledajících v on-line
		(počítačovém) katalogu (seznamu)
		knih
892 návštěvníků vstupujících do svého
		čtenářského konta (je možné přes
		 něj sledovat svoje výpůjčky, kdy člo		 věk v MK byl, co má půjčeno a kdy
		je potřeba vypůjčené dokumenty
		 vrátit, stačí si na webu MK najít tuto
		 službu a zadat číslo průkazky a dvoj		 číslím rok, měsíc a den narození
1 297 zaregistrovaných čtenářů
463 zaregistrovaných čtenářů do 15 let
83 408 výpůjček knih a periodik
58 030		 výpůjček knih krásné literatury
11 698		 výpůjček knih naučné literatury
501 výpůjček zvukových knih a CD-ROMů
13 179 výpůjček periodik - časopisů
272 kladně vyřízených meziknihovních
		 výpůjček (knížky půjčené pro naše
		 čtenáře z jiných knihoven, protože
		 je u nás nemáme)
137 knížek jsme do jiných knihoven
		 půjčili od nás
6 736 knížek zapůjčených ve výměnných
		 souborech do obecních knihoven
790 vyřízených rezervací
83 kulturních aktivit – besedy, Dopo		ledníček, Pasování čtenářů, autor		 ská čtení, výstavy, divadla ad.
23 vzdělávacích akcí – základy práce
		s PC, informační lekce pro školy,
		 přednášky ad.
39 865 všech knížek v knihovně
1 347 knih pořízených do fondu MK
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76 titulů časopisů
241 titulů zvukových knih
272 500 Kč náklady na pořízení nových knih
		 včetně knih zvukových a časopisů
5 poboček v místních částech
21 obsluhovaných obecních knihoven
		na vesnicích (připravují se jim vý		měnné soubory knížek, větší kni		 hovny se automatizují)
680 nových knih ve výměnném fondu
		(je to část knih, která je určena
		 k půjčování do obecních knihoven,
		 mají značku ST a RF)

Trochu NEJ
Nejvíce výpůjček, a to 8 170 knih a časopisů, si půjčili čtenáři knihovny v měsíci lednu 2011. Nejvíce půjčovanou knížkou v roce
2011 zůstala Kytice od K. J. Erbena, byla
půjčena 44x (povinná četba a 200 let od narození autora). Nejstarší knížkou v knihovně
je Komenského Informatorium pro školy
mateřské z roku 1858. Nejdražší knížkou
v knihovně je psychologie od Rity L.
Atkinson v ceně 2 200 Kč. Nejpůjčovanější
knížkou z naučné literatury byla Psychologie osobnosti od Milana Nakonečného,
byla půjčena 15x. Nejpůjčovanější autoři
v oddělení pro dospělé: vedle autorů povinné četby to byli tito spisovatelé a spisovatelky: Christine MISHA, Klára JANEČKOVÁ,
Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Marie CHVOJKOVÁ, Dan BROWN, Nora ROBERTSOVÁ
a Barbara WOODOVÁ.

Krátká rekapitulace
Rok 2011 lze stručně charakterizovat
jako sto osmnáctý rok existence knihovny
v Dačicích, rok, v němž všichni občané mají
možnost využívat služby knihovny. S nevýraznými výkyvy se ve statistice několika posledních let pohybují údaje o výpůjčkách
(2009 – 80 883, 2010 – 85 592, 2011 – 83 408
výpůjček), či zapsaných čtenářích (2009 –
1 295, 2010 – 1 328, 2011 – 1 297 čtenářů).
Co roste? Roste počet návštěvníků, především virtuálních uživatelů služeb na webu
knihovny a návštěvníků webové stránky.
Co klesá? I přes mírně se zvyšující dotaci
na nákup dokumentů do knihovny (knihy,
časopisy, zvukové knihy) v rámci rozpočtu
KLESÁ počet nakoupených knih, i když nakupujeme pouze knihy se slevami a hledáme co nejvýhodnější nabídky. Čísel již bylo
dost, příště něco záživnějšího.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

INFORMACE
Z MUZEA
Jaký byl rok 2011 v dačickém
muzeu a galerii
yy dačické muzeum navštívilo 10 957 osob,
o 700 více než v roce 2010
yy návštěvníci měli možnost vidět 10 výstav
yy nejvíce byla navštívena výstava historických kočárků v létě - 5 285 osob
yy nejlepší návštěvnost byla v červenci
2 180 zájemců o expozice a výstavy
(návštěvnost určitě ovlivnilo i deštivé
počasí)
yy nejvíce lidí prošlo muzeem za odpoledne o vánočním jarmarku dne 11. prosince – celkem 1 180
yy kromě jednotlivců prošlo expozicemi
75 hromadných skupin
yy muzeum bylo otevřeno celkem 293 dnů
v roce
yy do knihovny bylo zapsáno 55 přírůstků
yy do sbírek muzea přibylo 90 inventárních
čísel sbírkových předmětů
yy 27. března byla kromě jarní výstavy otevřena nově upravená historická a národopisná expozice, na úpravy muzeum
získalo grant Jihočeského kraje ve výši
35 000 Kč
yy v expozici byly instalovány nově restaurované obrazy manželů Svobodových,
zakladatelů Mariánské opatrovny, děkana Jana Neulingera a další exponáty
yy 27. března byla otevřena i nově upravená expozice o kostce cukru, byla rovněž
podpořena grantem Jihočeského kraje
z projektu podpory muzeí zřizovaných
obcemi ve výši 20 000 Kč
yy Spolek přátel muzea připravil 5 „muzejních čtvrtků“ s přednáškami a besedami
a 4 výlety a vycházky, vydal další VI. číslo
Dačického vlastivědného sborníku
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Prosím, aby mi na číslo
722 208 249
zavolal pán z Toužína,
který dne 16. 7. 2011
reagoval na můj
inzerát. Děkuji.
PRODÁM
kvalitní brambory 5 Kč/kg

Balení: 10, 15, 20, 30, 50 kg
Tel. číslo: 608 003 387
Po domluvě dovezu až k Vašemu domu.

www.dacice.cz

DAČICKÁ FUTSALOVÁ LIGA
Na čele dačické futsalové ligy se po odehrání 8. kola usadil tým SK Hradišťko. Druhé místo drží béčko FK Sistemo Volfířov
a třetí je Zoufalej Chaos. Všechna utkání ligy mají náboj a vysokou úroveň, přijďte se přesvědčit. Hracími dny ligy jsou soboty,
od 8 do 14 hodin. Místem konání je Sportovní hala Dačice, ul. Sokolská 562, www.dasport.cz.
Pořadatelem ligy je tým Zoufalej Chaos společně s Technickými službami Dačice s. r. o. Aktuální informace o lize naleznete na:
www.zoufalejchaos.estranky.cz.

Výsledky odehraných kol
3. - 4. kolo: Slavoj - Budíškovice 2:2, FK Lipolec - Černíč 6:1, Kotelníci - Budíškovice 7:1, Slavoj - Černíč 12:2, FK Lipolec - Bílkov 10:1,
Kotelníci - FK Sistemo Volfířov „B“ 2:6, Zoufalej Chaos - Nakouřený
šviháci 3:4, Bílkov - SK Hradišťko 3:5, FK Sistemo Volfířov „B“ - Zoufalej Chaos 0:2, Nakouřený šviháci - SK Hradišťko 2:5
5. - 6. kolo: Budíškovice - Bílkov 0:3, Slavoj - Zoufalej Chaos 5:3,
Kotelníci - Bílkov 6:2, Budíškovice - Zoufalej Chaos 0:8, Slavoj - FK
Sistemo Volfířov „B“ 3:12, Kotelníci - Nakouřený šviháci 3:3, SK Hradišťko - Černíč 7:1, FK Sistemo Volfířov „B“ - FK Lipolec 10:3, Nakouřený šviháci - Černíč 3:0, SK Hradišťko - FK Lipolec 6:4
7. - 8. kolo: Černíč - Kotelníci 3:4, Budíškovice - SK Hradišťko 1:3,
Černíč - Zoufalej Chaos 0:10, Kotelníci - SK Hradišťko 3:8, Budíškovice - FK Sistemo Volfířov „B“ 1:11, Nakouřený šviháci - Slavoj 1:0, FK
Sistemo Volfířov „B“ - Bílkov 12:4, FK Lipolec - Nakouřený šviháci
3:3, Slavoj - Bílkov 3:6, FK Lipolec - Zoufalej Chaos 4:7

Tabulka po 7. - 8. kole

Název týmu

Z V R P skóre

SK Hradišťko
FK Sistemo Volfířov „B“
Zoufalej Chaos
Slavoj
Nakouřený šviháci
Kotelníci
Bílkov
FK Lipolec
Budíškovice
Černíč

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

7
6
6
5
3
3
3
2
1
0

0
0
0
1
2
1
0
2
2
0

1
2
2
2
3
4
5
4
5
8

39:19
62:24
42:19
36:27
25:29
31:34
25:44
35:37
14:37
13:51

body
21
18
18
16
11
10
9
8
5
0

Střelci po 7. - 8. kole
Martin Šťastný (Hradišťko), Robin Štolba (Sistemo) - 15 gólů, Zbyněk Kašpárek (Slavoj), Petr Semorád (Lipolec) - 12 gólů, Miroslav
Krejčí (Hradišťko), Roman Dvořák (Zoufalej Chaos) - 10 gólů, Roman
Novák (Lipolec), František Nosek (Slavoj) - 8 gólů.
Mojmír Holec

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek – kuželna v Dačicích

nabízí
pronájem nebytových prostor
v areálu budovy autobusového
nádraží v Dačicích
Bližší informace na tel.: 606 612 474.

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

výkup - prodej - komisní prodej - zástavy
Veškeré starožitnosti, 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.

Datum

Čas

Kategorie

Družstva

4. 2.
11. 2.
25. 2.
4. 2.
11. 2.

14:00
14:00
10:00
10:00
10:00

I. liga muži
I. liga muži
II. liga ženy
III. liga muži
III. liga muži

Dačice - Sokol Husovice
Dačice - Spartak Přerov
Dačice - Jiskra Nová Bystřice
Dačice B - BOPO Třebíč
Dačice B - Sokol Benešov

Oddíl volejbalu:
Turnaj smíšených družstev dne 25. 2. 2012 v tělocvičně SŠTO
Dačice od 9:00 h.
Výbor TJ Centropen Dačice

Dočasné přerušení regionálního vysílání
Od začátku roku 2012 se nevysílají Minuty regionu ani Zrcadlo
Vašeho kraje na televizi PRIMA FAMILY. Oba tyto pořady budou
nově vysílány na stanici PRIMA LOVE. V současné době se čeká,
až České radiokomunikace tuto změnu zajistí po technické stránce. O termínu zahájení vysílání budeme informovat (zatím se jako
reálný termín jeví druhá polovina února 2012).
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městská knihovna
15. února, středa, od 17:00 h
Tajemný ÍRÁN
Zveme Vás na povídání Jaroslava Stohla
o putování velmi zajímavou zemí, pro mnohé tajemnou. Cestovatelská přednáška
s promítáním. Vstupné dobrovolné.
21. února, úterý, od 13:00 h
Virtuální univerzita třetího věku
Určeno všem občanům v nejlepším věku.
V knihovně se dozvíte všechno o VIRTUÁLNÍ
univerzitě třetího věku. Naprosto nezávazné.
Představení univerzity, zodpovídání dotazů.
PROČ? Budete trávit svůj volný čas aktivně.
Zvýšíte si vědomosti. Najdete nové přátele.
Prostě to ZKUSTE. Srdečně zváni jsou: senioři se statutem důchodce, invalidní důchodci
bez rozdílu věku, osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut důchodce).
Březen – Měsíc čtenářů
Nabídka základních kurzů pro práci s PC určena pro úplné ZAČÁTEČNÍKY. Zveme všechny, kdož potřebují nebo chtějí pracovat s PC
a potřebují základní školení k jeho ovládání.
yy Základy práce s počítačem – 6. března
yy Psaní na počítači (Word) – 13. března
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yy Internetová džungle – 27. března
Školení probíhá vždy v úterý od 14 - 17 h
a přizpůsobuje se požadavkům účastníků.
Cílem je získat základní informace o práci
s PC a Internetem, seznámit se se základními programy. Učíme se na 5 počítačích
v dětském oddělení knihovny, čímž je omezen i počet účastníků. Je nutné se přihlásit,
a to v MK nebo na 384 422 397 a 721 145 265.
Cena za tříhodinovou lekci je 99 Kč.

Městské kulturní středisko

Městské muzeum a galerie

17. února, pátek, od 20:00 h
Hasičský bál
Hrají Proměny Třebíč, sál MěKS, vstupné
150 Kč. Předprodej vstupenek na Infocentru Dačice.

16. února, muzejní čtvrtek, od 17:30 h
Památky v Dačicích jak je neznáme
Přednáška pracovníka památkové péče
odboru kultury v Dačicích Mgr. Pavla Urbana o památkových objektech a památkové
zóně v Dačicích.
19. února, neděle, od 14:00 h
Masopustní obchůzka městem
Sraz masek ve 13:30 h v Městském kulturním
středisku Dačice. Začátek u staré radnice
na Palackého náměstí č. 1.
3. března, sobota, od 15:00 h
VH Spolku přátel muzea v Dačicích
Místo konání Restaurace U Malínků.

4. února, sobota, od 20:00 h
Maškarní candrbál
Hraje Praga 75, vstupné 80 Kč, masky
40 Kč, hlavní sál MěKS.
11. února, sobota, od 21:00 h
Ariva - taneční zábava
Vstupné 70 Kč, hlavní sál MěKS.

26. února, neděle, od 10:00 h
Jak se Honza dostal na hrad
Pohádka DS Julie Jurištové - Praha, hlavní
sál MěKS, vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek.
Pátek 2. - neděle 4. března
„Dačické kejklování“
XII. ročník postupové divadelní přehlídky
amatérských souborů z celé ČR, vstupné na
jednotlivá představení 30 Kč, permanentka
120 Kč, předprodej vstupenek.

