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Váţení spoluobčané,
přichází doba přípravy na Vánoce, která vrcholí 24. 12., na Štědrý
den. Je to doba adventu, která byla
v lidové kultuře naplněna tradicemi.
Nyní si tento čas nedovedeme představit bez adventního věnce. Je to
období dlouhého, i kdyţ radostného
očekávání především pro ty nejmenší.
Vánoce patří k největším svátkům v roce a slaví se
po celém světě. České Vánoce se staly specifickým pojmem. Jsou plny lidových obyčejů, obřadů a koled, zvyků i pověr.
Tradice je dobré udrţovat, podporuje to soudrţnost
rodiny. Tím, ţe se něco opakuje, má v našem chaotickém
světě uklidňující význam, smysl pro řád a rituál.
Tyto vzácné chvíle si zpříjemňujeme i nákupem dárků, návštěvou přátel, kulturních a sportovních akcí. Při
těchto pro nás velmi radostných okamţicích by neměla
ustoupit duchovní hodnota adventu - skutečný smysl
Vánoc.
Často se nám během roku z různých osobních i pracovních důvodů nedaří zcela naplňovat normy mezilidských vztahů. Na Vánoce máme čas se zastavit, být
k sobě ohleduplní, tolerantní, mít soucit s druhými lidmi.
Můţeme si jenom přát, aby tyto myšlenky a předsevzetí
nás provázely co nejdéle během celého příštího roku.
V dnešní době je dost lidí, kteří mají téměř vše, dosáhli určitého postavení, splnili si většinu dávných snů alespoň těch materiálních. A kdyţ se rozhlédnou po svém
ţivotě, zjistí, ţe ani neví, co cítí - štěstí, nebo prázdnotu.
Někdy schází právě to chybění. Něco, po čem touţíme.
Časem přicházíme na to, co mělo a nemělo smysl,

Zdarma do kaţdé rodiny
Prosinec 2010
jaké jsou hodnoty a jistoty, jeţ třeba marně hledáme.
Někdy svůj omyl nazýváme zkušeností. Člověk nemá
kromě zdraví nic cennějšího a vzácnějšího neţ čas, který
je mu dán.
Při psaní tohoto zamyšlení cítím povinnost zastavit
se u správy věcí veřejných - naší radnice. Při letošních
komunálních volbách došlo k velmi značné obměně na
všech pozicích volených Vámi - občany. I kdyţ hodnotím zatím velmi krátký úsek, mohu říci, ţe tito Vámi
zvolení zástupci přistupují ke svojí práci zodpovědně
a váţí si důvěry a této pocty. Snad bych mohl pro nás
všechny nově zvolené na začátku našeho působení poţádat o určitou míru shovívavosti a tolerance.
Váţení spoluobčané, přeji Vám, ať Vás provází klid,
zdraví, optimismus a dobrá nálada. Odpočinek v kruhu
přátel a rodin, čas strávený se svými nejbliţšími patří
k nejskvělejším vánočním dárkům.
Váţení občané, dovolte mi, abych Vám všem lidem
v Dačicích a místních částech popřál příjemné proţití
svátků vánočních a do nového roku 2011 pak hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů osobních, pracovních i studijních.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Váţení občané Dačic a místních částí,
dostává se Vám do rukou předvánoční číslo městského bulletinu. Je
toho hodně, o čem bych rád napsal
a o co se s Vámi podělil. Tak tedy, ...
Do podzimních komunálních voleb
jsem šel s úmyslem, ţe kdyţ uspěji,
chci přispět svou prací pro další rozvoj města. Ve hře byly všechny varianty, jak se na chodu
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města spolupodílet. Byl jsem připraven být kvalitním
opozičním zastupitelem. Jedno přísloví říká, ţe kdo chce
zaţít úspěch, musí počítat s neúspěchem. Nevěděl jsem,
jak bude vypadat situace po volbách a jak dopadnou
případná koaliční jednání. To, ţe Vás nyní mohu oslovit
jako místostarosta Dačic, je pro mne velká čest a děkuji
za tuto moţnost. Současně si uvědomuji, ţe někteří občané s touto skutečností z různých důvodů nesouhlasí.
Respektuji to, ale současně říkám: „Dejme si šanci
a zkusme vybudovat funkční spolupráci zaloţenou na
kvalitním dialogu“.
Další, velmi významná věc v mém současném postavení je seznamování se s úřadem. Osobně jsem si to pojmenoval tak, ţe „informace jsou v přesile“. Kaţdopádně
s nimi odhodlaně zápolím. Začátky jsou těţké, a to platí
i pro mne. Zasvěcení do problematiky jednotlivých investičních akcí, zastupování obce ve svazcích obcí, valné
hromady, atd. ... . Důleţité pro mé rozhodování je pochopit předchozí plány vedení města a smysluplně směřovat k jejich realizaci. Ve společnosti je novým lidem
dáván čas na seznámení s problematikou úřadu tzv. „sto
dny hájení“. Doufám, ţe je také budu mít k dispozici.
Nyní, kdy pracuji pro město jeden měsíc, si uvědomuji,
jak moc tento čas potřebuji.
V nadcházejícím období nás čeká příprava rozpočtu
města na rok 2011. Budeme připravovat vyrovnaný rozpočet, v duchu dobrých hospodářů. Kdyţ vše dobře půjde, budeme v příštím roce realizovat rekonstrukci Kapetovy ulice ve spolupráci s Jihočeským krajem. To bude
vyţadovat nemalé prostředky i z rozpočtu města. Byť
nám to všem přinese určitou míru nepohodlí, jde o významný krok ke zlepšení tváře města.
Jak jsem jiţ napsal, velké úsilí věnuji seznamování
se s novými věcmi. Velmi oceňuji profesionální přístup
zaměstnanců úřadu. Kdyţ jsem se obrátil při projednávání jakékoliv záleţitosti na kohokoli z nich, setkal jsem se
vţdy s profesionálním přístupem. Měl jsem dostatek
informací, kvalitně zpracovaných a v domluveném termínu.
Blíţí se konec roku. Vánoční svátky jsou symbolem
klidu a naděje. Přeji nám všem, aby dny a týdny, které
přijdou, byly právě ve znamení míru a tolerance. Chovejme se k druhým tak, jak chceme, aby se druzí chovali
k nám. A přání do roku 2011? Zde zavzpomínám na mou
práci v terapeutické komunitě a popřeji nám slovy modlitby Anonymních alkoholiků: „Bože, dej mi odvahu,
abych změnil věci, které změnit mohu. Klid, abych se
smířil s tím, co změnit nemohu. A moudrost, abych je od
sebe dovedl rozlišit".
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Úprava provozní doby MěÚ Dačice
Provozní doba MěÚ Dačice a Infocentra Dačice
bude v pátek 31. 12. 2010 od 8:00 do 11:00 h.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 2. zasedání konaném 8. 12. 2010 mimo jiné:
schválilo rozpočtové opatření č. 22/2010 v těchto
objemech: příjmy -15.298,80 tis. Kč, výdaje
-3.273,60 tis. Kč, financování 12.025,20 tis. Kč
schválilo pravidla rozpočtového provizoria města
Dačice na rok 2011
schválilo název nové ulice v Dačicích, a to ulici Ke
Karlovu. Nově pojmenovaná ulice je částí silnice
III/4076 vedoucí z Dačic do Bílkova. V průmyslové
zóně přiléhající k této komunikaci vznikly výrobní
závody.
schválilo obecně závazné vyhlášky, a to o Fondu rozvoje bydlení Města Dačice, o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, o místním poplatku za komunální odpad a o místních poplatcích
schválilo pravidla a zásady prodeje bytů - III. etapa
schválilo prodej dvou volných bytů v domě č. 223/V,
a to bytu o velikosti 1+2 za Kč 590.590,-- a bytu o velikosti 1+3 za Kč 675.000,-schválilo darování benzínového elektrického agregátu, 2 ks kombinovaných proudnic a skříně na výbavu
pro zásah dačickému středisku Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

RADA MĚSTA
se na své 1. schůzi konané 18. 11. 2010:
seznámila s činností jednotlivých odborů MěÚ a pověřila radního Mgr. Milana Točíka a radního Ing. Richarda Tůmu prováděním občanských sňatků
na své 2. schůzi konané 24. 11. 2010 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 20/2010 v těchto
objemech: příjmy 25,29 tis. Kč, výdaje 25,29 tis. Kč
vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu města
k 30. 9. 2010 a výhled vývoje plnění rozpočtu města
k 31. 12. 2010
schválila starostu města Ing. Vlastimila Štěpána zástupcem města v DSO Mikroregion Dačicko a místostarostu Ing. Jana Bartoška zástupcem města v DSO
Vodovod Řečice
schválila směrnici k provedení inventarizace majetku
města
schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými
sluţbami Dačice s. r. o. na rekonstrukci bytu v domě
č. 87 v ulici U Nemocnice
na své 3. schůzi konané 1. 12. 2010 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 21/2010 v těchto
objemech: příjmy 987,90 tis. Kč, výdaje 987,90 tis.
Kč

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný tajemník MěÚ. Číslo 12/2010. Ročník patnáctý. 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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schválila výši měsíčního nájmu u nově obsazovaných
bytů v DPS pro rok 2011 Kč 28,--/m2 podlahové plochy bytu
vzala na vědomí návrh kalkulace stočného pro město
Dačice a místní části pro rok 2011
vzala na vědomí informaci o omezení a přerušení
provozu v MŠ Dačice v období vánočních prázdnin
schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem
trţiště v roce 2011 s panem Berouskem za vzájemně
dohodnuté nájemné Kč 9.070,-- za kaţdý den pronájmu

Vítání občánků
Dne 20. 11. 2010 přivítal zastupitel Rudolf Hájek
společně s dětmi z MŠ ul. Sokolská v obřadní síni městského úřadu nové občánky města: Silvii Turčinkovou,
Markétu Bastlovou, Jana Bastla, Matyáše Vojtu, Stanislava Plocka, Gitu Koukalovou a Filipa Čurdu.
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Zápis do prvního ročníku základních
škol v Dačicích
Zápis se koná v pátek dne
21. ledna 2011 od 13:00 do
17:00 hodin. Zapsány budou
děti narozené do 31. srpna
2005.
Na ZŠ v Dačicích v ulici
Komenského bude zápis proveden v prostoru školy v ulici
Bratrská.
Na ZŠ v Dačicích v ulici
B. 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.

Dačice na TV Prima
Poslední letošní Zrcadlo Vašeho kraje z Dačic bude
premiérově odvysíláno v rámci regionálního vysílání TV
Prima ve středu 29. prosince v bloku začínajícím od
17:40 h. Pravidelný cyklus této publicistiky bude pokračovat i v roce 2011, tzn. ţe v lednu se na televizní
obrazovce objeví Zrcadlo z Dačic 12. a 26. 1. 2011.
Technické problémy s příjmem signálu byly odstraněny
spuštěním digitálního vysílání z Javořice.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Oficiální web města od ledna v novém

Přijďte zpívat koledy!
V nejpříhodnějším čase, na svátek svatého Štěpána,
v neděli 26. prosince 2010 od 14:30 hodin, se
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích uskuteční opět
větrání kostela a varhan. „Zpívání koled a povídání
o nich“ bude námětem i obsahem větrání. Zpívat
a hrát na historické nástroje budou ţáci Základní umělecké školy v Dačicích pod vedením Richarda Šedy
a ke zpěvu se jistě připojí i ostatní přítomní.
Všechny nadšence zve karmelitán P. Gorazd

Od ledna 2011 připravuje městský úřad spuštění nového oficiálního webu, který naleznou všichni uţivatelé
na známé adrese www.dacice.cz. Provoz a servis bude
poskytovat na základě uzavřené smlouvy firma Galileo
Corporation, s.r.o. Tato firma se sídlem v Chomutově se
specializuje na vytváření webových stránek a v současné
době provozuje weby pro cca 1.500 zákazníků, přičemţ
garantuje mj. kontinuální sledování právních změn
a jejich následnou implementaci do www stránek objednatele.
Hlavním přínosem nové podoby a struktury dačického webu by mělo být grafické oţivení, ale především
zpřehlednění a lepší orientace ve zveřejňovaných informacích. Snahou zpracovatelů nové podoby webu bylo
zachovat navyklou strukturu jednotlivých poloţek hlavního menu a zároveň docílit větší logické návaznosti
a snazšího vyhledávání vloţených sdělení. To, zda se to
povedlo plně, částečně nebo vůbec, mohou uţivatelé po
zprovoznění stránek vyjádřit prostřednictvím webové
ankety nebo zaslat připomínky, nápady a náměty přímo
na odbor kultury a cestovního ruchu kultura@dacice.cz.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Průzkum
V rámci projektu „Efektivita, kvalita, výkonnost
a transparentnost sluţeb a procesů MěÚ Dačice“ jsou
externisty prováděny i průzkumy názorů klientů na fungování úřadu. V této chvíli se ukazuje, ţe valná většina
našich klientů je místní a ţe se na úřad dopravují buď
pěšky, nebo automobilem. Naši klienti nejlépe hodnotí
jednání a vystupování úředníků, jejich chování a ochotu,
v této oblasti jsme dostali průměrnou známku 1,09. Průzkum také ukázal, ţe dvě třetiny klientů nečekali na úřadě
déle jak 5 minut, téměř jedna třetina se dostala na řadu do
10 minut. Všechny uvedené výsledky jsou podloţeny
úsilím mých kolegů a těm bych rád poděkoval za jejich
práci nejenom v tomto roce.
Ing. Karel Macků, tajemník

Obce Mikroregionu Dačicko počtvrté
vybaveny mobiliářem
Jako v předešlých letech podal
Mikroregion Dačicko v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ţádost o vybavení mobiliářem v 9 obcích mikroregionu.
Celkem bylo pořízeno 31 laviček, 27 odpadkových košů, 6 kolostavů, 12 plakátovacích ploch,
2 turistická odpočívadla, 26 pivních setů a 9 úředních desek. Tento
mobiliář rozmístily na veřejných prostranstvích obce
Studená, Horní Slatina, Volfířov, Červený Hrádek, Dačice, Český Rudolec, Dobrohošť, Budíškovice a Peč.
Turistická odpočívadla zhotovil Podnik města Slavonice, s.r.o., lavičky, kolostavy firma KARIM, spol. s r. o.,
úřední desky a plakátovací plochy firma GIFTER s.r.o.,
odpadkové koše firmy KARIM, spol. s r. o. a Jaroslav Fáček, Tábor, pivní sety firma Kunovský s.r.o.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, kdy 70 % celkových nákladů projektu
financoval Jihočeský kraj z Programu obnovy venkova,
zbylých 30 % si financovaly zainteresované obce ze
svých rozpočtů.
Bc. Monika Hlavová, odbor kultury a CR

Městská policie informuje
Město Dačice zakoupilo koncem listopadu 2010 od
firmy DOSIP Servis, s.r.o. ukazatel rychlosti, který byl
městské policii svěřen do správy. Dne 26. 11. 2010 byl
umístěn u benzínové čerpací stanice na příjezdu od Telče.
Ukazatel rychlosti je přenosný, proto po určité době budeme místa měnit, abychom měli přehled o dopravní
situaci i na jiných místech ve městě. Do budoucna uvaţujeme o umístění v ulicích Hradecká, Jemnická, Berky
z Dubé, Kapetova nebo Tyršova a v místních částech
Lipolec, Borek a Velký Pěčín. Tento ukazatel znázorňuje
graficky dosaţenou rychlost ve směru do města, ale zároveň zaznamenává rychlosti vozidel i ve směru ven z měs-
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ta. Kaţdý den dostáváme z ukazatele rychlosti statistické
údaje z obou směrů, kde najdeme počet vozidel, která zde
projela, jejich rychlosti, hustotu provozu v jednotlivých
částech dne a zároveň kdy je v tomto místě pácháno nejvíce přestupků. Do budoucna vás budeme o některých
údajích informovat. Věřím, ţe tento ukazatel rychlosti se
osvědčí a přispěje k větší bezpečnosti v silničním provozu ve městě.
Přikládám kontakty na Městskou policii Dačice: mobil 602 486 070, telefon se záznamníkem 384 420 168,
e-mail mestska.policie@dacice.cz.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník 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 volného bytu č. 1,
ul. Nivy, č. p. 164/IV v Dačicích veřejnosti.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 1 + 0.
Místnost
Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna s WC
Komora
Celkem

Velikost v m2
28,50
4,85
4,81
2,40
40,56

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. 2011 do 31. 12. 2017 s tím ze zájemců, který si
vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
V případě, ţe vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce
od schválení nájmu radou města, nájemní smlouva
bude uzavřena s dalším v pořadí.
Ţádost je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy
budov, číslo dveří 109, Krajířova 27/I, Dačice.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2.
2011 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené

„NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU
č. 1, Dačice 164/IV“
ţádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání ţádosti:

10. 1. 2011 do 14:00 h
(Nejpozději v tento den musí být ţádost doručena na
podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, 380 13 Dačice.)
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Jednotné kontaktní místo

Také o Vánocích vznikají odpady, …

Rádi byste poskytovali své sluţby v Evropské unii?
Chtěli byste v České republice podnikat podle jiného neţ
ţivnostenského zákona? Navštivte Jednotné kontaktní
místo. Dostanete zde bezplatné informace a bude Vám
poskytnuta odborná pomoc v oblasti poskytování sluţeb,
takţe si usnadníte svůj vstup do podnikání.

... a proto nabízíme čtenářům tohoto bulletinu pár
uţitečných a praktických informací.
 Svoz směsného komunálního odpadu proběhne na
konci letošního roku i v úvodu roku příštího beze
změn.
 Svoz odstrojených vánočních stromků provedou
pracovníci Technických sluţeb Dačice v úterý
11. ledna 2011. 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.

Jednotné kontaktní místo poskytuje informace
ohledně:












podnikání v EU, EHP a Švýcarsku,
podnikání mimo ţivnostenský zákon v ČR,
uznávání kvalifikací,
moţnosti řešení sporů s podnikatelem nebo spotřebitelem,
ochrany spotřebitele v jiných členských státech EU,
EHP a Švýcarsku (postup při reklamaci, vrácení zboţí),
řešení problémů se zahraničními úřady (problémy
s uznáním doby pojištění, se získáním zahraničního
ţivnostenského oprávnění, s pracovním povolením,
s daňovými záleţitostmi apod.),
vysílání zaměstnanců do EU, EHP nebo Švýcarska,
podmínek pro zaměstnání v EU, EHP nebo ve Švýcarsku,
obchodování s výrobky v EU, EHP a ve Švýcarsku,
řešení problémů v bezhotovostním styku (neoprávněné
strhnutí platby z účtu apod.).

Vánoce jsou však zejména o něčem jiném. Přejeme
proto všem občanům našeho města …
… ať jsou (ty letošní Vánoce) klidné, spokojené, plné
pohody a třeba i krásně zasněţené,
… ať je (ten nový rok) úspěšný nejen soukromě, ale
i pracovně.
Upřímné poděkování směřuje samozřejmě ke všem,
kteří nakládali se „svými odpady“ tak, jak si přeje naše
obecně závazná vyhláška.
RNDr. Jaroslav Horák, odbor ţivotního prostředí

Taktické cvičení HZS Dačice

Kontakt na jednotné kontaktní místo:
Magistrát města České Budějovice
Obecní ţivnostenský úřad
nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2
370 92 České Budějovice
E - mail: jkm@c-budejovice.cz
Telefon: 386 802 721

Úřední hodiny pro styk s občany a veřejností:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 - 17:00 hod.
8:00 - 15:00 hod.
8:00 - 17:00 hod.
8:00 - 15:00 hod.
8:00 - 14:30 hod.

Kontaktní osoby:
Ing. Lucie Zágorová - samostatný referent JKM
E - mail: ZagorovaL@c-budejovice.cz
Telefon: 386 802 721
Magdalena Lukášová, DiS. - samostatný referent
oddělení registrace
E - mail: LukasovaM@c-budejovice.cz
Telefon: 386 802 722
Zdeňka Jeřábková - vedoucí odboru
E - mail: JerabkovaZ@c-budejovice.cz
Telefon: 386 802 701
Více informací o Jednotných kontaktních místech lze
získat na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu
nebo na oficiálním portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz.
Mgr. Zdeňka Krchňavá, vedoucí ţivnostenského úřadu

Dne 30. 11. 2010 od 9:00 h bylo provedeno taktické
cvičení členů profesionálních hasičů z poţární stanice
v Dačicích v součinnosti s dobrovolnými hasiči ze Studené na Státním zámku v Dačicích. Byly procvičeny
činnosti v dopravě vody, v průzkumu objektu a v přistavení techniky k objektu. Byla prověřena vnitřní hydrantová síť. Na závěr byla provedena prohlídka vnitřních
prostor se zaměřením na hlavní uzávěry vody a energií.
Cvičení stanovené cíle splnilo.
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí

Změna ordinační doby od 4. 1. 2011
oční ambulance u zámku v Dačicích
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 11:00
8:00 - 11:00
7:00 - 11:00
8:00 - 11:00
7:00 - 11:00

12:30 - 15:00
12:30 - 15:30
12:30 - 15:00
12:30 - 15:30
12:30 - 13:30

MUDr. Mario Novák, Havlíčkovo nám. 84/I
tel.: 384 420 729, mobil: 724 189 098
e-mail: ocni.dacice@centrum.cz
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Poděkování
Stalo se jiţ zvykem, ţe na tomto místě Vám pravidelně přinášíme zprávy o tom, co se v uplynulém měsíci
ve městě udělalo nového, které akce byly zahájeny, které
a jak pokračují či které se nám podařilo úspěšně dokončit,
ale také zprávy týkající se běţné údrţby města jako jsou
péče o zeleň, nová výsadba, sečení zeleně či stříhání ţivých plotů, čištění komunikací a mnoho jiných. Listopad
a prosinec jsou posledními měsíci roku a s ohledem na
počasí bychom zde mohli psát převáţně pouze o tom, jak
je odklízen sníh. Jelikoţ je zároveň ještě brzy v tuto chvíli hodnotit rok 2010, dovolte nám na tomto místě, abychom Vám všem popřáli za Odbor správy majetku klidné
a spokojené proţití vánočních svátků a do nového roku
mnoho osobních i profesních úspěchů. Děkujeme Vám za
Vaše podněty a Vaši vstřícnost projevenou v tomto roce
a věříme, ţe v tomto duchu budeme pokračovat i v roce
2011. Děkujeme.
Bc. Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Rozpočtové provizorium na rok 2011
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 8. 12.
2010 schválilo pravidla rozpočtového provizoria města
Dačice na rok 2011:
1. Rozpočtové provizorium se stanoví k zajištění plynulého hospodaření města a organizací jím zaloţených
a zřízených.
2. Rozpočtové provizorium platí od 1. ledna 2011 aţ do
doby, neţ zastupitelstvo města schválí rozpočet města na rok 2011.
3. Běţné výdaje města a jeho organizací se mohou hradit pouze v nezbytně nutné výši.
4. Výdaje na investice jsou pozastaveny, výjimku tvoří
výdaje na akce:
 chodník Borek + lávka 190,00 tis. Kč
 rozšíření křiţovatky Jemnická ul. 150,00 tis. Kč
 rekonstrukce ulice Kapetova 19.000,00 tis. Kč
 PD spojnice chodníku ul. Vyderská, Mládeţnická
50,00 tis. Kč
 rekonstrukce ul. Strojírenská 80,00 tis. Kč
 signalizační zařízení křiţovatka Bratrská ulice
1.350,00 tis. Kč
 ČOV Touţín - splátka 1.940,00 tis. Kč
 opěrná zeď MŠ Sokolská 17,00 tis. Kč
 PD zatrubkování optické sítě 120,00 tis. Kč
 nákup nemovitostí 15,00 tis. Kč
 splátky úvěrů a úroky z úvěrů
 havarijní akce, které takto označí rada města.
5. Příspěvkové organizace města budou dostávat příspěvky ve výši 1/12 příspěvku na běţné výdaje ve
výši 98 % schváleného rozpočtu na běţné výdaje na
r. 2010.
6. K přechodnému financování běţných výdajů po dobu
rozpočtového provizoria lze pouţívat prostředky
z vlastních fondů města.
7. V rámci rozpočtového provizoria lze poskytovat
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půjčky pouze z „fondu rozvoje bydlení“ a „sociálního
fondu“.
8. V rámci rozpočtového provizoria se uhrazují závazky
ze smluv, jimiţ bylo město zavázáno rozhodnutím zastupitelstva města v předchozích obdobích.
Těmito pravidly se bude hospodaření města řídit do
doby schválení rozpočtu na rok 2011.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Odbor správy budov MěÚ Dačice
přeje všem nájemníkům městských bytů
radostné Vánoce a šťastný nový rok 2011.
Dále chci poděkovat za spolupráci všem dačickým
firmám a popřát hodně úspěchů v příštím roce 2011.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

Pár slov v povolebním čase
Letošní komunální volby nám v Dačicích přinesly řadu změn. Kromě úplné obměny ve funkcích starosty
a místostarosty se téměř zcela změnilo sloţení rady a také
v řadách zastupitelů se objevily mnohé nové tváře. Jak se
tyto změny projeví na praktickém fungování města, nechci předjímat. Mohu jen ve skrytu duše doufat, ţe nepovedou ke zhoršení zdejší atmosféry.
S novým sloţením radniční koalice je někdo zcela
spokojen, někomu je to zcela lhostejné a jiný můţe být
hrubě nespokojen. V politice, i té komunální, stejně jako
ve většině dalších oblastí je nemoţné zavděčit se všem.
A je vůbec otázkou, zda jsou snahy o všeobecnou oblibu
u politika něčím víc, neţ jen touhou po pohlazení vlastního ega. Nicméně o podobě zastupitelstva rozhodují voliči
a následně se zvolení drţitelé mandátů snaţí v povolebním vyjednávání vytvořit takový model koaličního uskupení, který by měl zajistit po celé čtyřleté funkční období
dostatečnou stabilitu a zároveň prosazení co největší části
vlastního volebního programu.
Porovnáme-li volební programy jednotlivých stran,
které se v Dačicích volebního klání zúčastnily, pak jistě
není ţádným překvapením, ţe koalici vytvořily ODS,
KDU-ČSL a Moravané. Programy těchto stran se shodují
v mnoha bodech, ale především mají společnou hlavní
myšlenku: jsou zcela jasně konstruktivní a nevymezují se
negativně vůči jakémukoli subjektu.
Ačkoli se podoba koalice vzhledem k výše uvedené
podobnosti programů rýsovala jiţ bezprostředně po
oznámení volebních výsledků, jednání nebyla jednoduchá
a na dačické poměry trvala poměrně dlouho. Kaţdá ze
stran představila trochu jiný pohled na podobu a styl
vedení radnice. V jednu chvíli se rýsovala i taková moţnost, ţe ani strana s nejlepším volebním výsledkem nebude v koalici zastoupena - i to by byl zcela legitimní
postup vyjednávání a zkušenosti s ním máme nejen ze
současné Prahy (koalice bez vítězné TOP 09) a vlády
(bez vítězné ČSSD), ale i z Dačic (volby 2002 a koalice
bez vítězné KDU-ČSL). Nicméně po třech týdnech od
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komunálních voleb jiţ nejen na základě shody volebních
programů, ale i na základě zkušeností z jednání, se zástupci některých dalších subjektů, se utvořil koaliční tým
ve výše uvedeném sloţení.
Na závěr si dovolím vyjádřit svůj názor, proč nedošlo
v Dačicích k vytvoření tzv. duhové koalice ze zástupců
všech stran tak, jak si to někteří přáli. Kromě nezanedbatelné skutečnosti, ţe bychom v programech některých
subjektů jen obtíţně hledali průnik, jsem přesvědčen, ţe
předvolební rétorika zástupců některých stran budoucí
spolupráci značně zkomplikovala. Zároveň v případě
nejširší moţné koalice postrádám smysl voleb - mají-li
spolupracovat všichni se všemi, proč se snaţit voliče
zaujmout a tvořit program, na jehoţ prosazení nebude mít
volební strana ţádnou sílu? Rovněţ jsem toho názoru, ţe
opozice má v zastupitelstvu své místo. Pokud je opozicí
se zájmem o lepší správu věcí veřejných a neomezuje se
pouze na osobní útoky, můţe plnit důleţitou kontrolní
funkci. V neposlední řadě z historických zkušeností vyplývá, ţe příliš široké koalice nemají dlouhého trvání
a jejich uţitečnost je tedy velmi problematická.
Bc. Pavel Kamír, radní města Dačice

Městský úřad Dačice nestávkoval
Ve středu 8. prosince proběhla stávka zaměstnanců
veřejného sektoru. Pracovníci MěÚ v Dačicích však dali
přednost tomu, aby si i v tento den mohli klienti vyřídit
své záleţitosti a provoz všech odborů probíhal bez omezení. Nesouhlas s vládními restrikcemi ve veřejné sféře
mohli zaměstnanci vyjádřit formou dopisu adresovaného
ústředí odborů veřejné správy.
Ing. Karel Macků, tajemník
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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 volného bytu č. 5,
ul. Bratrská, č. p. 303/I v Dačicích veřejnosti.
Jedná se o byt č. 5, o velikosti 2 + 1, který bude
zpřístupněn zájemcům ve středu 5. 1. 2011
v době od 15:00 do 15:30 h
(moţné dohodnout i jiný termín).
Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Chodba
Koupelna

m2
18,40
20,17
7,79
18,48
3,79

Místnost
WC
Balkón
Sklep
Kolna
Celkem

m2
1,22
3,86
10,41
9,43
93,55

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. 2011 do 31. 1. 2012 s tím ze zájemců, který
předloţí nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného,
kterou chce platit za 1 m2 bytu. Nabídnutá částka
musí být vyšší neţ minimální nájemné, které je
35,30 Kč/m2. K výslednému nájemnému bytu bude
připočtena částka 95,44 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 pouţito
losování.
V případě, ţe vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní 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.

KOSMETIKA, PEDIKÚRA
Lenka Habrová
Göthova 66, 380 01 Dačice
Objednávky na tel.: 728 297 217
Dárkové poukázky Otevřeno denně od 16:00 h

Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2.
2011 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU č. 5, Dačice 303/I“ ţádost s nejvyšší nabídkou měsíční částky nájemného, kterou
chce platit za 1 m2 bytu a současně vysloví souhlas
se zaplacením kauce ve výši 1 měsíčního nájmu.
Konečný termín pro podání ţádosti
10. 1. 2011 do 14:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být ţádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1/I, 380
13 Dačice.)
Zájemce se můţe dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 17. 1. 2011 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.

 12/2010

Povolební zamyšlení
Výsledky říjnových komunálních voleb v Dačicích
daly jasný signál změny ve způsobu vedení města. Bohuţel povolební vyjednávání některých zvolených politických subjektů ukázalo pohrdání či aroganci vůči vůli
občanů.
Zvolení zastupitelé za KSČM od začátku podporovali
myšlenku sestavení rady města vycházející z výsledků
voleb s cílem rozumně se dohodnout a společnými silami
bez postranních úmyslů (udělat si z politiky byznys) vypracovat plán jakým směrem se bude naše město
v příštích letech ubírat.
Plně souhlasím s článkem, který napsali v minulých
Ozvěnách Jihozápadní Moravy pánové Tomšů, Stýblo
a MUDr. Řičánek, zejména si velmi váţím jejich vysokého morálního kreditu. Je smutné, kdyţ rozhodují o vedení
města převáţně nezvolení předsedové politických stran
a berou si za vzor naši vrcholnou politiku v republice. Ve
městě, kde si, jak se říká, pomalu vidí kaţdý do talíře, je
to ubohost a občany Dačic to jen odrazuje jít k příštím
komunálním volbám.
Předvolební špinění, psaní článků plných kompilátů,
lţí a polopravd by do našeho krásného města nemělo
patřit, ovšem opak je pravdou. Někteří to povaţují před
volbami za běţné a normální. Mám jiný názor. Oponovat
věcně, konkrétně na základě prokazatelných a jasných
důkazů, které mohou ovlivnit třeba i chod města. Ne vţdy
musí být všechno špatné, přitom je třeba naslouchat všem
vrstvám občanů Dačicka a spravedlivě prosazovat vše
dobré pro lidi i město.
Zavrhuji opozici, která se opírá jen o záměrné lţi,
touhu po moci, mamon a ovládání lidí. Taková opozice
moţná cíleně nahrává druhé straně. Připadá mi přinejmenším podivné, kdyţ zaznělo v povolebních vyjednáváních z úst zvolených kandidátů za ODS a KDU ČSL
i některých Moravanů, ţe jim nevadí zvolení kandidáti za
KSČM Švec, Coufal a Marek, ale vadí jim název strany.
Dobrá výmluva, ţe by voliči KSČM byli občany druhé
kategorie?
Podle mého názoru by si měl kaţdý nejprve zamést
před svým prahem. Lidovcům nevadilo 41 let vlády
s komunisty v Národní frontě a v ODS je hodně kabátníků, kteří byli před listopadem 1989 v KSČ, nebo měli
podanou ţádost ke vstupu do strany. Historie nelţe. Je
zde i druhá varianta, ţe by všichni členové strany a jejich
přisluhovači v listopadu 1989 náhle zemřeli. Mnohým by
se to hodilo, jenţe pravda je někde jinde.
Mnozí pravicoví politici i někteří z řad ČSSD působící na komunální, krajské či vládní úrovni a byli členy
KSČ nebo byli více, neţ loajální k minulému reţimu dnes
nejvíce káţí morálku a poučují, jak je dnešní doba skvělá
a dříve bylo všechno špatné. Vypovídá to o jejich charakteru, coţ se odráţí v dnešní společnosti a tím prohlubuje
její morální úroveň.
Chci říci, ţe nesmyslné politikaření za účelem osobního obohacování na úkor města je třeba výrazně omezit
a především poctivě pracovat a vést město ku spokojenosti všech občanů.
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Závěrem bych chtěl poděkovat jménem zastupitelů
zvolených za KSČM občanům, kteří nás podpořili v komunálních volbách do obecního zastupitelstva a zároveň
bych popřál všem obyvatelům Dačic radostné proţití
svátků vánočních, pevné zdraví, mnoho pracovních úspěchů a štěstí v osobním ţivotě v příštím roce. Ať nám rok
2011 přinese mnoho radosti a spokojenosti.
Vlastislav Švec, zastupitel KSČM Dačice

Nemocnice Dačice, a.s. děkuje
Vedení Nemocnice Dačice, a.s. vyslovuje své upřímné poděkování všem zaměstnancům nemocnice a ambulantních pracovišť za jejich bezmála roční práci, kterou
pro nemocnici a pacienty nemocnice v roce 2010 vykonali. Zároveň přeje všem zaměstnancům klidné a příjemné
proţití svátků vánočních, ať jiţ v kruhu rodiny, nebo na
pracovištích nemocnice v nezbytných sluţbách. Do nového roku 2011 přejeme všem hlavně zdraví, štěstí, hodně elánu a dobré nálady na kaţdý den. Za vedení
MUDr. Miroslava Člupková, předseda představenstva
a Ing. Marta Krechlerová, místopředseda představenstva

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.

SOU zemědělské a sluţeb Dačice
Všem čtenářům a příznivcům našeho učiliště přejeme
pohodu a klid o vánočních svátcích, pevné zdraví
a mnoho úspěchů v roce 2011.
Za vedení SOUzas Mgr. Jiří Doleţal
ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

NOVOROČNÍ POHÁR 2011
XII. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 8. ledna 2011 od 9:00 h
 9:00 - 10:00 h prodej poloţek, zápis, kontrola dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení, 10:20 h střelby
 Závod je vypsán na 2 x 20 terčů: 10 lovecká baterie
Laporte + 10 double, 20 lovecké kolo
 Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm
 Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i očí
 Občerstvení zajištěno
 Cena poloţky = 300 Kč
Na Vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice
a Okresní myslivecký spolek ČMMJ J. Hradec.
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Opustila nás paní Vojtíková
Jako blesk z čistého nebe
přišla zpráva, ţe dne 30. listopadu 2010 zemřela ve věku 77 let
paní Stanislava Vojtíková - roz.
Janků. Věřím, ţe spousta dačických občanů, a nejen jich, si tuto
velice sympatickou, činorodou
paní pamatuje při jejích kaţdoročních návštěvách našeho města
a Slavonic. Dovolte mi, abych v
krátkosti seznámil Vás, spoluobčany, s jejím plodným ţivotem.
Narodila se 15. března 1933 v Dačicích, kde také vychodila základní školu. Pracovala na Místním národním
výboru ve Slavonicích, později v Dačicích na sekretariátu
SČM a poté v tehdejším národním podniku Slavona ve
Slavonicích.
V roce 1950 se hlásí do armády k letectvu a dostává
se do Výcvikového střediska v Ţamberku. Po absolvování testů a zkoušek je jednou z 36 dívek vybraných k pilotnímu výcviku. Absolvuje přípravku pro pilotní ţáky v
Dolnom Kubíně a elementární pilotní školu v Prostějově.
V roce 1953 plní
úkoly osobní přepravy a podpory pozemních vojsk, jako poručík, u Spojovacího
pluku na letišti v Klecanech u Prahy. Zde
létá na různých typech letounů jako
např.: kurýrní K - 65
Čáp, L - 60 Brigadýr
anebo taktéţ kurýrní
Aero 45. U pluku
plnila také různé
funkce. Po rozpuštění
pluku v roce 1962 nastupuje ke stíhacímu pluku do Bechyně a později do Prahy na Velitelství letectva a Protivzdušné obrany státu.
Zde se setkává s pilotkou Marinou Popovičovou manţelkou sovětského kosmonauta - drţitelkou světového rekordu, která jako jediná létala na českém, cvičném
proudovém letounu L - 29 Delfín. Díky ní se podařilo
získat souhlas ministra národní obrany k tomu, aby se
pí Vojtíková mohla přeškolit na letoun L - 29 a pokusila
se tak překonat zbylé světové rekordy v kategorii letů na
uzavřeném trojúhelníku. Nastupuje tedy k výcviku v Košicích a Prešově, které absolvuje v roce 1964. Při dokončování výcviku onemocní chřipkou a následná léčba způsobí váţné zdravotní problémy. Z tohoto důvodu je vyřazena z výcviku.
Aţ do 1. listopadu 1989 slouţí na generálním štábu,
na oddělení letectva a Protivzdušné obrany státu ve funkci operačního důstojníka - specialisty letectva. Do důchodu odchází v hodnosti podplukovník. Ale ani v důchodu
nezahálí a stává se členem Svazu letců (věnovala muzeu

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 9

pozvánku na vůbec první sraz Svazu letců) a do poslední
chvíle velice aktivně pracuje v Nadaci Terezy Maxové.
Její neocenitelnou pomoc poznalo i letecké muzeum
v Dačicích. Vzpomínám si, kdyţ přišla do muzea a hned
ve vchodu mne upozorňovala, co a jak bych měl udělat,
aby to vypadalo dobře. Při loňské besedě s naším náhradníkem, kosmonautem panem Palčákem, mi doslova radila
jak a co zařídit. Opravdu neocenitelná pomoc.
Dalo by se toho napsat mnoho, ale to není účelem tohoto článečku. Jde mi o uctění památky této dobrosrdečné paní s laskavým srdcem. Poslední rozloučení se konalo 6. prosince 2010 ve Velké obřadní síni krematoria
v Praze - Strašnicích. Čest její památce.
Vlastimil Kolomazník,
Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích

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

výkup - prodej - komisní prodej - zástavy
Veškeré staroţitnosti, staré věci z půdy, sbírky po sběratelích
(zlato, prsteny, náušnice, šperky, hodiny, porcelán, šavle,
pohlednice, obrazy, věci z mosazi, cínu, hudební nástroje).
Do bazaru věci zachovalé a funkční. Denně 8:30 - 20:00 h

SDH Dačice bilancoval činnost
za rok 2010

V pátek 26. 11. 2010 se konala v předsálí Městského
kulturního střediska Dačice výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Dačice.
Schůze byla zahájena minutou ticha za všechny zemřelé členy sboru, poté přivítal starosta sboru Vlastislav
Švec všechny přítomné a jmenovitě pozvané hosty. Za
město Dačice nového pana starostu Ing. Vlastimila Štěpána, místostarostu Ing. Jana Bartoška a emeritního starostu pana Rudolfa Hájka. Za Hasičský záchranný sbor
ředitele územního odboru J. Hradec plk. Ing. Jana Všetečku a velitele poţární stanice Dačice npor. Ing. Michala
Hejdu. Za mediální prostředky šéfredaktora Ozvěn Františka Vejvodu a za Jindřichohradeckou TV Mirka Dobeše
a Blanku Horčičkovou.
Následovala volba pracovních komisí, schválení programu. Nejprve vystoupil starosta sboru V. Švec s celkovou zprávou o činnosti v uplynulém roce a poděkoval
všem členům sboru za obětavou práci nejen pro sbor
a zvláště ţenám, bez kterých by spolek mohl jen těţko
fungovat. Téţ poděkoval příslušníkům HZS poţární sta-
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nice Dačice za pomoc při údrţbě techniky a materiálu,
vedení města Dačice za podporu, emeritnímu starostovi
města p. Rudolfu Hájkovi za velmi dobrou spolupráci
v uplynulých letech a všem sponzorům a příznivcům
našeho sboru. Dále byla zhodnocena činnost zásahové
jednotky SDH, kterou přednesl velitel sboru Jiří Kadlec
a upozornil zejména na problémy, které se týkají průjezdnosti ulic s těţkou hasičskou technikou ve městě a na
chybějící legislativu ohledně členů dobrovolných zásahových jednotek. Dalšími body programu byly zpráva
o hospodaření, revizní rady, stav členské základny
a zhodnocení soutěţní sezony.
V diskuzi vystoupili pozvaní hosté a celkově vyjádřili
podporu našemu sboru zejména s vyřešením vhodného,
stálého, důstojného místa pro náš spolek ve městě. Program schůze pokračoval oceněním členů sboru. Vybraným členům byla předána Čestná uznání sboru, okresu
a kraje. Zvláštní ocenění v podobě kytičky obdrţeli členky sboru za svoji činnost od vedení sboru.
Následovalo přijetí 6 nových členů do našeho sboru,
mezi kterými je poprvé v historii i emeritní starosta města
Dačice pan Rudolf Hájek, který jiţ delší dobu sympatizuje s naším spolkem. Konečným bodem programu výroční
valné hromady bylo přijetí a schválení plánu činnosti
SDH na rok 2011 a usnesení VVH. Poté následovalo závěrečné slovo starosty sboru, občerstvení a volná zábava.
Sbor dobrovolných hasičů Dačice
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Pečovatelská sluţba Ledax o.p.s.,
středisko Dačice v roce 2010
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 vedoucí střediska / sociální pracovnice, nově sociální pracovnice, 6 pečovatelek a 2 pracovnice na dohodu. V rámci zkvalitňování dané sluţby v roce 2010 přibyla nová pracovní síla - zmíněná sociální pracovnice.
Tím se středisko Dačice rozdělilo na dva okrsky. Dačice 1 (část Dačic, Slavonice + místní části) s počtem 114
uţivatelů a Dačice 2 (část Dačic a Studená + místní části)
s počtem 126 uţivatelů.
Pečovatelská sluţba Ledax o.p.s. nyní poskytuje pečovatelskou sluţbu 240 uţivatelům, a to ve 3 Domech
s pečovatelskou sluţbou a v terénu. Průměrný věk uţivatele je 76 - 77 let. Nejčetněji poskytovaný úkon je dovoz
a donáška obědů, za 1 kalendářní měsíc se rozveze a roznese kolem 3 136 obědů, coţ je asi 157 obědů denně.

Co poskytujeme našim uţivatelům?

Prodejna ARMY Dačice
Houbařský nůţ určený ke sběru
hub, je vhodný dárek pro vášnivého houbaře (včetně nylonového
pouzdra s výšivkou - lze připevnit
na opasek). Cena Kč 129,-.
Kontakt:
ARMY, Göthova 64/I, Dačice (z nám. směrem k věţi,
poště), tel.: +420 732 581 445, www.shop-army.cz
Otevřeno:
pondělí - pátek 15:00 - 17:00 h, sobota 8:00 - 11:00 h
Všem občanům Dačic a okolí
krásné a klidné vánoční svátky.

Muzejní čtvrtek
Ve čtvrtek 18. listopadu proběhl v dačickém muzeu
další „muzejní čtvrtek“. Jeho přípravu si tentokrát vzal
na starost člen Spolku přátel dačického muzea Richard
David, který neúnavně léta dokumentuje fotograficky
veškeré dění v Dačicích, hlavně na poli kulturním.
Povídání se tentokrát ale neslo v duchu jeho letošní
návštěvy Austrálie, kde jak jinak, hodně fotil a výsledky
v podobě krásných fotografií jsme mohli vidět přímo na
besedě. Besedu „Do Austrálie nejen za klokany“ si
nenechalo ujít přes padesát posluchačů a diváků.
Mgr. Marie Kučerová, MMaG Dačice

Pečovatelská sluţba Ledax o.p.s., středisko Dačice
nabízí základní a doplňkové činnosti, kromě toho také
bezplatné základní poradenství.
Mezi základní činnosti patří:
 Podpora či pomoc při běţných úkonech osobní hygieny - v domácnosti i ve středisku osobní hygieny
 Dovoz nebo donáška jídla
 Běţný úklid domácnosti
 Praní a ţehlení prádla
 Nákup malý
 Nákup velký
 Doprovod uţivatele za osobními záleţitostmi, na
nákup
Doplňkové činnosti doplňují základní činnosti, mezi
nově nabízené úkony v roce 2010 patří:
 Doprava vozidlem poskytovatele
 Pedikúra ve středisku osobní hygieny či v domácnosti uţivatele

Vánoční program v Domě s pečovatelskou sluţbou v Dačicích:
 20. 12. 2010 Vánoční besídka dětí ze ZŠ Komenského Dačice od 9:00 hod.
 28. 12. 2010 Silvestrovské posezení s hudbou v Hotelu Stadion v Dačicích od 9:00 hod.
 28. 12. 2010 Silvestrovské posezení s hudbou ve
Studené od 14:00 hod.
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Za kolektiv pracovnic Pečovatelské sluţby Ledax
o.p.s. ve středisku Dačice přejeme Vám všem poţehnané
a klidné Vánoce. Do nastávajícího roku hodně zdraví,
pokory, rodinné pohody a trpělivosti nám všem.
Vedoucí střediska Marie Cimbůrková,
sociální pracovnice Marie Körberová, DiS.

Reakce na článek
„Jsou Dačice bez bariér?“
Myslím si, ţe průzkum organizace ZVONEČEK určitě nepostihl celé město. Není totiţ moţné, aby v nově
otevíraných provozovnách nebyl umoţněn přístup invalidním osobám. Jako příklad chci uvést naši provozovnu zahradní bufet „Pod věţí“ v Göthově ulici 64/I ve dvoře.
Uţ před sedmi lety jsme investovali nemalé prostředky na
bezbariérový přístup do provozovny a na sociální zařízení. Obojí bylo jiţ mnohokrát vozíčkáři vyzkoušeno k jejich spokojenosti. Proto zástupce organizace Zvoneček,
všechny invalidní spoluobčany /samozřejmě i zdravé/
zveme - přijďte se podívat.
Svatopluk Rod

Pro rozšíření obchodního týmu kanceláře Dačice
hledáme spolupracovníky na pozici

„Obchodní zástupce“
Region působnosti:
Třebíč, M. Budějovice, Ţeletava, Telč, Třešť, Jihlava,
Dačice, okr. Jindřichův Hradec.

Poţadavky:
trestní bezúhonnost, vlastní auto, ochota bezplatně se
vzdělávat, loajalita, vzdělání SO, USO, VŠ dle zařazení.

Nabízíme:
zázemí stabilní firmy, výdělek po zapracování 20 aţ
40.000,- Kč, 30-ti hodinový pracovní týden, moţnost
HPP i VPP.

Kontakt:
kancelář Göthova 66, Dačice, po telefonické domluvě
602 493 770.

Vhodné i pro absolventy škol

Přetiskujeme poděkování města Hejnice, které udělilo
SDH Dačice za pomoc při srpnových povodních.

Den otevřených dveří na SŠTO
Vánočně vyzdobená škola přivítala 25. listopadu přes
dvě stovky návštěvníků jiţ tradičního Dne otevřených
dveří. Letos přitahovala pozornost zejména nově zrekonstruovaná sociální zařízení v tělocvičně i podlaha sportovní haly, která září novým lakem. Někteří z návštěvníků školy vyuţili výjimečné moţnosti nechat si přímo ve
škole upravit účes vyučenou kadeřnicí. Improvizovaný
kadeřnický salon v mezipatře školy měl přitaţlivou formou upozornit na to, ţe ve škole bude otevřen uţ od
příštího školního roku nový 3letý učební obor Kadeřník.
K vidění toho bylo ale ještě mnohem víc.
Ţáci všech učebních oborů prezentovali výsledky své
práce na hlavní chodbě, do školy zavítala personalistka
z partnerské firmy TRW, aby s návštěvníky diskutovala
o podpoře ţáků strojírenských oborů a jejich uplatnění
v praxi. Krátký zpravodajský šot natočila přímo na půdě
školy i regionální televize.
Potencionálním zájemcům o studium byly poskytovány informace v kultivovaném a příjemném prostředí
Studijního a informačního centra, kde bylo moţné začíst
se do nového čísla školních novin Termit. Jiţ tradiční
součástí DOD byly i sportovní soutěţe v tělocvičně
a turnaj v piškvorkách.
Podrobnější informace o průběhu a výsledcích sportovních klání budou zveřejněny na webových stránkách
www.skolatrochujinak.cz v rubrice Sport.
Letošní Den otevřených dveří důstojně prezentoval
školu veřejnosti a ukázal, ţe škola stále umí pruţně reagovat na společenské změny.
Jana Burdová
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Kvítek v Bratislavě zazpíval a zvítězil!
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„Z pohádky do pohádky“
Vánoční výstava ilustrací Josefa Kremláčka

Komorní sbor při ZUŠ Dačice, ve kterém zpívají nejstarší členky pěveckého sboru Kvítek, se ve dnech 2. aţ
4. 12. 2010 zúčastnil 5. Mezinárodního festivalu adventní
a vánoční hudby v Bratislavě. Zde soutěţil v kategorii
„Mládeţnické sbory do 21 let“. Ve stejné kategorii vystupovaly ještě další sbory z Čech, Slovenska a Rumunska.
Soutěţní program komorního sboru byl sestaven
z duchovní a vánoční hudby. Sopránové sólo ve skladbě
Agnus Dei G. Bizeta zazpívala Aneţka Hergeselová. Za svůj výkon získal
náš sbor od poroty 96 bodů a obdrţel
tak zlaté pásmo ve své kategorii. Dostal nejvíce bodů ze všech sborů všech
kategorií. Pouze jeden bod mu scházel
k získání titulu Grand Prix (sbor musí
získat minimálně 97 bodů). Navíc si
Vítězslav Hergesel přivezl domů ocenění pro sbormistra za „příkladnou
práci s mladými zpěváky“.
Soutěţ se konala v zrcadlovém sále Primaciálního paláce, coţ je jeden z akusticky nejlepších sálů v Bratislavě.
Tentýţ den komorní sbor zpíval na vánočních trzích na
Hviezdoslavově náměstí a večer na adventním koncertě
v jezuitském kostele na Františkánském náměstí. Pečlivá
příprava, která probíhala nejen v oficiálním vyučovacím
čase, ale i o sobotách, se vrátila v podobě velkého úspěchu všech děvčat komorního sboru, sbormistra Vítězslava
Hergesela a klavíristky Blanky Henzlové.
Cesta za vítězstvím se uskutečnila za finanční podpory Nadace Ţivot umělce, Města Dačice a Jihočeského
kraje.
MUDr. Hana Musilová

Letošní vánoční výstava v dačickém muzeu
a galerii se nese v duchu
pohádek. Třebíčský malíř, grafik a ilustrátor
Josef Kremláček sám tak
trochu připomíná pohádkového dědečka.
Tvorbou ilustrací pohádek se zabývá jiţ několik desetiletí a ilustruje
knihy nejen českých, ale i zahraničních autorů. Získal
řadu ocenění na kniţních veletrzích a má za sebou i nespočet výstav. Také v Dačicích jiţ několikrát vystavoval
nejen ilustrace, ale také volnou grafickou tvorbu.
Půvabné barevné ilustrace a knihy jsou ve výstavních
sálech doplněny tradiční vánoční výzdobou. Takţe opět
můţete spatřit různé druhy betlémů, perníčky a jinou
výzdobu. Některé pohádky ilustrované Josefem Kremláčkem si můţete na výstavě také zakoupit, stejně jako reprodukce jeho ilustrací.
Přijďte se podívat, třeba se rádi vrátíte do dětských
let pohádek a krásných kníţek. Koneckonců Vánoce,
zimní období a knihy jdou určitě k sobě.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice
Střední odborné učiliště zemědělské a sluţeb
Dačice, nám. Republiky 86
www.souz-dacice.cz, 384 420 451-3,
souz.skola@dac.cz, souz.reditel@dac.cz

Tříleté učební obory
23-68-H/01 mechanik opravář motorových vozidel (ŠVP
automechanik)
41-55-H/01 opravář zemědělských strojů
65-51-H/01 kuchař - číšník (ŠVP - kuchař, kuchař - číšník)
41-51-H/01 zemědělec - farmář (zařazen do stip. programu)
36-67-H/01 zedník (zařazen do stipendijního programu)

Učební obory (hl. pro ţáky ze ZŠ praktické a speciální)
41-55-E/01 opravářské práce (tříletý)
29-51-E/02 potravinářské práce (dvouletý, ŠVP - pečivář cukrovinkář)

Nástavbové studium
65-41-L/51 gastronomie (denní dvouleté)
Vlastní autoškola, vlastní svářečská škola, velký výběr
zájmové činnosti. Všem ţákům škola zajišťuje moţnost stravování a ubytování ve vlastním domově mládeţe.

Stipendijní program Jihočeského kraje
Při splnění podmínek nízké absence a dobrého chování ţáci
získávají:
V 1. ročníku 300 Kč měsíčně a 1 000 Kč za vyznamenání na
konci školního roku. Ve 2. ročníku 400 Kč měsíčně a 1 500 Kč
za vyznamenání na konci školního roku. Ve 3. ročníku 500 Kč
měsíčně a 2 000 Kč za vyznamenání na konci školního roku. Za
vyznamenání při závěrečných zkouškách jednorázově 3 500 Kč,
(celkem 20 000 Kč).
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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.
Našimi příznivci byli:
rodiče ţáků, Město Dačice,
WSPK - pobočka Dačice,
Česká spořitelna - pobočka
Dačice, Biofarm Zuda,
Cukrárna paní Tiché, Lékárna paní Neuţilové, Lékárna paní Gellnerové, PAS-D Dačice, Obkladačství
Josef Kříţ, PEO PECHA ELEKTRO, Elektro Bubeník,
SETO Dačice, Mrazík M + M, Chladírenský servis Martin Denk, Druţina Dačice, GE Money Bank - pobočka
Dačice, ČSOB - pobočka Dačice, Sklenářství Roman
Valena, Zemos Dačice a TEXI Dačice.
Mgr. Alena Benešová

Ohlédnutí za adventem
Pokud pátráme po původním významu adventu, dojdeme k zjištění, ţe by měl být dobou ztišení, rozjímání
a duchovní přípravy na blíţící se oslavu Vánoc. Bohuţel
velice často je pro nás právě konec kalendářního roku
hektickým obdobím plným spěchu. I školní ţivot nabírá
na obrátkách. Je nutné skloubit dohromady zdánlivě protichůdné síly, zvládat záplavu povinností, přípravu celé
řady předvánočních akcí a přitom nezanedbávat to, co je
pro školu prvořadé, výuku. Na druhou stranu je pro nás
hezkou odměnou, kdyţ poznáme, ţe naše snaţení, i kdyţ
bývá provázeno velkým shonem, přináší druhým radost.
Prvním silným signálem, ţe nastal předvánoční čas,
byl v pátek 3. prosince příchod Mikuláše a jeho pomocníků. Ostřílená čertovská cházka z devátého ročníku však
byla trochu zaskočená, kdyţ přišla do prvních tříd a rázem se ocitla v „čertovské škole“, ve kterou se I. A a I. B
proměnily. Paní učitelky a jejich malí čertíci ukázali, ţe
se velkých pekelníků nebojí.
V sobotu 4. prosince se pro změnu linula školou perníková vůně. Vychovatelky ze školní druţiny totiţ stejně
jako v předcházejících letech pozvaly své malé svěřence
k pečení a zdobení vánočních perníčků.
Zeměpisné obzory ţáků 6. aţ 9. ročníku pomáhal rozšiřovat od 7. do 9. prosince sérií poutavých přednášek
o své cestě stopem do Gruzie student gymnázia Vojtěch
Trčka.
Prosinec si není moţné představit bez poznávacího
zájezdu do předvánoční Vídně. Tentokrát vyrazili čtrnáctého nasávat atmosféru slavnostně vyzdobeného velkoměsta ţáci 7. a 8. ročníku.
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Co uţ se stačili naučit, předvedli svým rodičům při
vánočním koncertu ve školní aule 15. prosince ţáci
1. stupně, kteří navštěvují krouţek Flétničky. Starší ţáci
mohli pro změnu stejný den odpoledne změřit své síly ve
florbalovém turnaji se studenty niţších ročníků gymnázia.
Vyvrcholením předvánočního času byl vánoční projektový den (na 1. stupni 16. prosince a na 2. stupni o den
později), kdy ţáci pracovali v tvůrčích dílnách a učili se
vyrábět předměty spojené s vánočními svátky. Na projektový den na 2. stupni v odpoledních hodinách navazoval
Den otevřených dveří. Návštěvníky školy čekala mimo
jiné prezentace činnosti školních krouţků a vánočních
dílen, hudební a dramatická vystoupení ţáků a vánoční
turnaj ve stolním tenise.
Výhled do roku 2011
Co nás čeká v roce 2011? Především se chceme maximálně věnovat tomu, co je hlavní náplní činnosti základní školy, společně s jejich rodiči co nejlépe vzdělávat
a vychovávat naše ţáky a připravovat je pro ţivot.
Vedle toho si v následujícím roce chceme s našimi
současnými i bývalými ţáky připomenout a oslavit výročí
50 let od zaloţení školy. Připravujeme několik akcí, jejichţ vyvrcholením bude oslava v sobotu 18. června, na
niţ budou pozváni všichni naši absolventi.
Mgr. Bohumil Havlík
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Co je nového na ZŠ Komenského
24. listopadu odehráli starší ţáci okrskové kolo ve
florbalu. Turnajem procházeli velmi suverénně (Slavonice 7:2, Dačice B. Němcové 5:3 a Kunţak 5:1).
Podobně úspěšní ale byli i jejich největší konkurenti Gymnázium Dačice. Oba týmy prošly bez ztráty bodu
aţ do závěrečného souboje o postup. Poráţka 1:5 byla
krutá, ale musíme sportovně uznat, ţe tentokrát byl
soupeř lepší. Z individuálních výkonů našich borců
musíme vyzdvihnout střeleckou formu Martina Janáka
(9 gólů) a Petra Čermáka (7 gólů). Děkujeme za reprezentaci.
Ve čtvrtek 25. listopadu jsme byli na dni otevřených
dveří v SŠTO Dačice. Ţáci devátých tříd se účastnili
turnaje ve futsalu, který se jim podařilo vyhrát. Nesportovci soutěţili v piškvorkách, zde získal 1. místo
a pěknou výhru Michal Pefek z IX. A. Všem soutěţícím děkujeme za vzornou reprezentaci, blahopřejeme
k vítězství.
25. listopadu proběhly rodičovské schůzky a schůzka
k volbě povolání pro vycházející ţáky.
Ani letos jsme nezapomněli v pátek 3. prosince připravit našim ţákům mikulášskou nadílku. Deváťáci se
svého úkolu zhostili zodpovědně a byli opravdu báječní. Pokud máte zájem o fotografie, pokochejte se
na našich webových stránkách www.zsdacice.eu.
7. prosince jsme zaţili premiéru ve florbalu. Poprvé se
na turnaj do Jindřichova Hradce vypravila děvčata.
V okresním kole se naše děvčata umístila na velmi
pěkném třetím místě. Gratulujeme!
Ve středu 8. prosince navštívili ţáci 9. ročníku i někteří další zájemci z niţších ročníků výstavu minerálů
v Brně, ověřili si zde své geologické znalosti, prohloubili je a potěšili se i prohlídkou nádherných
polodrahokamů a drahokamů.
Ţáci třetích tříd 9. prosince navštívili největší lidový
mechanický betlém na světě. Zhlédli nádhernou expozici lidových tradic v Jindřichově Hradci. Všem ţákům se Krýzovy jesličky moc líbily. Tentýţ den se
vypravily 1. třídy a II. A do Telče na výstavu hraček.
V pátek 10. prosince jsme ţili přípravou na jarmark,
který proběhne jako součást dne otevřených dveří
16. prosince. V rámci projektu Vánoce pro Afriku vyráběli ţáci se svými vyučujícími výrobky, kterými
podpoří rozvoj školy v Africe.

A co nás ještě čeká?
21. prosince vánočním vystoupením ve školní jídelně
přiblíţíme dětem z mateřské školy blíţící se svátky.
Vánoční besídky proběhnou ve všech třídách naší
školy 22. prosince, kdy zároveň ukončíme výuku
v tomto kalendářním roce. Sejdeme se po vánočních
prázdninách 3. ledna 2011.
Přejeme všem krásné proţití vánočních svátků a šťastné vykročení do roku 2011.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
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Malby v dačické nemocnici
Po výzdobě zdi u leteckého muzea dostali
ţáci výtvarného oboru
Základní umělecké školy Dačice opět příleţitost k monumentální
tvorbě - na ţádost vedení nemocnice pokryli
malbami stěny na oddělení dlouhodobě nemocných. Studenou nemocniční chodbu prozářil veselý strom i slunce,
na zelených kachličkách se objevili barevní ptáčci a kočky. A děti uţ přemýšlejí, jaké motivy vyberou
pro další nabídnuté
prostory. Kromě maleb
přímo na zdi jsou dětské práce ve vesele
barevných rámech i v
novém gastroenterologickém oddělení.
Mgr. Václava Zamazalová, vedoucí výtvarného oboru

Zprávy z Gymnázia Dačice
Poděkování
Ve středu 24. listopadu 2010 předal
ředitel pobočky banky Waldviertel Sparkasse von 1842 v Dačicích pan Karel Geist Nadačnímu fondu
při Gymnáziu Dačice
hodnotný sponzorský
dar v podobě digitální
videokamery Sony.
Kamera, kterou převzali ředitel školy PaedDr. Aleš Morávek a vyučující
informatiky a výpočetní techniky Mgr. Milan Točík, bude
slouţit jako učební pomůcka ve výuce volitelného předmětu digitální technologie ţákům kvarty a pro dokumentování různých aktivit ţáků školy.
Děkujeme bance Waldviertel Sparkasse von 1842 za
významnou pomoc v oblasti modernizace vybavení školy
i za výbornou spolupráci při poskytování finančních sluţeb.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy

„Den otevřených dveří“ 2. prosince 2010
Letošní „Den otevřených dveří“ přinesl ve srovnání
s minulými ročníky jednu podstatnou novinku. Odpolední
vyučování probíhalo v plném rozsahu, a tak mohli návštěvníci vstupovat přímo do jednotlivých vyučovacích
hodin a sledovat práci vyučujících a ţáků. Kromě ukázek
činností a pomůcek se účastníci akce mohli seznámit
s novým vybavením školy v podobě výpočetní a didaktické techniky, vyzkoušet si řešení maturitních testů za-
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dávaných při nedávné maturitní generálce MAG 10 nebo
získat informace o moţnostech a podmínkách vzdělávání.
V rámci čtvrtečního odpoledne si naši školu prohlédli téţ
představitelé Dačic, pan starosta Ing. Štěpán a pan místostarosta Ing. Bartošek.

Okresní a krajské kolo PIŠKVOREK
Z okresního kola postoupili naši borci hladce do krajského, které se konalo v pátek 3. prosince v Táboře. I zde
si vedli velmi úspěšně a obsadili 2. místo. Letošní pravidla pro postup do celorepublikového kola však byla odlišná od loňských - postupovali pouze první, a tak se
jejich soutěţní cesta uzavřela těsně před celostátním
utkáním. Přesto jim děkujeme za úspěšnou reprezentaci
školy a pěkná umístění v předešlých kolech.
Dále, jako jiţ tradičně v tomto období, probíhala
školní kola některých předmětových olympiád, internetová matematická soutěţ a podobně. Více si můţete přečíst
na našich webových stránkách www.gymn-dacice.cz,
nebo třeba sledovat napínavé dění kolem piškvorkového
turnaje na Facebooku.

Ze sportu
Ve druhé polovině listopadu a na počátku prosince
opět proběhlo několik sportovních turnajů. Těmi jiţ tradičními byl florbalový Orion Cup, Mikulášský turnaj ve
stolním tenisu a předvánoční volejbalový turnaj O hrnec
zlaťáků.
Z místního kola florbalového turnaje starších ţáků
Orion Cup postoupili naši přesvědčivým výkonem na
1. místě. Do okresního kola se tedy druţstvo ve sloţení
D. Holeček, M. Diviš, D. Mašát, P. Stejskal, L. Svoboda,
D. Točík, A. Trčka, D. Vacuška a V. Krajíček vydalo
s očekáváním medailového umístění, coţ se nakonec
vyplnilo, protoţe obsadili celkově 2. místo.
Ve čtvrtek 2. 12. 2010 se druţstvo chlapců a dívek
zúčastnilo Mikulášského turnaje ve stolním tenisu, který
se konal v tělocvičně SOUzas v Dačicích. Děvčata si
vedla velmi dobře - v jednotlivcích obsadila první tři
místa v pořadí B. Pykalová, S. Szepeši, K. Hezinová
a obsadila tedy 1. místo v pořadí druţstev. Po roční přestávce tak vybojovala zpět putovní pohár.
Ve středu 8. 12. se v tělocvičnách školy konal jiţ
patnáctý ročník volejbalového turnaje dívek středních
škol „O hrnec zlaťáků“.
Devět zúčastněných druţstev bylo rozděleno do
3 skupin, kde se sehrály úvodní zápasy o pořadí. Podle
umístění pak druţstva sehrála finálové zápasy o výsledné
pozice.
Všechna druţstva podala velmi dobré sportovní výkony. Nejlepší a nejnapínavější zápas sehrála druţstva
gymnázií Třebíč a Telč o 1. a 2. místo, kde aţ do opravdu
posledních podání nebylo rozhodnuto o vítězi, nakonec
zvítězila děvčata z Telče. Naše Áčko obsadilo celkové 3.
místo.
Nyní uţ se všichni těší na nejoblíbenější volejbalovou
akci - Vánoční turnaj třídních druţstev, který se bude
konat v pondělí 20. prosince.
Mgr. Naďa Koprová
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Pro nové kníţky do knihovny …
Váţení a milí čtenáři a uţivatelé
sluţeb knihovny. Jménem všech pracovnic Vám děkuji za přízeň a zájem
o sluţby knihovny, a protoţe konec
roku, zima a vánoční a novoroční
svátky jsou nejlepší příleţitostí dosyta se načíst, nabízím Vám několik tipů z přírůstků ve
fondu knihovny. Přijďte si vybrat, knihovna je otevřena
téměř stále - s výjimkou úterků a svátků - a zkráceného
provozu na Silvestra, kdy bude otevřeno pouze v oddělení pro dospělé, a to dopoledne od 8 do 12 hodin.

Z nových kníţek
Co se týče zahraničních autorů, jejichţ romány jsou
velice oblíbené, máme v knihovně novinky například od:
Simona Mawera (Mendlův trpaslík), Danielly Steelové
(Ţít ze dne na den), Robina Cooka (Zákrok), Kate Mosseové (Zimní přízraky), Paula Coelha (Valkýry), Diana
Kootnze (Tikot) a řadu dalších titulů.
Z českých autorů máme novou kníţku Michala
Viewegha (Biomanţelka), nové romány Vlastimila Vondrušky, napínavé historické detektivky (Zloději ostatků,
4. díl nebo Apage Satanas!). Kdo má rád humor Františka
Nepila, můţe sáhnout po jeho kníţce dosud nezveřejněných sloupků a fejetonů Proč jsem nechodil na Alexandrovce. Zajímavou autorkou je emigrantka ţijící na Novém Zélandu Jindra Tichá, její novinky se jmenují Čas
fíků a Přirozená linie ţenského těla.
Tomu, kdo má rád náročnější literaturu, má
knihovna také co nabídnout: povídky Haruki Murakamiho (Po otřesech) nebo román drţitelky Nobelovy ceny za
literaturu Herty Müllerové (Rozhoupaný dech). Autorka
v něm líčí osud německého obyvatelstva v rumunském
Sedmihradsku, které bylo na Stalinův rozkaz odsunuto
v roce 1945 v dobytčích vagonech do ukrajinských pracovních lágrů, aby otrockou prací splatilo válečný dluh.
Dále jsou to kníţky z nakladatelství Dauphin, dar knihovně - autoři: Dominika Prejdová, Pavel Göbl, Jon Fosse
nebo Raymond Roussel.
Co se týče naučné literatury, je také z čeho vybírat:
Pavel Kosatík (České snění), Magdalena Beranová (Dějiny zemědělství v Čechách a na Moravě), Tomáš Halík
(Divadlo pro anděly), Karel Kaplan (Gottwaldovi muţi),
Stanislava Nováková (Krajířové z Krajku), Radim Uzel
(Nevěra a co s ní), Václav Cílek (Orfeus) nebo Pavel
Štern (Probace a mediace) a řada dalších - kuchařky,
cestopisy, průvodce, memoáry osobností, pro studenty
máme kníţky v angličtině.
Všechny novinky najdete na webu knihovny www.mkdac.cz - online katalog - seznamy a novinky.
Zde si vyberete, za jaké období si novinky přejete zobrazit (15 dní, 30 či libovolné jiné) a v jakém oddělení mají
být vyhledávány - v dětském, dospělém nebo v obou.
Klidné a příjemné proţití svátků, radost z přítomnosti rodiny, přátel a kamarádů a čas na čtení
přeje za všechny
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

MMaG
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5. 1. v 19:30 h
8. 1. a 9. 1. v 19:30 h
14. 1. a 15. 1. v 19:30 h
OBČANSKÝ PRŮKAZ
PŘEŢÍT SVŮJ ŢIVOT
MUŢI, KTEŘÍ NENÁVIDÍ ŢENY
Film ČR, česky
Film ČR, česky
Film Švédsko, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné Vstupné 65 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné
21. 1. v 19:30 h
22. 1. a 23. 1. v 19:30 h
RED: Ve výsluţbě a extrémně nebezpeční
POZNÁŠ MUŢE SVÝCH SNŮ
Film USA, titulky
Film USA/Španělsko, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
26. 1. v 19:30 h
28. 1. a 29. 1. v 19:30 h
HLAVA-RUCE-SRDCE
SOCIAL NETWORK
Film ČR, česky
Film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Do 6. ledna 2011
Z pohádky do pohádky
Vánoční výstava ilustrací Josefa Kremláčka
Doplněna betlémy a vánoční výzdobou
Út - pá: 9 - 12, 13 - 16 h, neděle a 25. 12.: 13 - 16 h
Zavírací dny: 24. 12., 31. 12. a 1. 1.

Do 6. ledna 2011
Region renesance ve fotografii Jana Říhy
Třešť, Telč, Jemnice, Dačice, Slavonice
Výstavní chodba muzea

Bohoslužby

Plesová sezóna MěKS

Pracovnice muzea a galerie přejí všem návštěvníkům pěkné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2011.
31. prosince ve 21:00 h, sál MěKS
SECRET - Silvestrovská taneční zábava
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč
Úterý 28. 12., KD Hříšice
Poslední leč
hraje Preston

Sobota 8. 1., sál MěKS
Myslivecký ples

Pátek 28. 1., sál MěKS
Maturitní ples Gymnázia Dačice
Sobota 12. 2. ve 20:00 h, sál MěKS
Maškarní DISKOPLES
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

9. února ve 14:30 h, sál MěKS
Dětský karneval - pořádá DDM + MěKS
Vstupné 20 Kč

27. února ve 14:00 h, sál MěKS
Pohádka o Kašpárkovi
Vstupné 50 Kč, předprodej

Sobota 22. 1., KD Dolní Němčice
Muzikantský ples
hraje Praga 75
Sobota 5. 2. ve 20:00 h, KD Hříšice
Lidový ples
hraje Hudba z Marsu Revajvl
Sobota 12. 3., KD Budíškovice
I. Seniorský ples
hraje Praga 75

Pátek 21. 1., sál MěKS
Maturitní ples SŠTO Dačice

Pátek 4. 2., sál MěKS
Maturitní ples Gymnázia Dačice
hraje Praga 75
Pátek 18. 2., sál MěKS
Hasičský bál
hraje Praga 75
farní kostel sv. Vavřince
Dačice
22:00 h
8:00 h
8:00 h
8:00 h

klášter sv. A. Paduánského
Dačice
15:30 h
10:30 h
10:30 h
15:30 h
10:30 h

kostel Panny M. Karmelské
Kostelní Vydří
24:00 h
8:00 h, 10:00 h
8:00 h
23:00 h
8:00 h, 10:00 h

Prodejna v prostoru cestovní agentury

Sypané, kvetoucí, bylinné, Ayurvédské a ovocné čaje
přes 90 druhů oříšků a sušených plodů
60 druhů bylinek, koření a směsí
pravý mandlový marcipán, dárkové kornouty, balíčky
15 druhů kávy, cukrovinky
Pondělí - Pátek
Göthova 67/I
8:00 - 12:30 a 13:30 - 17:00
Dačice 380 01
Sobota
Tel.: 728 622 390
8:30 - 11:00
rajorisku@seznam.cz
Pracovnice odboru kultury a CR děkují všem inzerentům
a dopisovatelům za jejich příspěvky do městského zpravodaje a těší se na spolupráci při jeho tvorbě i v roce
2011.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru

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

