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Vánoční zamyšlení
Váţení spoluobčané, blíţí se čas Vánoc. Pro mnohé
z nás to jsou jedny z nejkouzelnějších svátků v roce. Jen
málokoho neosloví půvab a atmosféra vánočních svátků.
Vánoce jsou nejkrásnější svátky především pro naše
nejmenší. Vţdyť není hezčí pohled neţ na bezelstně se
radující dítě se zářícíma očima nad rozbaleným dárkem.
Myslím si, ţe ti, kteří jsou o nějaký ten rok starší, mi dají
za pravdu, jak hluboce se vtiskly tyto okamţiky dětského
štěstí do jejich paměti. Dodnes na ně jistě rádi vzpomínají.
My dospělejší to máme poněkud sloţitější. Především
na nás závisí vytvoření vánoční atmosféry nejvíce. Čeká
nás nakupování dárků, úklid domovů a naše drahé polovičky pečení cukroví. Do toho nám vstoupí ještě rozloučení se starým rokem, s kolegy z práce nebo s obchodními
partnery.
Při tomto předvánočním shonu bychom však neměli
zapomínat na rodinu. Vánoce a vlastně celá adventní doba
by měly pro nás být časem zamyšlení a zpomalení. Časem, který věnujeme lidem, na které jsme po celý rok
marně hledali volnou chvíli, věcem a úkolům, které jsme
dlouho odkládali.
Čas zastavit nelze, a tak na kaţdého z nás čeká stáří.
I z toho důvodu bych Vám všem rád popřál hodně zdraví
a ţivotního optimismu. Těm starším, kteří jiţ nevěří, ţe
dárky nosí Jeţíšek, chci popřát hodně dobrých kamarádů
a přátel, na které se mohou vţdy spolehnout. Ať nezůstávají sami a mají kolem sebe své nejmilejší a nejbliţší.
Aţ se budeme všichni scházet k vánočnímu stolu,
vzpomeňme na ty, kteří jiţ nejsou mezi námi. Vzpomeňme na to hezké, co jsme společně proţili. Vţdyť jen ten,
kdo nezapomíná na minulost, si vytváří prostor pro lepší

Zdarma do kaţdé rodiny
Prosinec 2011
budoucnost.
Nejsem první, kdo se o Vánocích dotkne podstaty
víry. Základem je existence toho, v co věříme a pro co
jsme ochotní učinit maximum. A právě víru, vedle jiţ
zmíněného zdraví, bych chtěl popřát já Vám z celého
srdce. Bez snů, idejí a víry by se nám ţilo jen velmi těţce.
A je dobře, ţe si to díky Vánocům můţeme uvědomit
alespoň jednou za rok.
Dovolte mi, váţení spoluobčané, abych Vám všem jako zástupce města Dačice, popřál vánoční svátky plné
lásky, domácí pohody a splněných přání. Do nového roku
potom co nejvíce zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů
v ţivotě.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Váţení spoluobčané,
loďky našich ţivotů propluly dalším rokem. Blíţí
se završení roku s pořadovým číslem 2011. Máme před
sebou oslavu Vánoc. Tyto svátky prošly v průběhu staletí
různými proměnami. Mnohé se změnilo, ale to podstatné
zůstává. Jsou to svátky, kdy zní světem a v lidských
srdcích slova, která zvěstoval anděl pastýřům: „Sláva
na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle“. A najednou
čas zpomalí, hvězdy více září a lidé se na sebe začnou
usmívat. A kaţdý, kdo chce a dá vánoční atmosféře
prostor v srdci, můţe být obdarován pokojem. Kaţdý rok
můţeme tuto harmonii zaţívat.
Poselství Vánoc pro mne spočívá v tom, ţe ukazuje,
jak řešení zdánlivě neřešitelného přinese ţivot v podobě
nejméně pravděpodobného scénáře. Bohatost ţivota o mnoho přesahuje naši představivost. Vánoce jsou příběhem
o vítězství dobra. Příběhem o naději, která dává sílu
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jít dál a nalézat správný směr. Je to také příběh, který k nám
hovoří jasnou řečí o tom, ţe dobro má větší sílu neţ zlo.
Není to ovšem laciný příběh uzavřený do komerčního klišé. Je to kaţdodenní zápas s vlastní slabostí a sobectvím.
Zanedlouho budeme rozbalovat dárky pod stromečkem a těšit se z toho, ţe jsme mohli obdarovat nebo byli
obdarováni. Ţivot, který ţijeme, je také dar, který nám byl
dán. A tak přeji nám všem, abychom měli v časech, které
nás čekají, odvahu a sílu moudře konat dobro, odpouštět
a zároveň zaţívat odpuštění. Do roku 2012 přeji kaţdému
dostatek zdraví, humoru a důvodů radovat se ze ţivota.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta
MěÚ Dačice bude mít mimořádně úřední den
ve čtvrtek 29. 12. 2011 místo pátku 30. 12. 2011.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 9. zasedání konaném 7. 12. 2011 mimo jiné:
schválilo rozpočet města na rok 2012
schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů, výše poplatku zůstává 500 Kč/osobu
schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích - jedná se o poplatek ze psů, poplatek za uţívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného
schválilo přidělení Grantu poskytování pečovatelské
sluţby v roce 2012 společnosti Ledax o. p. s., Č. Budějovice. Společnost Ledax bude poskytovat pro občany
s trvalým pobytem na území města včetně místních
částí pečovatelskou sluţbu.
schválilo poskytnutí věcného daru SDH D. Němčice,
a to benzínového elektrického agregátu
schválilo na základě návrhu Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, katastrálního pracoviště Dačice, změnu
katastrálních hranic mezi k. ú. Holešice u Cizkrajova
a k. ú. Hradišťko u Dačic
schválilo prodej částí pozemků pod rekreačními chatami v k. ú. Hradišťko u Dačic
schválilo smlouvu o převodu bytové jednotky č. 28
v domě čp. 222 v Jiráskově ulici

RADA MĚSTA
na své 27. schŧzi konané 16. 11. 2011 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 17/2011, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 3.500,00 tis. Kč
schválila směrnici k provádění inventarizace majetku
a závazků města a směrnici o odepisování dlouhodobého majetku
schválila uzavření smlouvy o pronájmu nemovitosti
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(zahrady) na pozemku p. č. 1238 - díl g o výměře
7,5 m2 u bytového domu č. 162 v ul. Tř. 9. května
za cenu Kč 9,--/m2/rok s účinností od 1. 1. 2012
schválila smlouvu o výrobě a vysílání pořadu Zrcadlo
Vašeho kraje za roční cenu Kč 374.000,-- , a to na roky 2012 a 2013
schválila bezúplatné převzetí 3 ks radarových ukazatelů rychlosti z majetku DSO Mikroregion Dačicko
do majetku Města Dačice
schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem trţiště v roce 2012 pro pořádání trhů za vzájemně dohodnuté nájemné Kč 9.070,-- za kaţdý den pronájmu
schválila uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci na rekonstrukci Palackého náměstí v Dačicích
s firmou WAY project s. r. o., J. Hradec za cenu Kč
292.800,-- včetně DPH
vzala se souhlasem na vědomí cenu oběda pro cizí
strávníky ve Školní jídelně Dačice od 1. 1. 2012
na své 28. schŧzi konané 30. 11. 2011 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 18/2011, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 39,30
tis. Kč
schválila poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány rodinou v hmotné
nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., rodinám, jejichţ nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb., a dvěma rodinám s vyšším počtem dětí - celková výše mimořádných výpomocí činila Kč 58.000,-schválila ukončení nájemní smlouvy se společností
UBYTEM s. r. o., Brno na pronájem hospody a bytu
v Bílkově čp. 89 vzájemnou dohodou k 30. 11. 2011
s tím, ţe nájemce předá vyklizené a vyčištěné nebytové prostory i byt a do 5. 12. 2011 bude mít uhrazené
veškeré nájemné
vzala se souhlasem na vědomí informaci o přerušení
a omezení provozu v Mateřské škole Dačice v období
vánočních prázdnin

Dávky sociální péče - UPOZORNĚNÍ
Od l. ledna 2012 začnou platit výrazné změny
v oblasti poskytování dávek sociální péče. Od tohoto
data dochází k převodu agend: příspěvek na ţivobytí,
doplatek na bydlení, mimořádné okamţité pomoci,
příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním
postiţením na Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště
Dačice, Antonínská 7/II. Na Městském úřadě v Dačicích budou působit sociální pracovnice zajišťující
terénní a poradenskou sociální práci.
Věra Janáková, vedoucí OSV

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 12/2011. 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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Vítání občánkŧ

Zemřel Franz-Karl zu Salm

Dne 19. 11. 2011 přivítal místostarosta Ing. Jan Bartošek společně s dětmi z MŠ Červený Vrch v obřadní síni
městského úřadu nové občánky města: Davida Stupku,
Terezu Kovářovou, Daniela Landu, Evu Puklovou, Miloše
Plachého, Lukáše Fabeše a Lukáše Kühtreibera.

Koncem listopadu nás dostihla zpráva, ţe v německém
Wallhausenu zemřel v poţehnaném věku téměř 95 let FranzKarl Princ zu Salm und SalmSalm, Wild- und Rheingraf,
poslední majitel dačického zámku a velkostatku před zestátněním v roce 1945. Narodil se
22. února 1917 v Münsteru ve Vestfálsku, zemřel 19. 11.
2011 v kruhu své početné rodiny na zámku Wallhausen
v Porýní-Falci. Šlechtické tituly nebyly v Německu na
rozdíl od Rakouska a Československa zrušeny. Zemřelý
jako příslušník mladší rodinné větve nesl titul prince
a náleţelo mu oslovení Jeho Jasnost.
Franz-Karl zu Salm byl synem Franze Emanuela zu
Salm (1876 - 1964) a Marie Anny, roz. v. Dalberg (1891 1979), sestřenice Johanna Dalberga, který zemřel v Dačicích v roce 1940 jako poslední svého rodu. Franz-Karl zu
Salm se jako jeho nejbliţší muţský příbuzný stal podle
rodinné smlouvy dědicem majetku Dalbergů v Německu
a v Dačicích. Podle dědických zákonů byl zatíţen značnou
dědickou daní, navíc převzal majetek jiţ ve válečném období, kdy musel jako německý státní příslušník narukovat do
armády. V Dačicích se zdrţoval jen vzácně. Na frontě byl
zraněn, a dostal se také do ruského zajetí, odkud se vrátil
aţ v roce 1948. Mezitím byl dačický velkostatek se zámkem jako německý majetek podle Benešových dekretů zestátněn. Franz-Karl zu Salm se ujal zbývajícího majetku
v Německu, který byl ovšem značně poničen a rozkraden.
Podle vlastních vzpomínek začínal ve Wallhausenu se zámkem bez střechy a jedním jízdním kolem, zařízení zámku
vykupoval zpět v okolních staroţitnických obchodech.
Jako vzdělaný lesník se staral o rodinné lesy a pokračoval
ve správě vinařství, které je nejstarším vinařstvím v Německu v rukách jedné rodiny. V roce 1951 se oţenil
s Marií v. Boeselager (*1923), s níţ proţil 60 let společného ţivota. V rodině se narodilo osm dětí, z nichţ nejstarší
Michael je jiţ také otcem šesti dospělých dětí a dědečkem.
Kořeny předků Franze-Karla zu Salm ze strany Salmů
i Dalbergů se dají vysledovat do hlubokého středověku.
Právě znalost těchto kořenů, jmen předků a jejich činů,
zavazuje dodnes příslušníky šlechty k odpovědnosti k rodině a správě majetku, která je jim svěřena, zavazuje je
myslet a jednat v dlouhém časovém horizontu a nepohlíţet jen na krátkodobý uţitek. Předkové Franze-Karla přišli
do českých zemí v důsledku politických a ekonomických
událostí v Porýní koncem 17. a 18. st. a několik jejich generací zde zanechalo dodnes patrné stopy. Ztráta dědictví
po předcích byla pro Franze-Karla zu Salm jistě bolestná,
právě ze zmíněných historických důvodů. Přesto můţeme
soudit, ţe zemřel vyrovnán a smířen, bez zášti a nepřátelství. Svědčí o tom i velkorysé přání věnovat část výnosu
ze sbírky mezi pohřebními hosty také katolické církvi na
Dačicku, kde odpočívají jeho předkové. Pro město Dačice
je dobrou vizitkou, ţe svým dílem také o jejich památku
důstojně pečuje.
Jana Bisová

Odešel pan Jaroslav Coufal
V pátek 25. listopadu
zemřel ve věku 79 let dlouholetý zastupitel města pan
Jaroslav Coufal. Pan Coufal
ţil téměř celý dospělý ţivot
v Dačicích. Ve městě byl
známým člověkem a významnou měrou se podílel
na rozvoji Dačic ať uţ jako
ředitel závodu Praga (nyní
TRW-DAS) nebo od roku 1983 do roku 1990 jako předseda národního výboru. Ani v letech, kdy uţ byl v důchodu, nesloţil ruce v klín a velmi aktivně pracoval v několika spolcích. Jako zastupitel města byl váţeným člověkem,
který měl vţdy zájem prosadit věci, které budou mít přínos pro město a zkvalitní ţivot jeho občanů. Město i spolky, kterých byl členem, ztratilo v panu Coufalovi rozumného a pracovitého člověka, jehoţ celoţivotní zkušenosti
především v jednání s lidmi budou chybět. Čest jeho památce!
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta
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Rozpočet města Dačice na rok 2012
Zastupitelstvo města schválilo na svém 9. zasedání,
které se konalo 7. prosince 2011, rozpočet města Dačic na
rok 2012 jako schodkový v těchto objemech:
příjmy
115 524,00 tis. Kč
výdaje
140 882,00 tis. Kč
schodek rozpočtu
-25 358,00 tis. Kč
splátky přijatých úvěrů a půjček
-3 749,00 tis. Kč
schodek po započtení splátek
-29 107,00 tis. Kč
úhrada - prostředky minulých let
29 107,00 tis. Kč
K hlavním záměrŧm roku 2012 patří:
 podpora základních škol, mateřských školek a školních jídelen, pro které je v rozpočtu vyčleněna částka
12,47 mil. Kč,
 podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací (na realizaci PD i vlastní investiční práce se počítá s 26,50 mil. Kč, na jejich údrţbu včetně čistoty
pak ještě s dalšími 6,10 mil. Kč),
 podpora vodního hospodářství zejména odvádění
a čištění odpadních vod (kanalizace) a odbahnění rybníků - v investicích částka 5,59 mil. Kč, v běţných výdajích ještě 1,42 mil. Kč,
 podpora sportovních aktivit - v běţných výdajích
částka 3,22 mil. Kč,
 podpora kultury s celkovými výdaji 10,26 mil. Kč,
 podpora zájmové činnosti - různých spolků a sdruţení
rozpočtovaná ve výši 1,37 mil. Kč,
 podpora různých forem bydlení v investicích ve výši
2,51 mil. Kč a v běţných výdajích 0,48 mil. Kč,
 půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1,22 mil. Kč.

Příjmy

tis. Kč

Daně z příjmů fyzických osob
daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
daň ze samostatné výdělečné činnosti
daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba
Daně z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišť. ţivotního prostředí
poplatky za ukládání odpadů
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za komunální odpad
Ostatní daně a poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z výherních hracích přístrojů
Výtěţek z výherních hracích přístrojů
Příjmy za řidičská oprávnění
Daň z nemovitostí

16 000,00
13 600,00
1 300,00
1 100,00
15 484,00
12 500,00
2 984,00
29 200,00
3 226,00
10 810,00
7 000,00
10,00
3 800,00
840,00
250,00
190,00
50,00
350,00
300,00
340,00
5 800,00

Daňové příjmy

82 000,00

Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu majetku

513,60
31,00
7 407,00

příjmy z pronájmu pozemků (i lesy, rybníky)
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku
Přijaté sankční platby a vratky
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté splátky půjček

Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku
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1 500,00
5 907,00
855,40
925,00
827,00
1 641,00

12 200,00
2 095,00

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem

2 095,00
96 295,00

Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem

17 588,00
0,00

Přijaté dotace
Převody z vlast. fondŧ a hosp. činnosti

17 588,00
1 641,00

PŘÍJMY CELKEM

115 524,00

Výdaje

tis. Kč

Lesní hospodářství
Turismus, cestovní ruch
Pozemní komunikace - doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Nebytové prostory (pojištění, opravy…)
Veřejné osvětlení - provoz a údrţba
Pohřebnictví
Správa nemovitostí v majetku města
Ochrana ţivotního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Poţární ochrana
Všeobecná veřejná správa
Příspěvky občanským sdruţením
Poplatky bankám
Daň z příjmů právnických osob za obec

58,00
387,00
6 101,00
1 416,00
11 720,00
8 060,00
3 223,00
1 750,00
253,00
2 238,00
790,00
1 636,00
7 703,00
1 099,90
250,00
2 893,00
666,00
40 716,10
300,00
96,00
2 144,00

Běţné výdaje

93 500,00

Rekonstrukce komunikace Červený vrch
Rozšíření křiţovatky Jemnická ul.
Rekonstrukce ul. Strojírenská
Rekonstrukce ul. Kapetova
PD - rekonstrukce Palackého nám.
Chodník Vyderská - Mládeţnická, Tyršova
Splátka DSO Vodovod Řečice
Modernizace technologie na ČOV
Pasport kanalizace Dolní Němčice
Splátka 2012 - ČOV Touţín
ZŠ Komenského ul. - šatní skříňky (224 ks)
ZŠ Kom. ul. - šatny - podhledy (TZ) - 1. část
Kino Dačice
PD - metropolitní optická síť
PD - ZTV sídliště RD - za školou
Plynofikace čp. 303/I
Splátka 2012 - zhodnocení bytů
PD - rekonstrukce letní scény
Nákup nemovitostí dle potřeby
Zpracování digitálních povodňových plánů

8 700,00
8 000,00
500,00
8 000,00
300,00
1 000,00
505,00
3 000,00
150,00
1 940,00
645,00
102,00
2 000,00
200,00
962,00
1 300,00
250,00
50,00
500,00
1 200,00

 12/2011

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

PD - Přestavba čp. 1-5/I
Výtah na čp. 27/I
Technologické centrum

733,00
800,00
6 545,00

Kapitálové výdaje

VÝDAJE CELKEM

47 382,00
140 882,00

Přehled příjmŧ, výdajŧ a financování
rozpočtu na rok 2012
PŘÍJMY

tis. Kč

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Převody z hospodářské činnosti

82 000,00
12 200,00
2 095,00
17 588,00
1 641,00

Příjmy celkem

115 524,00

VÝDAJE

tis. Kč

Běţné včetně
Kapitálové výdaje

93 500,00
47 382,00

Výdaje celkem

140 882,00
tis. Kč

ROZDÍL
Příjmy celkem
Výdaje celkem

Rozdíl (příjmy - výdaje) = schodek

115 524,00
140 882,00

-25 358,00

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

Splátky půjček z předchozích let
Finanční prostředky z minulých let

- 3 749,00
29 107,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

25 358,00

Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

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 věţi
o ploše 16,10 m2 včetně sociálního zařízení
a společně uţívané chodby
v Obchodním centru Antonínská 15/II v Dačicích.
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo
se k tomuto záměru vyjádřit a předloţit 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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Příspěvek na mobilitu od 1. 1. 2012
O příspěvek na mobilitu, který nahrazuje dosud poskytovaný příspěvek na provoz motorového vozidla, lze
od 1. 1. 2012 poţádat na úřadu práce v místě bydliště. Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné
ţádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem.
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba starší
1 roku, která není schopna zvládat základní ţivotní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována a nejsou
jí poskytovány pobytové sociální sluţby podle zákona
o sociálních sluţbách v domově pro osoby se zdravotním
postiţením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním
reţimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče.
Podmínky nároku na příspěvek na mobilitu, s výjimkou podmínky opakovaného dopravování, musí být splněny po celý kalendářní měsíc. Občan, který má přiznány
mimořádné výhody II. stupně - průkaz ZTP nebo III.
stupně - průkaz ZTP/P, má při splnění dalších podmínek,
po dobu platnosti průkazu, od 1. 1. 2012 rovněţ nárok na
příspěvek na mobilitu. Splnění podmínky opakovaného
dopravování prokazuje ţadatel čestným prohlášením. Příspěvek na mobilitu bude vyplácen měsíčně ve výši 400 Kč.
Příspěvek na mobilitu mŧţe být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku na mobilitu. Je tedy dŧleţité podat ţádost jiţ v měsíci lednu
2012, aby byl příspěvek vyplácen jiţ od tohoto měsíce.
Pokud podáte ţádost např. aţ v březnu, nebude Vám zpětně vyplacena částka 400 Kč za měsíce leden a únor.
Věra Janáková, vedoucí OSV

Odpady a Vánoce
I o Vánocích vznikají odpady, snad Vám tedy pomohou následující informace:
 Svoz směsného komunálního odpadu proběhne na
konci roku 2011 i v úvodu roku příštího beze změn.
 Svoz odstrojených vánočních stromkŧ provedou
pracovníci Technických sluţeb Dačice v pondělí
9. ledna 2012. Ţádáme občany, aby vánoční stromky
odkládali na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů. Svoz vánočních stromků bude probíhat pouze
na území města Dačice, neproběhne tedy v jednotlivých místních částech. Respektujte, prosím, výše uvedený termín. Jen tak se vyhneme nutnosti organizovat
dodatečný svoz.
Vánoce ale nejsou vŧbec o odpadech. Proto chvíli trochu jinak. Přejeme všem občanŧm našeho města,
… aby konec tohoto jejich roku byl klidný, spokojený,
plný pohody a třeba i krásně zasněţený,
… aby ten jejich Nový rok byl začátkem roku plného
úspěchů nejen pracovních, ale zejména soukromých
(osobních).
Upřímné poděkování směřuje samozřejmě ke všem,
kteří nakládají se svými odpady „civilizovaně“.
RNDr. Jaroslav Horák, odbor ţivotního prostředí
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Zprávy ze senátu: Beseda o příjmech
obcí se členy Mikroregionu Dačicko
Jedním z důleţitých předpokladů úspěšného rozvoje
obcí je existence jejich vzájemné formální i neformální
spolupráce. V ČR se postupně rozvíjí spolupráce obcí
v rámci tzv. mikroregionů a dle mého názoru je velmi
správné, pokud se i obce a města na území Dačicka
a Slavonicka domluvily na tomto „formalizovaném“ způsobu spolupráce. Zároveň i na základě svých zkušeností
z Mikroregionu Telčsko povaţuji za výhodu, pokud se
lídrem takové spolupráce stane město, které je přirozeným
nejen rozvojovým, ale i veřejnoprávním centrem mikroregionu. V případě Telče na Telčsku stejně jako v případě
Dačic na Dačicku potom dochází k přirozené spolupráci
nejen při plánování podpory rozvoje území, ale i při výkonu a organizaci různých druhů sluţeb pro občany. Ţijeme v době přebujelé administrativy, a proto věřím, ţe
pokud se obecní úřady a starostové v menších obcích
mohou v rámci činnosti mikroregionu v některých případech obrátit na úřady vybavené profesionálními a věci
znalými úředníky, můţe to být všem jenom ku prospěchu.
Velmi rád jsem proto přijal na konci listopadu pozvání
předsedy Mikroregionu Dačicko a starosty Dačic Ing. Štěpána na valnou hromadu dobrovolného svazku obcí „Mikroregionu Dačicko“. Byl jsem svědkem závěrečného projednání strategie rozvoje Mikroregionu Dačicko a následně
jsem měl moţnost s přítomnými starosty a dalšími hosty
diskutovat o hospodaření státu, krajů a obcí. Jádrem debaty
se potom stalo přednesení prezentací a následná diskuse
o moţném vývoji příjmů obcí. Společně jsme se shodli, ţe
plánované navýšení příjmů obcí i malých a středně velkých měst je zásadní podmínkou pro další úspěšný rozvoj
obcí. V této souvislosti si dovolím poznamenat, ţe celkově se obce chovají z hlediska hospodaření se svěřenými
finančními prostředky velmi odpovědně a oproti státu je
jejich relativní zadluţení mnohonásobně niţší.
Na závěr svého pravidelného příspěvku si potom jiţ
jen dovolím popřát obyvatelkám a obyvatelům Dačicka
a Slavonicka vše dobré v roce 2012. Osobně se na další
spolupráci v roce 2012 těším a budu se snaţit podle svých
moţností napomáhat dalšímu rozvoji této jiţní části mého
senátního obvodu. Jsem přesvědčen, ţe si to zaslouţí.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

Neztrácejte čas ve frontě u pokladny!
Připravili jsme pro Vás pohodlnější placení místních
poplatků v roce 2012. Místní poplatky ze psů jsou splatné
do 31. 3. a platba za komunální odpad do 30. 4. Poplatky
je moţné uhradit bezhotovostně převodem na účet města.
Rádi Vám sdělíme číslo našeho účtu a Váš variabilní
symbol. Stačí napsat e-mail na adresu poplatky@dacice.cz
a uvést jméno, adresu a poplatek, který chcete hradit.
I nadále můţete poplatky platit v hotovosti nebo platební
kartou na pokladně MěÚ. Upozorňuji na změnu výše poplatků ze psů od roku 2012. U psů trvale neoznačených
(čipem či tetováním) se bude platit následovně: rodinný
dům 800 Kč, bytový dům 1 300 Kč a místní části 500 Kč.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru
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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. 1, č. p. 89 Bílkov.

Jedná se o byt č. 1, o velikosti 3 + 1,
který bude zpřístupněn zájemcŧm na poţádání.
Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Pokoj 3
Kuchyň
Koupelna s WC

m2
17,76
17,33
13,60
17,82
4,37

Místnost
Spíţ
Chodba
Kolna
Kotelna
Celkem

m2
4,37
22,32
24,75
20,68
143,00

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních
předpisů pro příslušné období v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 2. 2012 do 31. 1. 2013 s tím ze zájemců, který
předloţí 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 neţ minimální nájemné 45 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu
nájemnému bytu bude připočtena částka 174,23 Kč
za zařizovací předměty.
Dále zájemce bude souhlasit s tím, ţe se bude starat i o nebytové prostory (hospodu a zahradu) např.
údrţbou, topením a sekáním trávy. Město Dačice
uzavře s nájemcem dohodu o pracovní činnosti.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým
pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude pouţito
losování. V případě, ţe vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo nesloţí kauci ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem nájemní smlouvy nebo neuzavře tuto smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu
radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí. Ţádost 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 ji lze stáhnout na www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2.
2012 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU č. 1, Bílkov 89“ ţádost s nejvyšší
nabídkou měsíční částky nájemného, kterou chce
platit za 1 m2 bytu, a nebude mít ţádné neuhrazené splatné závazky vŧči městu Dačice.
Konečný termín pro podání ţádosti: 9. 1. 2012 do
14:00 h. (Nejpozději v tento den musí být ţádost doručena na podatelnu MěÚ, Palackého nám. 1/I, 380 13
Dačice.) Zájemce se mŧţe dostavit na otvírání obálek s nabídkami 11. 1. 2012 v 15:00 h na MěÚ Dačice, Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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DSO Mikroregion Dačicko schválil
aktualizaci rozvojové strategie
Po více jak půlroční práci schválili členové DSO Mikroregion Dačicko na své 6. valné hromadě, která
se konala 23. 11. 2011, „Aktualizaci rozvojové strategie
Mikroregionu Dačicko pro období 2012 - 2017“. Tato aktualizace zahrnuje jak část analytickou, kde je popsáno např.
ekonomické prostředí mikroregionu, cestovní ruch či sociální a kulturní oblast, tak část návrhovou, která se zabývá např. SWOT analýzou či vizí mikroregionu. Další nedílnou součástí této aktualizace je „akční plán“, který obsahuje přehled rozvojových projektů mikroregionu a členských obcí, a příloha č. 1, která pojednává o stavu technické infrastruktury v jednotlivých obcích mikroregionu.
Aktualizace strategie mikroregionu byla zpracována
poradenskou společností BESI a. s., Č. Budějovice. Celý
dokument je k dispozici na webových stránkách mikroregionu www.m-dacicko.cz nebo na webu města Dačice
www.dacice.cz v záloţce Samospráva - Strategické dokumenty.
Bc. Monika Hlavová, odbor kultury a CR

Na Dačicku pokračuje plánování rozvoje
sociálních sluţeb
Město Dačice se vedle výkonu sociální
politiky vycházejícího ze zákona hlásí
i k vlastní sociální politice. Jejím cílem je
zabezpečit základní ţivotní potřeby občanů,
kteří se nacházejí v obtíţné sociální situaci
(senioři, osoby se zdravotním postiţením a další skupiny
osob). Snaha města o zkvalitnění sociálních sluţeb byla
v roce 2006 důvodem k zahájení komunitního plánování.
Výsledkem spolupráce obcí, poskytovatelů sociálních
sluţeb, jejich uţivatelů i široké veřejnosti byl Komunitní
plán rozvoje sociálních sluţeb města Dačice 2008. Tento
dokument obsahoval záměry směřující k zajištění dostupnosti kvalitní sociální pomoci pro lidi v nepříznivé sociální situaci. Město a organizace pak hledaly potřebné zdroje
k zajištění jednotlivých záměrů, plnění plánu bylo sledováno. Zároveň město hledalo moţnosti, jak zajistit aktualizaci plánu. Ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci
jiţní Čechy se podařilo získat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Proto
mohla být v srpnu letošního roku zahájena realizace projektu Komunitní plánování sociálních sluţeb ORP Dačice.
Projekt je zaměřen na udrţení procesu plánování dostupnosti sociálních sluţeb na celém území správního obvodu
ORP Dačice (23 obcí) a na vypracování aktuálního komunitního plánu pro období 2013 - 2015.
V uplynulých měsících intenzivně pracovala řídící
skupina, která mimo jiné připravila podklady pro analýzy
a průzkumy. Ty se budou realizovat mezi starosty obcí,
poskytovateli sluţeb, některými skupinami uţivatelů sluţeb a širokou veřejností. Proběhlo zapojování obcí a organizací do procesu, konalo se veřejné projednání, zpracovává se popis sociální situace v regionu. V příštím roce
budou zadavatelé (samosprávy obcí), poskytovatelé, uţi-
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vatelé a zástupci veřejnosti společně připravovat záměry,
které budou návrhem optimální a efektivní sítě sociálních
sluţeb na celém území Dačicka. Ty pak budou uvedeny
v novém komunitním plánu. Záměry se budou připravovat
na setkáních třech pracovních skupin, které se začnou
scházet na začátku roku. Na tato setkání je zván kaţdý,
koho oblast sociálních sluţeb zajímá. Bliţší informace
o jednotlivých pracovních skupinách (zaměření činnosti,
místo a termíny setkání) podá vedoucí odboru sociálních
věcí MěÚ Dačice pí Věra Janáková, tel. 384 401 213,
e-mail: socialni@dacice.cz.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta,
Věra Janáková, vedoucí OSV

Město Dačice bylo přijato
do Národní sítě zdravých měst
Dva měsíce poté, co dačičtí zastupitelé schválili vstup
do Národní sítě zdravých měst (dále NSZM), byly Dačice
do této asociace oficiálně přijaty. Stalo se tak na jednání
Valné hromady NSZM ČR 22. listopadu v Jihlavě, kde
oficiálním přijetím nových členů vzrostl počet Zdravých
měst, obcí a regionů na rovnou stovku. Právě město Dačice se stalo jubilejním stým členem asociace.

Národní síť zdravých měst působí v ČR jiţ 18. rokem.
Je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udrţitelného rozvoje, zapojují
veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý
ţivotní styl svých obyvatel. Zasahuje činnosti města prakticky ve všech směrech, není to o zdravotnictví, ale
o způsobu fungování správy města tak, aby brala ohled na
potřeby jeho obyvatel a utvářela město jako kvalitní
a příjemné místo pro ţivot naší i budoucí generace.
Dačice nyní čeká příprava Ročního plánu zlepšování
v prvním roce členství. K tomu bude vytvořena pracovní
komise, v níţ budou mít zastoupení subjekty z řad veřejné
správy, neziskového i podnikatelského sektoru a veřejnosti. Uţ nyní můţeme prozradit, ţe součástí plánu pro příští
rok bude mimo jiné i uspořádání jedné osvětové akce
a soutěţe pro vytvoření loga Zdravého města Dačice.
O aktuálním dění se budete dozvídat nejen z městského
zpravodaje, ale téţ na webových stránkách města, kde
bude umístěn nový odkaz Zdravé město Dačice. Podrobnější informace získáte na www.nszm.cz.
Ing. Marcela Chvátalová, odbor kultury a CR
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Informace pro podnikatele
v silniční dopravě
Od 4. 12. 2011 je ve všech členských státech Evropské unie závazné a přímo pouţitelné nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1071 / 2009 ze dne 21. října
2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se
závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele
v silniční dopravě a zrušuje se směrnice Rady 96/26/ES.
V současné době zákon, kterým se má v souvislosti s účinností tohoto nařízení novelizovat zákon č. 111 / 1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony (mimo jiné i zákon č. 455 / 1991 Sb.,
o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů),
doposud nebyl schválen, přesto je povinností všech se tímto
nařízením řídit jiţ od 4. 12. 2011, bez ohledu na to, kdy
nabude účinnosti novela zákona o silniční dopravě.
Pro ţivnostenský úřad to znamená, ţe dojde ke změnám u koncesované ţivnosti „Silniční motorová doprava
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5
tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostátní příleţitostná osobní, - mezinárodní příleţitostná osobní, - vnitrostátní veřejná linková, - vnitrostátní zvláštní linková, - mezinárodní linková, - mezinárodní kyvadlová, - taxisluţba“.
Nařízení upravuje mimo jiné:
1) podmínku usazení podnikatele v členském státě
2) ustanovení odpovědného zástupce pro dopravu
3) způsob uznávání odborné způsobilosti na základě
osvědčení o odborné způsobilosti vydaného v členském státě EU
Podmínky pro výkon povolání podnikatele v silniční
dopravě stanovené nařízením se nevztahují na podnikatele, kteří provozují silniční motorovou dopravu pro
vlastní potřeby a silniční motorovou dopravu pro cizí
potřeby prostřednictvím tzv. malých vozidel (vozidla
nebo jízdní soupravy, jejichţ největší přípustná hmotnost
nepřesahuje 3,5 tuny, jsou - li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí, a vozidla určená pro přepravu nejvýše 9 osob včetně
řidiče), tedy na provozovatele koncesované ţivnosti Silniční motorová doprava v rozsahu zejména - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti
do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, taxisluţba. Nařízení se téţ nevztahuje na podnikatele
provozující dopravu výhradně vozidly, jejichţ nejvyšší
povolená rychlost nepřesahuje 40 km/h.
1. Podmínka řádného a trvalého usazení podniku v členském státě
Jednou ze základních podmínek pro výkon povolání
podnikatele v silniční dopravě je podmínka řádného
a trvalého usazení podniku v členském státě. Podmínka
usazení je dále konkretizována tak, ţe podnik musí mít
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v členském státě, ve kterém bude činnost podnikatele
v silniční dopravě provozována, sídlo s prostorami,
v nichţ uchovává svou klíčovou podnikovou dokumentaci. Dále musí mít podnikatel poté, co mu bylo uděleno
oprávnění k podnikatelské činnosti, k dispozici jedno
nebo více vozidel (vlastní nebo například na základě nějaké smlouvy), která jsou registrována nebo jinak uvedena
do provozu v souladu s právními předpisy dotčeného
členského státu. Zároveň musí podnikatel účinně a nepřetrţitě vykonávat s nezbytnými administrativními prostředky svou činnost týkající se výše zmíněných vozidel
v provozovně umístěné v daném členském státě, a to
s příslušným technickým vybavením a zařízením.
Tato podmínka je promítnuta v návrhu novely zákona
o silniční dopravě na území České republiky takovým
způsobem, ţe nebude moţno vydat koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly (tj. vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
nebo vozidly určenými pro přepravu více neţ 9 osob včetně řidiče) osobě, která je oprávněna k provozování této
dopravy v jiném členském státě Evropské unie. Tato
právní úprava znemoţní provozovat na území České republiky silniční motorovou dopravu velkými vozidly prostřednictvím organizační sloţky podniku.
Ţivnostenské úřady proto budou dbát na to, aby
osoby, které ţádají o koncesi pro silniční motorovou
dopravu provozovanou výhradně velkými vozidly
po 4. 12. 2011, splňovaly poţadavek sídla na území ČR.
Splnění podmínky usazení podnikatele v silniční dopravě na území České republiky se bude zkoumat i při
změně rozhodnutí o udělení koncese.
2. Odpovědný zástupce pro dopravu
Podle citovaného nařízení musí podnikatel provozující
silniční motorovou dopravu velkými vozidly určit odpovědným zástupcem pro dopravu alespoň jednu fyzickou
osobu, která má dobrou pověst, splňuje podmínku odborné způsobilosti, účinně a nepřetrţitě řídí dopravní činnost
podniku, má k podniku skutečnou vazbu a má bydliště
v EU. Pokud je podnikatel v silniční dopravě fyzickou
osobou a splňuje výše uvedené podmínky, můţe odpovědným zástupcem ustanovit sám sebe.
Podnikatel provozující silniční motorovou dopravu
velkými vozidly můţe určit odpovědným zástupcem
i osobu, která nemá k podniku skutečnou vazbu, musí
se však jednat o fyzickou osobu, která má bydliště v EU,
má dobrou pověst, splňuje podmínku odborné způsobilosti
a je oprávněna vykonávat úkoly odpovědného zástupce
pro dopravu jménem podnikatele na základě smlouvy.
Takto určený odpovědný zástupce pro dopravu můţe řídit
dopravní činnosti maximálně pro 4 podnikatele v silniční
dopravě a zároveň nejvíce pro 50 velkých vozidel.
Za určitých podmínek bude moci podnikatel v silniční
dopravě provozované velkými vozidly dočasně provozovat činnost bez odpovědného zástupce. Jedná se o případy, kdy ustanovený odpovědný zástupce přestane vykonávat funkci nebo přestane splňovat stanovené poţadavky.
Nařízení umoţňuje členským státům stanovit lhůtu nepře-
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sahující 6 měsíců pro přijetí náhradníka za odpovědného
zástupce pro dopravu s moţností prodlouţení o další
3 měsíce v případě úmrtí nebo fyzické nezpůsobilosti
odpovědného zástupce pro dopravu.
V praxi to znamená, ţe ţivnostenské úřady budou
dbát na to, aby odpovědný zástupce ustanovený podnikatelem a schválený ţivnostenským úřadem po datu
4. 12. 2011 splňoval podmínku usazení v některém
členském státě EU a aby neschválily odpovědného
zástupce, který nemá bydliště na území EU. Dále bude
ţivnostenský úřad vyţadovat od podnikatele doloţení
dokladu o uzavření smluvního vztahu s odpovědným
zástupcem, který by svědčil o tom, zda má odpovědný
zástupce přímou vazbu k podniku jako zaměstnanec,
ředitel apod., či zda vykonává funkci odpovědného
zástupce pro podnikatele na základě jiného smluvního
vztahu. Zároveň bude ţivnostenský úřad prověřovat,
zda osoba, která má být schválena odpovědným
zástupcem, není odpovědným zástupcem pro více jak
4 podnikatele provozující silniční motorovou dopravu
velkými vozidly včetně provozování ţivnosti na základě svého vlastního ţivnostenského oprávnění.
3. Podmínka odborné způsobilosti
Odborná způsobilost se prokazuje obdobně jako doposud osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá na základě úspěšně sloţené
zkoušky buď dopravní úřad v České republice, nebo orgán
jiného členského státu EU. Zkouška odborné způsobilosti
se od 4. 12. 2011 skládá za podmínek stanovených v článku 8 nařízení. Ţivnostenské úřady budou osvědčení
o odborné zpŧsobilosti vydaná v jiném členském státě
EU uznávat přímo, jiţ se nebude nadále aplikovat proces uznávání odborné zpŧsobilosti u uznávacího orgánu.
Osvědčení vydaná před 4. 12. 2011 podle směrnice Rady
96/26/ES se povaţují za rovnocenná osvědčením vydaným ve smyslu čl. 8 nařízení a jsou uznávána jako doklady prokazující odbornou zpŧsobilost ve všech členských státech EU. Budou tedy uznávána přímo ţivnostenskými úřady a nebude nutno, aby odpovědný
zástupce předtím ţádal o uznání své odborné kvalifikace získané v jiném státě EU uznávací orgán.
Po schválení novely zákona o silniční dopravě budou
ţivnostenské úřady vydávat nové koncese pro silniční
motorovou dopravu a transformovat stávající oprávnění.
Mgr. Zdeňka Krchňavá, vedoucí ţivnostenského úřadu

Valná hromada SDH Dolní Němčice
Dne 10. 12. 2011 proběhla výroční valná hromada
dobrovolných hasičů v Dolních Němčicích. Byla vyhodnocena činnost sboru ve prospěch obce a stanoven plán
práce na rok 2012. Ze soutěţních druţstev v poţárním
sportu se hlavně vyznamenalo soutěţní druţstvo „A“,
které vyhrálo Jihlavskou Open Ligu (JOL). Tento úspěch
byl oceněn starostou města Dačice darováním výkonné
přenosné elektrocentrály sboru. K úspěchu ještě jednou
blahopřejeme.
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí
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Bulletin Město Dačice informuje končí,
od ledna vychází Dačický zpravodaj
Prosincové číslo Město Dačice informuje je posledním číslem vydaným v roce 2011 a současně také posledním číslem městského bulletinu vydaným v této podobě
a pod tímto názvem. Od ledna 2012 bude bulletin vycházet pod názvem Dačický zpravodaj. Náklad, distribuce
do domácností zdarma i obsahová struktura a rozsah
zůstanou stejné. Nová bude grafická podoba. Stávající
periodikum vyšlo poprvé v září 1996 a pro tisk bylo zpracovávané v aplikaci Microsoft Office Word. Od ledna
bude redakce k přípravě Dačického zpravodaje vyuţívat
grafický software InDesign, který pro zpracování nabízí
vhodnější nástroje, větší prostor pro grafiku a splňuje
všechny poţadavky na současný moderní design.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

Nová autobusová linka
Telč-Dačice-Slavonice-Raabs a/d Thaya
V neděli 11. 12. 2011 zahájila provoz přeshraniční autobusová linka Raabs/Th - Slavonice - Dačice - Telč zavedená v rámci česko-rakouského projektu Dosaţitelnost
spojuje. Provoz linky je určen zejména pro rozvoj cestovního ruchu v přilehlých regionech a bude celoročně zajištěn třemi páry spojů vţdy v pátek, sobotu, neděli a o státních svátcích. Cestující mohou linku vyuţít i pro vnitrostátní přepravu. V časovém období mezi 11. prosincem
2011 - 8. lednem 2012 budou cestující na této lince přepravováni ve vnitrostátním provozu v ČR i do Dobersbergu, Karsteinu a Raabsu zdarma. Odjezdy spojů směr
Raabs z autobusového nádraţí v Dačicích jsou kaţdý
pátek v 7:09, 12:47 a 16:27 h, v sobotu, neděli a svátky
v 7:09, 12:27 a 16:27 h. Více informací na www.jikord.cz.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

Odbor správy budov MěÚ Dačice přeje všem nájemníkům městských bytů
radostné Vánoce a šťastný nový rok
2012.
Martina Bénová, vedoucí OSB
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Městská policie informuje
Co řešila MP v listopadu 2011
 131x řešen přestupek
 16x doručení písemností do vlastních rukou na ţádost
MěÚ
 3x kouření na místech zakázaných
 1x krádeţ v supermarketu
 2x zjištěni záškoláci - nahlášeno do škol
 1x nalezena zraněná labuť - předána spolku na ochranu zraněných zvířat
 3x nalezena pouţitá injekční stříkačka s jehlou - předána sdruţení Meta
 1x kontrola restaurací a nočních podniků - nalévání
alkoholu mladistvím
 1x nahlášeno na MP, ţe u kamenolomu leţí sraţený
pes - kvůli závaţnosti zranění byl pes po domluvě
s majitelkou veterinářem utracen
 4x odchycen pes - 3x vrácen majiteli, 1x odvoz do
útulku v Polné
 2x psi odchyceni v minulém měsíci byli odvezeni do
útulku v Polné
 1x přednáška v domě s pečovatelskou sluţbou
 4x řízení dopravy - 2x při montáţi veřejného osvětlení
na přechodu pro chodce v ul. Hradecká, 1x porucha
semaforu v ul. Strojírenská, 1x zvonkový průvod
 1x spolupráce s PČR - prohledávání místa trestného
činu u vodojemu
 12x oznámení přestupku v dopravě - 7x překročení
povolené rychlosti, 1x parkování, 2x zákaz vjezdu, 2x
provozování vozidel bez STK
 2x oznámení vnitřního přestupku - krádeţ ţeleza
a regálových nosníků
 1x zabezpečování veřejného pořádku při konání akce zvonkový průvod
 3x měření rychlosti - 2. 11. ul. Třída 9. května,
B. Němcové, 8. 11. Velký Pěčín, 22. 11. Velký Pěčín,
ul. Třída 9. května
 13x kontrola místních částí
Více informací o činnosti MP na internetových stránkách města v odkazu Městská policie.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice

Děkujeme všem našim zákazníkům
za přízeň a Vám všem přejeme krásné,

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
Restaurace a hotel U Koníčka

VÁNOČNÍ DÁRKOVÝ KUPÓN
RESTAURACE U KONÍČKA
SLEVA 15 % NA KONZUMACI JÍDEL Á LA CARTE PRO MAX 6 OSOB
Pro uplatnění slevy je nutné předloţit obsluze kupón jiţ při objednávání.
Platnost kupónu do 29. 2. 2012
Telefon: 384 420 747, 776 806 422
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Dačičtí dobrovolní hasiči bilancovali
svoji činnost v letošním roce
V pátek 2. 12. se konala v městském kulturním středisku výroční Valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Dačice. Na začátku přivítal starosta
SDH V. Švec všechny přítomné členy včetně pozvaných
hostů, po té byla uctěna minutou ticha památka všech
zemřelých členů sboru.
Následovaly zprávy o činnosti a hospodaření, zejména
zde zazněla tvrdá kritika členů soutěţního týmu, kteří
letos udělali ostudu nejen sami sobě, ale i celému sboru
díky svému přinejmenším nesportovnímu a neslušnému
chování na soutěţích v poţárním sportu i v samotném
sboru. Výbor sboru proto přijal opatření, aby se tato situace jiţ nikdy neopakovala a VVH tato opatření schválila.
Dalším bodem schůze byly doplňující volby do výboru sboru na období 2012 aţ 2014, tedy do řádných voleb,
kdy se bude volit celé nové vedení sboru. Doplňující volby byly na funkce starosta sboru, náměstek starosty sboru,
jednatel a preventista, ostatní funkce zůstaly beze změny.
Volby bylo nutno provést proto, aby byla zajištěna lepší
a efektivnější dělba práce ve vedení SDH.
Následovala diskusní vystoupení hostů starosty města
Ing. V. Štěpána, místostarosty Ing. J. Bartoška, starosty
OSH J. Hradec J. Mihala, velitele poţární stanice Dačice
npor. Ing. M. Hejdy a Ing. B. Kmínka za krizové řízení
MěÚ Dačice.
Po vystoupení proběhlo vyhodnocení doplňujících voleb do výboru, kdy starostou byl zvolen Jiří Stýblo, někdejší dlouholetý velitel dobrovolných hasičů, jeho náměstkem byl zvolen Vlastislav Švec, který vykonával
funkci starosty SDH od r. 2008 a nadále vykonává funkci
velitele zásahové jednotky SDH Dačice. Jednatelkou sboru byla zvolena Milada Soukupová, někdejší členka výboru, a nováčkem ve výboru je Jiří Vastl, který zastává
funkci preventisty.
Výbor SDH Dačice 2012 aţ 2014
Funkce
Starosta sboru
Náměstek starosty
Velitel sboru
Jednatel
Hospodář
Preventista
Referent MTZ
Člen výboru
Revizní rada

Jméno a příjmení
Jiří Stýblo
Vlastislav Švec
Jiří Kadlec
Milada Soukupová
Jitka Michálková
Jiří Vastl
Jaromír Přikryl
Zdeněk Tardon ml.
Jana Tardonová
Luděk Chaloupka
Rostislav Homolka

Na závěr VVH byl schválen plán práce a činnosti sboru na rok 2012 a usnesení VVH. Závěrečné slovo patřilo
stávajícímu starostovi sboru V. Švecovi a nově zvolenému
starostovi sboru J. Stýblovi.
Vlastislav Švec, starosta SDH Dačice
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Zápis do prvního ročníku základních
škol v Dačicích - 20. 1. 2012
Zápis proběhne v pátek 20. ledna
2012 od 13:00 do 17:00 h.
Zapsány budou děti narozené do
31. srpna 2006:
 na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského bude zápis proveden
v prostoru školy v ulici Bratrská,
 na ZŠ v Dačicích v ulici Boţeny
Němcové bude zápis proveden
v prostoru horního pavilonu.
Rodiče při zápisu předloţí:
 rodný list dítěte,
 vyplněný Dotazník pro rodiče ţáků prvního ročníku,
který jim předá příslušná mateřská nebo základní
škola,
 občanský průkaz zákonného zástupce.

Dačický ZVONEČEK informuje
7. prosince se v Domovince v Dačicích uskutečnila
tradiční Mikulášská nadílka. Tentokrát byla zpestřena
diskotékou, kterou pro děti připravil pan Lumír Koutný.
Všichni si to moc uţili!

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 11

Okénko Pečovatelské sluţby Ledax o.p.s.
středisko Dačice
Citát: Starý je člověk, kdo starý se cítí, mladý je ten,
kdo stále chce ţíti…
Poslání pečovatelské sluţby
Posláním Pečovatelské sluţby Ledax o.p.s. je kvalitně
poskytovat pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se
sníţenou soběstačností. Poskytovaná podpora umoţňuje
uţivatelům ţít nadále běţným způsobem ţivota ve vlastních domácnostech - ve městech i na venkově. Sluţba
klade důraz na individuální přístup, lidskou důstojnost
a posilování sociálního začleňování.
V pečovatelské sluţbě Ledax o.p.s., středisko Dačice,
pracuje 8 pracovníků. Z toho 2 sociální pracovníci
a 6 pracovníků v přímé péči. Do střediska Dačice patří
ještě okrsek Studená a Slavonice. Pečovatelská sluţba
Ledax o.p.s. v roce 2011 se postarala průměrně o 266
uţivatelů pečovatelské sluţby měsíčně, a to ve 3 domech
s pečovatelskou sluţbou a domácím prostředí.
Domy s pečovatelskou sluţbou:
 Dačice 54 bytů, z toho 6 bytů pro manţelskou dvojici
 Studená 30 bytů, z toho 4 byty pro manţelskou dvojici
 Slavonice 21 bytů, z toho 4 byty pro manţelskou dvojici
Dále se rozšířila pečovatelská sluţba v přilehlých částech - Budíškovice, Slavonice, Slavětín, Chvaletín, Peč,
Kostelní Vydří, Studená, Horní Meziříčko a Strmilov.
Nejniţší věková hranice uţivatelů v této oblasti je 29
let a nejvyšší věková hranice uţivatelů je 97 let. Průměrný
věk uţivatelů je 77 let. Nejvíce poţadovaný úkon je dovoz
obědů, denně se rozveze a roznese kolem 232 obědů. Vánoční čas v Domě s pečovatelskou sluţbou v Dačicích
zpestří kaţdý rok děti z mateřských škol a základních
devítiletých škol.
Za kolektiv pracovníků v domě s pečovatelskou sluţbou přeji poţehnané a klidné Vánoce. Do nastávajícího
roku hodně zdraví, pokory a trpělivosti nám všem.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
Marcela Láníková, DiS., sociální pracovnice

Mikulášskou a další akce pořádané o.s. Dačický
ZVONEČEK by nebylo moţné uskutečnit bez finanční
podpory města Dačice a sponzorů: Mgr. Helena Neuţilová, MUDr. Tamara Hejlová, MUDr. Irena Vašíčková,
firma Tronet s.r.o. Jersice, Chladírenský servis Martin
Denk, Texpo-CZ s.r.o., Optik Ţabková s.r.o., restaurace
U Šuláků, ČSOB pojišťovna Lenka Záblacká, pan Jiří
Cepák, Vlastislav Švec, paní Jana Doleţalová Studio
zdravého spánku. Touto cestou bychom všem sponzorům
chtěli poděkovat. Jejich pomoci si moc váţíme!
Pokud i vy chcete podpořit naši činnost, přispějte na
účet č. 1100010569/7940 (jako variabilní symbol uveďte
IČO nebo rodné číslo). Za vaši pomoc děkujeme.
Přejeme hezké proţití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2012.
Za o.s. Dačický ZVONEČEK
Jitka Denková a Ludmila Rehartová
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Co je nového na ZŠ Komenského
22. listopadu navštívili ţáci 5. ročníku Hvězdárnu
a planetárium Č. Budějovice. Tato exkurze jim zpříjemnila učivo Přírodovědy, kde právě probírají
vesmír, sluneční soustavu, planety. V první části viděli film „Náš vesmírný svět“, komentovaný průvodkyní. V planetáriu si prohlédli oblohu, jakou mohou
v tomto ročním období při dobré viditelnosti sledovat
po celou noc. Jestlipak také víte, ţe Večernice je planeta Venuše? 
Prezentaci středních škol pod názvem “Vzdělání
a řemeslo“ v Č. Budějovicích si důkladně prohlédli
23. listopadu ţáci 9. ročníku. Návštěvu téhle výstavy
povaţujeme za důleţitý krok při pomoci dětem v jejich nelehkém rozhodování.
24. listopadu proběhly rodičovské schůzky a schůzka
k volbě povolání pro vycházející ţáky. Někteří rodiče
nás opouštěli nadšení, jiní zamyšlení... 
Dominanty našeho krásného města zdobí od 1. prosince chodbu u šaten. Nástěnná malba je dílem učitelek
naší školy - Mgr. Urbancové a Mgr. Bulantové. Svůj
výtvarný podíl má i P. Dostál, ţák deváté třídy, který
v tvorbě pokračuje na vedlejší stěně. Děkujeme!!!
Ani letos jsme nezapomněli v pátek 2. prosince připravit našim ţákům mikulášskou nadílku. Deváťáci
se svého úkolu zhostili zodpovědně a byli opravdu
velmi šikovní. Fotografie z jejich „řádění“ samozřejmě máme, pokochejte se na našich webových stránkách www.zsdacice.eu.
Pouze radost nám rozdává pan Stejskal, který u nás
vede krouţek stolního tenisu, jeho svěřenci opět zabodovali - na Mikulášském turnaji v SOUzas Dačice vybojoval O. Doleţal vynikající první místo v jednotlivcích. V soutěţi druţstev náš tým získal krásné druhé místo. Gratulujeme!!!
Neustále rozvíjíme v dětech environmentální cítění.
Ve středu 7. prosince navštívili pracovníci záchranné
stanice z Třeboně prvňáčky, aby s nimi pobesedovali
na téma HADI. Ţáci vyslechli povídání o ţivotě plazů,
pracovali ve skupinách a nejzajímavější byli ţiví hadi
- uţovka podplamatá a hroznýš královský. Kdo se nebál, mohl si malého hroznýška pochovat. Beseda přispěla ke zlepšení pověsti hadů, k potřebě plazy chránit
a bezpečně se chovat v jejich přítomnosti. Zajímavé,
děkujeme.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Informace z gymnázia
Den otevřených dveří na gymnáziu
V pátek 9. 12. 2011 proběhl den otevřených dveří.
Největší zájem návštěvníků vzbudil křest internetové
televize G-ONE. Všechny také velice zaujala ukázka
výuky v digitální učebně. Podrobné informace, nejen
ze dne otevřených dveří, najdete na www.gymn-dacice.cz
a www.g-one.tv.
Mgr. Milan Točík

Hezké vánoční svátky a v novém roce mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů přejí
pracovníci Gymnázia v Dačicích

ŠKOLNÍ JÍDELNA DAČICE
Boţeny Němcové 213
 Nabízíme moţnost odběru hotových jídel
do jídlonosičů.
 Současná cena 57 Kč za oběd.
 Můţete si vybrat ze dvou druhů jídel.
 Odběr obědů od 11:15 - 11:30 h.
 Bliţší informace na tel. čísle 384 420 433.
Těší se na Vás kolektiv školní jídelny.

Nové ceny obědŧ ve školní jídelně
Boţeny Němcové 213, Dačice
Vzhledem k tomu, ţe se od 1. ledna 2012 mění sazba
DPH, byla provedena úprava cen obědů ve školní jídelně.
Obědy ţáků se zvýší o 2 Kč v kaţdé ze skupin strávníků.
 7 - 10 let z 18 Kč na 20 Kč
 11 - 14 let z 20 Kč na 22 Kč
 15 a výše z 21 Kč na 23 Kč
Drahoslava Brandlová, vedoucí školní jídelny
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Krátké zprávy ze SOUzas Dačice
Gastrofest v Českých Budějovicích
Ve dnech 10. - 12. 11. se konal na výstavišti v Č. Budějovicích mezinárodní gastronomický festival Gastrofest
2011. Tento festival je všeobecně velkým setkáním gastronomů a gurmánů nejen z České republiky. Veřejnost měla
moţnost seznámit se zde s novými výrobky, technologiemi a moderními trendy v oblasti gastronomie. Gastrofest
je důkazem, ţe tato oblast má úroveň a snahu se rozvíjet.

Zprávy ze ZŠ Boţeny Němcové
Občanské sdruţení při ZŠ B. Němcové děkuje
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a dalším
sponzorům, kteří nám jakýmkoliv způsobem přispěli na
naši činnost, a popřát jim klidné a spokojené svátky vánoční, hodně zdraví, osobní spokojenosti i pracovních
úspěchů v novém roce.
Mgr. Alena Benešová

Škola si před svátky nadělila aneb ţákovská
knihovna v novém a nový školní web
Těsně před vánočními svátky 15. prosince si „nadělila“ naše základní škola při příleţitosti Dne otevřených
dveří dva prospěšné „dárky“. Tím prvním je obnovená
ţákovská knihovna, na jejíţ dovybavení knihami jsme
získali prostředky z grantu TRW-DAS a.s. Ţáci si zde
budou moci kníţky nejen půjčit, ale také přímo posedět
v příjemném prostředí čtenářského koutku, který vytvořily
učitelky 1. stupně spolu s vychovatelkami školní druţiny.
Druhým „dárkem“ jsou zcela nové internetové stránky
školy. Věříme, ţe na nich rychle a pohodlně najdete
všechny potřebné informace o škole. Snaţili jsme se, aby
byly po grafické stránce hezké a zároveň přehledné
a dobře ovladatelné. O tom, jak se to podařilo, si můţete
udělat sami představu po navštívení www.zsdacice.cz.
Mgr. Bohumil Havlík

Vánoční datlování
Vánoční datlování stále ještě probíhá, ale uţ jsme zaznamenali několik velmi dobrých výsledků. Za zmínku
zcela jistě stojí výkony Jaromíra Hrice, který 1. prosince
2011 ve hře ZAV HOUBAŘ dosáhl 7 855 bodů a zařadil
se tak na 1. místo v ČR v kategorii ţáků 7. tříd (59 soutěţících). Vzhledem k tomu, ţe Jaromír píše na klávesnici
teprve od září, je jeho výkon úctyhodný.
Mgr. Alena Pízová

Já bych rád k BETLÉMU...
Ţivý Betlém na Palackého nám. v Dačicích
ve dnech 22. a 23. 12. od 18:00 h.
Účinkují a pořádají: DS Tyl + studio Tyláček Dačice,
sbory ZUŠ Dačice a MěKS Dačice.

SOUzas mělo jiţ tradičně moţnost prezentovat se na
této výstavě. Naše ţákyně nástavbového studia Gastronomie Zuzana Bočková, Markéta Táborská, Miroslava Pocarová a ţákyně třetího ročníku učebního oboru kuchařčíšník Miluše Kočová zajišťovaly za pomoci pedagogických pracovníků P. Urbance a Mgr. R. Točíkové provoz
kavárny s nabídkou flambovaných specialit. Podávali jsme
tradičně flambovaný banán a palačinky. Velký úspěch
jsme sklidili při prezentaci nové receptury flambované
medové palačinky s voňavou jablečnou směsí.
Všechny tyto speciality připravovaly ţákyně před zraky hostů. Flambování, odborně řečeno, dohotovování
pokrmů před zraky hosta hořícím alkoholem, bylo pro
mnohé návštěvníky vítanou atrakcí. Účast na tomto festivalu byla pro naše učiliště výbornou reklamou a dobrou
zkušeností pro naše ţákyně i pedagogické pracovníky, všichni k zajištění provozu přistoupili velmi profesionálně.
Pavel Urbanec

Výstava středních škol Vzdělávání a řemeslo
Koncem listopadu se v Českých Budějovicích konal
jiţ 17. ročník prezentační výstavy středních škol Vzdělávání a řemeslo. Pavilon H, ve kterém jsme měli náš stánek, po celé tři dny konání výstavy naplňovala vůně flambovaných palačinek. Tuto výbornou specialitu pro návštěvníky připravovaly naše ţákyně třetího ročníku oboru
kuchař-číšník. Na plátno se promítala prezentace všech
našich učebních oborů. Na volné ploše před pavilonem
budil pozornost nový traktor DEUTZ - FAHR, který upozorňoval na dlouhodobou a kvalitní spolupráci s firmou
GARNEA a.s. V rámci výstavy také probíhala celostátní
soutěţ oboru gastronomie, která spočívala v sestavení
a obhajobě slavnostní tabule na téma „Vánoce“. Pod vedením vedoucí učitelky odborného výcviku Mgr. Romany
Točíkové slavnostní tabuli připravovaly a obhajovaly stu-
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dentky prvního ročníku nástavbového studia gastronomie
Markéta Táborská a Aneta Puklická. V konkurenci prestiţních hotelových škol dokázaly získat vynikající 2. místo.
To je další potvrzení vysoké úrovně přípravy ţáků v naší
škole.

Informace z jednotlivých oborŧ
Traktor DEUTZ-FAHR nestál pouze na výstavišti
v Českých Budějovicích. Jiný traktor této značky nám
firma GARNEA a.s. zapůjčila pro odborný výcvik našich
ţáků oboru opravář zemědělských strojů, opravářské práce a zemědělec-farmář. Ti si takto mohli vyzkoušet sílu
i pohodlné ovládání nového traktoru přímo při rozmetání
chlévské mrvy a při orbě.

Ţáci třetího ročníku oboru mechanik opravář motorových vozidel (automechanik) jezdí na zkušenou do autorizovaných servisů v Jindřichově Hradci, kde se seznamují
s realitou skutečného provozu. Jedná se o autorizovaný
servis značky ŠKODA (AR SERVIS s.r.o.), MAZDA
a PEUGEOT (SOME Jindřichův Hradec s.r.o.), HYUNDAI (Josef Sviták - autoservis), FORD a MITSUBISHI
(FOPO s.r.o.).
Zedníkům stále přeje počasí, a tak mohou dokončovat
rozdělané venkovní stavební práce. Ţáci třetího ročníku
oboru zedník jsou jiţ na praxi ve firmách celoročně. Zde
nám při jejich vzdělávání významně pomáhá stavební
firma STAVING, Studená spol. s r. o. a NPV stavební
spol. s r. o. Pečiváři - cukrovinkáři se nemusejí obávat
nepřízně počasí. Ve své cvičné provozovně mají stále
teplo, sucho a hlavně „voňavo“. Právě nyní se zdokonalují
ve výrobě vánočního cukroví.
Závěrem chci poděkovat všem našim partnerům při
vzdělávání (a nejsou to zdaleka jen ti výše uvedení) za
jejich nezištnou pomoc při profesní přípravě ţáků našeho
učiliště. Velice si váţíme kaţdé spolupráce a podpory.
Věříme, ţe tato kvalitní spolupráce bude pokračovat také
v roce 2012. Všem přeji příjemné, ničím nepříjemným
nerušené, proţití vánočních svátků a do roku 2012 především pevné zdraví, optimismus, spokojenost a úspěšnost
v osobním i profesním ţivotě.
Za vedení SOUzas Dačice Mgr. Jiří Doleţal

FOFR PŦJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h

Pobočka: Göthova 67/I, 380 01 Dačice
tel./fax: 384 422 334, mobil: 602 874 023
www.koradobus.cz, e mail: koradobus@seznam.cz
Nabízíme zimní a letní dovolenou letecky i autobusem, poznávací zájezdy, lázeňské pobyty, termální
lázně od více jak 60 CK v České republice. Jednodenní zájezdy, 2 denní koupání v termálních lázních, kulturní akce. Zajistíme svozy k prodaným zájezdům.
Moţno u nás objednat i autobusovou dopravu od
9 - 59 míst (dopravu zajišťujeme autobusy značky
Bova, Renault Karosa, Mercedes-Benz Vito 9 míst,
Sprinter 20 míst a zvláště pak luxusním busem Scania
PB) - smluvní ceny.
Ráj oříšků a čajů - široký výběr ořechů, sušených
plodů, želé bonbonů, sypaných a porcovaných čajů.
Dárková balení dle Vašeho přání. Sleva 10 %
od 1. 12. do 24. 12. 2011 v Ráji oříšků a čajů.
Stáčená sudová vína, lahvová vína, mladá vína 2011
Svatá Kateřina a další velký výběr k oslavám Vánoc
a konce roku.
Přejeme Vám všem krásné proţití vánočních svátkŧ,
hodně zdraví, štěstí a úspěchŧ v roce 2012.
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na. Výstava je otevřena od úterý do pátku 9 - 12, 13 - 16 h
a dále o nedělích a svátcích 25. a 26. 12. vţdy odpoledne
od 13 do 16 hodin, v sobotu je zavřeno.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Vyhlášení vítězŧ Běţce Vysočiny 2011

Šťastný nový rok
Tak je nazvaná symbolicky letošní vánoční výstava
v Městském muzeu a galerii v Dačicích, protoţe zachycuje svět novoročenek Michaela Floriana ze Staré Říše.
Grafik Michael Florian by se letos 3. června doţil sta
let‚ o jeho osobnosti jiţ bylo pojednáno dříve v letošním
městském bulletinu. Připomeňme jenom krátce, ţe se
Michael Florian věnoval ve své tvorbě především technice
dřevorytu. Jiţ v šestnácti letech mu vyšla první kniha,
kterou doplnil 62 ilustracemi. Kniha vyšla poprvé v otcově vydavatelství ve Staré Říši, ale záhy ji vydalo i nakladatelství Melantrich. Michael Florian se podílel především
na výzdobě knih, které vydával jeho otec ve staroříšském
vydavatelství. Celkem ilustroval více neţ 40 knih (mimo
80 bibliofilií vydaných ve Staré Říši). Vedle toho tvořil
volné grafické listy, drobnou grafiku - jako ex libris (kolem 600 kusů) a novoročenky. Především novoročenek
vytvořil úctyhodný počet - kolem 800 kusů. Námětově
čerpal Michael Florian z přírody - kraje Vysočiny (vznikaly i barevné dřevoryty), dále se objevují motivy jemu
blízkých míst - Staré Říše, Telče a Dačic. Pro Telč, Dačice, Třešť a Novou Říši vytvořil i několik grafických alb.
Pro Dačice vytvořil také řadu pamětních listů školám,
ne-mocnici, národnímu výboru apod. Dále se věnoval
i tvorbě portrétů významných uměleckých osobností (W.
Shakespeare, J. Čapek, B. Reynek, O. Březina, V. Nezval,
J. Mahen, J. Deml, J. Kvapil, B. Lifka, J. Florian, aj.).
Michael Florian má v dačickém muzeu a galerii řadu
let stálou výtvarnou síň. Městské muzeum a galerie Dačice má ve svých sbírkách na 250 jeho grafických listů. Od
roku 1958 do roku 1981 proběhlo v muzeu celkem pět
velkých souborných výstav (v r. 1958, 1962, 1966, 1971,
1981). Další samostatné výstavy jeho díla proběhly
v Praze, Jihlavě, Počátkách, Třešti i v zahraničí. Michael
Florian zemřel 25. února 1984. Je pohřben ve Staré Říši,
kde proţil celý svůj ţivot.
Na výstavě je vystaveno na 250 novoročenek vytvořených pro řadu přátel Michaela Floriana, pro samotnou
rodinu Florianů ze Staré Říše a pro řadu dalších osobností
a sběratelů. Novoročenky, chcete-li péefky, jsou ze sbírky
Pavla Kryštofa Nováka z Moravských Budějovic, který
také výstavu 4. prosince v dačickém muzeu zahájil. Jsou
pestrou přehlídkou krásných vánočních a novoročních
motivů, ale i motivů z přírody a měst. Výstava je doplněna vánoční výzdobou a můţete ji navštívit aţ do 6. ledna
2012. V pokladně muzea je zároveň v prodeji reprint knihy Koledy ve Staré Říši s ilustracemi Michaela Floria-

Během roku je v rámci Běţce Vysočiny organizováno
20 závodů, vţdy v jiné obci či městě regionu a okolí. Do
programu soutěţe patří mj. také Dačická čtrnáctka. Závodů Běţce Vysočiny se v roce 2011 zúčastnilo celkem
2240 běţců, tzn. průměrně 112 na jeden závod. Vyhlášení
vítězů letošního 36. ročníku proběhlo 12. 11. v Jihlavě.
V kategorii C35 - ţeny nad 35 let se na celkovém 1. místě
umístila Vladimíra Vávrů se 14 závody a s počtem bodů
94,79 (ze 100 moţných). Gratulujeme. Více informací na
www.bezecvysociny.cz.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

Na Štěpána zazní koledy v Lidéřovicích
Karmelitán P. Gorazd zve
všechny ke zpívání koled do
krásného pozdně gotického
chrámového prostoru v Lidéřovicích. Letošní poslední
větrání kostela sv. Linharta
se uskuteční o 2. vánočním
svátku, v pondělí 26. prosince 2011 od 14:30 h.
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Zprávy z DPS Dačice
Svěcení adventního věnce
Advent je období radostného těšení se a očekávání.
Trvá čtyři týdny, začíná první nedělí adventní, tedy nedělí
mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Konec adventu pak
představuje západ slunce Štědrého večera a končí tedy
dnem Narození Páně (25. 12.). K této příleţitosti navštívily
děti z mateřské školky uţivatele Domova s pečovatelskou
sluţbou Dačice. Připravily si pro nás krásné vystoupení
a jako dárek přinesly našim uţivatelům adventní věnec.

Nové, šesté číslo Dačického vlastivědného sborníku je
na světě. Ve čtvrtek 8. prosince byl sborník slavnostně
pokřtěn, jak jinak neţ kostičkami cukru, a uveden v ţivot.
Kmotry, či chcete-li sudičky, měl sborník hned tři: pana
starostu města Dačic Ing. Vlastimila Štěpána, místostarostu Ing. Jana Bartoška a pana Miroslava Pelikána, Mistra
cukrářského a perníkářského z Českých Budějovic. Křest
a prezentace proběhla za účasti autorů a byla spojena
s autogramiádou. Největší radost jsme měli z toho, ţe na
křest přijel pan Miroslav Pelikán, dačický rodák (nar.
1926), který do sborníku přispěl hezkými vzpomínkami
na dačickou cukrárnu svého tatínka Antonína Pelikána.
Jako správný cukrář nepřijel s prázdnou, ale přivezl na
ochutnání vlastnoručně upečené cukroví - slepované perníčky a kokosky v takovém mnoţství, ţe mohli ochutnat
všichni účastníci setkání. Obsah sborníku přiblíţila paní
dr. Jana Bisová, která také představila přítomné autory. Ti
se poté podělili s přítomnými zájemci o své zkušenosti při
bádání a psaní příspěvků.
Dačický vlastivědný sborník č. VI je moţno zakoupit,
stejně jako předchozí čísla II - V, v městském muzeu, na
městském infocentru, v Knihkupectví L. Hejla a v Knihkupectví Fr. Procházky v Dačicích. První číslo DVS jiţ ke
koupi není, ale s jeho obsahem se můţete seznámit na
stránkách muzea: www.muzeumdacice.cz.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Přednáška Městské policie Dačice
Ve čtvrtek 24. 11. navštívila DPS Městská policie Dačice, která našim seniorům přednášela jak správně přecházet přechod pro chodce, připomínala důleţitá telefonní
čísla, dále nás seznámila s novinkami a přinesla malé
dárky. Touto cestou chceme všem moc poděkovat.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
Marcela Láníková, DiS., sociální pracovnice

Stolní tenis - úspěšná cesta soutěţemi
Mistrovské soutěţe stolních tenistů probíhají jiţ od
poloviny října a obě druţstva ST-KD Dačice reprezentující dačický region si vedou velmi úspěšně a pohybují se
v popředí jednotlivých tabulek svých soutěţí. Lze si jen
přát, aby v těchto výkonech pokračovala i v novém roce.
Hráči dačického oddílu si vedli velmi úspěšně na
okresním přeboru jednotlivců, který se konal v prvním
prosincovém víkendu v Jindřichově Hradci. V kategorii
starších ţáků se vítězem stal Ondřej Doleţal, v kategorii
dorostenců se stal okresním přeborníkem Vojtěch Havlík
před Lukášem Syrovátkou, který skončil na 2. místě. Vojtěch Havlík se prosadil i v kategorii muţů, kde vybojoval
mezi podstatně zkušenějšími hráči 4. místo a se svým
oddílovým kolegou Petrem Kelblerem ve čtyřhře skončili
na velmi pěkném 3. místě.
Stolní tenisté ST-KD Dačice touto cestou děkují za
přízeň všem svým příznivcům a zvláště sponzorům, kterými jsou Město Dačice a Waldviertler Sparkasse
a přejí jim do nového roku 2012 hodně zdraví, pracovních
i osobních úspěchů.
Zdeněk Havlík
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Informace z knihovny








Pracovnice městské knihovny děkují všem návštěvníkům a čtenářům knihovny za přízeň v roce 2011
a těší se na setkávání i v roce 2012. Všem přejeme
hodně zdraví, ţivotního optimismu a rok s dobrými
knihami ve všech podobách.
Do 22. ledna je v knihovně k vidění sbírka panenek
Barbie Radky Antoňů. Na výstavě se vedle historie
vzniku panenky a jejím vývoji můţete pokochat prohlídkou 268 kousků této nejoblíbenější, ale i nejzatracovanější panenky.
Během vánočních svátků bude v knihovně otevřeno
standardně podle výpůjčních dnů (zavíracím dnem je
pouze úterý). V sobotu bude otevřeno 17. 12. Na
Štědrý den a na Silvestra bude zavřeno.
V úterý 21. února 2012 ve 13:00 h srdečně zveme
seniory a občany nad padesát let na seznámení se
s projektem VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO
VĚKU. Ing. Klára Nehodová z České zemědělské
univerzity seznámí zájemce s tím, co studium obnáší,
jak je organizováno, co od něj mohou účastníci očekávat. Toto seznámení je naprosto nezávazné a je
zdarma. Přijďte se podívat a zeptat, přijdete mezi lidi,
plnohodnotně strávíte čas a třeba se Vám nabídka tohoto studia zalíbí.
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bornou a i tímto jim děkuji. Dotazník byl ověřený a vyzkoušený v dalších knihovnách, takţe jeho závěry jsou
vypovídající. Zúčastnilo se 218 respondentů. Je samozřejmé, ţe nás i v lecčems překvapil a podnítil k přemýšlení, jak zlepšit, co zlepšit lze. Co nelze, je o důslednější
práci se zastupiteli a vedením města. V připomínkách se
několikrát objevil názor, ţe prostory knihovny jsou stísněné, ţe chybí studovna či moţnost lépe zaparkovat kočárek a další potřeby našich uţivatelů, občanů Dačic.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Co přinesla realizace grantŧ Ministerstva
kultury v knihovně?
Ministerstvo kultury vyhlašuje granty pro řadu oborů,
mezi jinými i pro knihovny. V roce 2011 jsme získaly tři
granty. Grant Doplnění knihovních fondŧ pro nevidomé
a slabozraké v MěK Dačice umoţnil rozšíření nabídky
zvukových knih pro handicapované a do fondu knihovny
přibylo celkem 74 nových titulů zvukových knih. Mezi
autory najdete např. S. Monyovou, W. Smitha (Řeka bohů), M. Váňovou, V. Vondrušku, M. Waltariho (Jeho království), detektivky A. Christie, vesnické romány V. Javořické, ale také například J. Pekaře (Postavy a problémy
českých dějin). Realizací druhého grantu Harmonizace
lokálních autorit regionu jihozápadní Moravy s národními autoritami Národní knihovny ČR jsme zlepšily vyhledávání v katalogu knihovny sjednocením různých
forem jmen a pseudonymů autorů pod jedno heslo. Realizací třetího grantu Modernizace technologického vybavení MěK Dačice pro celoţivotní vzdělávání veřejnosti,
rozšíření sluţeb jsme modernizovaly technologické vybavení knihovny. Čtyři nové počítače a současné verze
aplikačních programů i v dalších počítačích pro veřejnost
a nejsme sto let za opicemi. V knihovně se mohou uţivatelé připojit s přineseným notebookem do sítě wifi.

Výsledky dotazníkového šetření o spokojenosti
se sluţbami knihovny
Na webu knihovny www.mkdac.cz najdete dotazník
i podrobné informace o výsledcích dotazníkového šetření
o spokojenosti se sluţbami knihovny. Dotazník obsahoval
4 bloky otázek a hodnotil sluţby knihovny, její vybavení,
prostory, vstřícnost pracovnic a další ukazatele. Mám
velkou radost, ţe pracovnice ve sluţbách obstály na vý-

Pracovnice odboru kultury a CR děkují všem dopisovatelům a inzerentům za jejich příspěvky do městského
bulletinu a těší se na spolupráci při tvorbě Dačického
zpravodaje v roce 2012.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí odboru
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Florbalisté Centropenu po pŧlce sezony
okupují horší střed druholigové tabulky
Po historickém úspěchu - postupu do druhé ligy - stáli
florbalisté Dačic před nelehkým úkolem. V prvních kolech se utkali se všemi favority na postup do vyšší soutěţe. Hned v úvodním kole se nezkušený nováček marně
pral s v loňské sezoně těsně druhým týmem druhé ligy,
zároveň moţná největším favoritem na letošní postup týmem Snipers Třebíč. Po mdlém výkonu mu podlehl
rozdílem třídy - 4:11, kdyţ polovinu branek domácích
zaznamenal Ondřej Novotný.
Druhé kolo a opět další výzva - ex prvoligoví Českobudějovičtí Štíři. V tomto utkání se však Dačice s rolí
outsidera nespokojily a po bojovném výkonu celek Centropenu sahal po zisku tří bodů. Nakonec však po nervy
drásajícím závěru soupeř vyrovnal několik vteřin před
koncem třetí části a v prodlouţení utkání rozhodl ve svůj
prospěch - 6:7pp. K vítězství Dačickým nepostačil ani
hattrick a jedna gólová asistence Kryštofa Kůse. Bod za
remízu v normální hrací době se však počítal, tím spíš,
kdyţ celek z jihočeské metropole v úvodních kolech ţádné body krom zápasu s Dačicemi neztratil. Náročný los
pokračoval domácím utkáním s Táborem. Ten po loňském
třetím místě chtěl i letos útočit na příčky nejvyšší.
TJ Centropen v tomto utkání potvrdil zlepšující se formu
a za vydatné podpory místy neprůstřelného brankáře
Lukáše Vacušky dokázal zvítězit 3:2.
Následující zápas se nesl v duchu derby. Utkání s FbŠ
Jihlava bylo pro většinu zúčastněných svátkem nejen proto, ţe se většina hráčů obou týmů dobře zná. Vyrovnaný
duel rozhodla poslední třetina, ve které Dačice soupeře
téměř k ničemu nepustily a samy dvě rozdílové branky
přidaly. Výsledkem bylo vítězství 8:6, ke kterému dvěma
góly přispěl střelec Ondřej Novotný. O den později Dačice čekal výlet do Pelhřimova. Druhý ex prvoligový tým
v této divizi druhé ligy utkání rozhodl v prvních čtyřech
minutách, po kterých vedl 4:0 a celkové vítězství 11:2
bylo nejen reálným odrazem dění na hřišti, ale především
potřebnou pomyslnou fackou nováčkovi z Dačic.
Ani tato lekce však nestačila a nevydařil se ani násle-
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dující výlet. V zápase ve Svitavách se s ambiciózním
domácím celkem prala i nově příchozí posila - Milan Buřič. Ani jeho asistence na branku Zdeňka Kounka však
nestačila a Dačice odjíţděly s debaklem 1:9. Druhý den
Dačice cestovaly do Bystřice nad Pernštejnem. Druhý
nováček soutěţe se především na domácím hřišti prezentuje houţevnatými výkony, coţ potvrdil i tentokrát.
Po nadějném vstupu do utkání stačila pasivní pětiminutovka na konci druhé třetiny a domácí brankovou smrští
prakticky rozhodli, kdyţ si ve třetí třetině vítězství, na
kterém nic nezměnili ani dvě branky a tři asistence Kůse,
zkušeně pohlídali. Výsledek 8:6 z pohledu domácích
bohuţel jen prohloubil krizi Centropenu.
Následovalo však dvojutkání na domácí půdě, na které uţ byly k dispozici další posily. K týmu se připojila
dvojice talentovaných mladíků, která vyuţila moţnost
hostování z konkurenční Jihlavy - Luboš Deraha a Ivoš
Varhaník. Na utkání s Hradcem Králové, které následovalo, právě tato dvojice nevzpomínala nejlépe. Ve svém
minulém kole ještě v dresu Jihlavy schytali debakl 16:6.
Dačičtí byli však po třízápasovém bodovém půstu vyhladovělí a do zápasu vletěli s velkou chutí. Po závěrečné
siréně se radovali z drtivého vítězství 14:3, na kterém se
podílela hattrickem za rekordních 7 minut právě nově
příchozí posila Luboš Deraha. Za tahouny v tomto utkání
se však právem povaţovali vedle excelentního mladíka
Davida Hajdíka v brance i sedmibodová dvojice Ondřej
Novotný (4+3) a Milan Svoboda (3+4). Abnormální produktivitu však dačičtí střelci bohuţel nepřenesli do následujícího dne, kdy na domácí půdu zajíţděl nepříjemný
soupeř z Litomyšle. V bojovném utkání tahal za kratší
konec domácí celek z Dačic a nakonec nešťastně podlehl
těsně 5:6, kdy se dvěma brankami blýskla druhá Jihlavská
posila Ivoš Varhaník.
Poslední hrací víkend před skoro dvouměsíční zimní
přestávkou absolvovali hráči Centropenu dva veledůleţité
duely s poslední Rtyní v Podkrkonoší a tabulkovým sousedem z Jaroměře. V sobotním duelu byli šťastnější, kdyţ
vybojovali těsné vítězství 4:3 nad Rtyní, kterým se pasovali na šestou příčku v tabulce. Ovšem v nedělním utkání
smolně podlehli Jaroměři 6:8, kdyţ soupeř vítězství pečetil střelou do odkryté branky deset vteřin před třetí sirénou. V nabitém středu tabulky nováčkovi z Dačic tedy po
nedělním duelu patří aţ devátá příčka.
Aktuální tabulka 2. ligy muţŧ, divize III po 11. kolech:
1. Snipers Třebíč
30
2. Spartak Pelhřimov
29
3. FBC Štíři České Budějovice
23
4. FbK Svitavy
22
5. FBC Innebandytos Hradec Králové
20
6. TJ Sokol Jaroměř
14
7. FBC Peaksport Litomyšl
14
8. ASK Bystřice nad Pernštejnem
13
9. TJ Centropen Dačice
13
10. 1. FbK Tábor
10
11. FBŠ Jihlava
9
12. Orel Rtyně v Podkrkonoší
1
Kryštof Kůs, florbal, TJ Centropen
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Dačická futsalová liga

Sportovní okénko TJ Centropen

V sobotu 3. 12. byla v městské sportovní hale zahájena prvními dvěma koly dačická futsalová liga. Ligy se
zúčastní deset amatérských týmů. Hraje se systémem
kaţdý s kaţdým ve dvou kolech. Po dokončení základní
části se utká prvních osm týmů o pohár pro vítěze v tzv.
play off, které se uskuteční 10. 3. 2012. Hracími dny ligy
jsou soboty, od 8:00 do 14:00 h. Místem konání je Sportovní hala Dačice, ul. Sokolská 562, www.dasport.cz.
Pořadatelem ligy je tým Zoufalej Chaos společně s Technickými sluţbami Dačice s.r.o. Aktuální informace o lize
naleznete na www.zoufalejchaos.estranky.cz. Srdečně
zveme všechny fanoušky futsalu, vstup je zdarma.

Oddíl kuţelek - kuţelna v Dačicích

Výsledky prvních dvou kol:
Slavoj - FK Lipolec
7:3
Budíškovice - Černič
7:1
Kotelníci - Slavoj
1:4
FK Lipolec - Budíškovice
2:2
Černič - Bílkov
1:2
Kotelníci - Zoufalej chaos
5:7
FK Sistemo Volfířov „B“ - SK Hradišťko
2:4
Bílkov - Izotopové
6:4
Zoufalej chaos - SK Hradišťko
2:1
FK Sistemo Volfířov „B“ - Izotopové
9:5
Mojmír Holec

ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

NOVOROČNÍ POHÁR 2012
XIII. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 7. ledna 2012 od 9:00 h
 Program: 9:00 - 10:00 h prodej poloţek, zápis, kontrola dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení, 10:20 h
střelby, 13:45 h vyhlášení výsledků, předání cen
 Závod je vypsán na 2 x 20 terčů: 20 lovecká baterie
Laporte, 20 lovecké kolo
 Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm
 Při střelbě je povinná ochrana sluchu,
na LK i ochrana očí
 Občerstvení zajištěno, parkování v areálu střelnice
 Cena poloţky = 300 Kč
Na Vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice
a Okresní myslivecký spolek ČMMJ J. Hradec

Svaz tělesně postiţených Dačice pořádá
ODPOLEDNÍ ČAJE
v sobotu 28. 1. 2012 v hotelu Stadion
K poslechu a tanci hraje od 14:00 h skvělá muzika.

Datum

Čas

13. 1. 19:00
14. 1.
14. 1.
20. 1.
22. 1.

14:00
10:00
19:00
10:30

Kategorie
krajský přebor JČ 2
I. liga muţi
III. liga muţi
Divize Jih
I. liga dorost

Druţstva
Dačice C - Sokol Slavonice
B
Dačice - PSJ Jihlava
Dačice B - PSJ Jihlava B
Dačice D - Sokol Soběnov
Dačice - Sokol Č. Pečky

 Tradiční turnaj Memoriál L. Juráska: 2. 1. - 8. 1.,
program na www.dacice.cz v záloţce Kam za sportem
 Zápasy DAKAL (Dačická amatérská liga pro neregistrované): neděle 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1., 13:00 - 21:00 h
 Moţnost pronájmu kuţelny: od 9. 1., nutno objednat
na kuţelně (kniha pronájmů)
 Okresní mistrovství jednotlivcŧ - senioři: 28. 1., 9:00
- 18:00 h
 Okresní mistrovství jednotlivcŧ - junioři a juniorky:
29. 1., 8:00 - 15:00 h

Oddíl volejbalu:
Turnaj smíšených druţstev dne 28. 1. 2012 v tělocvičně
SŠTO Dačice od 9:00 h.

Oddíl Sport pro všechny
zve muţe i ţeny ke kondičnímu cvičení kaţdé pondělí od
20:00 h do Sokolovny a kaţdé úterý a čtvrtek od 19:30 h
probíhá cvičení zdravotní tělesné výchovy téţ v Sokolovně.
Výbor TJ Centropen Dačice
TJ Centropen Dačice, oddíl kuţelky
pořádá 23. ročník turnaje

„Memoriál Ladislava Juráska“
na 100 hodŧ doráţky
Kdy: 2. 1. - 8. 1. 2012
Kde: Kuţelna TJ Centropen Dačice

Bohoslužby

Plesy

MěKS

MMaG

KINO
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6. 1. v 19:30 h a 7. 1. v 17:00 h
7. 1. v 19:30 h
20. 1. v 19:30 h
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
MISTROVSKÝ PLÁN
OCELOVÁ PĚST
Film USA, česky
Film USA, titulky
Film USA, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
21. a 22. 1. v 19:30 h
25. 1. v 17:00 h
TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk 1. část, film USA, titulky
RODINA JE ZÁKLAD STÁTU, film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Do 6. ledna 2012
Šťastný nový rok - novoročenky Michaela Floriana
Výstava věnovaná 100. výročí narození staroříšského grafika

Do 6. ledna 2012
Svět mandal v tvorbě Ilony Baštářové
Výstavní chodba muzea v I. patře

PF 2012: Přejeme čtenářům bulletinu a všem našim návštěvníkům šťastný nový rok
a těšíme se, ţe se s Vámi uvidíme na našich výstavách a akcích v roce 2012.
Sobota 11. 2. ve 21:00 h, sál MěKS
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 70 Kč

Neděle 26. 2. v 10:00 h, sál MěKS
JAK SE HONZA DOSTAL NA HRAD
Pohádka DS Julie Jurištové - Praha
Vstupné 50 Kč, předprodej

2. - 4. 3., sály MěKS
DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ
XII. ročník postupové divadelní přehlídky
amatérských souborů z celé ČR

Pátek 30. 12., KD Hříšice
POSLEDNÍ LEČ, hraje Preston

Sobota 7. 1., sál MěKS
MYSLIVECKÝ PLES, hraje Universal

Pátek 20. 1., sál MěKS
MATURITNÍ PLES GYMNÁZIA

Sobota 4. 2. ve 20:00 h, sál MěKS
MAŠKARNÍ CANDRBÁL
Hudba Praga 75, vstupné 80 Kč, masky 40 Kč

24. 12. Štědrý den
25. 12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Svátek sv. Štěpána
31. 12. Mše sv. na poděkování
1. 1. Mše svatá

farní kostel sv. Vavřince
Dačice
22:00 h
8:00 h
8:00 h

Pátek 17. 2., sál MěKS
HASIČSKÝ BÁL
Hudba Proměny Třebíč
klášter sv. A. Paduánského
Dačice
15:30 h
10:30 h
8:00 h
15:30 h
10:30 h

kostel Panny M. Karmelské
Kostelní Vydří
22:00 h
8:00, 10:00 h
8:00 h
23:00 h
8:00, 10:00 h

