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Města Dačice 15. - 16. 10. 2010

RADA MĚSTA

Voleb do zastupitelstva Města Dačice se zúčastnilo
49,52 % voličů.

č.

Kandidátní listina
název

Hlasy
abs.
v%

1

Česká str. sociálně demokratická

9 207

15,30

2

Změna pro Dačice

8 227

13,67

3

Komunistická str. Čech a Moravy

8 939

14,86

4

Občanská demokratická strana

13 075

21,73

5

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

8 872

14,74

6

Moravané

7 360

12,23

7

SNK Evropští demokraté

4 490

7,46

Zvolení zastupitelé
č.
příjmení, jméno

Navrhuj.
strana

Počet
hlasů

1

MVDr. Fabeš Ludvík

ČSSD

768

1

MUDr. Fabešová Ladislava

ČSSD

710

1

Ing. Stejskal Luboš

ČSSD

626

2

MUDr. Blaha Ctibor

NK

673

2

Kloiber Lubomír

NK

567

2

Němec Jiří

NK

474

3

Švec Vlastislav

KSČM

710

3

Coufal Jaroslav

KSČM

551

3

Marek Josef

KSČM

491

4

Hájek Rudolf

ODS

780

4

Ing. Macků Eva

ODS

774

4

Ing. Tůma Richard

ODS

724

4

MUDr. Musilová Hana

ODS

712

4

Ing. Štěpán Vlastimil

ODS

671

5

Pokorný Jaroslav

KDU-ČSL

622

5

Bc. Kamír Pavel

KDU-ČSL

599

5

Ing. Bartošek Jan

KDU-ČSL

551

6

Tomšů Bohumil

M

604

6

Mgr. Točík Milan

M

548

6

Stýblo Jiří

M

457

7

Antonů Pavel

SNK ED

605

na své 108. schůzi konané 22. 9. 2010 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 16/2010, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši Kč
347.885,-- včetně DPH
schválila navýšení rozpočtu MMaG Dačice o Kč
45.000,-- z důvodu realizace pamětní síně Vladimíra
Fuky a uvolnění této částky z rezervního fondu
MMaG Dačice
schválila poskytnutí mimořádného příspěvku z rozpočtu města divadelnímu spolku Tyl Dačice ve výši
Kč 5.000,-- pro dětské divadelní studio Tyláček
schválila peněţité dary pro Sbory dobrovolných hasičů: SDH Dačice Kč 20.000,--, SDH Bílkov Kč
7.000,--, SDH Hostkovice Kč 7.000,--, SDH Dolní
Němčice Kč 7.000,--, SDH Chlumec Kč 7.000,--,
SDH Lipolec Kč 7.000,--, SDH Malý Pěčín Kč
7.000,-schválila uzavření smlouvy o dílo se společností
ČEVAK a. s. České Budějovice na rekonstrukci veřejné kanalizace pod č. p. 60/II za celkovou cenu Kč
236.482,-- včetně DPH
schválila vyúčtování smluvní pokuty ve výši 1 mil.
Kč vyplývající z ustanovení čl. VIII. odst. 8.1 písm.
b) kupní smlouvy uzavřené se společností FVM invest s. r. o. jako kupujícím na pozemek p. č. 2271/120
schválila uzavření smlouvy se společností ELTODO
dopravní systémy s. r. o. Praha 4 na dodávku a montáţ světelného signalizačního zařízení na křiţovatku
v Dačicích za celkovou nabídkovou cenu ve výši Kč
1.186.735,-- včetně DPH
na své 109. schůzi konané 6. 10. 2010 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 17/2010, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši Kč
114,40 tis.
schválila rozpočtový výhled města na roky 2012 2014
schválila příspěvek Kč 27.000,-- na provoz pojízdné
prodejny, která zásobuje potravinami místní části
města
vzala na vědomí zprávy o činnosti obou základních
škol, mateřské školy a školní jídelny
schválila výběr investičních akcí pro rok 2011
na své 110. schůzi konané 13. 10. 2010 mimo jiné:
schválila uzavření smlouvy s firmou MVS Projekt,
s. r. o. Vratimov na akci „Efektivita, kvalita, výkonnost a transparentnost sluţeb a procesů“ za celkovou
nabídkovou cenu Kč 2.592.540,-- včetně DPH. Na
tento projekt byla Ministerstvem vnitra ČR schválena
dotace.
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na své 111. schůzi konané 20. 10. 2010 mimo jiné:
schválila trojitou výměnu bytů - byt č. 3 o velikosti
4 + 1 v domě č. 162/V za byt č. 20 o velikosti 1 + 1
v domě č. 175/I a byt č. 20 v domě č. 175/I za byt č. 5
o velikosti 2 + 1 v domě č. 165/IV
schválila Operační plán zimní údrţby místních komunikací pro Město Dačice 2010/2011
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
s Technickými sluţbami Dačice s. r. o. na vybudování
chodníku v ulici Sv. Čecha a Vápovská. Dodatkem se
rozšiřuje předmět plnění o vícepráce vyţádané Městem Dačice a vyvolané stavbou a navyšuje se cena díla o Kč 244.660,-- bez DPH.

Další změny ve výbavě vozidel
Dnem 15. září 2009 nabyla účinnosti hlavní část nové vyhlášky Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích. Ta přináší změny
v povinné výbavě motorových a přípojných vozidel,
která jsou registrována v ČR. Nová vyhláška byla ve
Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 283/2009 Sb. a novelizuje vyhlášku č. 341/2002 Sb. Hlavní změny v povinné
výbavě motorových a přípojných vozidel lze shrnout do
následujících bodů:
Změny ve vybavení lékárničky (od 1. ledna 2011)
Nové poţadavky platí i pro obsah lékárničky ve vozidlech. Jedná se o bliţší specifikaci stávajících zdravotnických prostředků (např. rozměry a vlastnosti náplastí,
nůţek, obvazů atd.), vypuštění některých prostředků
(spínací špendlík) a nové prostředky (izotermická folie,
resuscitační maska s výdechovou chlopní a filtrem).
Přibyl i informační leták s pokyny o správně provedené
první pomoci. Se zavedením těchto poţadavků je spojeno i přechodné ustanovení, a to, ţe do 31. 12. 2010 je
moţno pouţívat lékárničky stávající. S novým typem
lékárniček je však moţné jezdit jiţ od 15. září 2009.
Reflexní vesty (od 1. ledna 2011)
Od 1. ledna 2011 budou muset řidiči všech motorových vozidel registrovaných v ČR povinně vozit reflexní
vestu, resp. jiný oděvní doplněk s označením z retroreflexního materiálu (např. šle). Tato povinnost se bude
týkat i motocyklů.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy
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Termíny byly dodrţeny a věříme, ţe tato akce přispěje k většímu pohodlí nájemníků.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Zn. FO - 4/10 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice
odboru správy budov
(pracovní poměr na dobu určitou - zástup
za mateřskou dovolenou)
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů vyhlašuje Město Dačice výběrové
řízení na místo pracovníka-pracovnice odboru správy
budov. Zájemci se mohou přihlásit do 12. 11. 2010
formou písemné ţádosti doručené na podatelnu MěÚ
Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice.
Poţadavky:
minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
znalost problematiky účetnictví nebo účtování
DPH
schopnost jednání s lidmi
bezúhonnost v dosavadním ţivotě
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
řidičský průkaz skupiny B
praxe v práci s PC nutností
Výhoda: praxe v oboru
Doklady:
přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním odboru nebo na www.dacice.cz)
ţivotopis
výpis z rejstříků trestů ne starší neţ 3 měsíce
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaţeném
vzdělání
Druh práce:
Samostatné zajišťování odborné agendy v oblasti účetnictví a jednotlivých druhů daní a provádění odborných
prací podle obecných postupů. Výkon samosprávy na
úseku bytového hospodářství.
Místo výkonu práce: Město Dačice

Výměna oken v bytových domech
V měsících červenec - září 2010 proběhla výměna
oken v bytových domech 162/V tř. 9. května a 304/I ul.
Bratrská v Dačicích. Výměnu oken provedla na základě
výběrového řízení firma Karel Lovětínský, Dačice 175/I
za nabídnutou cenu 733 798,- Kč s DPH.

Zařazení: 8. platová třída dle zákona číslo 564/2006
Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 10/2010. 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 9. 10. 2010 přivítal starosta Rudolf Hájek společně s dětmi z MŠ Červený Vrch v obřadní síni městského
úřadu nové občánky města: Martina Krále, Tobiáše Tůmu,
Elišku Loučnou, Davida Dvořáka, Adélu Zabloudilovou,
Daniela Koutného a Anetu Řezáčovou.
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Dále Domovinka připravuje:
 další cyklus přednášek o víře (od listopadu)
 setkávání a tvoření maminek s dětmi
 pravidelné setkávání diabetiků
Domovinka je otevřena denně od 7:30 - 12:00 h a uvedené aktivity probíhají v odpoledních hodinách. Kontakt:
384 358 252, 736 523 633.
Lenka Holcová, Domovinka Dačice

Poděkování Vladimíru Valenovi

Šedesátiny v ZUŠ Dačice
První říjnový den oslavil pan
Milan Kubek, ředitel dačické Základní umělecké školy, své šedesáté narozeniny. Představitelé města Dačice vyuţili této slavnostní
příleţitosti a společně s přáním
pevného zdraví, osobního štěstí
a pracovních úspěchů poděkovali
panu Kubkovi za vynikající práci
při propagaci a reprezentaci města
na kulturním poli a za jeho dlouholetou činnost, kterou věnuje hudebnímu mládí a hudbě vůbec.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Domovinka nastávajícím maminkám
Přijděte si k nám protáhnout tělo a zpříjemnit podzimní dny. Připravujeme pro vás cvičení, relaxaci a setkávání
s dalšími nastávajícími maminkami. Cvičení chystáme od
listopadu kaţdou středu od 16:00 do 17:00 h v DOMOVINCE. Při větší účasti se můţeme domluvit i na jiných
termínech, a kromě cvičení mohou probíhat i různé besedy
na téma mateřství a rodičovství.

Ve čtvrtek 7. října 2010 zemřel
po těţké nemoci ve věku 81 let
dlouholetý člen Sboru dobrovolných
hasičů Dačice Vladimír Valena.
Do tehdejšího Svazu poţární
ochrany Dačice, kterému předsedal
Vincenc Valena, vstoupil v roce
1953 společně s Karlem Svobodou,
Ladislavem Havlíkem či Františkem
Smejkalem. Uţ v roce 1954 byl
zvolen na výroční členské schůzi do výboru a společně se
Stanislavem Kučerou vykonával funkci revizora účtů.
Téhoţ roku se stal členem soutěţního druţstva mladých
poţárníků. V roce 1957 byl zvolen do funkce preventisty
a v roce 1965 do funkce referenta mládeţe. Na výroční
členské schůzi v roce 1966 byl zvolen jednatelem svazu
a tuto funkci vykonával do roku 1982. Od roku 1987 aţ do
roku 1995 vykonával místopředsedu svazu, po roce 1989
byl místostarostou sboru.
Po úmrtí bývalého velitele sboru a do té doby hospodáře sboru Karla Svobody v roce 1995 byl Vladimír Valena zvolen v doplňujících volbách do výboru hospodářem
sboru a dělal ho do roku 2006. Kaţdou funkci vykonával
velice zodpovědně a poctivě, byl hasičem celým srdcem,
od mládí byl téţ v zásahovém druţstvu a byl u mnoha
poţárů, cvičení i jiných událostí. Pro město Dačice i pro
sbor odpracoval stovky brigádnických hodin, ať uţ to bylo
na výstavbě hasičských zbrojnic, údrţbě techniky a materiálu, úřednická činnost či např. natírání sloupů veřejného
osvětlení pro město a mnoho jiného.
Za svoji činnost byl náleţitě a právem oceněn, kromě
věrnostních stuţek a uznání obdrţel v roce 1992 medaili
za Mimořádné zásluhy a 7. května 1999 byl oceněn
v centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi titulem
Zaslouţilý hasič, coţ je nejvyšší hasičské vyznamenání
dobrovolných hasičů v České republice. 23. června 2002
byl vyznamenán u příleţitosti 120. výročí zaloţení SDH
Dačice řádem Sv. Floriána. V roce 2009 u příleţitosti
svých 80. narozenin obdrţel od starosty Dačic pamětní
plaketu města Dačice za svůj celoţivotní přínos pro město
Dačice.
Za Sbor dobrovolných hasičů Dačice bychom chtěli
upřímně poděkovat za jeho poctivou práci pro spolek, ale
i za moudré rady i za jeho humor, který rád rozdával,
a dobrou náladu. Z našich srdcí a vzpomínek jsi neodešel
a budeš ţít i nadále.
Sbor dobrovolných hasičů Dačice
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VEŘEJNÁ NABÍDKA
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice veřejnou nabídku na

prodej volného bytu č. 25 o velikosti 1 + 2,
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 55,91 m2,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 50/1868 na společných částech domu v budově č.p. 223/V v ulici Jiráskova
v Dačicích a podílu na pozemku p.č. 802, zastavěná plocha
a nádvoří o celkové výměře 301 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na
listu vlastnictví č. 2904 jako vlastnictví Města Dačice, tomu
zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených
kritérií výběru.

Zájemci musí doručit svoji nabídku
v uzavřené obálce zřetelně označené

„NEOTVÍRAT - prodej neobsazeného bytu
č. 25 v č. p. 223/V v Dačicích“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice

nejpozději do pátku 19. 11. 2010 do 10:00 h.
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 22. 11. 2010 v 16:00 h v zasedací místnosti na MěÚ
Dačice, Palackého náměstí - informace o místě konání na
Infocentru v Dačicích.

Stanovená kritéria výběru:
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která
musí být vyšší neţ cena minimální, která je stanovena ve výši
587.055,- Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny
v hotovosti před podpisem smlouvy, úvěrem ze stavebního
spoření, hypotékou nebo kombinací úvěru s poměrnou částkou v hotovosti apod. V případě shodných nabídek bude
kupující vybrán losem.
Nabídka musí obsahovat:
 Jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis ţadatele
(ţadatelů), telefon,
 údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru.
Jistota na budoucí kupní cenu:
Při podání nabídky musí zájemce sloţit jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 15.000,- Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota
odečtena z kupní ceny. V případě, ţe vybraný zájemce od své
nabídky odstoupí nebo nepodepíše kupní smlouvu do jednoho
měsíce po schválení prodeje zastupitelstvem města, zaplacená
jistota na budoucí kupní cenu se nevrací a jako kupující bude
doporučen orgánům města Dačice druhý zájemce v pořadí.
Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena. Nabídky, které zájemci podají bez zaplacené výše uvedené jistoty, budou ze soutěţe vyřazeny.
Po schválení kupujícího Zastupitelstvem města Dačice
bude vybraný kupující hradit kupní cenu za prodej tohoto
bytu na účet města Dačic vedený u České spořitelny a.s.
Informace podá odbor správy budov MěÚ v Dačicích,
Krajířova 27/I, telefon 384 401 234. Prohlídku bytu moţno
domluvit s vedoucí odboru správy budov paní Martinou
Bénovou.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 4

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský
úřad v Dačicích nabídku týkající se

pronájmu volného bytu č. 5,
ul. Bratrská, č. p. 303/I v Dačicích veřejnosti.
Jedná se o byt č. 5, o velikosti 2 + 1, který bude
zpřístupněn zájemcům v pondělí 1. 11. 2010
v době od 15:00 do 15:30 h
(moţné dohodnout i jiný termín).
Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Chodba
Koupelna

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

Místnost
WC
Balkón
Sklep
Kolna
Celkem

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

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 12.
2010 s tím ze zájemců, který předloţí nejvyšší nabídku
měsíční částky nájemného, kterou chce platit za 1 m2
bytu. Nabídnutá částka musí být vyšší neţ minimální nájemné, které je 35,30 Kč/m2. K výslednému
nájemnému bytu bude připočtena částka 95,44 Kč za
zařizovací předměty.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým
pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení
pořadí zájemců při stejné nabídce bude pouţito losování.
V případě, ţe vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od
schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude
uzavřena s dalším v pořadí.
Ţádost je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy
budov, č. dveří 108 nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 12.
2010 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU č. 5, Dačice 303/I“ ţádost s nejvyšší
nabídkou měsíční částky nájemného, kterou chce
platit za 1 m2 bytu.
Konečný termín pro podání ţádosti
8. 11. 2010 do 12:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být ţádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1/I, 380 13
Dačice.)
Zájemce se můţe dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 10. 11. 2010 v 15:00 h na MěÚ Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Zima se blíţí a ...
... pomalu nám začíná topná sezóna. Neustále dochází
ke zdraţování plynu a elektřiny a mnoho domácností se
proto vrací k topení pevnými palivy jako je dřevo, uhlí,
brikety apod. To, co se někdy vznáší nad střechami některých domů, často neodpovídá tomu, co by se mělo pálit.
Kaţdý z nás je povinen omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a sniţovat mnoţství jím vypouštěných znečišťujících látek. Rovněţ bychom neměli obtěţovat kouřem a zápachem své nejbliţší okolí.
Domácí topeniště nemají drahá zařízení na čištění spalin. Mnoţství kouřových zplodin a jedů vypuštěných do
ovzduší tak závisí na tom, co spalujeme. Některé domácnosti pálí v kotli materiály, které dokonale neshoří. Proč
tedy nepálit odpady a jiné materiály doma? Při pálení
odpadů v domácích kamnech vzniká mnoho zdraví škodlivých (i rakovinotvorných) látek. Ty pak otravují ovzduší
okolo nás. Má-li někdo zahrádku vedle domu či v blízkosti
obytné zástavby, je pravděpodobné, ţe látky vycházející
z komínů se znovu objeví na našich talířích. Proč ty jedy?
Teplota hoření v kamnech je příliš nízká a palivo nemá
dostatečný přísun kyslíku pro dokonalé spalování. Následující tabulka shrnuje, jaké zplodiny při nedokonalém spalování jednotlivých druhů odpadů v kamnech mohou vznikat a čím nám škodí:
PVC, staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek,
chem. ošetřené dřevo, dřevotříska, nápojové kartóny
 co vzniká: dioxiny, furany a další chlororganické látky
 čím škodí: rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede
k poškození nervového systému, změnám hormonálního systému (zejména štítné ţlázy) a reprodukčních
funkcí, dlouhodobě se hromadí v těle
PVC
 co vzniká: fosgen
 čím škodí: vysoké koncentrace - poleptání plic a smrt,
niţší koncentrace - nemoci dýchacích cest
Plasty
 co vzniká: ftaláty
 čím škodí: poškozují ledviny a játra, kde se hromadí,
způsobují vrozené vady, některé jsou rakovinotvorné
Polypropylén, polyethylen, PET, pryţ (guma)
 co vzniká: polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
 čím škodí: obsaţeny hlavně v tmavém kouři a sazích,
rakovinotvorné, toxické a mutagenní vlastnosti, dlouhodobě se hromadí v těle
Dřevotříska, koberce, tapety
 co vzniká: formaldehyd a další aldehydy
 čím škodí: rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráţdí
oči a plíce, působí alergie
Celobarevné letáky a časopisy, nápojové kartóny
 co vzniká: těţké kovy
 čím škodí: toxické, do různé míry rakovinotvorné, mohou způsobovat vrozené vady
Plasty, listí, tráva
 co vzniká: oxid uhelnatý
 čím škodí: jedovatý, váţe se na krevní hemoglobin
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Pryţ (guma)
 co vzniká: oxidy síry
 čím škodí: dráţdí dýchací cesty, ve vyšších koncentracích způsobují poškození plic
Polystyren
 co vzniká: styren
 čím škodí: rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích
poškozuje oči a sliznice, dlouhodobé vystavení jeho
vlivu ovlivňuje nervový systém a způsobuje bolest hlavy, únavu, slabost a deprese
Umělé textilie
 co vzniká: čpavek, kyanovodík
 čím škodí: dráţdí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti
a bolesti hlavy, škrábání v krku, zarudnutí spojivek
a závratě
Co tedy doma pálit lze? Na jednoduchou otázku jednoduchá odpověď - jen palivo předepsané výrobcem kotle.
Snaţme se tedy předcházet vzniku odpadů a co nejvíce
omezovat jejich mnoţství. Odpady, které nám přesto
vzniknou, roztřiďme a odnesme na patřičné místo (sběrný
dvůr odpadů, sběrna druhotných surovin, místo zpětného
odběru pro elektronické spotřebiče, které nám doslouţily,
kontejner na tříděný odpad, kompost,...).
Spálením v kamnech se odpadů nezbavíme. „Jen“
je vypustíme do ovzduší, odkud uţ se uklidit nedají.
Stanislav Tobolka, DiS., odbor ţivotního prostředí
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Říjen v Dačicích a místních částech
Dačice
V polovině měsíce října byla dokončena stavba „Chodník v ulici Vápovská a Svatopluka Čecha“. V rámci této stavby byl nově zřízen chodník v ulici Vápovská po
pravé straně směrem od centra, a to včetně zřízení místa pro přecházení na chodník u mateřské školky Za
Lávkami a tento chodník pak navazuje na nově zřízený
chodník v ulici Svatopluka Čecha po levé straně směrem od centra. Akci provedla společnost Technické
sluţby Dačice s.r.o. V rámci této stavby došlo také
k odborné demontáţi nemovité kulturní památky
boţí muka. Tato byla umístěna v křiţovatce ulic
Vápovská a Svatopluka Čecha a v současné době je
připravováno restaurování této památky. Po provedení restaurování budou boţí muka osazena zpět
na původní místo. Termín pro dokončení restaurování a osazení boţích muk předpokládáme v průběhu první poloviny roku 2011.
Počátkem měsíce byly dokončeny práce na opravě
chodníku v ulici V Kaštanech (u horního vstupu do
areálu státního zámku v Dačicích). V rámci této opravy
byla poloţena nová dlaţba a zároveň bylo v této části
nově zřízeno místo pro přecházení na protější opravený
chodník do ulice Mikšíčkova.
Na novém hřbitově v Dačicích probíhaly v průběhu
měsíce práce na opravě přístupové komunikace a vstupu do smuteční síně. Touto opravou se stal nový hřbitov důstojnějším místem posledního odpočinku.
V měsíci říjnu byla dokončena kompletní oprava hrobky na starém hřbitově v Dačicích.
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V druhé polovině měsíce října byly započaty práce na
opravě zastaralého veřejného osvětlení v ulici Karla
Čapka.
V průběhu měsíce bylo stále prováděno sečení zeleně
a prováděna postupná příprava na zimní období.

Místní části
Borek
Nadále probíhá projektová příprava na akci „Chodník
Borek včetně lávky pro pěší“.
Dolní Němčice
V průběhu měsíce října byla provedena oprava ostění
kapličky na návsi.
Pokračovaly práce na opravě fasády budovy občanské
komise (bývalé školy).
Hostkovice
Městský úřad obdrţel podnět občanů místní části na
řešení dopravní situace. V průběhu října probíhalo
zpracování návrhu dopravního řešení.
Hradišťko
Probíhá postupná realizace prodejů pozemků pod rekreačními chatami do vlastnictví majitelů jednotlivých
rekreačních chat.
Chlumec
Dne 13. 10. 2010 proběhlo veřejné projednání vlivů
záměru stavby „Zemědělská bioplynová stanice Chlumec u Dačic“ na ţivotní prostředí.
V měsíci říjnu byla dokončena oprava kaple na návsi.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM
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AKTUALITY
 Na webových stránkách Města Dačice www.dacice.cz
proběhla stejně jako v předchozích letech anketa na
téma: Která kulturní akce Vás v letošním roce nejvíce zaujala? Hlasování se zúčastnilo 94 osob. Nejvíce hlasů získala Dačická řeţba (54 %), Dačické cukrování (29 %), na třetím místě se umístil festival Za
Dačickou kostku cukru (12 %) a na čtvrtém místě
skončily Fukovy Dačice (7 %).

Den zdraví v Dačicích
V úterý 12. 10. 2010 se uskutečnil 5. ročník Dne
zdraví, který pro širokou veřejnost kaţdoročně pořádá
Sdruţení Meta, o.s. ve spolupráci s Městem Dačice. Jedná
se o celodenní výchovně vzdělávací a kulturní program
pro školní mládeţ a širokou veřejnost. Školy z Dačic zde
měly moţnost prezentovat nejen svoji vzdělávací činnost,
ale i své preventivní a volnočasové aktivity. Novinkou
byla preventivní soutěţ o drobné ceny ZŠ Komenského
s názvem Hravě ţij zdravě. Zdravotní a soukromé subjekty zabývající se prevencí nebo zdravým ţivotním stylem
seznamovaly zájemce se svoji činností, nabídkou zdravých aktivit, pohybu, výţivy včetně poradenství.
Letos po delší době vystoupila orientální tanečnice
s moţností zápisu zájemců do kurzů orientálních tanců,
které budou realizovány v Dačicích pro všechny věkové
kategorie. Návštěvníci si stanovili svůj index zdraví, který
si mohli porovnat s údaji z předcházejících roků. Měření
cholesterolu vyuţilo 40 zájemců starších 18 let, 8 muţů
a 32 ţen. Průměrná hodnota cholesterolu u měřených osob
byla nadlimitní, tedy 5,73 mmol/l (normální hodnota je
5,2). Nejstarší ţeně, která se účastnila měření, je 80 let,
nejmladšímu muţi je 18. Dále probíhalo měření krevního
cukru, a to u 70 účastníků. Den zdraví byl obohacený
kulturně preventivním programem písničkáře a básníka
pana Jana Vodňanského a hudebního skladatele Daniela
Dobiáše. Byl plný soutěţí a her, písní a radosti. O měření
fyziologických funkcí, testů zdatnosti a instruktáţe první
pomoci se postarali naši budoucí zdravotníci, studenti
Střední zdravotní školy v Jindřichově Hradci.
Poděkování patří studentům SŠ zemědělské v Dačicích, kteří zajistili pod odborným vedením vzorky zdravé
výţivy i s jejich recepty na přípravu s celkovou energetickou hodnotou jednotlivých ochutnávek. Studenti gymnázia v Dačicích po celý den pomáhali pořadatelům.
Zaznamenali jsme 465 účastníků. Dny zdraví mají význam komunitního charakteru a mobilizaci aktérů preventivních, zdravotních, soukromých a veřejných.
Boţena Havlová, ředitelka sdruţení

Pedikúra, manikúra
Ludmila Nosková
Göthova 71/I, Dačice, tel.: 721 681 926
Provoz zahájen od 4. 10. 2010
Po a pá 8:00 - 13:00 h (lichý týden)
Po a pá 13:30 - 18:00 h (sudý týden)

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Návštěva první dámy v Dětském domově
v Jemnici
V rámci návštěvy
prezidentského páru v
Kraji Vysočina zavítala
dne 14. září 2010 paní
Livia Klausová do našeho dětského domova.
Paní Klausovou doprovázela manţelka pana hejtmana paní Běhounková,
radní kraje Vysočiny,
paní Kruţíková, manţelka starosty města Jemnice, paní Nevěčná. Všechny dámy doprovázel
náměstek hejtmana kraje
Vysočiny, pan Joukl
a další vzácní hosté.
Paní Klausová je předsedkyně správní rady Nadačního fondu manţelů Livie a Václava Klausových. Po prohlídce domova, při které se paní Klausová zajímala především o to, jak se na chodu domova podílejí samotné děti,
jsme se všichni sešli ve společné jídelně, kde se děti pochlubily s krátkým kulturním programem, který si pro tak
vzácnou návštěvu připravily.
S Nadačním fondem náš domov spolupracuje jiţ pět
let a celkem podporuje 7 dětí. Paní Klausová se ţivě zajímala, jakým způsobem Nadační fond děti vyuţívají. Pak
se starších dětí vyptávala na profesní zaměření, a jaké
mají představy o dalším ţivotě, aţ opustí dětský domov.
Děti měly na paní Klausovou připraveny i dotazy, ale
vzhledem k časové tísni na ně ani nedošlo. Od první dámy
děti dostaly na rodinné skupiny nové hrníčky a zasklený
obrázek s fotografií a osobním věnováním. Paní Klausová
vyjádřila velkou podporu dětským domovům. Velmi si
podpory a ocenění naší práce váţíme. Ve všech dětech
a zaměstnancích zanechalo vřelé setkání hluboký dojem.
Děkujeme za návštěvu!!
Jiřina Kühnelová

Homeopatická poradna Arnika
Homeopatická
Nabízím pomoc při řešení zdravotních potíţí dětí
i dospělých pomocí:
 Klasické homeopatie - přírodní léčba
 Detoxikace organismu MUDr. J. Jonáše
 Energy medicíny a výţivového poradenství
Všechny přípravky jsou ihned k prodeji, dále nabínabízím detoxikační kosmetiku, homeopatické zubní
pasty, léčivé masti, čaje a dárkové balíčky.
Blanka Zuzánková - homeopat, terapeut detoxikační
medicíny, Palackého nám. 39/1, DAČICE, 1. patro v budově
GE MONEY Bank, provoz denně, objednávky na
724 914 079, www.vaztesizdravi.webnode.cz
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Taktické cvičení jednotek poţární
ochrany na DS Budíškovice
Ve středu 6. 10. 2010 se konalo od 9 hod. taktické
cvičení jednotek poţární ochrany na domov seniorů
v Budíškovicích. Pro příslušníky HZS Dačice a JSDH
Budíškovice to bylo tzv. taktické cvičení, tj. ověření postupů a činnosti jednotek na místě zásahu, seznámení
s objektem DS. Pro jednotku SDH Dačice bylo cvičení
prověřovací tzv. prověření akceschopnosti jednotky PO.
Téma cvičení bylo poţár kotelny a vedlejšího skladu
v objektu DS. Cílem cvičení bylo seznámit zasahující
příslušníky s objektem, zejména s novou přístavbou DS.
Procvičit evakuaci pomocí evakuační podloţky, která je
ve výbavě DS, dále procvičit a prověřit komunikaci mezi
zasahujícími hasiči.
Součástí cvičení byla ukázka hasičské techniky a prezentace klientům DS a následná diskuze.
V průběhu cvičení byl přítomen starosta Dačic p. Rudolf Hájek a pracovník krizového řízení MěÚ Dačice Ing.
Bohumil Kmínek, zajímala je zejména akceschopnost
jednotky SDH Dačice, kolik členů jednotky se sejde
v dopoledních hodinách po vyhlášení poplachu, neboť
kaţdý má své zaměstnání a uvolnění z důvodu zásahu
nebo cvičení je v dnešní době velice problematické. Cvičení proběhlo dle plánu a prokázalo, ţe jednotka SDH
Dačice je připravena zasáhnout i mimo uzemí Dačic.
Vlastislav Švec, SDH Dačice

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

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Co je nového na ZŠ Komenského
20. září jsme zahájili plavecký výcvik ţáků 3. ročníku tradičně v plaveckém bazénu společnosti SPORTRELAX JH s.r.o. Jindřichův Hradec.
MěKS připravilo 23. 9. pro ţáky 1. stupně pohádku
„Nebojsa v čarovném lese“.
22. září proběhl přebor dačických základních škol
v přespolním běhu v dačickém parku. Tradiční závod
dačických škol provázelo pěkné počasí, které přilákalo na start jen o málo méně závodníků neţ v loňském rekordním ročníku. Naše škola byla velmi
úspěšná a ve většině kategorií jsme získali medaile,
děkujeme za reprezentaci. Úspěšní závodníci vybojovali vítězství v okresním i krajském kole a ve středu 20. října jim pojedeme fandit na republikové finále do Třebíče.
Škola je i nadále zapojena do projektu Ovoce do
škol. Ţáci prvních aţ pátých ročníků budou prozatím
dostávat ovoce a zeleninu jednou měsíčně. Úřadem
SZIF je nyní stanoven předběţný limit na ţáka a měsíc 15,80 Kč. První dodávku vitamínů děti s chutí
snědly ve středu 29. září.
30. září vyrazili ţáci 9. ročníku na Výstaviště do
Českých Budějovic na výstavu Vzdělání a řemeslo.
Snad jim bohatá prezentace středních škol usnadní
výběr budoucí školy a povolání.
V rámci environmentálního vzdělávání je naše škola
zapojena do Recyklohraní. Jde o školní recyklační
program pod záštitou MŠMT ČR, jehoţ cílem je
prohloubit znalosti ţáků v oblasti třídění a recyklace
odpadů a umoţnit jim osobní zkušenost se zpětným
odběrem baterií a pouţitých drobných elektrozařízení. V programu Recyklohraní obsadila naše škola
z 2 185 škol třetí místo ve sběru baterií. Nyní máme
1 450 bodů - sběr baterií, plnění úkolů. Za tyto body
dostanou ţáci 3 nové kopací míče. Děkujeme všem,
kteří se zapojili i dále zapojí do sběru baterií, elektrospotřebičů a také plnění nových úkolů.
Sdruţení Jihočeské matky zapůjčilo naší škole výstavu o alternativních zdrojích energie. Výstava pod názvem Energie pro budoucnost prezentovala ţákům
jiný pohled na energii vody, větru, biomasy,… Děkujeme.
V pátek 1. října jsme opět po roce pořádali Zátopkovy štafety. Výsledky se dozvíme nejdříve v polovině
října, protoţe se jedná o tzv. korespondenční soutěţ.
Nahlásili jsme výkony jednotlivých štafet a teď budeme čekat na umístění v rámci celé republiky.
S největší nadějí budeme čekat na umístění štafety
2. stupně na 10 000 m (25 x 400 m), která dokázala
porazit i největšího soupeře - Slavonice. Děkujeme
za reprezentaci.
Jiţ se stalo tradicí, ţe druháčci jsou slavnostně pasováni na čtenáře. Letos se sláva konala opět na zámku,
kde děti přijala paní hraběnka. Poté zhlédly ukázky
několika pohádek místního spisovatele pana Mikšíčka. Jeho knihou byli všichni pasováni na čtenáře. Pak
se ţáci odebrali na prohlídku knihovny. Kaţdý obdr-
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ţel tašku plnou milých dárků. Akce byla velmi vydařená, děkujeme všem pořadatelům!
12. října se naši ţáci zúčastnili dalšího ročníku Dne
zdraví v MěKS. Nasbírali jsme informace o zdravém
ţivotním stylu, nechali si změřit tlak a zasoutěţili si.
Připravili jsme také prezentaci našich školních aktivit
a zjišťovali jsme, zda to, co nám chutná, je zároveň
také zdravé. A jak jste na tom se svými stravovacími
návyky vy?! Také rádi mlsáte?
V loňském školním roce nasbírali naši ţáci (zejména
z 1. stupně) celkem 10 140 kg starého papíru. Částka
za toto mnoţství činila 5 070,- Kč a byla pouţita na
nákup nových knih do školní knihovny a na pořízení
mimočítankové četby. Ve sběru pokračujeme i v letošním školním roce. Děkujeme, ţe nám pomáháte
šetřit přírodu…
Páté třídy se 14. října vydaly na hvězdný výlet do
naší hvězdné galaxie. Prostřednictvím výukového
programu v planetáriu v Českých Budějovicích navštívili ţáci postupně všechny planety a byli seznámeni s hvězdnou oblohou. Návštěva se všem líbila a
získané vědomosti určitě vyuţijí v následující výuce.
Škola se zapojila do projektu „Moderní metody ve
volbě povolání ţáků ZŠ“. Hlavním záměrem je
orientace ţáků na vhodnou volbu povolání, osvětová
činnost pro zvýšení zaměstnanosti, rozvoj metod kariérového poradenství. Ţáci osmých a devátých ročníků se zúčastní profesního šetření, psychologického,
pedagogického a somatického, které je prováděno
pomocí počítačové diagnostiky COMDI. Cílem je
vlastní sebehodnocení klienta, zmapování celé jeho
osobnosti se zaměřením na jeho moţnou budoucí
profesní orientaci.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

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

ČISTÍRNA A PRÁDELNA






nabízíme rychlý, kvalitní a spolehlivý servis
za příznivé ceny jak pro hotely, penziony,
restaurace a další smluvní partnery,
tak i individuálně pro občany.
Čistění textilu, praní, ţehlení, opravy a údrţba
oděvů, bytového textilu a osobního zboţí.
Hlavní důraz je kladen na kvalitu, čistotu a bělost
s minimálním opotřebením prádla.
Svoz 1x týdně (středa).
Otevřeno po - pá: 9:30 - 12:00 h, 13:30 - 17:00 h.

Bartolčicová Jana, Göthova 65/I, DAČICE
(zlatnictví), tel.: 731 480 747
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Zprávy ze ZŠ Boţeny Němcové
Od místního po krajské kolo v přespolním běhu
22. září patřilo přespolnímu běhu v zámeckém parku.
V kategorii 2. a 3. ročníku vybojovala naše ţákyně Veronika Kučerová 1. místo a mezi chlapci J. Stuchlík 3. místo. V kategorii 4. a 5. ročníku obsadila 2. místo Zuzana
Hávová, mezi chlapci se na 2. místě umístil O. Lebr, kterého na 3. místě doplnil K. Heryán. Nejúspěšnější byli
naši reprezentanti v kategorii 6. a 7. ročníku, v níţ Kristýna Výletová a Michaela Nováková vybojovaly 2. a 3.
místo, na 1. místě mezi ţáky se v této kategorii umístil
Václav Kolář a na 3. místě Miroslav Dvořák. V kategorii
ţáků 8. a 9. ročníku byli nejúspěšnější Lucie Hesová na
4. místě a Pavel Mareš na místě pátém.
Na dačické závody navazovalo ve středu 6. října 2010
okresní kolo přespolního běhu v Jindřichově Hradci.
Umístění nejlepších běţců v kaţdé kategorii bylo následující: mladší ţákyně Kristýna Výletová 6. místo, mladší ţák
Vašek Kolář 6. místo, starší ţákyně Nikola Adamcová
3. místo a starší ţák Pavel Chromý 15. místo. Ocenění za
druhé místo a postup do krajského kola pořádaného
14. října také v Jindřichově Hradci si domů odvezlo druţstvo starších ţákyň ve sloţení Nikola Adamcová, Nikola
Urbancová, Lucie Hesová a Eliška Bartlová. V krajském
kole pak obsadila děvčata místo páté.
Všichni běţci soutěţili ve zmiňovaných závodech
s velkým nasazením a za to jim určitě patří pochvala.

Zátopkovy štafety
1. října probíhaly na městském stadionu Zátopkovy
štafety. Závodilo se na trati dlouhé 5 a 10 km. V kaţdé
štafetě běţelo vţdy 24 ţáků trasu dlouhou 200 nebo
400 m, zbytek tratě dobíhal školou pozvaný sportovec
(bývalý ţák naší školy). Naši ţáci běţeli v obou kategoriích závod na 5 km. Ţáci 1. stupně se umístili na 2. místě
a ţáci 2. stupně skončili třetí.
Mgr. Bohumil Havlík

Prvňáčci u výlovu
V pondělí 11. října jsme si vyšli na přírodovědnou vycházku k rybníkům, abychom pozorovali podzimní přírodu. Došli jsme aţ k rybníku Vondra, kde právě probíhal
podzimní výlov. Rybáři nás pozvali, abychom se šli podívat a ochotně dětem ukazovali jednotlivé druhy ryb. Největší záţitek měly děti ze sumce a štik. Dětem se vycházka moc líbila a všichni rybářům děkujeme za nevšední
záţitek.
Mgr. Alena Benešová

Ještě jednou o rybách
Ve středu 13. října měli díky našemu školníkovi panu
Urbánkovi ţáci 1. i 2. stupně jedinečnou příleţitost vidět
naţivo velkou část zástupců rybí říše našich rybníků a řek.
Někteří ţáci se dokonce chopili podběráku a ostatním
ţákům o rybách zasvěceně vyprávěli. V kádi, připravené
na školní zahradě, byl k vidění mimo jiné např. kapr, úhoř
nebo sumec.
Mgr. Bohumil Havlík
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Druháci pasováni na čtenáře
Ţáci druhých tříd byli 7. října slavnostně pasováni na
čtenáře na Státním zámku v Dačicích. Krátký program pro
ně připravila městská knihovna společně s divadelním
souborem Tyláček. Děti pasoval spisovatel Matěj Mikšíček v podání pana Svobody a zámkem je provedla jako
baronka Dalbergová paní Hledíková. Děti dostaly upomínkový balíček a na závěr ještě navštívily městskou
knihovnu.
Mgr. Alena Hejtmanová

Blíţí se 50. výročí otevření „Nové školy“
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Velké říjnové společné čtení
Od 4. října se konal jiţ čtrnáctý ročník celostátní akce
Týden knihoven. Naši studenti se ho zúčastnili hned první
den, čtení bylo koncipováno jako četba třídy třídě. Prvním
čtenářem ve Velkém říjnovém společném čtení byl starosta města pan R. Hájek. Vybral si ukázku ze vzpomínkové
knihy F. Hrubína U stolu.
I ostatní ukázky byly vybírány z děl letošních jubilantů - Karla Hynka Máchy, Františka Hrubína a Oldřicha
Mikuláška. V první skupině četla oktáva třetímu ročníku
z Hrubínovy Romance pro křídlovku a z Mikuláškovy
sbírky Svlékání hadů. Třetí ročník vybíral z Máchova díla.
Zazněly méně známé ukázky básní, části Máje a závěr
prozaického textu Pouť krkonošská.
V druhé skupině četla kvinta sextě z Hrubínovy prózy
U stolu a po výměně rolí sexta vybírala z Máchova Máje.
Akce se vydařila a snad byla příjemná a přínosná pro
všechny zúčastněné. Děkujeme paní ředitelce Z. Chadimové za přípravu pásma o jubilujících autorech.
Mgr. Luboš Krátký

Ze sportu

V roce 2011 bychom si chtěli spolu s našimi bývalými
i současnými ţáky, pedagogy a samozřejmě nejen s nimi
připomenout a oslavit padesát let existence naší základní
školy v ulici Boţeny Němcové. Rádi bychom při té příleţitosti uspořádali výstavu mapující její historii. Proto si
dovolujeme obrátit se na vás, kteří jste měli nebo máte
k naší škole blízko, s velkou prosbou o zapůjčení fotografií nebo jiných obrazových materiálů majících souvislost
s ţivotem školy (společné fotografie tříd, akcí školy…).
Veškeré materiály budou okamţitě oskenovány a vráceny
zpět jejich majitelům. Fotografie můţete přinést osobně,
zaslat poštou na adresu Základní škola Dačice, Boţeny
Němcové 213 nebo zaslat v elektronické podobě na adresu havlik@zsdacice.cz. Předem vám velice děkujeme za
pomoc.
Mgr. Bohumil Havlík

Velmi úspěšní byli naši ţáci v letošních kolech přespolního běhu. Od tradičního Běhu zámeckým parkem
v Dačicích hladce postoupili do okresního kola, kde hoši
z vyššího gymnázia zvítězili a děvčata z niţšího gymnázia
obsadila 2. místo. Zajistili si tak postup do krajského kola,
které se konalo 14. října. Zde se podařil opravdu vynikající výkon Elišce Havránkové, která krajské kolo v kategorii mladších děvčat vyhrála. Hoši z vyššího gymnázia
podali také výborné výkony a přivezli z krajského kola
pohár za celkové 2. místo - gratulujeme!
Další sportovní akcí, které se naši studenti účastnili,
byl atletický pohár středních škol CORNY. Z okresního
kola v Nové Včelnici obě druţstva hladce postoupila
z prvních míst, v krajském kole v Táboře se pak děvčata
umístila jako 7. a hoši jako osmí.
Jiţ tradiční sportovní akcí byly Zátopkovy štafety
konané v pátek 1. října. Naše štafeta z niţšího gymnázia
se umístila na 4. místě a štafeta z vyššího gymnázia neměla ze středních škol ţádné soupeře, a tak si jen vylepšila
loňský čas o 20 vteřin.
Mgr. Naďa Koprová

MAG 10 na našem gymnáziu
Ve dnech 11. aţ 13. října 2010 se 51 ţáků maturitního
ročníku zapojilo do generální zkoušky na připravované
nové maturity s názvem „Maturitní generálka 2010“,
zkráceně MAG 10. Cílem projektu bylo jednak seznámit
ţáky se způsobem provedení písemných částí zkoušek
nové maturity a dát jim představu o konkrétní podobě
písemných prací i didaktických testů v základní a vyšší
úrovni, jednak vyzkoušet logistiku státní maturity a připravenost osob na výkon jednotlivých rolí.
Maturanti na naší škole skládali písemné části zkoušek z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka (anglického nebo německého) a matematiky. Výběr úrovně jed-
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notlivých zkoušek odpovídal celostátnímu stavu, zhruba
ze dvou třetin ţáci volili základní úroveň, jedna třetina
pak úroveň vyšší. Zkoušky ve škole byly zadávány podle
tzv. jednotného zkušebního schématu, které zaručuje jejich průběh ve stejnou dobu na všech školách v České
republice. Většina zkoušek proběhla v pondělí a v úterý,
pouze didaktický test a poslech v německém jazyce absolvovali maturanti ve středu dopoledne.
A jaké byly první reakce maturantů? Vesměs pozitivní, většině z nich se testování líbilo a mají za to, ţe splnilo
svůj účel, neboť jim pomohlo vytvořit si konkrétní představu o tom, jak vlastně bude dlouho připravovaná a tolik
diskutovaná reforma maturitní zkoušky vypadat. Na výsledky MAGu našich ţáků si budeme muset počkat do
3. listopadu, neboť v současné době probíhá ještě hodnocení písemných prací.

školách, aby je seznámili s výsledky svého bádání a motivovali k účasti na podobných projektech.
Tentokrát nám naši partneři představili prezentace výsledků nedávných výzkumů v oblasti České Kanady
a příhraniční části Rakouska. Jejich tématem byla například problematika ochrany přírody v oblasti zaniklé vesnice Rajchéřov, porovnání vývoje venkovského osídlení
v našem a rakouském pohraničí, mapování drobných sakrálních staveb této oblasti, popis stavu významných alejí
a návrh na jejich ochranu či zkoumání vývoje ţidovského
osídlení v minulém století.
Pozornými posluchači a diváky poutavých prezentací
byli po dobu dvou vyučovacích hodin ţáci kvinty a prvního ročníku naší školy. Spolupráce obou škol bude pokračovat na jaře roku 2011 společným výzkumem v oblasti
Hadího vrchu, který bude zaměřen na druhové sloţení
zdejších ekosystémů.

Ţáci Soukromého reálného gymnázia Přírodní
škola, o.p.s. na Gymnáziu v Dačicích

A mnohem víc

Ve čtvrtek 14. října pokračovala dlouholetá spolupráce dačického gymnázia a praţské školy Soukromé reálné
gymnázium Přírodní škola, o.p.s. návštěvou devíti jeho
ţáků v doprovodu ředitele školy, pana Mgr. Františka
Tichého. Praţská škola je specifická tím, ţe její ţáci
v průběhu studia sestavují pracovní týmy různého věkového sloţení a v nich se pod vedením svých učitelů věnují
různě zaměřeným výzkumným projektům v rámci tzv.
expedice. Výstupem jsou zajímavé prezentace, které
ochotně a rádi představují svým vrstevníkům na jiných

Během 2. poloviny září a 1. poloviny října proběhla
celá řada dalších akcí, kterých se zúčastnili ţáci z našeho
gymnázia - například Charitativní sbírka Bílá pastelka,
Den zdraví, mezinárodní setkání studentů z evropských
zemí EuroTeensMeeting nebo Exkurze ţáků z vyššího
gymnázia do památníku v polské Osvětimi.
O těchto akcích, ale i dalších událostech a zajímavostech, se můţete dočíst a fotky k nim si prohlédnout na
našem webu: www.gymn-dacice.cz.
Mgr. Naďa Koprová
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ZAČÍNÁME OPĚT V NOVÉM
Zahájení školního roku na SŠTO v Dačicích
Začínáme
opět v novém…
I letos jsme ţáky
přivítali ve škole, která je zase
o něco krásnější
neţ loni, a tak
byl nový školní
rok zahájen na
SŠTO velmi důstojně a slavnostně za účasti vzácných hostů - krajské radní pro školství RNDr. Jany Krejsové a PaedDr. Jiřího Moravce.
Během prázdnin proběhla ve škole další etapa její
komplexní rekonstrukce. Pracovníci firmy Hron provedli
celkovou rekonstrukci sociálního zařízení i šaten v tělocvičně, byl vybudován nový sklad pro tělocvičné nářadí
a renovován kabinet tělesné výchovy. Celkové náklady na
tuto náročnou rekonstrukci dosáhly výše 983 915 Kč.
V průběhu tohoto školního roku bude:
pokračovat rekonstrukce tělocvičny renovací její podlahy firmou Pavlacký s.r.o.; povrch bude zbroušen
a nalakován vysoce kvalitním sportovním lakem; celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhají na částku
468 174 Kč; dotace z grantu JČK dosahuje výše
400 000 Kč;
v rámci projektu OPŢP zaměřeného na realizaci úspor
energií budou vynaloţeny fondem a JČK finanční prostředky ve výši 4 242 147 Kč na instalaci solárních kolektorů na budově školy;
částkou v celkové výši 100 000 Kč bude dotován
z grantu „Zavádění nových technologií do SŠ a VŠ“
nákup nového stroje na olepování nábytkových ABS
hran, jehoţ cena byla vysoutěţena za 198 000 Kč.
V souladu s potřebami zatraktivnit výuku, prohloubit
její interaktivnost a spojení s praktickým ţivotem zahajuje
škola realizaci programu směřujícího ke zvyšování ekonomické a finanční gramotnosti ţáků. Učební pomůcka
pro realizaci tohoto programu je financována z grantu
TRW-DAS částkou 10 000 Kč. Mimo jiné rozvíjíme nadále spolupráci s touto firmou i v jiných oblastech (stipendia, praxe, exkurse, zapojení do projektu UNIV 2
Kraje...). Od 1. 9. 2011 nabídneme ţákům nový učební
obor Kadeřník 69-51-H/01 a nástavbový maturitní obor
Provozní technika 23-43-L/51.
Podrobnější informace najdete na webu školy nebo
Vám je rádi poskytneme při příleţitosti Dne otevřených
dveří uţ 25. listopadu 2010. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Pavel Kopačka, ředitel SŠTO

Adaptační týden pro ţáky 1. ročníků
Ve dnech 1. - 3. září 2010 absolvovali ţáci prvních
ročníků SŠTO v rámci adaptačního týdne bohatý, poněkud netradiční, ale mimořádně atraktivní program v příjemném prostředí Cyklokempu pod Landštejnem. Na
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organizační zajištění programu získala škola státní dotaci
z projektu MŠMT ve výši 70 000 Kč. Program pro ţáky
připravili a spolu s třídními učiteli realizovali instruktoři
Outdoorového centra s. r. o.
Navzdory nepřízni
počasí se ţáci seznamovali formou různých her,
posilovali odvahu, rozhodnost, dostávali se aţ
za hranice běţných zkušeností. Měli také moţnost vyzkoušet si netradiční adrenalinové sporty
jako například aquazorbing nebo nízké a vysoké lanové
aktivity. Většina ţáků se dokázala s překáţkami, jejichţ
překonání vyţadovalo koordinaci, sebepřekonání a práci
v týmu, výborně vyrovnat. Všem odváţným patří obdiv.
Věřím, ţe adaptační program „nastartoval“ pozitivní
a zdravé klima nejen mezi ţáky prvních ročníků, ale také
mezi ţáky a jejich třídními učiteli. Během tří dnů spolu
mnohé zaţili a lépe se poznali.
Mgr. Věra Tomanová

Informace z knihovny
Knihovna roku
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok 2010 poprvé
soutěţ o nejlepší městskou knihovnu roku 2010. Cílem
soutěţe je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření
a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních
sluţeb. Do soutěţe se přihlásilo 38 městských knihoven.
Vyhodnocení soutěţe proběhlo ve dvou kolech. V prvním
kole byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu.
Celkem bylo hodnoceno patnáct výkonových indikátorů
(například počet nových přírůstků knihovního fondu na
1000 obyvatel, plocha knihovny v m2 na 1 000 obyvatel,
počet registrovaných uţivatelů apod.). Hodnocení proběhlo ve čtyřech velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel. Těší nás, ţe naše městská knihovna se ve své kategorii umístila na třetím místě se ziskem 124 bodů za knihovnou ve Valašských Kloboukách a Sedlčanech.

Vydařený Týden knihoven v Dačicích
Mottem letošního ročníku Týdne knihoven, celostátní
akce na podporu čtení a čtenářství, bylo Knihovna pro
všechny. Posuďte sami, zda se nám to podařilo.
Zahájili jsme v pondělí 4. října Velkým říjnovým společným čtením, aneb Pocta Karlu Hynku Máchovi, od
jehoţ narození uplyne 16. listopadu rovných 200 let. Studenti zdejšího gymnázia četli z díla Máchy, Františka
Hrubína (100 let od narození) a Oldřicha Mikuláška (100
let od narození). Čtení zahájil ukázkou ze vzpomínkové
kníţky F. Hrubína U stolu pan starosta Hájek. Pondělní
odpoledne patřilo vyprávění o cestování po českých vesnicích v rumunském Banátu v domě s pečovatelskou sluţbou.
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Úterní program byl dvojí - mimo knihovnu to bylo setkání zřizovatelů profesionálních městských knihoven
v okrese, který organizuje MěK v J. Hradci a tentokrát se
konal v Chlumu u Třeboně. Součástí tohoto setkání bylo
i ocenění dětí, které vyhrály v letní soutěţi Za pětku
medaili aneb Čteme se lvem čtenářem. Za naši knihovnu
si ocenění odnesla Lucka Poláková, která přes prázdniny
přečetla úctyhodných třicet kníţek. Program v knihovně
byl určen pro maminky s malými dětmi a zahájení projektu Celé Česko čte dětem. Po diskusi o významu čtení
malým dětem a s malými dětmi, po hraní a čtení obdrţela
kaţdá přihlášená maminka čtenářský deník, kam bude
zapisovat, co a jak dlouho svým dětem četla, děti budou
malovat obrázky k přečtenému a budou čtení rodičů, prarodičů či sourozenců známkovat jako ve škole. Projekt
trvá aţ do března roku 2011 a je moţné se do něj přihlašovat i průběţně. Takţe neváhejte a čtěte dětem a s dětmi
alespoň 20 minut denně.
Středa byla určena pro uţivatele s handicapem.
Knihovnu navštívily děti za Základní školy speciální
v Dačicích, četli jsme si, děti si prohlíţely kníţky, učily
se, jak se v knihovně zorientovat, jak najít, co je zajímá.
Ten, kdo špatně vidí, si můţe u nás půjčovat zvukové
kníţky a ty pak poslouchat. Tato sluţba je pro handicapované čtenáře zdarma.
Čtvrtek byl věnován opět dětem, a to ţákům druhých
tříd základních škol v Dačicích. V krásných prostorách
tanečního sálu státního zámku se uskutečnilo jejich pasování na rytíře řádu čtenářského. Byl to jiţ pátý ročník
a jeho smyslem je ocenit děti, které jiţ umí číst a připomenout jim, ţe je to důleţitá a zásadní dovednost. Po
pasování děti navštívily se svými rodiči knihovnu a toto
spojení se velice osvědčilo, protoţe řada rodičů ani nevěděla, ţe v Dačicích knihovna pro děti je.
Páteční program byl určen pro všechny věkové kategorie. O dílnu, při níţ si rodiče s dětmi vyráběli s lektorkou Veronikou Bláhovou papírové loutky, byl velký zájem. Program Týdne knihoven uzavřelo podvečerní vyprávění O Jeruzalémě pana Milana Kopečného z Bílkova,
který cestuje hodně a rád a umí sdělit posluchačům spoustu zajímavých informací.
Během týdne knihoven navštívilo naši knihovnu celkem 802 občanů a zaregistrovalo se 52 nových čtenářů
a věřím, ţe knihovna opravdu byla KNIHOVNOU PRO
VŠECHNY. Chtěla bych proto velice poděkovat všem,
kteří se na zdárném průběhu týdne podíleli: kolegyním,
všem čtenářům a uţivatelům, ţe knihovnu potřebují, Městu Dačice za pozornosti pro děti při pasování na rytíře
řádu čtenářského, divadelnímu spolku Tyl a Tyláček za
program při pasování, paní Jahelkové, paní Hledíkové, O.
Svobodovi, řediteli MěKS, kastelánovi zámku panu Mikešovi, kantorům na gymnáziu - K. Hroudné a L. Krátkému
a vyučujícím na Základní škole speciální v Dačicích.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Stolní tenis na prahu nové sezóny
Mistrovská soutěţ stolního tenisu je na začátku nové
sezóny a dačická druţstva ST - KD Dačice začala své
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soutěţe ve vyšších soutěţích. „A“ druţstvo po úspěšném
loňském roce postoupilo do nejvyšší okresní soutěţe OPI.
„B“ druţstvo téţ postoupilo, a to do OPII. Obě druţstva se
začala připravovat jiţ ke konci prázdnin a hráči k tréninkům přistupovali velmi zodpovědně. Svá soutěţní utkání
budou obě druţstva hrát stejně, jak v minulé sezóně v kulturním domě v Bílkově vţdy v pátek od 19:00 h. Příznivci
dačických stolních tenistů jsou na tato utkání zváni. Sponzory stolních tenistů jsou i nadále Město Dačice a Waldviertler Sparkasse Dačice, jimţ patří velký dík za podporu
stolního tenisu a mládeţe v regionu.

Domácí utkání ST - KD Dačice (vţdy v 19:00 h)
Datum

Domácí

5. 11. 2010
12. 11. 2010
12. 11. 2010
26. 11. 2010
10. 12. 2010
7. 1. 2011
14. 1. 2011
21. 1. 2011
28. 1. 2011
4. 2. 2011
11. 2. 2011
18. 2. 2011
4. 3. 2011
4. 3. 2011
11. 3. 2011
18. 3. 2011
25. 3. 2011
1. 4. 2011

Dačice B
Dačice A
Dačice B
Dačice B
Dačice A
Dačice B
Dačice A
Dačice A
Dačice B
Dačice A
Dačice B
Dačice A
Dačice A
Dačice B
Dačice A
Dačice B
Dačice A
Dačice B

Hosté
Jiskra Třeboň "D"
Rapid Lásenice "A"
Majdalena "A"
Jiskra Chlum "B"
Jiskra Chlum "A"
Suchdol n/L "C"
USK FM J. Hradec
Lodhéřov "A"
Dírná "A"
Studená "C"
GC N. Bystřice "D"
Loko Č. Velenice "B"
Suchdol "B"
N. Včelnice "B"
GC N. Bystřice "C"
Loko Č. Velenice "C"
Jitka J. Hradec
K. Řečice "B"

Úvodní zápasy nové sezóny začala dačická druţstva
ve svých soutěţích. Tyto soutěţe slibují jiţ na začátku, ţe
půjde o velmi zajímavá utkání a hlavně náročná pro obě
druţstva.
Sokol Lodhéřov „A“ - ST - KD Dačice „A“

11 : 7

Body: Havlík V. 3; Kelbler P. 2; Havlík Z. 1; debl.
K úvodnímu utkání druţstvo zajíţdělo na stoly jednoho z favoritů soutěţe a nevedlo si na úvod sezóny špatně.
Po celé utkání bylo domácím vyrovnaným soupeřem a při
troše štěstí, dačické druţstvo nemuselo odjíţdět z Lodhéřova s poráţkou.
ST - KD Dačice „B“ - Sokol Lodhéřov „B“

8 : 10

Bodovali: Mareš M., Doleţal O. a Syrovátka L. po 2;
oba debly.
„B“ druţstvo nastoupilo silně omlazeno proti zkušenému soupeři. Zvláště mladíci v druţstvu teprve 13tiletý
Ondřej Doleţal se 14tiletým Lukášem Syrovátkou předvedli velmi dobrý a hráčsky vyspělý výkon. Je jen škoda,
ţe se nedařilo všem hráčům v druţstvu, to by výsledek
utkání neskončil pro dačické stolní tenisty poráţkou.
Zdeněk Havlík
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Zapojení SŠTO do mezinárodního
projektu SILVA NORTICA
Euroregion Silva Nortica vznikl 28. května 2002 jako
dobrovolné zájmové sdruţení českých a rakouských měst,
obcí a podnikatelských subjektů. Jeho zakladateli jsou
Europaplattform Pro Waldviertel na rakouské straně
a Jihočeská Silva Nortica na straně české. Euroregion
Silva Nortica zahrnuje 9 okresů (5 waldviertelských a 4
jihočeské). Společnou strategií rozvoje s pomocí programů Evropské unie usiluje Euroregion Silva Nortica
o trvale udrţitelný rozvoj česko-rakouského příhraničí.
Toto sdruţení zajišťuje informační servis, zprostředkování
přeshraničních kontaktů, know-how a poradenství o moţnostech financování přeshraničních projektů.
V programovém období Evropské unie 2007 - 2013
byly vyhlášeny operační programy podporující přeshraniční spolupráci nazvané Evropská územní spolupráce.
Jedná se v nich mj. o spolupráci Jihočeského kraje s Dolním Rakouskem. Součástí těchto programů je tzv. Fond
malých projektů, ve kterém jsou pro Jihočeský kraj alokovány značné prostředky EU.
Správcem a administrátorem česko-rakouského Fondu
malých projektů pro Jihočeský kraj je sdruţení Jihočeská
Silva Nortica se sídlem v Jindřichově Hradci. Z tohoto
fondu byl naší škole přidělen příspěvek 4000 eur na projekt Mezinárodní spolupráce škol. V rámci tohoto projektu dojde v tomto školním roce mezi SŠTO Dačice
a Obchodní akademií Waidhofen an der Thaya k řadě
přeshraničních aktivit, rozvíjených v rámci dlouholeté
spolupráce SŠTO v Dačicích a Obchodní akademie ve
Waidhofenu. Některé z pořádaných aktivit mají uţ svou
několikaletou tradici. Kontakty s rakouskou školou byly
navázány jiţ v roce 2005. Partnerství našich škol je
realizováno zejména formou spolupráce konkrétních tříd.
Studenti na OA mají češtinu jako povinný předmět.
Projekt obsahuje několik aktivit rozdělených jak po
organizační stránce, tak po stránce místa konání mezi oba
partnery. V průběhu školního roku budou studenti obou
škol vytvářet rozsáhlou projektovou práci srovnávající
ţivotní styl, zájmy a hodnotovou orientaci rakouských
a českých studentů. Tato práce bude předána rakouskému
velvyslanci v ČR v průběhu třídenní kulturně vzdělávací
akce v Praze, jejíţ součástí bude i reciproční výuka
češtiny a němčiny a účast na „mezinárodní rallye“, při níţ
studenti plní úkoly podle zadání v dvojjazyčném pracovním listě.
Ve čtvrtek 7. října 2010 se uskutečnila úvodní návštěva studentů partnerské OA v naší škole. Rakouští studenti
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navštívili nejprve dačický Centropen. Po úvodní prohlídce
školy a vzájemném představení byli pak seznámeni se
všemi aktivitami, kterých se v rámci projektu společně
zúčastní. Komunikačním jazykem byla němčina, čeština
i angličtina. Součástí dalšího programu byl i pětiboj v piškvorkách, volejbalu, sálové kopané, florbalu a badmintonu. Po urputných bojích v jednotlivých disciplínách zvítězili v dačické sportovní hale hosté těsným rozdílem 3:2.
V následujícím školním roce se v rámci projektu
uskuteční následující akce:
 listopad 2010: návštěva pedagogů ze SŠTO Dačice
v OA ve Waidhofenu (prohlídka školy, beseda s vyučujícími, prohlídka města a zříceniny hradu Kollmitz);
 prosinec 2010: společná exkurze obou partnerských
tříd do Vídně (prohlídka města, vypracování vědomostního testu); akce se zúčastní 46 studentů a 4 pedagogové;
 leden 2011: návštěva partnerské třídy v OA ve Waidhofenu u příleţitosti Dne otevřených dveří v OA
(prohlídka školy, společná práce na projektové práci);
 květen 2011: společná kulturně vzdělávací akce
v Praze, spojená s návštěvou rakouského velvyslanectví a předání projektové práce rakouskému velvyslanci. V průběhu akce bude probíhat reciproční výuka
českého a německého jazyka; studenti se zúčastní
„mezinárodní rallye“ (plnění úkolů podle dvojjazyčných pracovních listů), prohlédnou si turisticky nejzajímavější místa našeho hlavního města a navštíví
divadelní představení; akce se zúčastní 46 studentů
z obou škol a 4 pedagogové;
 červen 2011: společná prezentace projektové práce
v SŠTO Dačice a OA ve Waidhofenu.
Cílem projektu je prohloubení jiţ existující spolupráce
mezi partnerskými školami v sousedních hraničních regionech. Projekt svými aktivitami přispěje ke zkvalitnění
výuky ţáků a zvýšení jejich motivace k učení se cizímu
jazyku. Kromě zdokonalení jazykových a komunikačních
dovedností ţáků bude výstupem projektu i získání nových
poznatků, vědomostí a zkušeností a vypracování společné
projektové práce i její prezentace. Projekt významně
přispěje k naplnění vzdělávacích cílů obou škol a pomůţe
připravit studenty pro vstup na trh práce v příhraničních
regionech. Dlouhodobější, a tedy intenzivnější a osobnější
kontakty mezi třídními kolektivy přispějí k dalšímu rozvoji přeshraniční spolupráce, posílí téţ dobré sousedské
vztahy mezi ČR a Rakouskem a vytvoří předpoklady
k lepšímu chápání významu společného euroregionu.
Svatopluk Jánský, garant projektu na SŠTO
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Na nábřeţí Dyje vznikla galerie soch
V průběhu měsíce
října instalovali pracovníci Technických sluţeb
Dačice s.r.o. na nábřeţí
řeky Dyje, v blízkosti
Homolkova mlýna díla,
která vzešla z letošního
druhého ročníku Dačické
řeţby. Umístění soch
právě do tohoto prostoru
vyplynulo z tématu, kterým byla VODA. Občané
města a jeho návštěvníci
si tak mohou znova prohlédnout všech sedm děl:
Patník od Jany Kulhánkové, Pramen Dyje od Pavla Novotného, Vládce
moří Jozefa Gabaje, autorem díla
Poslední kapka je
Rudolf Procházka, Dačickou lochnesku vytvořil
Petr König a nechybí ani Ryba
od Jiřího Schlossera a Mořský koník Michala Kelblera.
Pořadatele Dačické řeţby těší zájem občanů o tuto
akci a jejich ţádosti a přání o umístění dalších soch do
různých prostor ve městě a také do místních částí. Stát se
tak můţe jiţ v příštím roce, kdy díla vzešlá z činnosti
řezbářů ozdobí další ulice a zákoutí Dačic.
V této souvislosti mohou příznivci Dačické řeţby na
adresu kultura@dacice.cz posílat náměty pro témata příštího ročníku. Z nejlepších bude sestaven výběr a po novém roce budou mít návštěvníci webových stránek města
moţnost zvolit prostřednictvím hlasování v anketě nosné
téma Dačické řeţby 2011.
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Ţirovnický zámek na podzim
V neděli 17. října se 36 dačických výletníků vypravilo
na podzimní výlet na ţirovnický zámek a přilehlý zámecký špýchar. Spolek přátel dačického muzea připravil letošní poslední výlet tentokráte na výstavu chryzantém do
zámku v Ţirovnici. Pro mnohé bylo překvapením opravení a pěkné uspořádání přilehlého zámeckého špýcharu,
který nabízí velké mnoţství výstavní a expoziční plochy.
Nejvíce zde asi zaujal rozsáhlý betlém, který vznikl
z keramických prací dětí a zachycuje všechna roční období a různé činnosti během roku. Ve špýcharu se dále nachází rozsáhlá expozice venkovského nářadí, strojů a zařízení, které díky rozměrům má to správné místo právě
v budově bývalé sýpky.
Na zpáteční cestě do Dačic jsme se ještě zastavili
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v Janštejně, tradiční sklářské obci, u pana Miloslava Dvořáka, který se věnuje zajímavé technice zpracování skla tzv. fusingu, a vytváří krásně barvené výrobky.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice
Jihočeská krajská organizace Sdruţení válečných
veteránů ČR ve spolupráci s Městem Dačice
a 44. lehkým motorizovaným praporem J. Hradec
Vás zve
na vzpomínkové akty konané u příleţitosti

DNE VETERÁNŮ
v sobotu 13. listopadu 2010 v Dačicích
PROGRAM:
10:00 - 10:15 - vzpomínkový akt u hrobu novodobého
veterána, příslušníka UNPROFOR, ppor. in memoriam Václava Martínka
10:15 - 10:20 - vzdání pocty všem zahynulým a zemřelým veteránům
10:20 - 10:30 - přesun účastníků na Palackého nám.
10:30 - 10:45 - vzpomínkový akt u Památníku obětí
2. světové války na Palackého nám.
10:45 - 11:00 - vzpomínkové akty u pamětních desek
generálmajora let. v.v. Karla A. Pospíchala a škpt. let.
Viléma Götha

MěKS

MMaG

KINO
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5. 11. v 19:30 h
6. 11. a 7. 11. v 19:30 h
12. 11. v 19:30 h
DÁL NEŢ SE ZDÁLO
KLUCI JSOU ZPĚT
TAJEMSTVÍ MUMIE
Film USA, titulky
Film Austrálie, VB, titulky
Film FR, titulky
Vstup. 70 Kč, mládeţi do 12 let nepřístupné Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné Vstup. 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
13. 11. a 14. 11. v 19:30 h
19. 11. a 20. 11. v 19:30 h
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ
NA CESTĚ
Film USA, titulky
Film Bosna a Herzegovina, Rakousko, Chorvatsko, titulky
Vstupné 75 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Vstupné 60 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
20. 11. a 21. 11. v 17:00 h
26. 11. a 27. 11. v 19:30 h
28. 11. v 19:30 h
KARATE KID
RESIDENT EVIL: AFTERLIFE
WALL STREET: PENÍZE NIKDY NESPÍ
Film USA, česky
Film USA, VB, Německo, titulky
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné Vstupné 70 Kč, mládeţi do 15 let nepřístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Do 21. listopadu 2010
Do 21. listopadu 2010
Josef Odráţka
Region renesance ve fotografii Jana Říhy
Tisky, kresby, koláţe
Třešť, Telč, Jemnice, Dačice, Slavonice
Út - pá: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h a neděle 13:00 - 16:00 h
Výstavní chodba muzea
18. listopadu 2010 v 17:30 h
28. listopadu 2010 - 31. ledna 2011
Muzejní čtvrtek: Do Austrálie nejen za klokany
Z pohádky do pohádky
Beseda s Richardem Davidem o jeho letošní cestě do Austrálie,
Vánoční výstava ilustrací Josefa Kremláčka
spojená s promítáním fotografií
Slavnostní zahájení 28. 11. 2010 ve 14:00 h
28. listopadu 2010
IV. Zvonkový průvod v Dačicích
Sraz účastníků v 16:30 h na Havlíčkově nám., v 16:45 h odchod na Palackého nám. a rozsvícení vánočního stromu
Úterý 2. listopadu v 19:00 h
Středa 10. listopadu v 19:30 h
Sobota 13. listopadu ve 21:00 h
DIVOKÉ KOČKY – Travesti show
J. Svěcený – housle, V. Mácha - klavír
ARIVA – taneční zábava
Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 200 Kč Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 25. listopadu v 19:00 h
Neděle 28. listopadu v 15:00 h
MAM ´ZELLE NITOUCHE aneb pravda pana Celestina
Jak se krotí princezna
Divadelní hudební komedie - DAP Praha, hl. role O. Brousek ml.
Pohádka divadelní agentury DAP - Praha
Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč
Vstupné 50 Kč

