MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 11/2009

Zdarma do kaž dé rodiny
Listopad 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

na své 85. schůzi konané 4. 11. 2009 mimo jiné:
• vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu města ke
30. 9. 2009 se schodkem rozpočtu ve výši Kč
7.214.519,88, splátkami úvěru ve výši 4.986.018,38
Kč, použitím úvěru ve výši 5.478.230,00 Kč a použitím vlastních peněz z přebytku hospodaření minulých
let ve výši 6.722.308,26 Kč
• schválila rozpočtové opatření č. 19/2009 v těchto objemech: příjmy 3.143,57 tis. Kč, výdaje 2.688,28 tis.
Kč, přebytek rozpočtu 455,29 tis. Kč
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o realizaci investičních akcí za rok 2009
• schválila zakoupení a instalaci zařízení na měření
výšky hladiny řeky Dyje ve Velkém Pěčíně
• schválila vyhlášení grantu prevence zneužívání návykových látek u dětí a mládeže na roky 2010 – 2012
• schválila výměnu bytů, a to bytu č. 12 o velikosti 2+1
v domě č. 304/I v Bratrské ulici za byt č. 2 o velikosti
4+1 v ulici T ř. 9. května
• vzala na vědomí zápis z komise pro výchovu a vzdělávání konané 14. 10. 2009

se se jde na svém 21. z ase dání ve stře du 9. 12. 2009
v 18:00 h v hlavním sále Mě KS

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 20. zase dání mimo jiné :
• schválilo darovací smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva mezi Jihočeským krajem a Městem
Dačice a prohlášení Jihočeského kraje a Města Dačice
o společném postupu při zajištění dostupnosti a komfortu zdravotní péče v regionu Dačicka
• schválilo změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací: MMaG, Městské knihovny, MěKS, ZŠ v ul.
Komenského, ZŠ v ul. B. Němcové, MŠ a Školní
jídelny
• schválilo obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích
• schválilo obecně závaznou vyhlášku o zabezpečení
některých záležitostí veřejného pořádku
• schválilo obecně závaznou vyhlášku – Pravidla pro
pohyb psů
• schválilo na základě splněné podmínky vyhlášené nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Nivy v Dačicích poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 80.000,-- několika žadatelům, kteří zkolaudovali stavbu

RADA MĚSTA
na své 83. schůzi konané 21. 10. 2009 mimo jiné :
• projednala návrh rozpočtu na rok 2010 v 1. čtení
• schválila rozpočtové opatření č. 18/2009 v těchto objemech: příjmy 230,58 tis. Kč, výdaje 230,58 tis. Kč
• vzala na vědomí výroční zprávy o činnosti ZŠ v ulici
Komenského a ZŠ v ulici B. Němcové ve školním
roce 2008/09
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu o činnosti IC
Dačice a informaci o průběhu letní turistické sezóny
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč
10.000,-- a věnování upomínkových předmětů na druhý ročník soutěžní přehlídky mažoretek „Dačický pohár aneb kde vznikla kostka cukru“
• schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč 27.000,-na provoz pojízdné prodejny zásobující místní části
Dačic potravinami
• vzala na vědomí zápis ze stavební komise konané dne
8. 10. 2009
na své 84. schůzi konané 27. 10. 2009 mimo jiné :
• schválila oznámení záměru pronájmu nebytových
prostor v areálu budov nemocnice

na své 86. schůzi konané 13. 11. 2009:
• schválila uzavření nájemních smluv se stávajícími
uživateli nebytových prostor v areálu nemocnice
a uzavření smluv na ubytovací služby s ubytovanými
na své 87. schůzi konané 18. 11. 2009 mimo jiné :
• projednala návrh rozpočtu na rok 2010 ve 2. čtení
a doporučila jej zastupitelstvu ke schválení
• schválila rozpočtové opatření č. 20/2009 v těchto
objemech: příjmy 1.377,51 tis. Kč, výdaje 50,00 tis.
Kč, přebytek rozpočtu 1.327,51 tis. Kč
• schválila Operační plán zimní údržby místních komunikací pro Město Dačice na zimní období 2009/2010
• schválila poskytnutí jednorázových mimořádných sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány jako rodina
v hmotné nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., rodinám,
jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči dle zákona č. 108/2006 Sb. a je dné rodině s větším
počtem dětí
• neschválila vyhovět žádosti o příspěvek na provoz
neziskového projektu OS CENT RED Pardubice

Uzávěrka příštího čísla bulle tinu:

10. prosince 2009
zp ravodaj vyc há zí před vánočními svátk y

Vysílání pořadu Zrcadlo Vašeho kraje o Dačicích
na TV Prima: stře da 2. 12., 16. 12. a 30. 12.
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Rozšíření materiální a propagační
vybavenosti IC Dačice
Město Dačice získalo v roce
2009 v rámci grantového programu Jihočeského kraje „Podpora informačních center a incomingových kanceláří“
příspěvek ve výši 50 000 Kč na zlepšení materiální a propagační vybavenosti Infocentra.
Grant JčK přispěl k výrobě celobarevného tištěného letáku formátu A4 s jedním lomem, který obsahuje
informace o historii vynálezu kostkového cukru doplněný fotografiemi. Informační leták je určen nejen
pro české turisty, ale byl
vydán i v dalších čtyřech jazykových mutacích: němčina, angličtina, francouzština
a ruština.
Dále byl vyroben celobarevný plakát formátu A2
s motivem etikety prvního kostkového cukru a fotomozaikou města Dačice. T ištěné materiály zhotovil Jaroslav
Kaláb - JARMARK, vydavatelské práce, Slavíkovice,
překladatelské práce provedla jazyková agentura Skřivánek s.r.o.
Vydáním informačního letáku rozšířilo Infocentrum
Dačice svou nabídku s cílem podrobněji informovat
o světovém vynálezu kostky cukru. Během letní sezóny
navštíví IC řada tuzemských návštěvníku a zvyšuje se
i počet zahraničních turistů. Z tohoto důvodu byl projekt
zaměřen nejen na vydání propagačního letáku v češtině,
ale i ve světových jazycích. Prostřednictvím plakátu bude
reprezentován nejen vynález prvního kostkového cukru,
ale i město Dačice, které je zajímavou destinací v rámci
Jihočeského kraje. Informační materiály jsou zdarma
k dispozici na Infocentru Dačice.
Bc. Markéta Nováčková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Úprava průtočného profilu
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V měsíci listopadu byla provedena úprava průtočného profilu pod mostem v Dačicích na řece Moravská
Dyje. Práce prováděli zaměstnanci povodí Dyje. Byl odstraněn břeh v pravé části mostu, čímž se zvětšil průtočný profil koryta a při vyšších stavech vody (nad 1,5
m), tato bude moci volněji protékat pod mostem a dojde
ke snížení výšky hladiny v řece v úseku od soutoku s Vápovkou k mostu.
Ing. Bohumil Kmínek, pracovník krizového řízení

Místní komunikace:
sídliště Červený vrch v Dačicích

Registrační číslo projektu: C Z.1.14/1.5.00/02.00222

Na sídlišti byla dokončena I. etapa rekonstrukce místních komunikací, která je podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Stavbu realizovala firma EUROVIA CS, a.s., závod
České Budějovice podle projektové dokumentace od projekční kanceláře PROfi Jihlava spol. s r.o.
Jednalo se o poměrně náročnou stavbu téměř za plného provozu, jen s lokálními omezeními. Další komplikací
stavby byla dřívější živelná výstavba sídliště s různými
výškami vjezdů a vchodů, do které se museli vtěsnat
nové parametry vozovek a chodníků. Přes tyto obtíže
a množství víceprací, které vyvolaly, byla stavba předána
ve smluvním termínu. Do nového kabátu se oblékly ulice
Vyderská, Červený vrch, dolní část ulice Severní a Jižní
a také část ulice Antonína Dvořáka.
Všem obyvatelům sídliště děkujeme za ochotu a trpělivost nést různá omezení v průběhu složité výstavby
této etapy. Další etapy se budou připravovat a realizovat
podle finančních možností našeho města v dalších obdobích.
Zdeněk Sedláček, pracovník OSM

Sdělení k výplatě příspěvku na péči
Sdělujeme všem příjemcům dávky sociální péče příspě vku na pé či, že v měsíci listopadu 2009 a zřejmě
i v následujících měsících bude výplata této dávky
Městským úřadem v Dačicích provedena se zpožděním,
a to v důsledku opakovaného pozdního obdržení finančních prostředků z Ministerstva financí. V měsíci říjnu
2009 tato situace již nastala, čehož si mnozí příjemci jistě
povšimli.
Žádáme tedy všechny příjemce příspěvku na péči,
aby s pozdějším termínem výplaty v následujících měsících počítali.
Věra Janáková, vedoucí OSV

Město Dači ce infor muje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obs ah je zod pov ědn ý
tajemník MěÚ. Číslo 11/2009. Ročník čtrnáct ý. 12 čís el ro čně. Zdarm a. Nákl ad: 3000 výtisků. Předs eda redakční rady: In g.
Karel M acků, tajemník M ěÚ. Vydává: M ěstský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 40 1
211. Fax: 384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.
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Vítání občánků
Dne 24. 11. 2009 přivítal starosta Rudolf Hájek společně s dětmi z MŠ ul. Bratrská v obřadní síni městského
úřadu nové občánky města: Roberta Novotného, Ondřeje
Bulanta, Vendulu T říletou, Davida Urbance, Emu Lilien
Krištofovou, Kláru Fučíkovou, Barboru Kupcovou a Jáchyma Pospíšila.

Dne 7. 11. 2009 přivítal místostarosta Pavel Habr za
spoluúčinkování dětí z MŠ ul. Červený Vrch v obřadní síni
městského úřadu nové občánky města: Štěpána Hese, Filipa Hofbauera, Lucii Leitkepovou, Kateřinu Koutnou, Vojtěcha Kvapila, Davida Kořínka, Annu Markovou a Viktorii
Volleinovou.

Blahopřání do Velkého Pěčína

VZP ČR informuje – otevření nové
úřadovny v Dačicích

Dne 28. října 2009
se ve Velkém Pěčíně
paní Bohumila Charouzková dožila jako třetí
na Dačicku 99 let.
Její životní optimismus a vtip je obdivuhodný, svoji paměť si
procvičuje sledováním
soutěžních pořadů, jejím nejoblíbenějším je
Pět proti pěti.
Za celou obec přeje paní Charouzkové hodně zdraví,
vitality a lásky od svých nejbližších
Jaroslava Hroudová, kronikářka V. Pěčína

Poděkování
Základní škola Dačice, Neulingerova 108 děkuje tímto
firmě CENTROPEN a.s. Dačice za sponzorský dar v podobě čtyř počítačů.
Mgr. Martin Kotrba, ředitel školy

Všeobecná zdravotní pojišťovna připravuje v rámci
zlepšení služeb pro obyvatele Dačic a okolí otevření nové
úřadovny, která by měla pojištěncům VZP přinést větší
komfort při vyřizování záležitostí spojených se zdravotním
pojištěním a odstranit dojíždění na územní pracoviště do
čtyřicet kilometrů vzdáleného Jindřichova Hradce.
Otevření se plánuje na počátek roku 2010, termín
i úřední dny budou sděleny prostřednictvím místních periodik a na webových stránkách www.vzp.cz.
Jiřina Kostková, VZP, územní pracoviště J. Hradec

Vánoční koncert
Dačického pěveckého sboru
tradiční vánoční koncert se uskuteční

19. prosince 2009 v 18:30 h
v chrámu sv. Vavřince
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Informace o službě „cash back“

Cvičení hasičů na ZUŠ

Na třech prodejnách SD Jednota Jindřichův Hradec
v Dačicích, byla letos nainstalována služba tzv. „cash
back“ , která je v současné době plně funkční.
Na základě této služby lze nejen platit nákupy platební
kartou, ale zároveň vybírat hotovost, což je výhodné zejména v těch místech, kde není bankomat. Limit výběru
hotovosti je 1.500,-- Kč a jedinou podmínkou je nákup ve
výši 300,-- Kč placený platební kartou. Výběr hotovosti
není většinou zpoplatněn (zákazník neplatí žádné poplatky). Naše prodejny jsou označeny informačními plakáty
o této službě a samolepkami na dveřích. Spotřební družstvo
Jednota v současné době spouští propagační kampaň k této
službě v okresním tisku.
Ing. Radim Klaška, předseda SD Jednota

Dne 14. 11. 2009 proběhlo v Dačicích na objektu ZUŠ
cvičení HZS. Cvičení se zúčastnili jak profesionální hasiči
z požární stanice v Dačicích, tak zásahové jednotky dobrovolných hasičů z Dačic a z Dolních Němčic. Cílem
cvičení bylo: sladit činnost dobrovolných hasičů s profesionálními; prověřit akceschopnost zásahových jednotek dobrovolných hasičů a jejich techniku; prověřit dálkovou
dopravu vody; seznámit se s prostředím ZUŠ.
Stanovené cíle cvičení byly splněny a všichni zúčastnění prokázali dobrou odbornou připravenost. Také technika dobrovolných hasičů nezklamala a pracovala bez
poruch. Na závěr cvičení bylo provedeno vyhodnocení řídícím cvičení Ing. Hejdou. Cvičení se zúčastnil starosta
města Rudolf Hájek a pracovník krizového řízení MěÚ Ing.
Bohumil Kmínek.
Ing. Bohumil Kmínek, pracovník krizového řízení

NABÍDKA VAŠÍ DOMOVINKY:
Ø Cvičení matek s dětmi
Ø Výtvarné tvoření – stříhání, malování, koláže,
kreslení, tiskátka na látku, malba na hedvábí
Ø Besedy
Ø Pravidelná setkávání zdravotně a mentálně
postižených dětí
Ø Hlídání dětí – po telefonické domluvě
Kontakt:
Domovinka Dačice, Antonínská 85/II., 380 16 Dačice
vedoucí - Lenka Holcová
mobil: 736 523 633
e-mail: lenka.holcova@caritas.cz
Sbor dobrovolných
hasičů Dačice
oznamuje

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
(chlapců i děvčat)
Nabízíme :
práci v týmu, špínu, pot a dřinu zadarmo, fyzicky
a psychicky náročnou činnost, teoretickou přípravu,
praktický nácvik dovedností, trochu nebezpečí, hodně
legrace a zabereme Vám dost času
Požadujeme :
schopnost týmové práce, smysl pro špínu, pot
a dřinu, zručnost, sílu, pevné nervy, smysl pro humor
různé tvrdosti, pravidelnou účast na akcích
Co Vás čeká:
základní teoretická průprava, základní praktická
příprava, příprava na výjezdovou činnost, zařazení do
výjezdového družstva, možnost speciálního zaměření
dle schopností jednotlivce, práce na technice, kulturní
akce, které pořádáme, soutěžní činnost
V případě zájmu a dotazů, nás kontaktujte na číslech:
602 113 587, 722 626 467

Podzimní setkání dačických rodáků
v Praze
Ve čtvrtek 12. 11. se uskutečnilo tradiční podzimní
setkání dačických rodáků. Sešlo se přibližně 50 účastníků
žijících v hlavním městě a jeho okolí.
Setkání proběhlo v zasedací místnosti budovy
Svazu strojírenské technologie na třídě Politických
věznů. Představitelé města
starosta Rudolf Hájek a místostarosta Pavel Habr se
přivítali se všemi přítomnými a povyprávěli o novinkách, které se v Dačicích udály od
posledního jarního setkání. V průběhu odpoledne byly
kromě fotografií promítnuty také dva díly pořadu Zrcadlo
vašeho kraje z Dačic a pořad Cyklotoulky, který se o Dačicích natáčel letos v červnu. Každý si také mohl prohlédnout a zakoupit drobnosti na prodejní výstavce, kterou
připravila ředitelka MMaG Mgr. Marie Kučerová společně
s paní Janou Seidlovou. Setkání uběhlo v přátelské atmosféře velmi rychle a již teď se všichni těší na další, které je
plánováno opět na jaro příštího roku.
Bc. Markéta Nováčková, odbor kultury a CR
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Děti v Dačicích opět vypustí balónky
s přáním Ježíškovi
Letos se již podruhé sejdeme na akci, kde se pokusíme
o překonání loňského rekordu ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, který činil 100 858 balónků. Akci vyhlásila
agentura Agency Je5 ve spolupráci s agenturou Dobrý den.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 10. prosince 2009 na
městském stadionu v Dačicích, kde se všichni z ájemci
se jdou v 15:15 h.
Po příchodu dostane každý minimálně jeden již připravený nafouknutý balónek s uvázaným přáníčkem. Samotné
vypuštění se uskuteční přesně v 15:40 h na pokyn, který
zazní z rádia Frekvence 1.
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, že si doma napíší nebo nakreslí vlastní přání Ježíškovi. Svoje výtvory po příchodu na
stadion vhodí do velké Ježíškovy schránky.
Dačické Ježíškovské setkání bude trvat přibližně hodinu a pro děti budou na stadionu kromě balonků 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 minulého roku, kdy jen v samotných Dačicích vzlétlo k obloze
795 modrobílých balónků.
Vypouštění balónků v Dačicích pořádá Město Dačice
a Mateřská škola Dačice, hlavním sponzorem akce je firma
PKD s. r. o., Dačice.
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

Tipy na mikulášské a vánoční dárečky
z Infocentra Dačice

10. 12.

Palackého nám. 1, Dačice

15:15 h

Nejen pro dě ti:
v omalovánky s motivy Dačic
v pexeso Dačice
v knihy Honzíček Zlatohlávek
a Divous Horác
v Pohádky z Jižních Čech a Šumavy
aneb vyprávění kapra Jakuba

Městský stadion Dačice
AKTUALITY
ü 12. 11. 2009 odstoupil z postu zastupitele města Dačic
Pavel Antonů.
ü Domovinka Informuje: Charita Domovinka v Dačicích
pořádá Vánoční výstavu, která se koná od 7. do
18. prosince ve dnech pondělí až pátek od 7:30 do
13:00 h. V první den výstavy 7. prosince od 8:30 h
bude hostem charity paní Dě dková, která předvede
zdobení vánočních perníků. T y si můžete zakoupit
i v průběhu celé výstavy. Všichni jste srdečně zváni.

Nejen pro dospělé:
v keramika - hrníčky, cukřenky, svícny,
zvonečky, originální čajové servisy
v magnetky nejen na ledničku - nové druhy
s motivem Dačic
v kalendáře Vysočinou křížem krážem
v regionální literatura: např. Kreslířovy tipy na
výlety, Dačický vlastivědný sborník II. - V. díl,
Dačické album I - Dobové fotografie a pohlednice, Srdnatý věžník, ..
v velký výběr hygienicky baleného kostkového
cukru s motivem Dačic
O d poloviny prosince bude na IC v prodeji V. díl
Dačického vlastivě dného sborníku.
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Jak se rodí a umírá socha
Na sklonku srpna uspořádalo město Dačice první setkání mistrů řezbářů, kteří po šest dní vytvářeli svá díla na
téma kostky cukru. Jejich um sledovalo po celou dobu
velké množství diváků domácích i návštěvníků města, kteří
denně chodili okouknout, jak se dílo daří a jak se původní
nápad a myšlenka zhmotňuje a z mohutných kmenů modřínů či dubů se rodí hotová díla. Byla to podívaná zajímavá, veselá, plná dobré nálady a zajímavých diskuzí.
Mnohem smutnější podívaná se naskytla všem Dačickým 31. října ráno, kdy z jedné z plastik instalovaných jen
pár týdnů před tím v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí zbyl nehezký pahýl a pár štípánek okolo. Komu vadila socha s názvem „Od homole ke kostce cukru?“ A kolik
mu dalo práce, než ji zničil?
Místo dalších slov, která by popsala zrod a zánik sochy, otiskujeme následující fotografie.

24. 8.

26. 8.

27. 8.

22. 9.

31. 10.
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31. 10.

Bc. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Vychází nové číslo
Dačického vlastivědného sborníku
Před polovinou prosince se dostane na trh již páté číslo
Dačického vlastivě dného sborníku, který vydává Spolek
přátel muzea v Dačicích ve spolupráci s dačickým muzeem. Plánujeme, že Sborník bude v prodeji na IV. Vánočním jarmarku, který proběhne v ne děli 13. prosince od 13
do 16 hodin na zámku a v prostorách muzea.
Páté číslo je zatím ze všech čísel nejrozsáhlejší, má 350
stran s velkým množstvím černobílých fotografií, tabulek
i grafů v textu. Poprvé budou mít čtenáři k dispozici barevnou šestnáctistránkovou přílohu, která přinese fotografie
vztahující se k vybraným článkům a zprávám.
Autorský kolektiv je tentokrát velmi široký. Kromě
stálých jmen, především členů Spolku, kteří do Sborníku
pravidelně přispívají, se opět objevují jména nová. Podařilo
se podchytit řadu mladých autorů. Tak, jak je bohatý
autorský kolektiv, je rozmanitý i obsah a zaměření článků.
V základní části článků a studií naleznete celkem
15 příspě vků: Miloslava Slavíková, Jiřina Maňasová: Kříže, kapličky a boží muka v okolí Dačic; Eva Tomášová:
Národopisné hnutí v T elči a Dačicích v 90. letech 19.
století; Jana Bisová: Úpravy dačického zámku v roce 1909
a jejich architekt Hans Prutscher; Ivana Sedláčková: Spolkový život v Dačicích v letech 1918 – 1948 (se zaměřením
na kulturní a tělovýchovné spolky); Lukáš Skupa: Divadelní soubor T yl v Dačicích (ke 125. výročí vzniku dačických ochotníků); Miloslav T ůma: 70 let Katolického
domu v Dačicích; Adam Lacina, Eva Rozehnalová: Architekt Bedřich Rozehnal, projektant dačické nemocnice; Petr
Vedra: Jemnice v roce 1227; Michal Stehlík: Město Slavonice v letech 1948 – 1960; Jana Burdová: Svědkem v čase
velké zkoušky. Osudy pátera Josefa Havránka; Kamil Kupec: Historie a současnost lesů na Dačicku; Kamil Kupec:
Klimatické podmínky Dačicka a jejich vliv na lesní porosty; Kamil Kupec: Poškození porostů Městských lesů
Dačice dřevokaznými houbami; František Mařík: Motýli
kolem nás; Lukáš Skořepa: Dva nové druhy tesaříků pro
Dačicko.
V e dici pramenů vychází: Michaela Chládková: Listina Viléma Dubského z T řebomyslic pro Dačice; Jitka
Čudlá: Lidové písně z okolí Velké Lhoty (z pozůstalosti
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Roberta Smetany); Marie Kučerová: Toužínský receptář
(recepty Marie Schüllerové z Toužína).
V části z práv jsou kratší příspě vky: Jana Bisová:
2009 – rok výročí; Marie Kučerová: Malíř z Mrákotína;
Jana Bisová: Restaurování nástěnné výzdoby v sále sbírek
na Státním zámku v Dačicích; Zdeňka Prokešová: Zpráva
o archeologickém průzkumu v Dačicích; Eva Melmuková:
Historie kostelíka sv. Ducha v Šachu; Eva Melmuková:
K okolnostem vzniku Evangelického tolerančního areálu
ve Velké Lhotě u Dačic a opravě věže horního kostela; Jana Bisová: Svatba ve Velké Lhotě; Jana Bisová: Přednáška
pro Mainzer Altertumsverein; Jana Bisová – Richard David: Pojmenování rybníka v zámeckém parku v Dačicích;
Michaela Chládková: Digitální archiv; Marie Kučerová:
Zpráva o činnosti Spolku v období 2008 - 2009.
Závěrečná část Sborníku přináší opět informace o nové
regionální lite ratuře.
Sborník bude k dostání v Dačicích na obvyklých prodejních místech: v městském muzeu a galerii, v Knihkupectví L. Hejla a v městském infocentru na staré radnici.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Vzpomínkové akty u příležitosti
Dne veteránů
V sobotu 7. listopadu proběhly vzpomínkové akty na
novém hřbitově u hrobu ppor. Václava Martínka, který tragicky zahynul v průběhu mise UNPROFOR dne 13. ledna
1994, dále pak na Palackého náměstí u pomníku obětem
válek, u pamětní desky škpt. Viléma Götha, který padl
v letecké bitvě o Anglii 25. října 1940 a u pamětní desky
generálmajora v.v. Karla A. Pospíchala, pilota 311. bombardovací perutě RAF, která byla odhalena před dvěma
lety na jeho rodném domě v Antonínské ulici.
Jejich památku uctili
představitelé města, zástupci Jihočeské organizace Sdružení válečných
veteránů ČR a 44. lehkého motorizovaného praporu J. Hradec položením
věnců. Českou hymnu
a další skladby u pietních
aktů zahráli členové dechového orchestru ZUŠ
Dačice.
Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu, se po celém světě slaví
jako připomínka všech, kteří ve válečných konfliktech ve
všech částech světa obětovali své životy v bojích na obranu
principů svobody a nezávislosti. Slouží jako připomenutí,
že jsou veteráni nejen z 1. či 2. sv. války, ale i mnoha
novodobých konfliktů. Možná nezaškodí si připomenout
některá z hesel, pod kterými se Den veteránů slaví v USA:
„Svoboda není nakupování“ , „Svoboda není zadarmo“.
Město Dačice děkuje všem, kteří se vzpomínkového
aktu zúčastnili.
Bc. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Gymnázium Otokara Březiny
a Střední odborná škola Telč
Hradecká 235, 588 56 Telč
tel.: 567 584 551, e-mail: info@gymnsostelc.cz
http://www.gymnsostelc.cz
všeobecné osmileté studium
79-41-K/81
všeobecné čtyřleté studium
79-41-K/41
ekonomika a podnikání
63-41-M/01
Dny otevřených dveří pro žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče
(všechny akce se konají v budově školy Hradecká 235)
Zahájení ve 13:30 hodin v jídelně
Čtvrtek
školy
3. 12. 2009
Individuální prohlídky školy
Středa
od 15:00 do 17:00 hodin
13. 0l. 2010
Informace o přijímacím řízení a prohlídka školy

Společný koncert ZUŠ Dačice
a Musikschule Gross-Siegharts
V neděli 8. 11. se uskutečnil výměnný koncert v partnerském městě Gross-Siegharts v Rakousku, který rozvíjí
naši spolupráci započatou v minulém školním roce. Z naší
školy jsme vypravili celý autobus. Koncertu byli přítomni
zástupci našeho města – starosta Rudolf Hájek, místostarosta Pavel Habr, paní Ludmila Jankůjová a radní Jaroslav
T ůma s manželkou.
V první části koncertu se představili žáci a učitelé
z Musikschule Gross - Siegharts. Menší dechový orchestr
pod vedením ředitele Stefana Weikertschlägera, dále několik komorních seskupení flétnových a kytarových a nejvíce
nás zaujal svou hrou klarinetový kvartet.
Ve druhé části vystoupili naši žáci. Soubory kytarový,
akordeonový, houslový a žesťový, komorní uskupení žesťový kvintet, Flute Girls, Čtyřtetky, několik sólových vystoupení a jako přídavek připravil Vítězslav Hergesel
vokální kvartet ve složení Tereza Hergeselová, Jitka Koudelková, Blanka Henzlová a Vítězslav Hergesel a zazpívali
píseň z místního kraje - Waldvierterland. Výkony našich
žáků se setkaly se zaslouženým uznáním a potleskem.
Jako vždy nás čekalo vlídné přijetí a bohaté občerstvení. Musím pochválit všechny zúčastněné, že se vhodně
oblékli a s přehledem se pohybovali po jevišti, tak jak mají
zažité z naší školy.
Eva Nováková, ZUŠ

FOFR PŮJČKA T el: 777 157 158
Registr neřešíme. Nonstop!

Já bych rád k BETLÉMU ...
22. a 23. prosince od 18:00 h
Srdečně Vás zveme na živý Betlém
na Palackého nám. v Dačicích.
Účinkují a pořádají:
DS T yl + studio Tyláček Dačice, sbor ZUŠ Dačice
a MěKS Dačice
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Ocenění cvičitelek TJ Centropen
Dne 24. října 2009 pořádalo RCSPV (Regionální centrum sportu pro všechny) Cvičitelský sraz v Jindřichově
Hradci.

Na tomto srazu byla předána ocenění za dobrovolnou
cvičitelskou práci mimo jiné i dačickým cvičitelkám aerobiku, a to:
• paní Vladěně Palasové - „Poděkování za obětavou
práci v tělovýchovném hnutí“
• paní Marii Zbytovské (ZDrTv) - „Čestné uznání“
• paní Ireně Stejskalové - „T itul vzorný cvičitel“
Všem třem cvičitelkám děkujeme za jejich práci, kterou nezištně a pravidelně vykonávají ve svém volném čase.
Přejeme jim hlavně hodně zdraví, elán a vytrvalost do
dalších let.
Jana Starková, výbor T J Centropen

Pacholata Dačická v Jindřichově Hradci
Na letošním 15. ročníku Slavností Adama Michny
z Otradovic mohli návštěvníci ve dnech 30. 10. - 1. 11. 09
již po druhé slyšet koncert žáků ZUŠ Dačice s názvem
„LAUDATE PUERI aneb Můzy Žáků Poškoláků“.
V programu evropské hudby z doby Michnova života
se představili Julie Kučerová, Jitka Koudelková na zobcové flétny, Dalibor Jelínek a absolvent ZUŠ Dačice Ondřej Vaněk na barokní trombóny. Ke skvělým výkonům
Pacholat se připojil jejich kapelník Richard Šeda na cink
a varhanní positiv a hráčka na theorbu T ereza Pavelková –
absolventka oddělení staré hudby na vysoké škole v Paříži. ZUŠ Dačice se tak může pochlubit jedinečnou
záležitostí – jako první v historii základního uměleckého
školství se věnuje interpretaci staré hudby s těmito historickými nástroji.

Slavnosti Adama Michny nejsou přehlídkou koncertů,
jak bývá na festivalech obvyklé, ale zásluhou jejich organizátora Michaela Pospíšila především společenskou událostí otevřenou pro všechny, kdo si chtějí například zazpívat nebo zatančit v „barokních tanečních“ . Nezbývá, než
se těšit na další 16. ročník!

RORÁTY aneb
RADOSTNÉ ZPĚVY ADVENTNÍ
zpívá a na dobové nástroje hraje soubor

RITORNELLO & Kvítek Dačice
Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
pondělí 14. 12. 09 v 18:00 h
Mnoho lidí se trápí tím, proč se celý advent zpívají
koledy a v momentě, kdy je ten nejvhodnější čas k jejich
zpěvu, jsme jimi již přesyceni. Není jistě cestou koledy
jednoduše zakázat a tuto praxi odsoudit, je třeba nabídnout dostatečně atraktivní alternativu. A tu máme! Jsou jí
RORÁT Y.
Tyto zpěvy, které nikde ve světě nemají obdoby,
a které jsou opravdovým pokladem našeho národa! Budeme zpívat roráty v původních verzích, přibližně tak, jak je
zpívali naši předkové v době barokní, v době největšího
rozkvětu rorátních zpěvů. Tyto zpěvy mají nádherné melodie a ještě krásnější, hluboké a poetické texty. Jejich
hudba je naplněna radostí, radostným očekáváním Spasitele, jak o tom vypovídají i samotné názvy písní – „Vesele
zpívejme, Radostné to děťátko, Radujme se všichni věrní“
atd.
A protože roráty tímto kladným nábojem překypují,
chtěli bychom se s Vámi o tuto radost podělit a pozvat
Vás ke zpěvu těchto písní. Pomocníkem Vám bude
pěvecký sbor Kvítek ZUŠ Dačice pod vedením Vítězslava
Hergesela a u nás již známý soubor Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila. Dále uslyšíte cink, na který
zahraje Richard Šeda, a o varhanní doprovod se postará
ředitel kůru katedrály sv. Bartoloměje v Plzni Miroslav
Pšenička.
Přijďte si z az pívat a osvěžit svou duši radostnými
adventními písněmi, roráty.
RO RÁM, RORÁŠ, RORÁTE ?
Richard Šeda
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Adventní koncert ve Velké Lhotě
Vážení přátelé, dovolte, abychom vás pozvali do Velké Lhoty na tradiční adventní koncert. T en letošní bude
uzavírat již 5. ročník koncertních sezón, které se ve Velké
Lhotě konají. Pěvecký sbor Festivia Chorus si tentokrát
jako hosty pozval Brněnský studentský komorní orchestr
z brněnské konzervatoře a Pacholata Dačická (umělecký
vedoucí Richard Šeda) ze Základní umělecké školy v Dačicích. Všichni společně zahrají a zazpívají vánoční písně
z České mariánské muziky barokního skladatele Adama
Michny z Otradovic, který působil v nedalekém Jindřichově Hradci. V letošním roce si připomínáme 333 let od
jeho úmrtí. Jejich součástí je například známá píseň Chtíc,
aby spal nebo Vánoční rosička.
Brněnský studentský komorní orchestr zahraje také
Divertimento D dur K. 136 od Wolfganga Amadea Mozarta. Nebudou chybět ani lhotecké památkově chráněné
varhany, kterých se letos opět ujme lhotecká varhanice
a sbormistryně Festivie Jitka Čudlá. Zahraje staré české
varhanní pastorely. Před koncertem a po koncertě bude
u vánočního stromu vytrubovat Žesťový soubor ZUŠ
Dačice (umělecký vedoucí Stanislav Kamínek). Společně
s tímto souborem a s varhanami si budou moci všichni
návštěvníci na závěr zazpívat několik koled.
Velkolhotecký adventní koncert se koná v sobotu
12. prosince 2009 od 19:00 hodin na obvyklém místě –
v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve
Velké Lhotě. Vstupné je jednotné a činí 80 Kč. Vzhledem
k očekávanému velkému zájmu o vstupenky jsme opět pro
naše posluchače připravili jejich předprodej. Zájemci si
budou moci zakoupit vstupenky od pondělí 30. listopadu
v Knihkupectví pana Hejla v Dačicích a na Informačním
centru na radnici v T elči.
Kontakt: www.festivia.cz ;
www.koncerty-velkalhota.estranky.cz

Oslava 30 let vzniku samostatné odborné
školy na SŠTO v Dačicích
Vzácnou příležitostí připomenout si tradice spjaté
s rozvojem odborného školství v Dačicích, i otevřít novou
kapitolu v dějinách SŠT O v Dačicích, byla oslava, která
se konala za účasti významných hostů z řad pracovníků
krajského úřadu, zástupců města i bývalých manažerů
a učitelů školy 24. října 2009. Důvodů obracet se do minulosti je dozajista mnoho, vždyť současná škola se cítí
být přímým dědicem těch vzdělávacích institucí ve městě,
které již od konce 19. století připravovaly pro praktický
život mnoho generací živnostníků, řemeslníků, později
kvalifikovaných dělníků i podnikatelů. Právě před 30 lety
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1. 9. 1979 - získala škola status samostatné vzdělávací
instituce jako SOU strojírenské, a tak je možné toto datum
označit za jeden z nejvýznamnějších mezníků v její novodobé historii, i když profil školy jako vzdělávací instituce
doznal oproti stavu z konce 70. let 20. století velmi podstatných změn.

Škola však nežije a nechce žít jen svou minulostí. Nejlepším dokladem toho, že manažerský tým školy i její
pracovníci se snaží držet krok s dobou, je právě dokončená rekonstrukce celé školní budovy. Pláště všech budov
byly zatepleny, fasády září svěžími barvami, byla vyměněna všechna okna, opraveny střechy, vstupy do budovy
byly elektronicky zabezpečeny, přízemí budovy bylo
adaptováno pro potřeby nového studijního a informačního
centra školy. Svým rozsahem, organizační i finanční
náročností nemá právě dokončená rekonstrukce v historii
školy obdoby. Stavební úpravy, financované z prostředků
EU i státního rozpočtu, si vyžádaly mnoho energie a úsilí
všech zaměstnanců školy, ale je jisté, že nové, kulturnější
prostředí školy bude motivovat k lepším výkonům jak
žáky, tak jejich učitele. Tříletý projekt na vybudování SIC
školy má přispět k prohloubení informační gramotnosti
žáků, zvyšování jejich komunikativních dovedností i naplňování záměrů školské reformy v oblasti mediální výchovy.
S jistou nadsázkou lze tedy říci, že škola skutečně
zahájila novou etapu své existence, jak to ostatně ve svých
projevech připomněli i zástupci krajského úřadu RNDr.
Jana Krejsová a PaedDr. Jiří Moravec. Představení nového loga a výtvarného stylu školy bylo důstojným vyvrcholením slavnostního dne, během nějž si školu prohlédly
více než dvě stovky návštěvníků z řad bývalých absolventů i veřejnosti. Nezbývá než škole popřát, aby dokázala co nejlépe využít moderního zázemí a i nadále plnila
své poslání významné vzdělávací instituce v regionu.
Jana Burdová, SŠT O Dačice
O be cní úřad v Če ské m Rudolci nabízí pronáje m
BYTU 1 + 1 + KK: malometrážní - 47 m 2
v bytovce z roku 2006, plynové ÚT
Pro: mladý pár s 1 - 2 dětmi do 8 let,
nebo pro osam ělou ženu s 1 - 2 dětmi do 8 let.
Podmínkou je potvrzený st álý příjem s pravid elnou
splátkou nájmu. Formulář žádosti si vyžádejte na
OÚ Č. Rudolec u paní Měrtlové, tel: 384 496 138
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Stolním tenistům se daří

Zprávy z gymnázia

Mistrovská soutěž stolních tenistů pokračovala dalšími koly a obě družstva oddílu ST -KD Dačice si tentokrát
vedla více než dobře.
Jiskra Chlum u Tře boně „B“ - ST-KD Dačice „A“
3:15. Bodovali: Havlík V. a Havlík Z. po 4; Kelbler P. 3;
Havlík M. 2; oba debly. Do Chlumu jsme odjížděli
k soupeři, kterému se tolik nedaří a v zápase to potvrdil.
Dačičtí stolní tenisté od prvních zápasů nenechali domácím naději na lepší výsledek a v poklidném tempu si odvezli ze stolů soupeře potřebné body.

Turnaj ve stolním tenisu
Ve čtvrtek 22. října se v tělocvičně SOUZS Dačice
konalo okresní kolo turnaje ve stolním tenisu, kterého se
zúčastnilo celkem šest družstev dívek a jedenáct družstev
chlapců. Naše děvčata – B. Pykalová, E. Čechová a E.
Nováková - obsadila pěkné 3. místo a hoši – A. Kunzo,
J. Makovička, D. Kabelka a J. Pecha – byli celkově pátí.

ST-KD Dačice „A“ - Loko České Velenice „C“
17:1. Bodovali: Havlík V.; Havlík Z. a Kelbler P. po 4;
Havlík M. 3; oba debly. Na domácích stolech v Bílkově
jsme přivítali družstvo Č. Velenic, které ještě v minulé sezóně hrálo nejvyšší okresní soutěž. Na toto utkání se dačičtí hráči dobře připravili a hostujícímu celku nedali sebemenší naději na úspěch a nadělili mu řádnou nadílku.
Suchdol „C“ - ST-KD Dačice „A“ 5:13. Bodovali:
Havlík V. 4; Kelbler P. a Havlík Z. po 3; Havlík M. 1; oba
debly. K zápasu na stoly k současnému druhému týmu
tabulky jsme neodjížděli v roli favoritů, neboť domácí již
na začátku sezóny dávali najevo, že jsou favority celé soutěže. K zápasu družstvo odjíždělo s přáním neprodat svou
kůži lacino. Hned od začátku jsme soupeře zaskočili nejen
soustředěným výkonem, ale i kvalitou své hry. Po prvních
zápasech jsme si vytvořili náskok 5:1 a 7:2, čímž byli
domácí zaskočeni a již nedokázali na výtečně hrající dačické družstvo najít účinnou zbraň. V tomto utkání podal
excelentní výkon nejmladší hráč týmu, teprve 15-tiletý
Vojtěch Havlík, který zahrál jako zkušený rutinér a neprohrál žádný zápas. Pochvalu ale zasluhují i ostatní hráči za
velmi dobrý výkon.
ST-KD Dačice „B“ - Jiskra Nová Bystřice „B“
13:5. Bodovali: Štěpánek A. a Havlík M. po 4; Havlík J.
a Jahoda M. ml. po 2; debl. Družstvo „B“ po úvodním
klopýtnutí v Kunžaku nastoupilo proti favorizovanému
družstvu z Nové Bystřice, které se netají postupovými
ambicemi a na hře i výsledku to bylo znát. Dačičtí nechtěli soupeři nic zadarmo darovat a postupně přidávali bod
k bodu, až se zrodil výsledek, který nikdo z hráčů nečekal.
Rapid Lásenice „B“ - ST-KD Dačice „B“ 3:15.
Bodovali: Štěpánek A.; Havlík J. a Jahoda M. st. po 4;
Jahoda M. nejml. 1; oba debly. K utkání do Lásenice jelo
družstvo povzbuzeno posledním výsledkem s N. Bystřicí
a domácím od začátku dačičtí hráči nedali naději na bodový zisk a v poklidném tempu dokráčeli k vysokému a zaslouženému výsledku.
ST-KD Dačice „B“ - Dynamo Majdalena „B“ 10:8.
Bodovali: Jahoda M. st. 3; Jahoda M. ml., Jahoda M. nejml. a Havlík J. po 2; debl. Dačické družstvo nastupovalo
proti soupeři, který doposud nezískal žádné vítězství, a tak
mělo s přehledem dovést utkání do vítězného konce. Soupeř, ale přijel posílen o jednoho hráče z „A“ družstva a na
výkonu jejich týmu to bylo znát. Dačičtí museli bojovat o
vítězství až do konce utkání a soupeř je tentokrát přinutil
k maximálnímu výkonu, aby uhájili těsné vítězství.
Zdeněk Havlík

Florbalový turnaj starších ž áků
Ve středu 4. listopadu proběhl v tělocvičně SŠT O Dačice okrskový florbalový turnaj starších žáků. Týmy byly
rozlosovány do dvou skupin a naši hoši skupinu A vyhráli. Ve finále jsme prohráli těsně 1:2 se ZŠ Komenského,
a tak jsme obsadili celkově 2. místo.
Den zdraví
Ve středu 14. října se jedenáct žáků naší školy zapojilo do realizace Dne zdraví v Dačicích. T uto již tradiční
podzimní akci v Dačicích připravuje občanské sdružení
MET A ve spolupráci s Městem Dačice. Jsme rádi, že naši
žáci přispěli svým podílem ke zdárnému průběhu celého
dne.
Bílá pastelka
Ve čtvrtek 15. října se v České republice uskutečnila
celonárodní sbírka Bílá pastelka určená na podporu
výukových programů pro nevidomé a slabozraké. Naše
škola, jmenovitě žáci maturitních ročníků, pomáhá tuto
sbírku organizovanou společností T YFLOSERVI S realizovat v našem městě již od jejího počátku.
V letošním roce se do dačických ulic vydaly tři dvojice maturantů, kterým se přes neobvykle chladné počasí
podařilo během dopoledne téměř všechny pastelky prodat.
Za to patří poděkování a uznání organizátorů sbírky nejen
dobrovolníkům z řad maturantů, ale také všem našim spoluobčanům, kteří na velmi potřebnou pomoc lidem zrakově postiženým tímto způsobem přispěli.
Informace o částce získané sbírkou v Dačicích, v Jihočeském kraji i v celé České republice zveřejníme, jakmile
nám je pracovnice TYFLOSERVI SU sdělí.
Gymnáz ium Dačice
otevírá pro školní rok 2010/2011:
1. ročník čtyřletého studia a primu osmiletého studia
Informace získáte na www.gymn-dacice.cz nebo nás kontaktujte na tel: 384 420 432
Přijďte se k nám podívat v Den otevřených dveří
4. prosince 2009 od 14 do 17 hodin

Školní kolo soutěže v piškvorkách
Již od nepaměti rozšířená kratochvíle žáků různého
věku a různých typů škol, kterou si krátí pobyt ve školní
budově nejen o přestávkách, dostala v posledních letech
podobu soutěže se vším, co k tomu patří. Tedy soutěže se
soutěžícími, s přesnými pravidly, s postupovým systémem
a v neposlední řadě s organizátory.
Na naší škole proběhlo školní kolo soutěže nazvané
PIŠQWORKY v letošním školním roce poprvé, a to ve
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středu 21. října. Předcházela mu informační kampaň podpořená důvtipnými plakáty, které nám spolu s psacími
potřebami, diplomy pro vítěze a herními archy poskytlo
občanské sdružení Student Cyber Games, které se organizováním netradičních soutěží zabývá.
Organizace ve škole se ochotně ujaly paní učitelka
Morávková (zajistila propagaci školního kola, přijímala
přihlášky soutěžících, školní kolo připravila a vyhodnotila), slečna učitelka Hroudná (ujala se sledování průběžných výsledků školního kola a jejich evidence) a pan
učitel T očík, který navrhl herní schéma, zajistil losování
soutěžících do dvojic a sám se do soutěže zapojil, aby
vypároval lichého účastníka.
Celé školní kolo provázela velmi příjemná atmosféra,
všichni hráči se maximálně soustředili na svůj výkon a po
odehrání své partie se zájmem sledovali, jak si vedou jejich kamarádi. Z původně přihlášených 40 zájemců se nakonec školního kola zúčastnilo 27, nejmladší účastníci byli žáci kvarty, nejstarší žáci septimy.
Vítězem se stal Josef Novák ze septimy, na druhém
místě se umístil Tomáš Chvátal ze 2. ročníku a třetí byl
Jakub Lojka ze septimy. Na základě výsledků školního
kola bude vybrána skupina piškvorkářů, kteří budou naší
školu reprezentovat v oblastním kole v Jindřichově Hradci.
Přírodově dný klokan 2009
Ve středu 11. listopadu se zájemci o přírodovědné
obory z řad žáků našeho gymnázia měli možnost zapojit
do mezinárodní soutěže Přírodovědný klokan, kterou
v České republice garantuje Jednota českých matematiků
a fyziků, pobočka Olomouc, ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích, žáci tercie a kvarty
v kategorii KADET , starší spolužáci z kvinty a sexty osmiletého gymnázia a z 1. a 2. ročníku čtyřletého gymnázia
v kategorii JUNIOR. V obou kategoriích řešili žáci během
45 minut 24 úkolů z matematiky, fyziky, biologie a ze
zeměpisu, v kategorii JUNIOR ještě navíc z chemie.
A jak vše dopadlo? V mladší kategorii zvítězil Tomáš
Voburka z kvarty (90 bodů) před Alešem Morávkem
z téže třídy (89 bodů) a Tomášem Nguyen Congem z tercie (73 bodů), přičemž v této kategorii soutěžilo celkem
5 žáků. V kategorii JUNIOR změřilo své síly 15 žáků
z 1. ročníku a 3 sextáni. Nejúspěšnější byl Ště pán Trčka
ze sexty (93 bodů), na druhém místě se umístil Jan Daňhel z 1. ročníku (71 bodů) a třetí příčku obsadila Barbora
Pykalová ze sexty (70 bodů).
Všichni účastníci soutěže obdrželi „Osvědčení o účasti“ potvrzené ředitelem školy a vyučujícími, které soutěž
organizačně zajistily, paní učitelkou Danou Elsterovou
a paní učitelkou Janou Morávkovou.
Mgr. Naďa Koprová, zástupce ředitele

Co je nového na ZŠ Komenského
• V pátek 23. října prožili žáci 5. ročníku nevšední dopoledne. Humanistické centrum Narovinu pro ně přichystalo přednášku s promítáním filmů o životě dětí
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v Keni. Dozvěděli se zajímavosti ze života v afrických
školách. Navázali partnerství se školou v Nairobi a vyrobili pro ně učební pomůcku - anglickou abecedu. Na
závěr si zkusili vytvořit hračky z odpadových materiálů, jaké si vyrábí africké děti.
• Střední odborné učiliště zemědělské a služeb v Dačicích otevřelo své dveře 23. října. Navštívili jsme je,
nabídka byla tradičně pestrá, vybrali si velcí i malí.
K vidění byly nejen zemědělské stroje, ale také výrobky žáků či podzimní výstava ovoce a zeleniny.
• Slavnostní křest školního maskota sovy Ámosky proběhl 2. listopadu za účasti žáků, učitelů i představitelů
města. Vítězem soutěže o návrh jména se stal Michal
Jakubec ze III. C, který jako první poslal na stránky
školy návrh na jméno Ámoska. Odměnu převzal z rukou paní ředitelky Macků a pana starosty Hájka. Křtu
se ujal autor díla pan Novotný. Popřál nám, aby jeho
maskot přinášel štěstí ve škole i v životě. Děkujeme.
• 2. listopadu a 3. listopadu navštívili žáci 5. a 6. ročníku
Planetárium v Českých Budějovicích. Zhlédli zajímavý film „Náš vesmírný domov“ a seznámili se s hvězdnou oblohou v planetáriu.
• 4. listopadu začali naši žáci svou letošní účast ve
florbalu, který nám předloni přinesl tolik radosti. Výkon v okreskovém kole byl nadmíru potěšitelný. V základní skupině porazili Studenou 6:1 a Slavonice 4:1.
V semifinále vydřeli těsné vítězství 1:0 nad ZŠ
B. Němcové a ve finále rovněž po tuhém boji zůstali
poraženi soupeři z dačického Gymnázia. Bohuslav
Ferdan se stal nejlepším střelcem turnaje. Za dva týdny
je čeká okresní kolo v Jindřichově Hradci.
• 9. listopadu jsme zahájili plavecký výcvik žáků 3. ročníku tradičně v plaveckém bazénu společnosti SPORT RELAX JH s.r.o.
• 11. listopadu proběhlo školní kolo celorepublikové
soutěže z matematiky, fyziky, chemie a přírodopisu –
Přírodovědný klokan. Soutěže se zúčastnilo 24 žáků
8. a 9. ročníku.
• S novým školním rokem pokračují žáci prvního stupně
v projektu Bezpečně a zdravě. Projekt odstartoval
3. ročník besedou s příslušníkem policie Tomášem Nikrmayerem. Žáci byli seznámeni s dopravními situacemi, se správnou jízdou na kole, s povinným vybavením cyklisty a bezpečností silničního provozu. Kluky
zajímaly policejní pomůcky, které si zblízka prohlédli.
Žákům se beseda líbila a věříme, že poznatky využijí
i ve své praxi. Následovat budou žáci 4. a 5. ročníku.
• 19. listopadu proběhla pedagogická rada a schůzka
s radou SR při ZŠ Komenského.
• 24. a 25. listopadu jsme v rámci evaluace školy
testovali žáky 9. ročníku. T esty SCIO ST ONOŽKA,
kterými systematicky sledujeme výsledky vzdělávání,
psali z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů.
• 24. listopadu proběhly rodičovské schůzky a schůzka
k volbě povolání pro 9. ročník.
Ing. Eva Macků, ředitelka ZŠ Dačice
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Poděkování TRW DAS a.s.
Děkujeme firmě T RW DAS a. s. za poskytnutí sponzorského daru v celkové hodnotě 14.000 Kč. Jedná se
o laboratorní potřeby, které budou sloužit našim žákům
při výuce chemie.
Na kole do Rumunska
Děkujeme Vojtěchu T rčkovi, studentu Gymnázia Dačice, který si připravil pro naše žáky 8. a 9. ročníku sérii
velmi zajímavých přednášek o svém prázdninovém cyklistickém putování podél Dunaje až do Rumunska.
Mgr. Bohumil Havlík

PO ŘEZ DŘEVA U VÁS
mobilní pásovou pilou
přímo u vašeho domu nařežeme
prkna, latě, trámy
max. délka 6 m, průměr 80 cm
nutná přípojka 380 V
www.porezdreva-kadlec.ic.cz

DÁLE NABÍZÍME
pořez pro stavební
a truhlářské firmy, prodej
palivového dřeva, úklid
lesa po těžbě apod.
Kontakt:
Pavel Kadlec, Dačice
Tel. 602 486 096

Plátce DPH

Návště va prezentační výstavy
Ve čtvrtek 12. listopadu navštívili žáci 9. tříd prezentační výstavu středních škol v Jindřichově Hradci. Rok
s rokem se sešel a loňští osmáci si prošli sály Střelnice
a kláštera Minoritů. Poptali se zástupců středních škol,
kteří jim přijeli předat informace, zároveň je pozvat na
prohlídku své školy a získat je pro studium na střední
škole. Rozhodování to nebude jednoduché, kam poslat až
tři přihlášky v prvním kole přijímacího řízení. V den
konání výstavy jsme navštívili i dvě střední školy v Jindřichově Hradci, které uspořádaly den otevřených dveří.
Studenti Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazykové školy se ujali našich žáků a provedli je po areálu
školy, která připravuje studenty ve dvou oborech: obchodní akademie a ekonomické lyceum.
Střední zdravotnická škola vždy žáky překvapí ukázkou z poskytování laické i odborné první pomoci, za kterou všichni účinkující sklidili zasloužený potlesk. Škola
vyučuje obory zdravotnický asistent a sociální péče pečovatelská činnost.
Mgr. Pavel Janda

Prosincové pozvánky
do městské knihovny
Srdečně Vás zveme do naší městské knihovny. Dny jsou krátké, na
čtení je více času, stále doplňujeme
nové tituly. Navíc si mohou návštěvníci
prohlédnout v minigalerii na schodech obrázky ilustrací
básniček, které vytvářely děti ze ZUŠ v Dačicích s paní
učitelku Petrou Firlovou a přečíst básnické pokusy čtenářek knihovny na tři zadaná slova. Zkuste vymyslet básničku třeba na kapka, vítr, listí nebo hvězda, kočka, země?
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3. 12. v 18:00 h - čtvrteční autorské čtení s projekcemi
elektronických koláží z nové básnické sbírky Tomáše
T. Kůse - Spižírna (nakl. Dauphin, 2009).
Tomáš T. Kůs (*1978) vydal sbírky T eplo zima milovat (Perseus, Plzeň 2002) a Příbytky (Weles, Brno 2005).
Pět let pracoval jako dramaturg plzeňské kulturní kavárny
Jabloň. V současné době žije v Praze, kde pracuje jako
projektový manažer v neziskové organizaci a externí publicista. Produkčně se podílí na několika festivalech, mj.
také na slam poetry. Když to jde, cestuje. Čtení připravuje
knihovna ve spolupráci s nakladatelstvím Dauphin jako
černou hodinku s poezií.
9. 12. od 13:00 do 16:00 h - Vánoční dílna - S lektorkou
Hankou Kulíkovou si mohou děti i dospělí zkusit vytvořit
originální vánoční či novoroční přání různými výtvarnými
technikami. Mezi nové a oblíbené techniky patří například
pergamano. Kdo ho bude chtít zkusit, nechť si s sebou do
knihovny vezme důkladně vypsané propisky, ale opravdu
důkladně vypsané.
Vánoční ote vírací doba v knihovně - Poslední měsíc roku přispěchal mílovými kroky, a jakže bude otevřena
Vaše knihovna - duševní posilovna? V sobotu bude
v prosinci otevřeno 5. a 12. Zbývající soboty, tzn. 19.
a 26. prosince bude zavřeno, tak jako v sobotu 2. ledna.
Běžný sobotní provoz začne 9. ledna a bude trvat až do
letních prázdnin. V pracovní dny bude otevřeno jako
obvykle, před Vánocemi vychází jako půjčovní dny pondělí a středa (21. a 23. 12.), po Vánocích bude otevřeno
v pondělí, středu a čtvrtek (28., 30. a 31. 12.). Na Silvestra
(31. 12.) bude otevřeno pouze do 12 hodin.
Poděkování - Děkujeme všem čtenářům a uživatelům za
přízeň, těšíme se na setkání i v roce 2010 a všem přejeme
dobré zdraví a radost ze čtení. A pamatujte – Guerilla
Readers varují: „Vaše knihovna Vám může pomoci přestat kouřit. Zákaz kouření“ , či že „Nečtenářství způsobuje
pomalou a bolestivou ztrátu osobnosti!“
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Den otevřených dveří SOUzas Dačice
aneb bylo na co se dívat
V pátek 23. října 2009 proběhl ve Středním odborném
učilišti zemědělském a služeb Dačice den otevřených dveří, který využilo k prohlídce celého areálu odborného výcviku a domova mládeže i budovy teoretického vyučování
na 370 návštěvníků. Patřili mezi ně především žáci základních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí, jejich rodiče, ale i široká veřejnost. V dopoledních hodinách bylo
možno vše vidět za plného provozu. Na Jemnické ulici
v budově teoretického vyučování zaujaly počítačové učebny a také čtyři učebny vybavené interaktivními tabulemi.
Příjemné prostředí školy dotvářejí živé květiny a příjemné
barvy tříd po provedené výmalbě. V areálu odborného výcviku a domova mládeže na náměstí Republiky poutal
pozornost provoz kovárny, nový stroj na demontáž a montáž pneumatik velkých rozměrů, zkušební stolice vstřikovacích čerpadel, moderní diagnostické přístroje v dílnách
automechaniků, provoz svářecí školy i cvičných kuchyní.
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Všechny prostory sloužící pro výuku a výcvik žáků učebních oborů opravář zemědělských strojů, opravářské práce, automechanik, zedník, kuchař, kuchař - číšník a pečivářské a cukrovinkářské práce měly co nabídnout. V prostorách domova mládeže, které jsou také oživené barevnou výmalbou, si všichni mohli prohlédnout zrekonstruovanou tělocvičnu a také výstavu ovoce a zeleniny.
Na nádvoří areálu malí i velcí obdivovali moderní zemědělskou techniku, kterou zde vystavovaly okolní zemědělské podniky a také její prodejci. Díky výborné spolupráci s těmito partnery, za kterou velice děkujeme a které
si vážíme, se mohou naši žáci s touto technikou seznámit
a naučit se ji během různých kurzů v průběhu studia obsluhovat. Před boční branou učiliště mnoho účastníků
využilo možnosti, kterou zprostředkovala pojišťovna Generali, vyzkoušet simulátor dopravní nehody s převrácením vozidla.
V odpoledních hodinách se sešli zástupci partnerských podniků a organizací ke společné besedě o dalších
možnostech spolupráce. Tohoto setkání se zúčastnili také
zástupci Jihočeského kraje paní radní pro oblast školství
RNDr. Jana Krejsová a vedoucí odboru školství PaedDr.
Jiří Moravec. Nechyběl také starosta Dačic pan Rudolf
Hájek. Všichni hodnotili toto setkání jako velice přínosné
a potřebné. Vždyť škola, a odborná obzvlášť, nemůže fungovat odděleně od skutečného provozu.
Děkujeme všem za podporu učňovského školství a těšíme se na setkání s mnohými žáky devátých tříd základních škol v příštím školním roce.
Jiří Doležal, SOUzas Dačice
NiPA Če ská Kanada s.r.o.
Pořádá dopolední cvičení pro všec hny, ob zvlášť vhodné pro
maminky na mateřské dovolené a pracující na směn y.
Cvičíme styl PILATE S, doplněn o protahovací c vičení,
dechová c vičení a ú vodní sportovní tan ec. Zacvičit si můžete
každé pondělí od 10:00 do 11:00 v Sokolovně v Dačicích.
Kontakt: Mgr. Nikola Sarauerová, 777 769 667, další možná
cvičení na info: www.nipa.c z

Dačická výročí
aneb v prosinci si připomínáme
90 let od úmrtí
Jose fa Příhody (*5. 3. 1854 Police, okr. T řebíč - †
30. 12. 1919 Dačice ) - kavárníka a dačického komunálního politika. Poprvé zastával úřad starosty města Dačic
v letech 1883 - 1886. S jeho jménem jsou však především
spjaty dějiny města Dačic v období 1892 - 1919, kdy stál
jako starosta nepřetržitě po celých 27 let v jeho čele. Byl
členem většiny zdejších českých spolků, v nichž zastával
čestné funkce. Prosazoval zavedení železnice, která byla
do Dačic přivedena v roce 1902, byl aktivní v otázce
postavení okresní nemocnice ve městě. Velkou pozornost
věnoval českému školství, za jeho starostenství došlo
v Dačicích k jeho skutečnému rozmachu.
V říjnu 1918 se stal předsedou dačického Národního
výboru, který převzal jménem nového státu vedení města.
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Po obecních volbách r. 1919 byl zvolen I. náměstkem
starosty města. Po své smrti odkázal jako bezdětný většinu
svého majetku městu Dačice - z peněz tzv. Příhodovy
nadace byla později podpořena stavba nemocnice a finanční sanace válečného zadlužení zdejší Mariánské opatrovny. Josef Příhoda je pohřben na místním starém hřbitově.
Z knihy Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR
85 let od narození
Dr. Bohuslava Vaška (*6. 12. 1924 - † 31. 7. 2004) pedagoga, redaktora a dlouholetého ředitele dačického
gymnázia a městského muzea.
Dr. Bohuslav Vašek se narodil
6. 12. 1924 v Kunžaku. Studoval na
gymnáziu v J. Hradci, dále na učitelském ústavu v Č. Budějovicích,
a poté na Karlově univerzitě v Praze, kde dosáhl doktorátu z pedagogiky. Kromě toho ještě studoval na
Vysoké škole pedagogické v Praze
na fakultě společenských věd obor český jazyk a literatura, a zde v roce 1958 dosáhl středoškolské profesury.
Vysokoškolská studia však vykonával již dálkově. Působil
jako učitel na několika místech - v Nové Bystřici, Starém
Městě pod Landštejnem a v Jemnici.
Do Dačic přišel dr. Vašek v roce 1953 a našemu městu zasvětil celý svůj život. V roce 1953 zde založil novou
střední školu – gymnázium. Stál u zrodu nové školy v ul.
B. Němcové, která byla otevřena v r. 1961, a stal se jejím
ředitelem. Pro novou základní školu hledal především
nové formy výuky, zakládal nové odborné učebny. Do
Dačic se v tomto období sjížděli učitelé ze škol z celé
republiky, aby získali nové poznatky o možnostech výuky. Ve funkci ředitele školy působil dr. Vašek do r. 1970,
kdy byl nucen ji opustit z politických důvodů. Poté byl
v roce 1974 propuštěn ze školství zcela a odešel na jeden
rok pracovat do Prahy. Po návratu do Dačic pracoval
v letech 1975 – 1984 jako ředitel MMaG. Zaměřil se na
vybudování nových expozic muzea i galerie v prostorách
bývalého františkánského kláštera, připravil několik desítek výstav výtvarného i muzejního zaměření. Významně
obohatil muzejní a galerijní sbírky o nové přírůstky.
Kromě práce v muzeu se stal dr. Vašek spoluorganizátorem řady dalších akcí ve městě. Stál u zrodu Dačického kulturního léta, v r. 1983 organizoval rozsáhlé
oslavy 800. výročí první písemné zprávy o Dačicích,
pomáhal autorsky i koncepčně při vydávání celé řady
publikací, které se vztahovaly k historii města, škol,
nemocnice, spolků apod. V roce 1983 se stal spoluautorem knihy Dačice 1183 - 1983. V roce 1989 napsal monografii o malíři Fr. Bílkovském k jeho 80. narozeninám.
Sestavil celou řadu medailonků a portrétů významných
osobností na Dačicku. T aké se zcela zásadně podílel na
tvorbě regionálního tisku, ať již v roli vedoucího redaktora Dačického zpravodaje v 80. letech, nebo při vzniku Listů jihozápadní Moravy. Životní dráha dr. Vaška se
uzavřela 31. července 2004.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

MěKS

M MaG
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KULTURA

4. 12. v 19:30 h
5. 12. v 19:30 h
TŘI SEZONY V PEKLE
DISTRICT 9
Film ČR
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné Vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
11., 12. a 13. 12. v 19:30 h
2012
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

18. 12. v 19:30 h
LOVE AND DANCE
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
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6. 12. v 17:00 h a v 19:30 h
AŤ ŽIJÍ RYTÍŘI
Film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

19. 12. v 17:00 a 19:30 a 20. 12. v 19:30 h
2 BOBULE
Film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

Neděle 29. listopadu 2009, sraz účastníků v 16:30 h na Havlíčkově nám.
III. Zvonkový průvod v Dačicích
Od 13:00 do 16:00 h možnost volné prohlídky vánoční výstavy v muzeu. Odchod v 16:45 h na Palackého nám. s dačickými
muzikanty Hudby z Marsu Revajvl. Vystoupení pěveckého souboru ZUŠ Dačice a slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
S sebou: zvonky, zvonkohry, světýlka.
29. listopadu 2009 - 6. ledna 2010
Neděle 13. prosince 2009 v 13 - 16 h
Do 6. ledna 2010
Sladké Vánoce
IV. Vánoční jarmark
Vánoční výstava tentokrát
Nádvoří státního zámku a prostory muzea.
„Vysočinou od jara do zimy“
Jan Říha
s příchutí čokolády.
Prodej výrobků a ukázky různých řemesel.
Otevřeno: úterý - pátek 9 - 12, 13 - 16 h,
Výstava fotografií.
Prohlídka vánoční výstavy.
Výstavní chodba muzea.
Občerstvení zajištěno. Vstupné 10 Kč,
neděle a svátky 13 - 16 h,
děti do 15 let vstup zdarma.
zavírací dny: 24. a 31. 12. a 1. 1.
3. prosince 2009 v 19:00 h
6. prosince 2009 v 19:30 h
MUSICA BOHEMICA - Praha
Divadelní komedie
vánoční koncert, jako host vystoupí dětský pěvecký
Premiéra nové hry DS Tyl Dačice
sbor Kvítek ZUŠ Dačice
Vstupné v předprodeji 50 Kč, na místě 80 Kč, hlavní sál MěKS
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč, hlavní sál MěKS
20. prosince 2009 v 15:00 h a v 18:00 h
18. prosince 2009 ve 21:00 h
2 Vánoční pořady sboru ZUŠ a DS TYL
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 60 Kč dospělí/30 Kč děti,
Vstupné 60 Kč, hlavní sál MěKS
předprodej vstupenek MěKS a IC Dačice

