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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
2010 - 2014
Po úvodním zasedání zastupitelstva města, které se
konalo 15. listopadu 2010, je zastupitelstvo města Dačic
v následujícím sloţení:
starosta

Ing. Vlastimil Štěpán

(ODS)

místostarosta Ing. Jan Bartošek

(KDU-ČSL)

radní

Ing. Richard Tůma
Bc. Pavel Kamír
Mgr. Milan Točík
Jiří Albrecht
Ing. Jiří Urbánek

(ODS)
(KDU-ČSL)
(Moravané)
(Moravané)
(Moravané)

zastupitelé

Ing. Eva Macků
(ODS)
MUDr. Hana Musilová
(ODS)
Rudolf Hájek
(ODS)
Jaroslav Pokorný
(KDU-ČSL)
Pavel Antonů
(SNK-ED)
Josef Marek
(KSČM)
Jaroslav Coufal
(KSČM)
Vlastislav Švec
(KSČM)
Ing. Luboš Stejskal
(ČSSD)
MVDr. Ludvík Fabeš
(ČSSD)
MUDr. Ladislava Fabešová
(ČSSD)
Lubomír Kloiber
(Změna pro Dačice)
MUDr. Ctibor Blaha (Změna pro Dačice)
Jiří Němec
(Změna pro Dačice)

RADA MĚSTA
na své 112. schůzi konané 3. 11. mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 19/2010 v těchto objemech: příjmy -200,00 tis. Kč, výdaje -237,41 tis. Kč,
přebytek rozpočtového opatření 37,41 tis. Kč
vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu města
k 30. 9. 2010 s přebytkem rozpočtu ve výši Kč
12.983.016,18, splátky úvěru ve výši 3.393.757,02 Kč
a při zvýšení stavu bankovních účtů ve výši Kč
9.589.259,16
schválila dodatky ke smlouvám s Technickými sluţbami Dačice s. r. o. na práce a činnosti prováděné
v roce 2011
schválila poskytnutí jednorázových mimořádných 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 záko-

na č. 108/2006 Sb., dvěma rodinám s větším počtem
dětí a jedné rodině, které byly svěřeny děti do náhradní
péče v celkové částce 60.000,-- Kč
schválila vypovězení nájmu bytu o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěného ve 3. podlaţí domu č. 175/I
v Bratrské ulici v Dačicích podle výpovědního důvodu
uvedeného v § 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku
schválila vypovězení nájmu bytu o velikosti 3+1 s příslušenstvím umístěného v domě č. 89 v Bílkově podle
výpovědního důvodu uvedeného v § 711 odst. 2 písm.
b) občanského zákoníku
schválila uzavření smlouvy o poskytování telekomunikačních sluţeb pro MěÚ Dačice s firmou TELEKORA,
s. r. o. České Budějovice
schválila uzavření smluv na dodávky elektrické energie
pro Město Dačice a jím zřízené organizace s firmou
V-Elektra, s. r. o. Velké Meziříčí
schválila uzavření smluv na dodávky zemního plynu
s firmou Pragoplyn, a. s., Praha 1 - Nové Město
schválila změnu vyuţití finančních prostředků ZŠ
v Komenského ulici a MŠ Dačice

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a obecního rozpočtu.

Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost služeb a procesů MěÚ Dačice
Na základě ţádosti o finanční podporu z OP Lidské
zdroje a zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo vnitra o poskytnutí dotace Městu Dačice na realizaci projektu „Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost sluţeb a procesů“, reg. č. CZ.1.01/4.1.01/53.00099.
Účelem dotace je v rámci oblasti podpory (posilování
institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy)
zmapování a analýza stávajících klíčových procesů, jejich
popis, analýza efektivnosti, rizik a kritických faktorů, návrh optimalizace (zlepšení), realizace optimalizace, návrh
zpětné vazby, realizace zpětné vazby a provedení korekce
v následujících oblastech, které byly vyhodnoceny jako
klíčové pro nastavení systému kontinuálního zlepšování
sluţeb a rozvoje organizace, prostřednictvím klíčových
aktivit, kterými jsou řízení projektu, vztahy s klienty MěÚ,
strategické řízení, hodnocení ve vazbě na strategický plán
a řízení podle cílů, systém controllingu klíčových ukazatelů a reportingu, aplikace modelu Společný hodnotící rámec
(CAF) a proces zadávání veřejných zakázek, jednání RM
a ZM, sledování plnění úkolů a usnesení.
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Realizace projektu byla zahájena 1. 9. 2010 a účelu
dotace musí být dosaţeno ve lhůtě stanovené pro ukončení
realizace projektu, tj. do 31. 8. 2013.
Celkové způsobilé výdaje projektu:
9.178.393,08 Kč
Celkové veřejné výdaje (poskytnutá
7.801.634,11 Kč
dotace): prostředky z ESF
Výdaje obce (spolufinancování):
1.376.758,97 Kč
prostředky obecního rozpočtu
Bc. Monika Nováková, manaţerka projektu

Ohlédnutí za prací odboru správy budov
za rok 2010
Chtěla bych Vás informovat, co vše se udělalo v roce
2010 na bytových domech a nebytových prostorách města
Dačice a co ještě čeká na dokončení.
Jako hlavní akce byla výměna oken v bytových domech 209 a 211/V ul. B. Němcové, 162/V tř. 9. května
a 304/I ul. Bratrská v Dačicích. V těchto domech proběhla
také výměna tabla zvonků a domácích telefonů. Dále se
rekonstruovaly 3 byty v domech 86-88/II ul. U Nemocnice
a na přelomu roku 2010/2011 bude probíhat rekonstrukce
jiţ čtvrtého bytu. Další akce byla rekonstrukce elektřiny ve
společných prostorách domu 190/V ul. Komenského
a 211/V ul. B. Němcové, kde následně proběhlo malování
společných prostor. Malování společných prostor v letošním roce bylo provedeno i v DPS a také zde byla provedena výměna termohlavic na radiátorech. Akcí, která se týkala všech nájemníků, byla digitalizace anténního systému.
Z nebytových prostor za připomínku stojí plynofikace
Obchodního centra v ul. Antonínské a výměna termohlavic
na radiátorech v jednotlivých kancelářích. Na Gymnáziu
Dačice bylo provedeno zazdění dveří a odhlučnění třídy
výtvarné výchovy, poloţení PVC a zbudování ochranných
sítí před okny ze strany duhového hřiště. V lékárně na
Palackého náměstí byly dokončeny opravy venkovní fasády na zadní straně, včetně rekonstrukce vrat. V divadle
v přírodě byla opravena elektroinstalace včetně revize. Ve
dvoře domu 58/I na Palackého náměstí byla vyměněna
vrata vedle leteckého muzea - prostor v uţívání dobrovolných hasičů Dačice. V ZŠ ul. Neulingerova byla provedena oprava střešních oken, oprava boční stěny venkovní
fasády, dále bude provedena výměna vchodových dveří do
školy. V současné době se dokončuje oprava zadní části
venkovní fasády budovy čp. 89 v Bílkově.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

Mikulášské a vánoční dárky
z Infocentra Dačice, Palackého nám. 1
Nabízíme: omalovánky s motivy Dačic, pexeso Dačice,
Pohádky z Jiţních Čech a Šumavy, regionální literatura,
keramika a další upomínkové předměty.
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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. 8,
ul. Nivy, č. p. 163/IV v Dačicích veřejnosti.
Jedná se o byt č. 8, o velikosti 2 + 0.
Místnost
Pokoj s kuchyní
Pokoj
Předsíň
Koupelna
WC
Komora
Celkem

Velikost v m2
28,50
12,75
5,95
5,39
0,94
3,41
56,94

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1.
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 Městském úřadu Dačice,
odbor správy budov, číslo dveří 109, Krajířova 27/I,
Dačice.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 1.
2011 získá ten zájemce, který předloží v zalepené
obálce a zřetelně označené

„NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU
č. 8, Dačice 163/IV“
žádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání ţádosti:

6. 12. 2010 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.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 11/2010. 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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Vítání občánků
Dne 30. 10. 2010 přivítal místostarosta Pavel Habr
společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni městského úřadu nové občánky města: Karla Vacka, Michala
Čásu, Jiřího Svobodu, Lucii Čeloudovou, Tomáše Blahu,
Ondřeje Kadrnoţku, Alici Holčapkovou a Zuzanu Královou.
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Posezení s paní Charouzkovou proběhlo velmi příjemně a vesele, kdyţ nám vyprávěla humorné příběhy ze ţivota. A tak Vám ještě jednou, paní Charouzková, za celou
obec přeji hlavně hodně zdraví, vitality a ţivotního optimismu.
Jarka Hroudová, kronikářka Velkého Pěčína

UPOZORNĚNÍ: uzávěrka zpravodaje
Upozorňujeme všechny inzerenty a dopisovatele městského zpravodaje, ţe uzávěrka prosincového čísla bude
jiţ v pátek 10. 12. 2010.
Své příspěvky a inzeráty zašlete nejpozději do tohoto
data na obvyklou adresu redakce@dacice.cz. Jako kaţdoročně vyjde poslední číslo ročníku před vánočními
svátky. Více informací na tel. č. 384 401 275.

Vánoční koncert
Dačického pěveckého sboru
tradiční vánoční koncert se uskuteční v sobotu

18. prosince 2010 v 18:45 h
v chrámu sv. Vavřince v Dačicích

100 let ve Velkém Pěčíně
28. 10. 2010 oslavila paní Bohumila Charouzková
své jubilejní sté narozeniny.
Jiţ den před narozeninami
paní Charouzkové osobně
pogratuloval starosta Rudolf
Hájek s matrikářkou paní
Evou Chňoupkovou, paní
Nováková z úřadu okresní
správy sociálního zabezpečení, která předala paní Charouzkové nový výměr důchodu, a za obec Velký Pěčín
Luboš Navrátil a Jarka Hroudová.
Při setkání si paní Charouzková zavzpomínala na své
mládí. Narodila se v Kunţaku rodičům Janě a Lambertovi
Burešovým. Rodiče doma tkali a jejich práci chodila se
čtyřmi sourozenci odevzdávat do Strmilova. Vzpomínala i
na maminku, jak nakrájela bílou řepu na krajíčky, dala ji
vařit, a to jedli jako chleba. V roce 1930 začala slouţit
u Bendů ve Velkém Pěčíně. Tak se seznámila se svým
manţelem Leopoldem Charouzkem, se kterým má pět
dcer. Manţel zemřel po 21 letech manţelství na záduchu,
a tak zůstala s dcerami na všechno sama.

 11/2010

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 4

Děti v Dačicích opět vypustí balónky
s přáním Ježíškovi

Listopad v Dačicích a místních částech

Letos se jiţ potřetí sejdeme na akci, kde se pokusíme
společně s ostatními dětmi
v celé České republice vypustit co nejvíce balónků s přáním Jeţíškovi a překonat tak rekord z roku 2008, který
činil 100 858 balónků. Tuto akci, která je součástí projektu
Český Jeţíšek, vyhlásila agentura Agency Je5.

Na Palackého náměstí proběhla oprava schodů v Kancnýřově sadu. V rámci oprav prostředního a dolního
schodiště po pravé straně z pohledu od kašny byla rozebrána stávající schodiště, provedena stabilizace podloţí schodišť, osazeny nové schodišťové ţulové masivní stupně u horního schodiště, u dolního schodiště byly
osazeny stávající a z části nové schodišťové stupně,
bylo opraveno napojení zdi na schodiště a osazeno stávající zábradlí. Práce provedly Technické sluţby Dačice s.r.o.
Na starém hřbitově bylo opraveno schodiště od hrobky
Dalbergů.
V ulici B. Němcové u parkoviště před nákupním střediskem byly opraveny dešťové vpusti.
V ulici Karla Čapka byla provedena oprava veřejného
osvětlení.
Byla zřízena regulační stanice pro jeden okruh veřejného osvětlení. Jedná se o pilotní projekt, jehoţ cílem
je úspora nákladů na energie. Do konce roku 2010
bude probíhat zkušební provoz se záznamem spotřeby
energií.
Z důvodu opakujících se poškození skleněných výplní
oken na budově gymnázia byla před okna nainstalována ochranná síť, která by měla zabránit neúmyslnému
zasaţení oken míčem.
V průběhu měsíce listopadu byl prováděn ořez stromů,
omlazovací probírky porostů apod.
Radou města byl schválen plán zimní údrţby místních
komunikací pro město Dačice 2010/2011, kterým je
upravena zimní údržba komunikací a komunikací
pro pěší v zimním období tj. od 1. 11. 2010 do 31. 3.
2011.
Závady ve sjízdnosti místních komunikací se budou
zmírňovat odklízením sněhu mechanickými prostředky,
zdrsňováním náledí nebo provozem ujetých sněhových
vrstev vhodnými zdrsňovacími materiály (písek, drobné
kamenivo). Komunikace jsou pro účely zimní údržby
rozděleny do 4 skupin:
1. skupina zahrnuje ulice:
Antonínská, Vápovská, Svobodova, Palackého nám., Bezručova, Jiráskova, Sokolská, Bratrská, B. Němcové, Červený Vrch, Ant. Dvořáka, Touţínská.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 9. prosince 2010
na městském stadionu v Dačicích, kde se všichni
zájemci sejdou v 15:15 h.
Po příchodu dostane kaţdý minimálně jeden jiţ připravený nafouknutý balónek s uvázaným přáníčkem. Samotné vypuštění se uskuteční přibliţně v 15:40 h na pokyn,
který zazní z rádia.
Dalším bodem našeho dačického programu bude vylosování výherců, kteří získají drobné vánoční dárečky. Do
losování se děti, které chtějí zkusit štěstí a vyhrát malý
předvánoční dárek, zapojí tak, ţe si doma napíší nebo nakreslí vlastní přání Jeţíškovi. Svoje výtvory po příchodu
na stadion vhodí do velké Jeţíškovy schránky.
Dačické Jeţíškovské setkání bude trvat přibliţně hodinu a pro děti budou na stadionu kromě balónků připraveny
i veselé písničky. Přijďte s námi podpořit tradici českých
Vánoc a vypustit k nebi přání krásných a spokojených
vánočních svátků a překonat tím dosavadní rekord z roku
2008, kdy jen v samotných Dačicích vzlétlo k obloze 795
balónků.
Vypouštění balónků v Dačicích pořádá Město Dačice
a Mateřská škola Dačice, hlavním sponzorem akce je firma PKD s. r. o., Dačice.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Grantová podpora z Jihočeského kraje
Město Dačice, za přispění
grantových programů Jihočeského kraje, realizovalo v letošním roce opravy autobusových zastávek v místních částech Borek, Bílkov, Hostkovice a Velký Pěčín, modernizaci hasičské zbrojnice v Lipolci a výměnu vnitřních dveří v objektu MŠ Bratrská.
Opravy autobusových zastávek: byly provedeny
zejména opravy střech, malířské a natěračské práce, celkové náklady 94 tis. Kč, dotace 60 tis. Kč.
Modernizace hasičské zbrojnice v místní části Lipolec: zateplení stropní konstrukce, záklop z prken a nátěr
betonové podlahy v prostoru skladu poţární techniky,
celkové náklady 59 tis. Kč, dotace 41 tis. Kč. Realizace
této akce byla provedena svépomocí členy sboru dobrovolných hasičů Lipolec.
MŠ Bratrská - výměna dveří: výměna vnitřních dveří v objektu mateřské školy, celkové náklady 77 tis. Kč,
dotace 46,5 tis. Kč.
Libor Kořínek, odbor správy majetku

Dačice

2. skupina zahrnuje ulice:
Za Lávkami, Švabinského, Sv. Čecha, Jemnická (od státní
silnice č. II/408 k ul. Svobodova), Na Výhoně, Jiřího z Poděbrad, Jana Ţiţky, Zahradní, Vlašská, Na Příkopech,
Havlíčkovo nám., Soukenická, U Nemocnice, Severní,
Jiţní, Vyderská, Polní, Větrná, Mládeţnická, Máchova,
Dlouhá, Karla Čapka, Otokara Březiny, Školní, nám. Republiky, Na Vyhlídce, Husova, U Stadionu vč. ulice u garáţí, Dělnická, Soustruţnická, Vokáčovo nám., Neulingerova, Na Rybníčku, Cukrovarnická, Pantočkova, Na Peráčku vč. ulice ke garáţím, Na Jordánku, Strachovského,
Červenkova, Na Sádkách, Pivovarská včetně parkoviště,
Druţstevní, Krátká, Nivy, Příhodova, Kapetova (od státní
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silnice č. II/151 k čp. 80), V Lukách, Na Výsluní, Příčná,
U Třech kříţů.
3. skupina zahrnuje:
místní komunikace v místních částech Bílkov, Dolní Němčice, Borek, Malý Pěčín, Velký Pěčín, Prostřední Vydří,
Hostkovice, Lipolec, Hradišťko, Chlumec a Touţín, spojovací komunikace Hříšice - Malý Pěčín.
4. skupina zahrnuje:
komunikace, u kterých se zimní údrţba neprovádí: Bílkov
- komunikace od kostela dolů, Hostkovice - komunikace
SO 101 a SO 103 v katastru obce.
Sjízdnost komunikací v 1. skupině musí být zajištěna
do 4 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti, sjízdnost komunikací ve 2. skupině musí být zajištěna do 12 hodin od
vzniku závad ve sjízdnosti a u komunikací ve 3. skupině
se sjízdnost začíná zajišťovat po ošetření komunikací v 1.
a 2. skupině. Stanovené limity platí pro místní komunikace
zařazené do 1. skupiny po celých 24 hodin, pro místní
komunikace v 2. a 3. skupině platí v době od 4:00 do
23:00 h.
U komunikací pro pěší jsou v 1. skupině řazeny chodníky podél silnic a místních komunikací z 1. skupiny.
Ošetření těchto komunikací pro pěší bude prováděno nejpozději do 4 hodin od vzniku závad ve schůdnosti. Ve 2.
skupině jsou řazeny méně frekventované komunikace pro
pěší, přechody pro chodce, schody a zastávky. S jejich
ošetřením se začíná aţ po ošetření chodníků v 1. skupině
a musí být provedeno nejpozději do 16 hodin od vzniku
závad ve schůdnosti. Úseky zařazené do 2. skupiny se při
kalamitním sněţení neudrţují - všechna technika bude
směrována na údrţbu chodníků v 1. skupině. Skupina 3.
zahrnuje komunikace pro pěší, u kterých se zimní údrţba
neprovádí. Tyto chodníky jsou označeny informativními
značkami.
Na komunikacích pro pěší se preventivní ošetření neprovádí. Chodci přizpůsobí pohyb na komunikaci jejich
stavu a způsobu ošetření v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Provádí se pouze zmírňování důsledků zimního počasí na vyjmenovaných úsecích chodníků
v 1. a 2. skupině. Vzhledem k rozsáhlosti materiálu zde
nejsou uvedeny jednotlivé komunikace pro pěší dle zařazení do skupin. V případě zájmu je Operační plán zimní
údrţby místních komunikací pro Město Dačice 2010/2011
k nahlédnutí na webových stránkách města nebo na odboru správy majetku.

Místní části
V jednotlivých místních částech byly nainstalovány
nové plakátovací plochy. Vylepování na tyto plochy je
zpoplatněno. Bliţší informace o moţnostech vylepování
podá O. Svoboda, ředitel Městského kulturního střediska
Dačice, na telefonním čísle 384 401 279 nebo e-mailu
meks@dacice.cz.
Hostkovice
Na základě podnětu občanů a občanské komise v Hostkovicích byl vypracován návrh na řešení dopravní situace v této místní části. V současné době je tento návrh ve fázi schvalování.
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Dolní Němčice
Pokračovaly práce na opravě fasády budovy občanské
komise (bývalé školy).
Malý Pěčín
V měsíci listopadu byl odstraněn nános naplavenin
z místní komunikace na návsi, očištěny obruby a opraveno osazení dešťových vpustí.
Velký Pěčín
Byla přesunuta orientační mapa vedle úřední desky
u mostku tak, aby byla přístupná z kolemvedoucí cyklotrasy.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Česká televize natáčela na Dačicku
Správní obvod Městského úřadu Dačice se vyznačuje
celou řadou biologicky hodnotných lokalit charakteru
rašelinných luk či suchých stepních trávníků. Některé
z těchto lokalit jsou jiţ řadu let, za aktivní spoluúčasti
odboru ţivotního prostředí Městského úřadu Dačice při
přípravě jednotlivých akcí, pravidelně udrţovány z prostředků Programu péče o krajinu. Při stanovení způsobu
údrţby se vţdy vychází z konkrétních potřeb dané lokality, a tak se někde kosí a odstraňují se náletové dřeviny,
někde se upravuje vodní reţim lokality a jinde zase uvidíme pasoucí se ovce a kozy.
Dačicko patří mezi oblasti intenzivně vyuţívající prostředky nabízené z výše zmiňovaného programu. V rámci
Jihočeského kraje byla v letošním roce na podporu aktivit
směřujících do údrţby biologicky cenných území uvolněna částka 1 250 000,-- Kč, přičemţ na Dačicko připadla
téměř polovina tohoto finančního objemu (550 000,-- Kč).
Nemůţe být tedy překvapením, ţe „dačické“ koncentrace
širokého spektra cíleně udrţovaných lokalit a místních
znalostí pracovníků odboru ţivotního prostředí Městského
úřadu Dačice vyuţila i Česká televize při natáčení dalšího
publicistického pořadu z cyklu „Přidej se“, který se bude
věnovat právě údrţbě biologicky a krajinářsky cenných
lokalit v rámci Programu péče o krajinu. Pokud jste tedy
zasedli ve středu 24. 11. letošního roku k televizním obrazovkám, určitě jste se přesvědčili, ţe se zachováním krás
naší přírody to jde myslet opravdu váţně.
Ing. Jiří Müller, vedoucí odboru ţivotního prostředí
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Sdělení k výplatě příspěvku na péči
Sdělujeme všem příjemcům dávky sociální péče - příspěvek na péči, ţe v měsíci prosinci 2010 a zřejmě i v následujících měsících bude výplata této dávky Městským
úřadem v Dačicích provedena se zpoţděním, a to v důsledku opakovaného pozdního obdrţení finanční dotace
z Ministerstva financí. V měsíci listopadu 2010 tato situace jiţ nastala, čehoţ si mnozí příjemci jistě povšimli. Ţádáme tedy všechny příjemce příspěvku na péči, aby s pozdějším termínem výplaty v následujících měsících počítali.
Věra Janáková, vedoucí odboru sociálních věcí

Informace k výměně řidičských
průkazů vydaných v období
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000
Tyto řidičské průkazy jsou drţitelé povinni vyměnit do
31. prosince 2010. Podle údajů k 46. týdnu zbývá
v našem regionu vyměnit ještě 561 ŘP.

Informace živnostenského úřadu
Odbor obecní ţivnostenský úřad Městského úřadu
v Dačicích vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455 / 1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů. V obvodu své působnosti spravuje 3.154 podnikatelů, kteří mají platné ţivnostenské
oprávnění, z toho je 2.427 podnikatelů aktivních. Tito
podnikatelé mají 4.249 ţivnostenských oprávnění, z toho
3.349 aktivních. V letošním roce přibylo 189 nových podnikatelů, ve správním řízení bylo zrušeno 72 ţivnostenských oprávnění. V ţivnostenském rejstříku bylo zaznamenáno 501 údajů týkajících se přerušení a pokračování
ţivnostenského podnikání. Dále bylo zaznamenáno 220
změn týkajících se údajů o provozovnách podnikatelů,
bylo provedeno 193 kontrol. V ţivnostenském rejstříku
bylo zaznamenáno 4.446 úkonů. Všechny výše uvedené
údaje platí pro období od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2010.
Mgr. Zdeňka Krchňavá, vedoucí ţivnostenského úřadu

Jsou Dačice bez bariér?
Průzkumem o.s. Dačický zvoneček jsme k našemu
nemilému překvapení zjistili, ţe většina obchodů, restaurací, bank, MěKS, kina včetně MěÚ není dostatečně nebo
vůbec přizpůsobena pro vstup tělesně postiţeným, seniorům, ale i maminkám s kočárky.
Upozornili bychom zejména na Katolický dům,
v němţ je kino, městské kulturní středisko, které jsou absolutně nevyhovující a brání handicapovaným účastnit se
kulturních akcí. Na městském úřadě je několik důleţitých
míst, kam se člověk na vozíku nedostane - jedná se
o kancelář matriky, pasů a občanských průkazů.
Našli jsme jen několik objektů, které jsou vcelku pro
tyto skupiny lidí přístupné. Jedná se o banku Waldviertler
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Spaskasse, Českou spořitelnu, Ana papír, Norma, Lidl,
Penny market, potraviny Štěpán, obuv u Havlíků, Texi,
potraviny Flop, na Červeném vrchu - Jednota, lékárna,
cukrárna Tichá. Z restaurací jediná plně vyhovující jak
přístupem, tak i bezbariérovým soc. zařízením, je Pizzerie
U kmotra. Na dnešní dobu dost málo, nemyslíte?
Chtěli bychom za naše handicapované spoluobčany
apelovat i na ostatní subjekty. Věříme, ţe nejste lhostejní
a je ve vašich silách (ve většině případů), jen zpřístupnit
vchod do vašich objektů. I handicapovaní lidé jsou dobří
zákazníci!
Za Dačický ZVONEČEK o.s.
Jitka Denková a Ludmila Rehartová

Je městský úřad bez bariér?
Při rekonstrukci chodníku
před radnicí jsme v roce 2007
nechali vytvořit bezbariérový
vstup do infocentra a úřadu.
Pro snadnější přístup na matriku a k vyřizování občanských
průkazů a cestovních pasů jsme
nechali zhotovit přenosné nájezdy (v případě potřeby budou
během chvilky nainstalovány
pracovnicemi správního odboru). Obojí si tehdy vyzkoušela
paní Michálková a vyslovila spokojenost s těmito úpravami. Na základě jejích dalších doporučení jsme také nainstalovali nové zvonky, které jsou snadno dostupné pro
spoluobčany na vozíčku. Přesto stále nejsou některé kanceláře bezbariérově přístupné. V těchto případech jsme
připraveni obslouţit zdravotně postiţené klienty v prostorách, do kterých se bez problémů dostanou. Celou situaci by také mělo v budoucnu usnadnit plánované Komunitně správní centrum Dačicka, vzniklé propojením budov
čp. 1 aţ 5. V rámci tohoto centra by se mělo řešit i Městské kulturní středisko.
Ing. Karel Macků, tajemník

Výběrové řízení pro nového pracovníka
Sdruţení Meta, o.s., které provozuje adiktologické
sluţby na okrese J. Hradec, hledá pro svoji činnost
nového zaměstnance na místo

terénní pracovník (práce s uživateli drog).
Požadujeme: dokončené středoškolské vzdělání, výhodou jsou pracovní zkušenosti v oblasti zdravotnictví nebo sociální práce, nebo v neziskovém sektoru,
znalost práce s PC, osobnostní předpoklady pro práci
s uţivateli drog.
Zájemci zašlou do 30. 11. 2010 na adresu: Sdružení Meta, o.s., Masarykovo nám. 168/III, 377 01
Jindřichův Hradec: ţádost a strukturovaný ţivotopis, kopie dokladu o posledním ukončeném vzdělání,
případně další osvědčení z kurzů a výcviků, seznam
adres na předchozí zaměstnavatele.

 11/2010

Naše dačická Naděje
Dačice jsou městem malým
svou rozlohou, ale velkým díky
svým obyvatelům. Ráda bych těchto
pár řádků věnovala právě jedné
dačické osobnosti, která jiţ několik
desítek let zdobí naše město. V říjnu
oslavila krásné kulaté narozeniny
váţená paní Naděje Jahelková.
Elegantní dáma, kterou snad není
třeba ani představovat. Ţena velkého jména. Charismatická umělkyně, jeţ celý svůj ţivot
rozdává radost ostatním.
Svým optimismem je tato dáma vzorem pro mnohé
z nás. Obdivuji její vášeň, se kterou se po hlavě pouští do
boje za dačickou kulturu. Obdivuji její úsilí, se kterým dává vzniknout novým scénářům. Obdivuji její vitalitu, které
často nestačí ani mladí pardálové. Obdivuji její zápal, se
kterým nechává oţívat postavy na jevišti. Na jevišti, které
znamená svět. Ano, Dačice se také díky N/naději staly
městem, které znají lidé i na druhém konci republiky.
Strávila jsem s paní Jahelkovou v divadle několik let.
Byly to okamţiky vskutku nezapomenutelné. Byla múzou
divadla. Byla jeho dechem. Tím pro mne stále je a vţdy
i bude. Dokázala pobavit. Dokázala inspirovat. Dokázala
nadchnout. A dokázala dokonce mnohem více - vytvořila
přátelskou atmosféru, ve které se zformovala skupina mladých lidí, kteří se pravidelně setkávají a předávají radost
z umění dál. Jméno Naděje Jahelkové je s Dačicemi neodmyslitelně spjato. Těmito řádky bych jí chtěla vyjádřit
svůj obdiv a úctu. Zároveň bych této charismatické dámě
ráda pogratulovala k ţivotnímu jubileu a vyslovila přání
všeho dobrého do budoucna. Říká se, ţe naděje má hluboké dno. Ale ta naše dačická Naděje má především můj
hluboký obdiv.
Barbora Kučerová, DS Tyl

Policisté uchvátili děti v mateřské škole
O tom, ţe i s policisty můţe být zábava, se ve středu
10. listopadu přesvědčily děti v Mateřské škole Bratrská
v Dačicích. Do školky na pozvání učitelek dorazil tatínek
Honzíka, zkušený policista Libor Klimša a téměř dvě hodiny se věnoval nadšeným předškoláčkům. Zodpověděl
mnoho zvídavých dotazů a předal dětem také spoustu
uţitečných rad nejen ohledně bezpečnosti na silnicích.
Celý projekt byl kolektivním nápadem učitelek z MŠ
Bratrská. Danému tématu se věnovaly celý týden a na
návštěvu policisty připravovaly děti formou různých her,
úkolů a cvičení. Libor Klimša dorazil v dobré náladě a na
zahradě školky se mu podařilo vytvořit přátelskou atmosféru. Vysvětlil dětem hlavní zásady bezpečného pohybu
po městě, chlapce si získal houkačkou ve svém sluţebním
autě, děvčata zase svým přátelským tónem. Děti byly
nadšené.
Pan Klimša uskutečnil návštěvu mateřské školy pod
záštitou svého nadřízeného, nadporučíka Jaroslava Doleţalova. Pro děti měl přichystané nečekané překvapení své dva kamarády, psovody z jindřichohradeckého útvaru
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cizinecké policie. Profesionalita psovodů si děti okamţitě
získala a dva vlčáci Cirr a Larry byli třešničkou na dortu.
Starší Cirr poslušně plnil příkazy svého pána a předvedl
předškoláčkům i to, jak umí rychle zastavit prchajícího
zločince. Mladší Larry se potom s dětmi pomazlil a zaštěkal jim na rozloučenou.
Policisté odcházeli za bouřlivého potlesku a nadšené
děti se vracely do tříd plné pěkných záţitků a nových
vědomostí. O opravdové pistoli, cyklistické přilbě, neprůstřelné vestě nebo pejscích si povídaly ještě celý zbytek
dne. Netradiční dopoledne tak přineslo spoustu radosti
a veselých okamţiků nejen jim, ale také nám, učitelkám.
Snad si příjemnou spolupráci ještě někdy zopakujeme
a policisté si zase přijdou za dětmi popovídat a ukázat jim,
ţe se jich není třeba jenom bát.
Za kolektiv učitelek MŠ Bratrská, Lenka Kučerová

Návštěva rakouské mateřské školy

V úterý 9. 11. 2010 se 11 učitelek dačických mateřských škol zúčastnilo sousedské návštěvy předškolního
zařízení v rakouském Gross Sieghartsu. Tuto zajímavou
akci pro nás zorganizoval pan Karel Chalupa a zároveň se
ujal i funkce tlumočníka.
Mateřská škola byla postavena před 10 lety, tedy jiţ
v moderním stylu. Ve středu budovy je prostorná vzdušná
hala, jsou zde umístěny šatny, vstupy do čtyř barevně
rozlišených tříd, tělocvičny, jídelny a na zahradu. Netradičně působilo zařízení tříd. I kdyţ jsou menších rozměrů,
kaţdé dítě si najde svůj koutek - mohou vyjít po schodech
do vestavěného patra, pod ním se nacházejí „polštářové
skrýše“. Ve středu třídy jsou stolečky, s auty či stavebnicemi si děti mohou hrát v koutku sníţeném jedním schodem. Nápaditá podzimní martinská výzdoba nás provázela
na kaţdém kroku.
Informace o mateřské škole nám podala paní ředitelka
a zástupce radnice. Prostřednictvím překladu pana Chalupy jsme se dozvěděly o systému provozu a financování
mateřské školy. Děti chodí do školky především na dopoledne a nosí si svačiny z domova. Kdo má zájem, zaplatí
dítěti oběd, který se dováţí z restaurace. Odpoledne bývá
výrazně méně dětí a scházejí se v jedné třídě. Zajímavé
bylo porovnání hygienických norem obou zemí. Rodiče
platí školné určené k nákupu pomůcek.
Příjemně strávené odpoledne nás obohatilo o mnoho
nových poznatků a zkušeností a na jaře se těšíme na návštěvu našich rakouských kolegyň.
Soňa Schlosserová
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Univerzita třetího věku už i v Dačicích
Stejně tak jak se to stalo jiţ dobrým zvykem ve velkých městech, zejména v těch, ve kterých sídlí některá
z vysokých škol, sdruţených v Asociaci univerzit třetího
věku, tak i v Dačicích vzniká v současné době Konzultační středisko Virtuální univerzity třetího věku, zkráceně
VU3V. Uţ z názvu univerzity je zřejmé, ţe v zájmu maximálního přiblíţení svým studentům, vyuţívá instituce
maximálně nejmodernější komunikační prostředky pro
zabezpečení výuky, zejména internet.
Lidé se dnes doţívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně
podílet na společenském dění. Udrţení této kondice však
vyţaduje aktivní přístup k ţivotu. Jedním ze způsobů
činorodého přístupu ke stáří je vzdělávání, které se pro
seniory stává prostředkem pro hledání cesty, způsobu
ţivota, hodnot ţivota, pro poznávání moţností, ale i nutností v ţivotě. Je chápané jako ţivotní hodnota sama
o sobě, jedna z moţností „dobra“ v ţivotě, poţitek ducha,
který můţe a má být přístupný všem.
Univerzita třetího věku je aktivita s jiţ více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v různých podobách na téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, ţe
celkově je nabízeno více jak čtyři sta různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé České republice asi 16 000 seniorů. Tato výuka je však aţ na výjimky
vázána na univerzitní, tedy především krajská města. Pro
většinu seniorů z menších měst a venkova je tato moţnost
aktivního stáří nedostupná.
V této chvíli se nám však naskýtá jedinečná příleţitost
vyuţít moţnosti rychle se rozvíjejících informačních
a komunikačních technologií a tak, jako v jiných zemích,
zpřístupnit seniorské vzdělávání co moţná největšímu
okruhu zájemců a tím poskytnout stejné příleţitosti všem
seniorům bez rozdílu místa bydliště.
Vyuţitím internetu se výuka můţe přesunout doslova
aţ do obývacího pokoje studenta. Avšak není vůbec podmínkou, aby kaţdý student ovládal okamţitě na vysoké
uţivatelské úrovni internet, protoţe vlastní výuka probíhá
v konzultačním středisku a přednášky jsou studentům
promítány na plátno jako v kině. Po přednáškách následují
odborné diskuze vysvětlující přednášenou látku a případně i testy. Kaţdý student získá přístup k aktuální přednášce a má moţnost promítnout si ji i opakovaně. Výhodou
je, ţe přednášky jsou namluvené nejlepšími odborníky
v uvedeném oboru a při jejich natáčení je moţné vyuţít
různých názorných pomůcek a animací.
Výuka na Virtuální univerzitě třetího věku probíhá
stejným způsobem jako je tomu při pravidelném studiu.
Školní rok je rozdělen na dva semestry. Podzimní semestr
bývá zahájen vţdy na počátku školního roku a končí zpravidla do vánoc. Jarní semestr začíná v únoru a končí koncem měsíce května. Látka jednoho semestru je soustředěna zpravidla do šesti přednášek, kaţdá přednáška je zpřístupněna na stránkách www.e-senior.cz studujícímu nej-
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méně dva týdny. Na závěr kaţdého semestru je po úspěšném zvládnutí testů vystaven studujícímu Pamětní list,
který je úspěšným absolventům předáván slavnostně. Po
absolvování 6 semestrů obdrţí účastník Certifikát o absolutoriu Virtuální univerzity třetího věku. Přitom nerozhoduje pořadí, v jakém absolvoval semestry ani časová návaznost. Senior tedy můţe kdykoliv přerušit studium
a opět se k němu vrátit.
Studium na VU3V bylo zahájeno v Dačicích pilotním
semestrem, který je zdarma a obsahuje 4 přednášky kurzu
o astronomii. Přihlásit ke studiu se mohou senioři kdykoliv v průběhu semestru a dokonce je moţné dohodnout
i individuální studium s cílem dohnat jiţ dříve probranou
látku. Studentem VU3V se můţe stát kaţdý důchodce,
který vyplní přihlášku ke studiu (můţe to být i invalidní
důchodce starší 50 roků). Výhodou je přístup na internet
z domova, ale ne podmínkou. O přihlášku ke studiu můţe
zájemce poţádat přímo na stránkách VU3V, nebo na telefonním čísle 774 414 991, Ing. Miloš Procházka.
Projekt Virtuální univerzity třetího věku je na počátku
a stále se rozvíjí. V současné době je natočeno 13 semestrálních kurzů přednášek na různá témata a výroba dalších
probíhá. Tvorba nových kurzů je financována částečně téţ
z finančních prostředků získaných od přihlášených studentů ve formě jednorázového poplatku na počátku kaţdého semestru. Poplatek je stanoven na částku 200,- Kč za
semestr a bude placen vţdy před zahájením semestru. Na
tématu kurzu následujícího semestru se dohodnou účastníci vţdy na konci předchozího kurzu.
Konzultační středisko v Dačicích vzniklo za aktivní
spolupráce pracovníků městského kulturního střediska
v jejich prostorách. Přednášková soustředění začínají vţdy
v 16:00 h a jejich délka je zpravidla 2 hodiny. Přednášky
probíhají v malém (komorním) sále MěKS a k dnešnímu
dni je přihlášeno 15 studentů. S organizací VU3V v Dačicích se účastní dále i manţelé Kalábovi a jejich časopis
Jarmark, za coţ jim patří dík všech současných i budoucích studentů VU3V v Dačicích.
Kontakty a informace: 774 414 991, www.e-senior.cz,
milospro@tiscali.cz.
Ing. Miloš Procházka

Já bych rád k BETLÉMU...
22. a 23. prosince od 18:00 h
Srdečně Vás zveme na ţivý Betlém
na Palackého nám. v Dačicích.
Účinkují a pořádají: DS Tyl + studio Tyláček Dačice,
sbory ZUŠ Dačice a MěKS Dačice.

V neděli 5. prosince od 10:00 do 17:00 h

MIKULÁŠ POD PAROU
Jízda parním vláčkem po úzkorozchodné trati,
parní stroje, modely, mikulášská nadílka a občerstvení.
Antonínská ul. 75, Dačice
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Vás zve

1. 12. 2010 od 9:00 do 15:00 h na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
spojený s prodejní výstavkou prací našich
ţáků a s malou ochutnávkou.

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Návštěva městské knihovny
Ve středu 6. 10. se naši ţáci zúčastnili besedy v Městské knihovně v Dačicích. Letošním tématem byly pohádky. Děti si s sebou donesly své oblíbené pohádkové knihy.
Povídaly si nejen o nich, ale i o dalších pohádkových příbězích od našich i světových autorů. Mohly si také prohlédnout knihovnu a bezplatně zaloţit čtenářský průkaz.
Den zdraví
Na této tradiční podzimní akci se naše škola prezentovala na dvou panelech, a to fotografiemi z různých školních aktivit a pracemi našich ţáků. Děti si opět zasoutěţily, zazpívaly s p. Vodňanským a v orientálním rytmu si
zatančily s břišní tanečnicí.
Naučný program „Les“
Dne 15. 10. se ţáci II. stupně naší školy zúčastnili environmentálního programu „LES“ pod vedením lektorky
Hany Krejčové. Ţáci poznávali biotop lesa. Učili se znát
stáří stromů podle letokruhů, dozvěděli se zajímavé informace o lesních bylinách, keřích a stromech. Při skupinové
práci se seznamovali se zvířecími obyvateli našich lesů.
Ţáci proţili zábavný a smysluplný den v přírodě.
Halloween
V pondělí 25. října se děti seznámily s historií a symboly Halloweenu, povyprávěly si pověst o zlém Jackovi,
po kterém jsou pojmenovány svítící dýně. Snaţily se porovnat české „Dušičky“, jak se lidově říká Památce zesnulých, s Halloweenem. Vydlabaly si vlastní dýně, vyrobily
lampičky se strašidelnými motivy, papírového netopýra,
vybarvovaly omalovánky. Zvládly i odváţnou cestu do
školního sklepení, které bylo samozřejmě strašidelné.
Bramboriáda
Jako kaţdoročně proběhla před podzimními prázdninami - 26. 10. - Bramboriáda. Všichni jsme si donesli co
největší bramboru a s napětím jsme čekali, kdo bude mít
bramboru nejtěţší.
A kdo to byl? Ze ţáků měl nejtěţší bramboru Milan
Lojka, váţila celých 634 g. Na něho i ostatní soutěţící
čekala sladká odměna. Z přinesených brambor si během
měsíce listopadu uděláme bramborové hody.
Drakiáda
V příjemném dni jsme 26. 10. pokračovali také jiţ
tradičním podzimním pouštěním draků. Děti si mohly
přinést draka z domova, buď koupeného, nebo vlastní
výroby. Vydali jsme se za město a věřili, ţe bude vhodný
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vítr. Draci skutečně pěkně vzlétli, někteří se proháněli
dost vysoko a vytrvale. Jejich majitelé byli odměněni za
dokonalý let. Nakonec jsme se všichni ohřáli u ohně a pochutnali si na špekáčcích.
Volba povolání
V rámci volby povolání ţáci 9. ročníku 3. 11. navštívili SOU Třešť. Seznámili se s nabídkou oborů a prohlédli
si školu.
4. 11. jsme byli na prezentační výstavě středních škol
z Jihočeského kraje v Jindřichově Hradci. Nabídka byla
bohatá a ţáci měli moţnost rozšířit si poznatky o tom,
jaký obor studovat.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

NOVĚ OTEVŘENO!!!
Květinářství a zahrádkářské potřeby
Pavlína Puchnarová
Vazba suchých a ţivých květin, hrnkové květiny a jejich aranţmá,
vánoční aranţmá, věnečky, svícny, velký výběr vánočních svíček,
stuh, vánočních doplňků a proutěných výrobků.

Palackého nám. 36, Dačice (v průjezdu u galanterie),
tel.: 728 104 872.
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Co je nového na ZŠ Komenského
Druţstvo chlapců z 8. a 9. ročníku se dokázalo probojovat aţ do Republikového finále v přespolním
běhu, které se konalo 20. října v Třebíči. Šestice
chlapců R. Nehyba, P. Čermák, P. Dedič, M. Janák,
M. Holec a M. Šimánek běţela svůj největší závod.
Bohuţel jsme si, podobně jako před dvěma roky
v Bystřici pod Hostýnem, vybrali pořádnou dávku
smůly. Dva naši borci nedokončili, ale zbývající
čtveřice bojovala a absolutní pochvalu si zaslouţí
R. Nehyba. Mezi 83 závodníky doběhl 19! Ve čtvrté
desítce P. Dedič a v šesté M. Janák a M. Šimánek.
V soutěţi druţstev jsme se sice ocitli na chvostu, ale
za předvedenou bojovnost našim závodníkům blahopřejeme a děkujeme! Závod se uskutečnil za veliké
podpory ţáků naší školy. Vzali jsme s sebou 40 fanoušků z řad deváťáků a osmáků. I jim patří dík, ţe
našim borcům vytvořili takřka domácí prostředí.
Výborně nás také reprezentovali naši stolní tenisté
pod dlouholetým vedením pana F. Stejskala. Vynikající první místo obsadilo druţstvo mladších ţáků ve
sloţení: O. Doleţal, M. Mareš, T. Pospíchal. Druţstvo starších ţákyň - L. Nováčková, J. Horálková,
A. Staňková - získalo 3. místo. Starší ţáci - T. Bartoň, M. Waszniovski, P. Jindra, O. Baštář - skončili
čtvrtí. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
26. října se ţáci II. B a II. C vydali do Telče na výstavu hraček. Velkým záţitkem byla cesta vlakem,
děti zhlédly výstavu hraček, prohlédly si překrásné
město, nakoupily drobnosti.
V průběhu celého školního roku realizují vyučující
s ţáky celou řadu projektů. V tomto období nelze nezmínit - VESMÍRNÉ MODELY ve výtvarné výchově v 6. ročníku. K vytvoření vesmírné mapy ţáky
inspirovaly hodiny zeměpisu (učili se o vzniku a vývoji Země, o výzkumu v kosmu...), a tak k mapám
zemí a moří přibyla i mapa vesmírná. Společnou práci završili přehlídkou slavnostních UFO MODELŮ,
které naleznete na našich internetových stránkách
www.zsdacice.eu. DEN SE STRAŠIDLY proběhl ve
3. ročníku. Strašidla se prolínala matematikou, českým jazykem, čtením i slohem. Na závěr si ţáci
z přírodnin strašidýlka vyrobili. V hodině anglického
jazyka si ţáci (někteří opravdu v příhodných modelech) v rámci multikulturní výchovy připomněli svátek HALLOWEEN.
10. 11. v rámci prevence rizikového chování v souladu s naším Minimálním preventivním programem
proběhla beseda se ţáky 7. ročníku na téma Alkohol.
10. a 12. listopadu jsme v rámci evaluace školy testovali znalosti ţáků 9. ročníku. Testy SCIO STONOŢKA, kterými systematicky sledujeme výsledky
vzdělávání, absolvovali z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.
Pro ţáky naší školy jsme opět otevřeli v počítačové
učebně Internetový klub. Pokud mají chuť a čas mohou přijít do klubu - vţdy ve čtvrtek od 12:45 do
14:15 h.
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A co nás ještě čeká?
19. listopadu pedagogická rada - čtvrtletní hodnocení, následně 25. listopadu třídní schůzky, devátý ročník souběţně schůzka k volbě povolání.
29. listopadu zahájí plavecký výcvik ţáci 4. ročníku,
tradičně v plaveckém bazénu společnosti SPORTRELAX JH s.r.o.
Mikuláš s andělem a svou čertovskou tlupou vtrhnou
do našich tříd letos 3. prosince!
V blíţícím se svátečním čase nezapomeneme navštívit obyvatele Domu s pečovatelskou sluţbou, pobavit
děti z mateřských škol, uspořádat vánoční besídky…
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
ZŠ Dačice, Komenského 7, Bratrská 153

OTEVŘTE DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY!
ve čtvrtek 16. 12. 2010 od 14:00 do 17:00 h
Chcete vědět, co máme ve „staré“ škole nového?
Tak neváhejte a přijďte se podívat!
Tradičně a přece nově:
Prohlídka prostor školy, vystoupení ţáků
1. stupně, sportovní aktivity, vysílání
školní televize, vánoční dílna, jarmark.
Těšíme se na Vás!
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ZŠ Komenského Dačice podpořila pokus
o světový rekord

Zprávy z Gymnázia Dačice

Datum 15. 11. 2010 ukončil pokus o světový rekord
vytvořit největší galerii znaků měst a obcí ČR vyrobených
z odpadových materiálů. S myšlenkou vystoupila autorizovaná obalová spol. EKO-KOM a.s., průběh koordinuje
pelhřimovská Agentura Dobrý den. Celá akce má za úkol
podpořit odpovědný přístup občanů k ţivotnímu prostředí
a posílit jejich účast na tříděném sběru odpadů.
Přihlásilo se více neţ 700 škol a mezi nimi ZŠ Komenského. Nelehkého úkolu se ujali ţáci 7. A. Díky jejich
zručnosti a trpělivosti vznikly při hodinách Výtvarné výchovy hned tři znaky města Dačice, kaţdý z jiného odpadového materiálu.
V průběhu práce se museli dokázat vzájemně domluvit, rozdělit práci v rámci skupiny.
Kaţdý znak má
svoji specialitu či
zvláštnost: první je
pouze z papíru, ze
starých novin a letáků. Druhý vznikl
kombinací
látky,
papíru a plastů, na
podkladovou kartonovou desku ţáci
nalepili kousky z
měsíčníku Město
Dačice informuje.
Na třetím znaku je
opět materiál kombinovaný, největší oříšek k rozlousknutí bylo vytvoření
nařasené látky.
K výtvarnému tvoření dostali ţáci ještě další úkoly vypátrat historii dačického znaku a celou práci s fotografiemi a komentářem zaregistrovat na webových stránkách
Agentury Dobrý den.
Ţáci doufají, ţe se jim dílo podařilo dotáhnout do
zdárného konce a budou tak dobře naše město reprezentovat ve velké konkurenci. Znaky budou v prosinci 2010
vystaveny na regionální výstavě v jednotlivých krajských
městech a ty nejhezčí poputují do Brna, kde se s unikátní
galerií setkají návštěvníci v rámci veletrhu Regiontour
a GO, který se koná od 13. 1. 2011.
Popřejme tedy 7. A hodně štěstí do krajského kola!
Mgr. Kamila Urbancová, ZŠ Komenského

1. obor 79-41-K/81, gymnázium
Jedná se o studium víceletého (osmiletého) gymnázia
se všeobecným zaměřením pro ţáky a ţákyně z 5. tříd
základních škol. Předpokladem pro přijetí ke studiu a jeho
úspěšný průběh je dobrý prospěch dosahovaný ţákem
během školní docházky na 1. stupeň základní školy, zájem
ţáka o získávání nových poznatků a chuť aktivně spolupracovat při svém vzdělávání s učiteli i kolektivem spoluţáků. V souladu se školním vzdělávacím programem tohoto oboru jsou ţáci vzděláváni v oblastech českého jazyka a cizích jazyků, matematické, společenskovědní, přírodovědné, informačně technologické, estetické i tělovýchovné. Z niţšího na vyšší stupeň osmiletého gymnázia
postupuje ţák, který úspěšně absolvoval kvartu automaticky, bez přijímacího řízení. Není opodstatněná obava, ţe
v důsledku náročnosti studia je dětem bráno dětství, většina našich ţáků se věnuje v době svého volna často časově
náročné zájmové činnosti a současně bez problémů prospívá ve škole. Studium je ukončeno maturitní zkouškou.
Absolventi jsou připraveni ucházet se o přijetí na všechny
typy vysokých a vyšších škol. Při přijímacím řízení zde
naši absolventi dosahují v posledních letech výborných
výsledků, počet přijatých ke studiu VŠ se pravidelně blíţí
nebo dosahuje 100 %, úspěšní jsou absolventi osmiletého
gymnázia i při dalším vysokoškolském studiu náročných
studijních oborů.

Kadeřnictví Lenka
Göthova 66, Dačice
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
(bez objednání i na objednávku)
sobota (na objednávku)
tel.: 602 890 725

Nabídka vzdělávání ve školním roce 2011/2012

2. obor 79-41-K/41, gymnázium
V tomto případě jde o čtyřletý obor určený absolventům 9. tříd základních škol, rovněţ zaměřený všeobecně.
Jeho absolvováním získává ţák solidní vzdělanostní úroveň ve všech oblastech uvedených výše. Stejně jako ve
vyšších ročnících osmiletého studia, je i zde moţnost
výběru volitelných předmětů podle zájmu ţáků ve 2. a 3.
ročníku, v současné době se vyučuje konverzace z anglického a německého jazyka, ruský jazyk, latina, deskriptivní
geometrie, programování a technika administrativy, nabízena je výuka francouzského jazyka. V maturitním ročníku si ţáci volí z široké nabídky maturitních seminářů, kde
prohlubují své znalosti ve vybraných oborech maturitní
zkoušky a následného studia. Absolventi čtyřletého studia
rovněţ dosahují dobrých výsledků při přijímání k terciárnímu vzdělávání, v roce 2010 bylo na VŠ přijato 80 %
z nich.
V obou výše uvedených oborech se ţáci vzdělávají
v prostředí moderní školy se solidním vybavením, pod
vedením plně kvalifikovaného pedagogického sboru.
V loňském roce bylo zcela obměněno vybavení obou
počítačových učeben. Letos byly ve škole instalovány tři
sety interaktivních tabulí, takţe ve většině tříd je k dispozici buď toto zařízení, nebo datový projektor. Nejenom
studiem ţijí ţáci naší školy, kteří v průběhu osmi či čtyř
let absolvují bezpočet kurzů, exkurzí, zahraničních výjezdů, předmětových a sportovních soutěţí a turnajů.
Zájemci o studium a jejich rodiče mohou lépe poznat
prostředí školy při její návštěvě. Rádi Vám zodpovíme
dotazy týkající se studia. Kontaktovat nás můţete telefo-
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nem (telefonní číslo 384 420 432) nebo e-mailem
moravek@gymn-dacice.cz, informace o aktuálním dění ve
škole získáte na webové adrese www.gymn-dacice.cz.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy
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Prodejna v prostoru cestovní agentury

Ze sportu v říjnu a listopadu
V průběhu 2. poloviny října a začátku listopadu se
konaly tři sportovní turnaje - florbalový, volejbalový
a nohejbalový.
18. října proběhl
v tělocvičnách školy
florbalový turnaj druţstev z vyššího gymnázia, kde s přehledem
zvítězili třeťáci.
8. listopadu se konaly dva turnaje - v tělocvičnách naší školy proběhl nohejbalový turnaj dvojic chlapců z vyššího gymnázia, kde po napínavých bojích zvítězila dvojice
hráčů ze sexty - P. Mašát a R. Štolba a regionální volejbalový turnaj „O košík plný…“, který pravidelně organizuje
třebíčské gymnázium. Toho se zúčastnila dvě druţstva
dívek z naší školy a naše Áčko - děvčata ze septimy obsadilo 3. místo.

Přírodovědný klokan 2010
Po roce se do naší školy ve středu 20. října opět vrátila soutěţ „Přírodovědný klokan“, která je příleţitostí pro
ţáky vyzkoušet si své znalosti a bystrý úsudek v oblasti
přírodovědných předmětů trochu jinak neţ při vyučování.
V mladší kategorii Kadet si nejlépe vedl Daniel Točík
z kvarty (95 bodů). Ve starší kategorii Junior zvítězila
Anna Steinhauserová z 1. ročníku, kdyţ ztratila pouhých
6 bodů. Většina účastníků letošního ročníku “klokana“ si
soutěţ pochvalovala, líbilo se jim především to, ţe na
rozdíl od minulých let byly ve větší míře zařazené otázky
a úkoly z jiných oborů neţ matematiky, tedy z fyziky,
chemie, biologie a zeměpisu. A ten, kdo by naopak převahu matematických úkolů přivítal, musí počkat do jara na
mezinárodní soutěţ „Matematický klokan“.

PIŠKWORKY 2010
Na konci října také odstartovalo školními koly letošní
piškvorkové klání. V loňském roce byli naši hráči velmi
úspěšní a v soutěţi postupovali aţ do celorepublikového
kola. První měření sil se středoškoláky z jiných škol proběhlo 24. listopadu, kdy se konalo okresní kolo piškvorkového turnaje.
Mgr. Naďa Koprová
Gymnázium Dačice,
Boženy Němcové 213, 380 11 Dačice
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pořádaný ve čtvrtek 2. prosince 2010
v době od 14:00 do 17:00 hodin
Nabízíme Vám: seznámení s prostředím školy, informace
o vzdělávání ve čtyřletém a osmiletém oboru, ukázky práce
s ţáky a prezentaci úspěchů ţáků školy.

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
8:00 - 12:30 a 13:30 - 17:00
Sobota
8:30 - 11:00

Göthova 67/I
Dačice 380 01
Tel.: 728 622 390
rajorisku@seznam.cz

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Blíží se zápis do 1. ročníku na obou základních
školách v Dačicích
Chtěli bychom uţ nyní informovat rodiče budoucích
prvňáčků, ţe se bude zápis do 1. ročníku obou dačických
základních škol konat v pátek 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, a občanský průkaz zákonného zástupce.
Mgr. Bohumil Havlík

Halloween v šestých třídách
26. 10. 2010 se uskutečnil v šestém ročníku projektový den na téma HALLOWEEN. Jeho účelem bylo především upevnění kolektivních vztahů.
Děti byly nejdříve seznámeny s tím, co tento svátek
znamená a jaký má význam pro anglicky mluvící země.
Poté se naučily základní slovíčka, která s tímto tématem
souvisí a která jim umoţnila hrát interaktivní hry a vyplňovat různé kvízy. Následovala tvůrčí činnost, při níţ děti
vytvářely různé symboly (pavučiny, dýně, pavouky, netopýry) spjaté právě s tímto svátkem. Jimi si pak ozdobily
svoji kmenovou třídu. Nakonec nadešel nejočekávanější
bod programu, a to pečení halloweenské pizzy. Děti si
samy vytvořily a ozdobily pizzu (různými obličejíčky,
pavučinkami či duchy) a pak ji s velkou chutí snědly.
Projekt splnil svůj účel a děti z něj byly velmi nadšené.

V rytmu zumby
5. 11. 2010 navštívila naši školu lektorka ZUMBY,
která v hodině tělocviku předvedla tento poměrně nový
fitness sport kombinující prvky aerobiku s ohnivými latinskoamerickými rytmy dívkám 6. ročníku. Všechny se s radostí pustily do cvičení, a přestoţe po hodině mohla většina děvčat ţdímat trička, tak byla nadšena a uţ se těší na,
doufejme brzké, opakování hodiny.
Mgr. Lenka Špičková
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Příběhy bezpráví
Ztráta tradice, tak zní název dokumentárního filmu reţisérky Olgy Sommerové o násilné kolektivizaci venkova
v 50. letech 20. století, který 16. listopadu zhlédli ţáci
9. ročníku v rámci 6. ročníku Příběhů bezpráví, projektu
společnosti Člověk v tísni, připomínajícího současné
mladé generaci stinné stránky komunistické totality. Po
skončení filmové projekce následovala poutavá beseda
s MVDr. Novákem a panem Simandlem o jejich zkušenostech s komunistickou perzekucí.

Další střípky z listopadového kalendáře
Ve čtvrtek 4. listopadu 2010 navštívili ţáci devátých
tříd prezentační výstavu středních škol v Jindřichově
Hradci, kde se setkali se zástupci středních škol, kteří jim
předali informace o otvíraných oborech na příští školní
rok. Zároveň navštívili i Obchodní akademii T. G. Masaryka a Střední zdravotnickou školu, kde jim studenti předvedli názornou ukázku poskytování odborné první pomoci. V sobotu 6. listopadu vyrazili na Mozartovu operu Don
Giovanni do Stavovského divadla v Praze ţáci 6. - 9. ročníku. Zde měla tato opera svou světovou premiéru uţ
v roce 1787. V pondělí 8. 11. 2010 se ţáci pátých tříd
zúčastnili exkurze do planetária v Českých Budějovicích.
V programu „Náš vesmírný domov“ se podrobněji seznámili se sluneční soustavou. Pořad byl zpestřen snímky
z Hubblova kosmického dalekohledu. Exkurzí bylo doplněno základní učivo probírané ve škole v přírodovědě.
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do stipendijního programu jihočeského kraje. Zájemci
o gastronomické obory uvítali zprávu o otevření dvouletého nástavbového studia gastronomie zakončeného maturitní zkouškou.
V budovách teoretického vyučování uvítalo návštěvníky prostředí zpříjemněné ţivými květinami, ostatní
výzdobou a barevnou výmalbou. Pozornost budily dvě
počítačové učebny a dalších šest tříd, které jsou vybavené
interaktivními tabulemi. V prostorách dílen odborného výcviku zaujaly moderní diagnostické přístroje automechaniků, kovárna, dílny opravářů zemědělských strojů, nový
nákladní automobil i provoz svařovny, kde mohli návštěvníci sledovat techniku svařování přes tmavé sklo speciálního boxu. Ţáci učebních oborů kuchař, kuchař-číšník i
pečivář cukrovinkář se ve svých cvičných kuchyních před
zraky procházejících věnovali přípravě pokrmů a cukrovinek jako kaţdý jiný den. V budově domova mládeţe byla
tradiční výstava ovoce a zeleniny a také zajímavých výrobků našich ţáků.

Ocenění za 60 odběrů krve
Podle sdělení Oblastního spolku Českého červeného
kříţe Jindřichův Hradec dovršila 12. listopadu paní Alena
Kupcová, vychovatelka školní druţiny, 60 bezpříspěvkových odběrů krve. Rádi se připojujeme k ocenění jejího
hluboce lidského postoje.
Mgr. Bohumil Havlík

SOU zemědělské a služeb Dačice a jeho
den otevřených dveří
Jiţ tradiční den otevřených dveří proběhl v pátek
22. 10. 2010. Moţnost prohlédnout si za plného provozu
celý areál odborného výcviku, domova mládeţe i budovy
teoretického vyučování vyuţilo na 350 návštěvníků. Potěšující byl zájem o znovu otevřený učební obor zemědělecfarmář, který je spolu s učebním oborem zedník zařazen

Největší pozornosti se dostávalo moderní zemědělské
technice, kterou zde vystavovaly okolní zemědělské podniky a také její prodejci. Díky výborné spolupráci s těmito
partnery při vzdělávání, za kterou velice děkujeme a které
si váţíme, se mohou naši ţáci s touto technikou seznámit
a naučit se ji během různých kurzů v průběhu studia obsluhovat. Potěšující bylo zjištění, ţe téměř všechnu tuto
techniku obsluhují nebo i servisují naši absolventi.
V odpoledních hodinách se konalo, také jiţ tradiční,
setkání zástupců partnerských podniků a organizací. Ze
strany vedení učiliště to byla vhodná příleţitost pro zhodnocení dosavadní spolupráce a především pro poděkování
za veškerou pomoc a podporu odborného vzdělávání
a také ujištění o potřebě této vzájemné spolupráce. Všichni hodnotili toto setkání jako velice přínosné a potřebné.
Ţádná škola, odborná obzvlášť, nemůţe vychovávat budoucí odborníky odtrţeně od reality skutečného provozu.
Děkujeme všem za podporu učňovského školství a těšíme se na setkání při některé z dalších příleţitostí
a s mnohými ţáky devátých tříd základních škol v příštím
školním roce.
Za vedení SOUzas Dačice Mgr. Jiří Doleţal

FOFR PŮJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
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Rok provozu Studijního a informačního
centra SŠTO
Téměř celý rok jiţ uplynul od slavnostního otevření
Studijního a informačního centra na SŠTO v Dačicích.
Centrum se během této doby stalo samozřejmou a v mnoha směrech jiţ i nepostradatelnou součástí ţivota školy.
Garant projektu i knihovníci poskytují v SIC informační
servis o dění ve škole, zajímavých kulturních akcích v regionu i kniţních novinkách. SIC se stalo během školního
roku místem konání zajímavých besed i neformálních
setkání, o jejichţ náplni i průběhu se můţete dozvědět na
webu centra (www.skolatrochujinak.cz), který nejkomplexněji mapuje ţivot školy.
Na konci uplynulého školního roku a v posledním
srpnovém týdnu se činnost projektového týmu soustředila
na přípravu a organizační zajištění školení vedeného lektory Národní technické knihovny pro pedagogické pracovníky školy, které se uskutečnilo 29. 6. 2010 v Praze
a 28. 8. 2010 v Dačicích. Spolupráce s nejmodernější
knihovnou v ČR však zdaleka nekončí, během letošního
školního roku navštíví knihovnu v rámci plánovaných
exkurzí téměř dvě stě ţáků školy. Smyslem těchto exkurzí
je rozvíjet informační gramotnost ţáků a připravit je na
samostatnou práci s informačními zdroji, která je nutným
předpokladem pro celoţivotní sebevzdělávání.
V následujících měsících se pedagogové, zainteresovaní na realizaci projektu, zaměří na dokončení příprav na
rozsáhlou akvizici odborné literatury, která má směřovat
k vytvoření mimořádně bohatého fondu odborné technické i ekonomické literatury. Nakoupeno bude přes 3500
nových svazků knih, výukových CD a DVD v celkové
hodnotě přes 1 200 000 Kč.
Mgr. Jana Burdová, garant projektu

Realizace projektu e-learningové výuky
na SŠTO Dačice
Příprava zavedení moderní výukové metody do
školní praxe
V roce 2009 získala SŠTO Dačice ze strukturálních
fondů EU v rámci operačního programu Vzdělávání pro
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konkurenceschopnost finanční dotaci ve výši 2,76 miliónů
korun. Hlavním cílem tříletého projektu je podstatně
zkvalitnit a zatraktivnit výuku ve škole. Zavedení metody
e-learningu bylo iniciováno poţadavky ţáků dálkového
studia, kterým moţnost vyuţívat tuto moderní metodu
přinese značné zjednodušení studia. Cílovou skupinu
projektu však tvoří všichni ţáci školy. Formou e-learningu
(zjednodušeně řečeno „studia přes internet“) budou postupně zpracovány různé druhy učebních materiálů,
zejména pro odborné předměty.
Výstupem projektu bude e-learningový portál pro studium odborných předmětů, vytvořený podle specifických
poţadavků a potřeb SŠTO Dačice, obsahující 13
e-learningových kurzů a manuál poskytující informace,
jak s tímto systémem pracovat. Díky realizaci projektu se
budou intenzivně rozvíjet kompetence ţáků v oblasti informačních a komunikačních technologií, současně bude
významně prohloubena interakce mezi školou a ţáky.
V rámci projektu jiţ byly zpracovány podklady pro výběrová řízení na spotřební materiál a hardwarové i softwarové zabezpečení e-learningu.
V současné době studuje projektová skupina strukturu
a moţnosti programu LMS, tvoří se tým odborných lektorů a připravují se podklady a harmonogram pro tvorbu
jednotlivých kurzů.
Ing. Jan Ferda, garant projektu

Informace z knihovny
Očima dětí ke 195. výročí narození Matěje
Mikšíčka
Na základě dlouhodobé spolupráce městské knihovny
se školami (ZŠ Komenského, Gymnázium Dačice) jsme
v tomto roce realizovali projekt ke 195. výročí narození
Matěje (Mirovíta) Mikšíčka. Je to osobnost, která se
v našem kraji narodila v roce 1815. Všechny informační
zdroje o něm píší ve stejném duchu: byl to horlivý moravský národní buditel, novinář, sběratel lidové tvorby a spisovatel.
Matěji Mikšíčkovi se naše knihovna věnovala jiţ
v roce 2002. S přispěním grantu Ministerstva kultury jsme
vydali jeho pohádky Honzíček Zlatohlávek. Letošní projekt se týkal blízké oblasti zájmu spisovatele a novináře
Mikšíčka, a to pověstí. Pověsti jsou dodnes ţivým literárním ţánrem, děti jej mají rády a baví je. Z pověstí se dozví o historii svého města nebo kraje, vše navíc okořeněné
různými fantastickými bytostmi, převáţně strašidelnými
a nehodnými. Lidové vyprávění je v pověstech často napínavé a tím, ţe se vztahuje k místu, osobě či události
města nebo kraje, přispívá k poznávání domova. Snaţili
jsme se přes pověsti poznat Mikšíčka, seznámit se s moţnostmi jejich vyhledávání a taky se trochu pobavit.
V rámci poznávání místní historie se děti seznámily
s místními pověstmi, navštívily knihovnu a badatelnu
městského muzea, hledaly v digitálním webovém archivu
na internetu, ptaly se svých babiček a dědečků. Důleţitými zdroji informací byly jednak Mikšíčkovy pohádky
a pověsti, dále diplomová práce Bohumila Macků, Pamětní kniha města Dačic, regionální pověsti zpracované
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Vítězslavem Jindrou nebo Mikšíčkovy paměti Bublinka
ze ţivota moravského. Děti pověsti zpracovávaly, přepisovaly a se svými kantory na výtvarnou výchovu ilustrovaly. Pověsti byly na začátku června odevzdané v knihovně k dalšímu zpracování, byl čas na odměnu. Všechny tři
zúčastněné třídy se podívaly k rodnému domu spisovatele
v Touţíně. Během cesty bylo třeba najít 7 klíčů, které
mohly osvobodit Mikšíčka z vězení, do kterého se dostal
za svůj odpor proti německé vrchnosti a propagování
všeho českého v roce 1848.
Výstupem projektu je „kníţka“ s informacemi o ţivotě spisovatele (fotky rodného domu, pamětní desky, náhrobku), pověstmi dětí, které se do projektu zapojily (třídy
paní učitelky Krobůčkové, Palasové a Hroudné), některé
zpracované formou komiksu a spousta ilustrací. Zájemci
zde najdou i soutěţ a po rozluštění sedmi otázek získají
i sedm „virtuálních“ klíčů, kterými vysvobodí Mikšíčka
z vězení, kam se dostal za svůj odpor vůči německé vrchnosti v roce 1848, jak jiţ bylo řečeno. Indicie k otázkám
často čerpají z Mikšíčkových pamětí Bublinka ze ţivota
moravského a kaţdý zájemce má moţnost si je v knihovně
vypůjčit. Děkuji za spolupráci všem, kdoţ se zapojili.
Výstup projektu je pro zájemce ke staţení na webových
stránkách knihovny - www.mkdac.cz.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

BAROKNÍ RORÁTE
aneb Radostné Zpěvy Adventní
v úterý 21. 12. 2010 v 18:30 h
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského v Dačicích
Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor:
:II:RITORNELLO:II: a hosté

Stolní tenis
Mistrovská soutěţ stolních tenistů pokračovala dalšími koly soutěţe a dačická druţstva jako nováčci svých
soutěţí si vedla se střídavými úspěchy.
ST-KD Dačice „A“ - Jiskra Třeboň „C“
6 : 12
Bodovali: Havlík V. a Kelbler P. po 2; Havlík Z. 1;
debl. V zápase s celkem, který v minulé sezóně hrál krajskou soutěţ a je favoritem celé soutěţe, dačičtí hráči hráli
zcela vyrovnané utkání. Favorizovaný celek Třeboně
o svém vítězství rozhodl aţ v samotném závěru utkání.
Diváci, kteří se byli podívat na toto utkání, zhlédli špičkový zápas této soutěţe.
Loko České Velenice „B“ - ST-KD Dačice „A“ 3 : 15
Bodovali: Havlík V. 4; Kelbler P., Havlík Z., Havlík
M. po 3; oba debly. V tomto utkání hráči Dačic zcela bez
respektu přehráli domácí druţstvo, které bylo zaskočeno
velmi dobrou hrou všech hostujících hráčů. Na jejich pestrou hru nedokázali účinně odpovědět. Pochvalu za předvedený výkon zaslouţí všichni dačičtí hráči.
ST-KD Dačice „A“ - Rapid Lásenice „A“
14 : 4
Bodovali: Kelbler P. a Havlík Z. po 4; Havlík M. 3;
Havlík V. 2; debl. K tomuto utkání hostující celek z Láse-
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nice upíral svoji pozornost, neboť se mu v této sezóně
nedaří a očekával, ţe si s dačickými stolními tenisty vylepší bilanci a odveze si dobrý výsledek s tolik potřebnými body. Dačičtí hráči nedali soupeři ţádný bod zadarmo
a zvolnili aţ za stavu 11:1, kdy bylo rozhodnuto o jejich
vítězství.
GC Nová Bystřice „D“ - ST-KD Dačice „B“
9:9
Bodovali: Havlík M. 3; Štěpánek A., Doleţal O. a Syrovátka L. po 2. K tomuto utkání odjelo druţstvo v sestavě doplněné o mladé hráče a tento tah se nakonec vyplatil.
Dačické druţstvo v průběhu zápasu prohrávalo 8:2, ale
svou bojovností dokázalo získat velmi cennou remízu na
stolech s nepoměrně zkušenějšími hráči soupeře.
ST-KD Dačice „B“ - Jiskra Třeboň „D“
8 : 10
Bodovali: Havlík M., Mareš M. a Doleţal O. po 2;
Syrovátka L. 1; debl. V tomto utkání podali dačičtí hráči
velmi dobrý výkon a byli vyrovnaným soupeřem nepoměrně zkušenějším hráčům Třeboně. Je jen škoda, ţe
dačickým hráčům ve zlomových vyrovnaných utkáních
chyběla pověstná špetka štěstí a nemuselo druţstvo s takto
kvalitním soupeřem vůbec prohrát.
ST-KD Dačice „B“ - Dynamo Majdalena „A“
9:9
Bodovali: Havlík M. 3; Štěpánek A. 2; Doleţal O.
a Mareš M. po 1; oba debly. Proti přednímu druţstvu OPII
z Majdaleny podali dačičtí hráči velmi dobrý výkon a po
zásluze si připsali velmi cenné body.
Zdeněk Havlík
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3. 12. a 4. 12. v 19:30 h
4. 12. v 17:00 h a 5. 12. v 19:30 h
10. 12. a 11. 12. v 19:30 h
HABERMANŮV MLÝN
LET´S DANCE 3
ONDINE
Film ČR, česky
Film USA, titulky
Film IR, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nepřístupné Vstupné 75 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
15. 12. v 17:00 h
17. 12. a 18. 12. v 19:30 h
JÁ, PADOUCH
HARRY POTER A RELIKVIE SMRTI - část 1
Film USA, česky
Film VB, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné

MěKS

Do 6. ledna 2011
Do 6. ledna 2011
Z pohádky do pohádky
Vánoční výstava ilustrací Josefa Kremláčka
Region renesance ve fotografii Jana Říhy
Doplněna betlémy a vánoční výzdobou
Třešť, Telč, Jemnice, Dačice, Slavonice
Út - pá: 9 - 12, 13 - 16 h, neděle a 25. 12.: 13 - 16 h
Výstavní chodba muzea
Zavírací dny: 24. 12., 31. 12. a 1. 1.
Neděle 12. prosince 2010, 13:00 - 16:00 h, nádvoří státního zámku a prostory muzea
V. Vánoční jarmark
Prodej výrobků a ukázky různých řemesel, prohlídka vánoční výstavy, koledy na nádvoří
Moţnost občerstvení, vstupné 20 Kč, děti do 15 let vstup zdarma
Středa 1. prosince v 18:00 h, kostel sv. Vavřince
Neděle 12. prosince v 15:00 h a 18:00 h, hlavní sál
KONCERT K POCTĚ SV. MIKULÁŠE
VÁNOČNÍ POŘADY SBORŮ ZUŠ DAČICE
Účinkují: V. Matějček, A. Bárta, KVÍTEK, V. Hergesel
Vstupné 80 Kč dospělí, 40 Kč děti
Předprodej 50 Kč, na místě 70 Kč
Předprodej vstupenek na MěKS a Infocentru Dačice
Sobota 4. prosince ve 21:00 h, hlavní sál Sobota 18. prosince ve 21:00 h, hlavní sál
Pátek 31. prosince ve 21:00 h, hlavní sál
SECRET - taneční zábava
ARIVA - taneční zábava
SECRET - Silvestrovská taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Vstupné 60 Kč
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč

MK

MMaG

KINO

 11/2010

Pátek 10. 12. 2010 od 12:00 do 16:00 h
VÁNOČNÍ DÍLNA - v dětském oddělení Městské knihovny v Dačicích
Během vánoční dílny si kaţdý bude moci vyrobit svoji papírovou vánoční ozdobu

ZP MV ČR varuje!
Mnoţí se případy, kdy některé agentury pracující pro konkurenční zdravotní pojišťovny poskytují lţivé informace, na jejichţ základě nutí pojištěnce podepsat přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně. Pracují
bezohledně a agresivně. Pod záminkou zřízení elektronické zdravotní karty IZIP zároveň pojištěnec podepisuje i přihlášku k jiné zdravotní pojišťovně, aniţ by mu byla tato skutečnost známa. Náboráři dále
například tvrdí, ţe Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) končí svoji činnost, coţ
samozřejmě není pravda.
Doporučujeme našim klientům, aby nepodepisovali nic na ulici a vše si v klidu přečetli a promysleli!
Stejně tak je na místě opatrnost, navštíví-li Vás náborář doma. Zjistěte si, kdo Vám sluţbu nabízí a jménem koho vystupuje, neboť ZP MV ČR prostřednictvím náborových agentur ţádné sluţby svým klientům
neposkytuje!
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra nabízí jiţ rok elektronickou zdravotní Kartu ţivota (není totoţná s kartou IZIP). Pokud si ji zřídíte, máte moţnost doma na internetu sledovat, jakou zdravotní péči za
Vás zdravotnická zařízení vykázala a zdravotní pojišťovna zaplatila. Také je zde rychlý přístup záchranky
k důleţitým údajům v případě ohroţení ţivota a téţ telefonní kontakt na osobu blízkou, pokud byste
s ohledem na svůj zdravotní stav nemohli sami komunikovat. Veškerá data máte nyní pomocí SMS i ve
Vašem mobilu.
V případě, ţe uţ se Vám stalo, ţe jste byli takto oklamáni a přeregistrováni, neváhejte a obraťte se na
nejbliţší pracoviště ZP MV ČR. Čím dříve, tím větší je šance na nápravu.
V případě nejasností volejte na naši infolinku 844 121 121, popř. klientské oddělení pobočky České
Budějovice tel. 387 782 111.

