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ZASTUPITELSTVO MĚSTA

narodila v cizině, místo narození a stát, na jehož území se
narodila, státní občanství, není-li fyzická osoba státním
občanem ČR, žádost musí obsahovat úředně ověřený
podpis fyzické osoby. Žádost je možné podat osobně na
podatelně ministerstva vnitra, nebo poštou, případně
elektronickou poštou, nebo na kontaktním místě Czech
POINT (na poště a na městském úřadě odboru správním
u E. Chňoupkové).
Doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě. Doručuje-li
se způsobem podle tohoto zákona, ustanovení jiných
právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Připouštějí-li jiné právní předpisy doručování
prostřednictvím datových schránek, pořadí způsobů doručování stanovené těmito právními předpisy zůstává
ustanovením nedotčeno. Dokument, který byl dodán do
datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah
svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle odstavce 3 ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové
schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení (Například § 64 odst. 4
trestního řádu). Doručení dokumentu do datové schránky
má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.
Provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky. Fyzická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu
svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto
úkonu, prostřednictvím datové schránky. Úkon učiněný
fyzickou osobou nebo pověřenou osobou, pokud k tomu
byla pověřena, prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob.
Jste-li fyzická osoba je pro Vás zřízení datové
schránky více než výhodné z důvodů: nekonečného stání
front na poštách, nevhodné otevírací doby/úředních hodin na úřadech, nepřehlednosti a velkého množství formulářů toto všechno se Vás již netýká, pokud máte
datovou schránku. Datová schránka zjednodušuje komunikaci s úřady a dalšími orgány veřejné moci. Veškerá
komunikace probíhá z pohodlí Vašeho domova (popř.
nejbližšího kontaktního místa - Czech POINT, které je
k tomu vybaveno). Již se nemusíte bát, že se Váš dopis
„s proužkem“ ztratí, že Váš dopis přijde v nevhodnou
dobu, kdy nestíháte zajít na poštu, že budete hledat po
soudních budovách podatelnu. Elektronický podpis můžete využít nejen k datovým schránkám. Můžete s ním

se se jde na svém 20. z ase dání ve stře du 11. 11. 2009
v 18:00 v hlavním sále Mě KS

RADA MĚSTA
na své 80. schůzi konané 23. 9. 2009 mimo jiné:
• projednala výběr investičních akcí pro rok 2010
• schválila poskytnutí záštity představitele města ve výši Kč 1.000,-- na podzimní zkoušky loveckých psů
velkých a malých plemen, které pořádal Myslivecký
spolek Dyje Dačice a Honební společenstvo Bílkov
• schválila rozpočtové opatření č. 16/2009 v těchto objemech: příjmy 117,00 tis. Kč, výdaje 117,00 tis. Kč
• schválila prodloužení nájmu na byt č. 28 o velikosti
1 + 0 v domě č. 175/I na dobu určitou do 30. 11. 2009
za podmínky úhrady plateb splatných do 30. 9. 2009
• schválila dohodu o splácení dluhu za nájemné z bytu
č. 15 v domě č. 175/I
na své 81. schůzi konané 7. 10. 2009 mimo jiné:
• schválila záměr zahájit projektovou přípravu na rozšíření křižovatky silnic II/408 a III/4086 (ulice Jemnická – Berky z Dubé) a pověřila odbor správy majetku
spoluprací s Jihočeským krajem při přípravě zadání
výběrového řízení na dodavatele projektové dokumentace
• vzala na vědomí výsledky hospodaření k 31. 8. 2009
ZŠ v ulici Komenského, ZŠ v ulici B. Němcové, MŠ
Dačice a Školní jídelny Dačice
• schválila rozpočtové opatření č. 17/2009 v těchto objemech: příjmy 156,80 tis. Kč, výdaje 276,80 tis. Kč
a schodek 120,00 tis. Kč
• schválila poskytnutí záštity představitele města na
soutěž v požárním sportu, kterou pořádal SDH Lipolec 10. 10. 2009; záštita byla bez přidělení finančních
prostředků
• schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou HRON
Dačice s. r. o. na výměnu plynových kotlů v MěKS za
nabídnutou cenu 589.553,00 Kč

Datové schránky a fyzická osoba
V dalším dílu našeho miniseriálu k datovým schránkám se budeme věnovat vztahu fyzických osob k datovým schránkám. Datová schránka je pro fyzické osoby
ne povinná. Zřízení datové schránky je pro fyzické osoby
bezplatné, a to na žádost fyzické osoby. Zřízena bude do
3 pracovních dnů ode dne podání žádosti. Žádost musí
mít tyto náležitosti: jméno, popřípadě jména, příjmení,
jejich případné změny, rodné příjmení, den, měsíc a rok
narození, místo a okres narození; pokud se fyzická osoba
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podepisovat elektronické faktury a elektronická daňová
přiznání fyzických osob.
Další informace najdete na internetových stránkách
Ministerstva vnitra ČR, nebo: www.datoveschranky.info.
Informační materiál je také k dispozici na infocentru
v Dačicích.
Ing. Karel Macků, tajemník

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÉHO BYTU
V souladu s „Pravidly pro výběr nájemců bytů
v bytovém domě čp. 305/I, ul. Bratrská v Dačicích“
zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku, týkající se

pronájmu uvolněného bytu č. 3,
ul. Bratrská č.p. 305, Dačice
Je dná se o byt č. 3, o velikosti 1 + 1
Místnost
Velikost v m 2
Pokoj 1
22,32
Kuchyně
11,50
Předsíň
4,98
Koupelna s WC
4,70
Balkon
3,28
Sklep
3,77
Celkem
50,55
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 1. 2010 do 30. 9. 2010.
Zájemci o pronájem bytu musí splňovat následující
kritéria a podmínky:
• o byt se mohou ucházet občané s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech
• všichni uchazeči musí být občané ČR
Nabídky na pronájem bytu musí být doručeny zájemci
do 20. 11. 2009 do 12.00 h
na podatelnu Městského úřad Dačice, Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice v uzavřené obálce zřetelně
označené:
„NEO TVÍRAT – ŽÁDOST O BYT č. 3 v bytové m
domě č. p. 305/I, ul. Bratrská v Dačicích“
Kritéria výběru: průměr všech příjmů na jednoho člena
domácnosti.
Žádosti s přílohami a pravidla pro výbě r nájemců
jsou k vyz ve dnutí na Mě stském úřadu Dačice , odbor
správy budov, číslo dve ří 201, Krajířova 27/I, Dačice.
V případě, že 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.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Všem vlastníkům lesa - povinnost
včasného zpracování kůrovcového dříví
V letošním roce došlo na Dačicku k výraznému zvýšení výskytu kůrovce - v některých oblastech je nutné
hodnotit aktuální stav jako stav kalamitní. Odbor životního prostředí Městského úřadu Dačice proto vyzývá
vlastníky lesa ke včasné asanaci dřevní hmoty napadené
kůrovcem, a to ještě před jeho vylétnutím.
Vytěžení kůrovcového dříví a jeho umístění na
skládkách v lese či v blízkosti lesa nelze považovat za
asanaci, pokud toto dříví není ihned chemicky ošetřeno či
odkorněno. Za vhodnější proto považujeme kůrovcové
dříví okamžitě odvézt ke zpracování.
V případě vzniku kůrovcového kola doporučujeme
při jeho likvidaci vykácet i další dvě až tři řady zelených
stromů situovaných kolem souší. Ve většině případů již
bývají tyto na první pohled „zdravé“ stromy napadeny
další generací kůrovce a jejich vyznačení k těžbě by měl
provést odborný lesní hospodář.
Kontroly stavu lesních porostů budou i nadále pokračovat a zjištěné nedostatky budou řešeny v souladu s lesním zákonem. Upozorňujeme všechny vlastníky lesa, že
Městský úřad Dačice je při zjištění porušení zákona povinen uložit pokutu, přičemž zákon o lesích umožňuje uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.
Pracovníci odboru životního prostředí

Odpočinková zóna Nivy Dačice

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/2.2.00/03.00974
Projekt byl zrealizován s využitím příspěvku z programu ROP NUT S II Jihozápad, který činí 92,5 % ze
způsobilých výdajů.
Stavební práce byly dokončeny s menším zpožděním
způsobeným interními problémy na straně zhotovitele.
Dílo bylo předáno v dobré kvalitě s několika drobnými
nedodělky, které nebrání užívání stavby a které budou
podle vyjádření zástupce firmy AGROST AVING, spol.
s r.o. odstraněny v dohodnutém termínu.
Výstavbou odpočinkové zóny Nivy vznikl multifunkční sportovně rekreační a odpočinkový prostor. Pro
nejmenší obyvatele města poskytuje několik herních prvků jako je kolotoč „Polka“ se čtyřmi sedáky, klasická
houpačka se dvěma sedáky, pérová houpačka a multifunkční zařízení „Polární medvěd“ s prolézačkami a se
skluzavkou. Pro větší děti, ale i pro dospělé, je zde víceúčelové hřiště, kde bude možnost hrát tenis, volejbal,
basketbal, házenou a malou kopanou. Pro maminky, případně pro tatínky, ale i ostatní návštěvníky, je kolem dět-

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 10/2009. 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
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ského hřiště s atrakcemi řada laviček s dobrým výhledem
na herní prvky. Důležitým prvkem odpočinkové zóny jsou
chodníky dobře nasvícené novým veřejným osvětlením
a také parkoviště pro návštěvníky a pro místní obyvatele.
Celý areál je protknut zelení, a to jak stromy, tak různými
keři, keříky a trávníkem, ze kterého se budeme radovat
samozřejmě až na jaře.

Co říci závěrem? Projekt se povedl a nezbývá než si
přát pěkný a slunečný podzim, aby si děti mohly všechny
atrakce pořádně užít.
Zdeněk Sedláček, pracovník OSM

Vítání občánků
Dne 3. 10. 2009 přivítal místostarosta Pavel Habr za
spoluúčasti dětí z MŠ ul. Sokolská v obřadní síni městského úřadu nové občánky města: Jana Dolejšího, Báru
Chasákovou, Martina Kučeru, Barboru Štěpánovou, Michala Liptáka a Valentýnu Distelovou.
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Blahopřání
V srpnu jsme měli v naší obci Velký
Pěčín dva oslavence. Pan Petr Zach oslavil
70 let a pan Miroslav Neužil oslavil 80 let.
Oběma pánům dodatečně blahopřejeme a přejeme jim do dalších let hodně
štěstí, pohody a hlavně hodně zdraví, aby ještě dlouho byli
mezi námi.
Paní Františka Karpíšková oslavila 27. září 2009 své
91. narozeniny.
Přejeme jí hodně zdraví, lásky a radosti z vnoučat
a ze 14 pravnoučat. Za celou obec Velký Pěčín všem oslavencům gratulujeme.
Jaroslava Hroudová, kronikářka, Velký Pěčín
Město Dačice nabízí pronájem
ne bytových prostor
v O bchodním centru
Antonínská ulice čp. 15/II v Dačicích
tj. prode jnu a dva sklady o celkové ploše 62,41 m 2
včetně společně užívané chodby a sociálního zařízení.
Zájemci mají právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své připomínky a nabídky, a to písemně odboru
správy budov, prostřednictvím podatelny MěÚ Dačice,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice, do 9. 11. 2009.
Nabízené prostory budou volné od 1. 1. 2010.
Informace podají pracovníci odboru správy budov,
MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 201, nebo na
tel. č.: 384 401 234.
Bližší podmínky jsou zveřejněny na úřední desce nebo
webových stránkách Města Dačic.

Placení povinného ručení
Odbor dopravy MěÚ Dačice upozorňuje všechny vlastníky, provozovatele a řidiče motorových vozidel, že jsou
podle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpově dnosti za
škodu z působenou provozem vozidla, povinni mít motorové vozidlo, které je provozováno na dálnici, silnici,
místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná, pojištěno na
škodu způsobenou provozem tohoto vozidla. Povinnost
pojištění odpově dnosti musí být splněna i v případě pone chání vozidla na pozemní komunikaci. Pojištění se na
pozemních komunikacích prokazuje platnou „zelenou kartou“ .
Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo a nebyla-li ve
lhůtě 14 dnů ode dne tohoto zániku pojištění uzavřena nová
pojistná smlouva, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku
a osvědčení o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu tohoto vozidla příslušnému orgánu evidence – v našem případě na evidenci vozidel MěÚ Dačice (výňatek
z § 15 odst. 5).
Česká kancelář pojistitelů 1x měsíčně porovnává databázi pojištěných vozidel s Centrálním registrem vozidel
a výsledky sděluje jednotlivým evidenčním místům. Orgá-
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ny evidence tuto informaci prověřují a zjistí-li nesplnění této povinnosti, řeší tyto případy podle výše uvedeného zákona ve správním řízení.
Podle § 16 odstavce 1 z ákona č. 168/1999 Sb. jsou
přestupky násle dující:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
a) v rozporu s § 1 odst. 2 provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti (pokuta 5 000 až 40 000 Kč)
b) jako vlastník vozidla v rozporu s § 15 odst. 5 neodevzdá státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla (pokuta 2 500 až 20 000 Kč)
c) jako řidič vozidla v rozporu s § 17 odst. 1 nepředloží zelenou kartu, nebo doklad hraničního pojištění (v blokovém řízení pokuta až do 1 500 Kč)
Podle § 16a – správní delikty právnických osob:
Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím,
že:
a) v rozporu s § 1 odst. 2 provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti (pokuta 5 000 až 40 000 Kč)
b) jako vlastník vozidla v rozporu s § 15 odst. 5 neodevzdá státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla (pokuta 2 500 až 20 000 Kč)
Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká,
jestliže správní orgán o něm nezahájí řízení do 1 roku ode
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode
dne, kdy byl spáchán.
Obdobně přestupek podle § 16 odst. 1 (fyzické osoby)
nelze projednat, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
V praxi to znamená, že lze vlastníka a provozovate le vozidla pokutovat za vozidla, která ne byla pojištěna až 3 roky z pě tně od současnosti.
Apelujeme tímto na všechny vlastníky a provozovatele
hlavně starších vozů, aby se obrátili v případě nejasností
o tom, zda jsou na ně vozidla v Centrálním registru vozidel
stále vedena a nejsou vyřazena (trvale nebo dočasně), případně nejsou převedena na nového majitele, na evidenční
místo na MěÚ Dačice a vyžádali si výpis z registru vozidel
(osobně nebo s plnou mocí od vlastníka). Informace o pojištění vozidla je nutno zjistit u příslušné pojišťovny.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

20. výročí listopadových událostí
V úterý 17. listopadu si celá Česká republika připomene 20. výročí pádu železné opony. Listopadové události
roku 1989 nastartovaly změny, které vedly k pádu komunistického režimu, a přeměnu politického zřízení na demokratické principy. Listopadové události v Dačicích zaznamenal v městské kronice tehdejší kronikář pan František
Klenka. V následujících odstavcích přetiskujeme znění
zápisu.
17. listopad
Dne 17. listopadu došlo v Praze na Národní třídě ke
střetu demonstrujících studentů a mládeže s pořádkovými
bezpečnostními složkami. Zákrok byl hodnocen jako nea-
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dekvátní. Celá akce se pak stala signálem k projevům nespokojenosti s vládou a ÚV KSČ. Hlavním iniciátorem se
stala nově zakládaná občanská fóra - nejdříve v Praze a následně i v ČSR (na Slovensku veřejnost proti násilí). Na
protest proti zákroku zahájili studenti v Praze stávku 19. listopadu a k nim se připojili i herci.
Stávka
Na podporu stávkujících vysokoškoláků byla vyhlášena na 27. listopad stávka. Na Havlíčkovo náměstí přišlo
po 12. hodině asi 1700 - 2000 občanů (převládala učňovská
mládež). Na improvizovaném podiu se vystřídalo 14 řečníků, z nichž někteří vystupovali za své pracovní kolektivy.
V jejich projevech byli přítomní seznámeni se stanovisky
a výzvami vydanými pražským koordinačním centrem Občanského fóra, jakož i s některými místními připomínkami... Manifestační stávka skončila ve 14 hodin.
Ještě před generální stávkou (27. 11.) uskutečnil se
v sobotu 25. 11. odpoledne mítink na Havlíčkově náměstí,
který byl svolán přípravným výborem Občanského fóra,
a zúčastnilo se ho kolem 300 občanů.
Místní O bčanské fórum
V našem městě vzniklo Občanské fórum dne 27. listopadu. ... Pro svou činnost dostalo OF místnost bývalého
agitačního střediska na Palackého náměstí s nutným vybavením.
Akce O F
27. 11. založení OF, generální stávka; 1. 12. jednání
v ÚNZ s ředitelem MUDr. Břetislavem Čermákem; 2. 12.
setkání OF, zástupců nemocnice, vedení města a občanů
v MěKS 17 - 21 hodin (přes 500 lidí); 4. 12. beseda
s pražskými herci (Jakoubková, Novák) ve vinárně hotelu
Stadion asi 250 lidí; od 8. 12. podpisová akce na podporu
kandidatury V. Havla na prezidenta (asi 2000 podpisů);
22. 12. tryzna na Palackého náměstí za padlé občany v Rumunsku (asi 250 lidí), od tohoto data účast zástupců OF na
jednání rady Měst NV; 24. 12. sbírka na Rumunsko (5 300
Kčs); 26. 12. sbírka v kostele na Rumunsko (12 500 korun); 31. 12. o půlnoci setkání lidí dobré vůle na Palackého náměstí.
Cestování
Události 17. listopadu a následné zrušení článku č. 4
ústavy o výsadním postavení KSČ, změny ve Federálním
shromáždění, odstoupení prezidenta G. Husáka a zejména
pak nová vláda přinesly uvolnění ve vycestování našich
občanů do cizích států. Bezvízového styku s Rakouskem
v prosinci využily statisíce našich občanů včetně stovek
občanů z Dačic. Získání deviz bylo potvrzeno v platném
cestovním pasu: 300 šilinků za 530 a později až 547 Kčs.
Nastala i invaze rakouských turistů k nám.
Z kroniky města Dačice vybrala
Bc. Naděžda Mastná, OKC

Infocentrum Dačice nabízí:
kopírování, veřejný internet, fax, skenování, kroužkovou
vazbu, prodej upomínkových předmětů, turistických map
a regionální literatury a další.
Palackého nám. 1, Dačice
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
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Bezplatná právní pomoc při potížích
v zaměstnání

Listopadové vysílání o Dačicích
na TV Prima

Máte potíže se zaměstnavatelem a nemůžete si dovolit
právníka? Pak můžete využít
služeb bezplatné právní pomoci
organizace Iuridicum Remedium. Projekt profesionálního
právního poradenství je určen
všem zaměstnancům s pracovně-právními problémy z celého území republiky kromě Prahy.
Když nemáte na právníka…
Tříletý projekt bezplatné profesionální právní pomoci
pro všechny zaměstnance s pracovně-právními problémy
zahájilo občanské sdružení Iuridicum Remedium (IuRe)
1. června letošního roku. Lidé s potížemi v zaměstnání se
mohou na sdružení obracet s prosbou o radu, konzultaci, se
žádostí o sepsání podání nebo mohou dokonce požádat
o zastupování u soudu nebo správního orgánu. „Pomoc je
určena pro lidi, jejichž práva jsou na trhu práce porušována
a kteří kvůli znevýhodnění nejrůznějšího typu si z finančních důvodů nemohou dovolit komerční právní pomoc.
Naší snahou je zároveň posílení respektu zaměstnavatelů
k právům zaměstnanců, to v současnosti vnímáme jako
palčivý problém českého pracovního trhu,“ říká koordinátor projektu David Kyncl. „Řešili jsme například případ
zaměstnankyně, které zaměstnavatelka neplatila po dva
měsíce mzdu, k tomu ji zatěžovala prací navíc a účelově ji
obvinila z krádeže hotovosti, aby měla důvod se s ní bez
splnění svých povinností rozloučit. Klientka se však nezalekla, obrátila se na IuRe a to poskytlo právní pomoc. Když
zaměstnavatelka nereagovala na výzvu našich advokátů
k dobrovolnému splnění povinností, podali jsme žalobu na
zaplacení dlužné mzdy a dalších nároků,“ popisuje David
Kyncl nedávný případ z praxe.
Kam se obrátit o pomoc?
Zájemci mohou požádat o pomoc občanské sdružení
Iuridicum Remedium, které lze kontaktovat nejlépe e-mailem nebo písemně. „Na začátku potřebujeme stručný písemný popis případu a kopie nebo skeny související dokumentace. Na základě těchto podkladů naši právníci vyhodnotí, zda a jak můžeme u každé jednotlivé kauzy pomoci. V případě potřeby pak bude následovat osobní setkání s klientem,“ popisuje průběh konzultací David Kyncl.
Iuridicum Remedium je nestátní nezisková organizace
na ochranu lidských práv typu „watchdog“ . Zaměřuje se na
konkrétní případy porušování lidských práv a jejich právní
řešení a systémová ohrožení standardu ochrany lidských
práv. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Kontakt: Iuridicum Remedium, o. s.
U Průhonu 23/1204
170 00 Praha 7
E-mail: iure@iure.org
htp://www.iure.org
Zdroj: Iuridicum Remedium
www.iure.org

Vysílání televizního pořadu Zrcadlo vašeho kraje je zařazeno na stře du 4. 11. a 18. 11.
Kromě těchto dvou běžných termínů bude 13. 11.
(pátek!) v obvyklém čase odvysílaný mimořádný díl, který
přinese informace o dění v Dačicích, které nebylo možné
z časových důvodů odvysílat v řádných dílech.
Bc. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
Jihočeská organizace Sdružení vále čných
ve te ránů ČR ve spolupráci s Městským úřadem
Dačice a 44. lehkým motoriz ovaným praporem
J. Hrade c
Vás zvou
na vzpomínkové akty konané u příležitosti
Dne ve teránů v sobotu 7. listopadu 2009
v Dačicích
Program:
11:00 h: vzpomínkový akt u hrobu novodobého v eterán a, příslušníka UNPROFOR, ppor. in memoriam Václava Martínka
11:30 h: vzpomínkový akt u Památníku obětem válek na
Palackého náměstí
11:50 h: vzpomínkové akty u pamětních desek gen erálmajora
let. v. v. Karla A. Pospíchala a škpt. let. Viléma Götha
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Vánoční nadílka Kvítku

Co je nového na ZŠ Komenského

Pro někoho pomalu, pro někoho rychle, ale zcela nezadržitelně se blíží čas adventní, vánoční svátky a závěr
roku. K tomuto období neodmyslitelně patří atmosféra
očekávání, pohody a klidu. K této všeobecné náladě již
tradičně přispívá svými vystoupeními a vánočními koncerty pro školy i pro veřejnost také dětský pěvecký sbor
ZUŠ Dačice. Letos sbor připravil ještě jeden předvánoční
dárek navíc: společný koncert Kvítku a hudebního souboru Musica Bohemica.
Musica Bohemica je soubor s třicetiletou tradicí.
V čele stojí jeho zakladatel, umělecký vedoucí a dirigent
Jaroslav Krček. T ento všestranný hudebník kromě dirigování také komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů,
zpívá a dokonce vyrábí nové nástroje pro potřeby souboru. Základní složení souboru je třináctičlenné. Dokáže se
však rozšířit a provádět projekty s více jak sedmdesáti členy. Díky tomu může interpretovat hudbu širokého záběru
od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až k hudbě současné. Vyniká obzvláště ojedinělou interpretací a zpracováním anonymní a lidové hudby. Musica Bohemica natočila 38 titulů CD a hudbu k několika
filmům. Koncertuje v zemích celé Evropy.
Soubor Musica Bohemica je dalším ze vzácných hostů
dětského pěveckého sboru Kvítek, podobně jako soubor
Hradišťan, který spolu s Kvítkem vystoupil v Dačicích
v červnu letošního roku. Ve spolupráci s MěKS Dačice se
uskuteční koncert s názvem „Vánoční koncert – Musica
Bohemica a dětský pěvecký sbor Kvítek“ . Bude se konat
ve čtvrtek 3. prosince v 19:00 h v sále MěKS v Dačicích.
Vstupenky je možno zakoupit v předpodeji MěKS a na Infocentru Městského úřadu (cena 150,- Kč) nebo přímo na
místě (cena 180,- Kč).
Srdečně zveme všechny, kteří si rádi tento zimní čas
zpříjemní krásnou hudbou prověřenou časem.
Koncert se bude konat za finanční podpory Nadace
Život umělce.
-kp-

• 24. září za krásného podzimního dopoledne a s rekordní účastí 316 závodníků se uskutečnil již tradiční běžecký závod v zámeckém parku. Naši svěřenci vybojovali v osmi kategoriích 8 prvních, 6 druhých a 4 třetí
místa.
• Se třemi poháry a třemi medailemi se vrátila výprava
našich přespolních běžců z okresního kola, které proběhlo 30. září v Jindřichově Hradci. T ři družstva (ze
čtyř) dokonce postoupila do krajského kola!!! S naprostou suverenitou zvítězilo družstvo starších žáků.
Patrik Holeček doběhl na druhém místě, Petr Čermák
čtvrtý a pro družstvo bodovali ještě dva chlapci v první
desítce - Pavel Dedič (8.) a Martin Novák (9.). Podobně skvěle si vedli i mladší chlapci. Ondřej Zeman
s velkým náskokem vyhrál a Marek Šimánek doběhl
na 7. místě. K celkovému vítězství družstva přispěl
i Martin Žaloudek (12.) a Mojmír Holec (13.). Starší
dívky obsadily vynikající druhé místo a rovněž postupují do krajského kola! Lucie Janošťáková zůstala těsně pod stupni vítězů (4.), Romana T ůmová doběhla
sedmá a Andrea Distelová desátá. Přestože další závodnice (Lucie Bártů a Zuzana Mikschová) doběhly až
ve třetí desítce, součet umístění k postupu stačil. Přestože mladší dívky jako jediné v soutěži družstev neuspěly, individuální výkony Petry Janošťákové (bronz)
a Veroniky Boudové (5. místo) jsou velkým úspěchem.
V každé kategorii startovalo 12 - 14 škol a na startu se
vždy objevilo více než 70 závodníků - o to více umístění našich borců potěšilo.
• 1. října navštívili žáci 9. ročníku na Výstavišti v Českých Budějovic výstavu Vzdělání a řemeslo. Mohli si
zjistit bližší informace o vybraných školách, zhlédnout
ukázky práce studentů z různých oborů a dozvědět se
vše potřebné ke svému dalšímu studiu. Děkujeme SR
při ZŠ za podporu při hrazení dopravy na exkurze,
výstavy.
• 5. října se sešla školská rada. Na svém setkání schválila změny ve školním řádu, výroční zprávu za rok
2008/09, projednala čerpání rozpočtu za rok 2009,
návrh rozpočtu na rok 2010. Výroční zpráva je
ke zhlédnutí na internetových stránkách školy
www.zsdacice.eu.
• 6. října proběhly tradiční Zátopkovy štafety a opět se
můžeme radovat - jedno třetí a jedno páté místo!
V "Zátopkově pětce" 2. stupně (25 x 200 m) obsadila
naše škola bronzovou příčku. Žáci 1. stupně skončili
v této štafetě na 13. místě. V "Zátopkově desítce" (25
x 400 m) se pro změnu dařilo více prvnímu stupni,
který skončil pátý v ČR. Druhý stupeň třináctý. Blahopřejeme.
• 7. října byli naši druháčci pozváni do obřadní síně
Městského úřadu Dačice a pasováni na čtenáře. Poslechli si ukázky pohádek a zhlédli jejich ztvárnění
Tyláčkem. Pasováni byli spisovatelem panem Mikšíčkem. Děkujeme za krásný zážitek.
• 8. října se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili exkurze do
Botanické zahrady a arboreta MZLU a expozice mine-

TEXTIL - OBUV „U JITKY“
„LIDOVKA“
Oznamujeme slevu - 50 %
na veškeré druhy zboží
do vyprodání zásob.

Uzávěrka příštího čísla bulle tinu: 15. listopad 2009
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rálů v Brně. Získané informace vhodně doplnily výuku.
• 13. října proběhl poznávací výlet do rakouského města
Freistadt a koncentračního tábora Mauthausen. Koncentrační tábor Mauthausen, který patřil k nejhorším
nacistickým likvidačním koncentračním táborům, zanechal v našich žácích opravdový zážitek.
• Krajské kolo přespolního běhu nás 15. října nadchlo
vítězstvím starších žáků, druhým místem mladších
žáků a krásným čtvrtým místem starších dívek. Úspěch
je povýšený o velmi nepříznivé počasí, které soutěž
provázelo. Děkujeme, blahopřejeme.
• 21. října nás MěKS pozvalo na Slovíčko pane doktore,
povídání s MUDr. Radimem Uzlem, kterého se zúčastní žáci 8. a 9. ročníku.
• 27. října pojedou žáci 2. stupně na Dolnorakouskou
zemskou výstavu. Země Dolní Rakousko a kraj Vysočina pořádá v roce 2009 ve městech: Horn, Raabs an
der Thaya a T elč, výstavu s názvem „Rakousko – Česko“ . Ve středu pozornosti je společná historie obou
zemí. Vstupenky na výstavu nám daroval starosta Dobersbergu – Deimel Reinhart. Děkujeme.

A co nás ještě čeká
• V listopadu začnou jezdit na plavání žáci 3. ročníku.
• 3. listopadu pojedou 5. třídy do planetária v Č. Budějovicích.
• 24. listopadu proběhnou rodičovské schůzky a schůzka
k volbě povolání pro 9. ročník.
Ing. Eva Macků, ředitelka ZŠ Komenského

Podzim v přírodě
Období podzimu se pomalu přibližovalo, když žáci
opět zasedli do školních lavic. V naukovém předmětu Přírodověda našli žáci čtvrtých ročníků krásné barevné téma
podzim. Ze školních lavic a z odpoledních vycházek
z okolí domova se začal rozvíjet projekt k podzimu, který
jsme nazvali PODZIM V PŘÍRODĚ. Nejprve žáci vytvořili z donesených přírodnin výstavu ve třídě. Tam je možno zhlédnout výtvory ze živé i neživé přírody a to, co nám
podzim obarvil, uzrál a přichystal a my jej sklízíme. Na-
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příklad ovoce, zeleninu, ale i z volné přírody houby,
ostružiny a třeba jeřabiny. Bylo a stále je, na co se dívat.
Vyvrcholením podzimního projektu byla vycházka do
bažantnice a do hájovny nad Malý Pěčín. Žáci si v úterý
22. 9. sbalili batůžky a ráno se vydali do krásného, slunečného rána do lesa, kde cestou pozorovali přírodu kolem sebe, a že byli velmi potichu, viděli i volně žijící zvěř

a ptáky. V bažantnici nás přivítal myslivec pan Hudínek,
který žákům poutavým vyprávěním řekl, jak se od malinka chovají bažanti, než jsou dospělí a schopni vylétnout
do volné přírody.
Ve voliérách se bylo opravdu na co dívat.
Dopolední svačinka také nechyběla, protože v lese rychle tráví. T ak nám pan Hudínek rozdělal oheň a my jsme
si opekli vuřty. T y byly! V lese potom žáci plnili různé
úkoly z ekologie, přírody a celkem se jim dařilo. Domů
jsme si nesli mnoho cenných poznatků, ale hlavně zážitků
z podzimní přírody. Nakonec žáci ještě posbírali pytel
odpadků, které opravdu do přírody nepatří a vysypali je
tam, kam patří, do popelnic.
Děkujeme panu Hudínkovi z mysliveckého sdružení
za krásné naplněné dopoledne a těšíme se na další setkání. Žáci předají v říjnu myslivcům nasbírané a usušené
kaštany, žaludy a pečivo pro strádající zvěř na zimu.
Mgr. Dana Vláčilová, ZŠ Komenského Dačice

FOFR PŮJČKA T el: 777 157 158
Registr neřešíme. Nonstop!
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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)
Čtvrtek
Zahájení ve 13:30 hodin v jídelně školy
03. 12. 2009
Individuální prohlídky školy
Středa
od 15:00 do 17:00 hodin
13. 0l. 2010
Informace o přijímacím řízení a prohlídka školy

Bez spolupráce to nejde
aneb ohlé dnutí z a Týdnem knihoven 2009 v Dačicích
Týden knihoven, celostátní propagační akce na podporu čtení, čtenářství a služeb knihoven, se v České republice konala již po třinácté. Letošní motto korespondovalo s anketou Kniha mého srdce a znělo: Knihovna
mého srdce. Snažili jsme se připravit zajímavé akce, a jak
se nám to podařilo, to nechť posoudí všichni, kdož se
některé akce zúčastnili.
Začali jsme setkáním čtoucích rodin k ukončení projektu škola naruby v rámci kampaně Celé Česko čte dětem. Projekt probíhal ve spolupráci s prvním a druhým
ročníkem ZŠ Komenského a Mateřskou školou v Dačicích
od jara a jeho smyslem bylo podpořit čtení rodičů dětem
s tím, že děti čtení mamince nebo tátovi, babičce nebo
dědovi oznámkují, případně namalují obrázek. Děti přinesly krásně barevné žákovské knížky, povídali jsme si
o tom, kdo jim četl, pochválili jsme maminky i děti
a jako překvapení a host vystoupil básník Jan Vodňanský. Jeho zpívané básničky znají malé i větší děti z knížek i z televize. Děkuji školám a kantorkám,
které spolupracovaly i všem rodičům, kteří svým dětem
četli. Bez čtení to nejde a kdo čte, má i ve škole lepší
a lepší výsledky.
Již tradiční akcí Týdne – letos se konal již čtvrtý
ročník - je pasování na rytíře řádu čtenářského. Ve
středu 7. října vstoupilo na starém zámku v Dačicích
slavnostně 86 dětí z druhých tříd základních škol do řádu
čtenářského. Ve jménu všech krásných knížek, pohádek,
příběhů a básniček slíbily před purkmistrem města, že budou knížky opatrovat jako nejvzácnější dary a budou se
k nim chovat opatrně a s úctou. Purkmistr (starosta města
Rudolf Hájek) si pozval ke spolupráci baronku Marii
Charlottu z Dalbergů (Zdena Hledíková) a spisovatele
Matěje Mikšíčka (ředitel MěKS Olin Svoboda). Ukázkami
z pohádek M. Mikšíčka doprovodily pasování děti z divadelního souboru T yláček. Pasování se účastnili rodiče
a prarodiče dětí, příjemná atmosféra historického sídla
umocňovala ceremoniál, jehož hlavním smyslem je ukázat
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důležitost knížky jako pramene poznání i zábavy a důležitost čtení. O tom, jak čtení rozvíjí a obohacuje slovní
zásobu, jak rozvíjí fantazii a jak je důležité pro život, byly
sice již popsány hory papírů, ale realita je přece jenom
drsnější. A tak chceme touto malou slavností podpořit
knížku a čtení, protože to mají stále těžší. Velice děkuji
všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu pasování.
Školám za dobrou spolupráci, Městu Dačice za drobnosti
pro děti, panu starostovi, řediteli městského kulturního
střediska, hercům z divadelního souboru T yl a dětem
z T yláčku a režisérce dačických ochotníků, paní Naději
Jahelkové.
Krabičky ple tené
z papíru - nevěříte, že
z papíru se dají vyrobit
třeba krabičky a to docela
pevné? Pro všechny pochybující byla dílna s lektorkou Hankou Kulíkovou. Na pletení opravdu stačí obyčejné noviny, chce to
trpělivost a trochu zručnosti a krabičky vhodné na uložení
nejrozmanitějších předmětů, navíc vlastní autorské dílo,
jsou na světě. Děkuji velice paní Kulíkové za příjemné
odpoledne při tvorbě krabiček a čtenářům mohu slíbit její
další dílnu v prosinci, kdy si zkusíme vytvořit vlastní přáníčka.
Experimentem byla černá hodinka s knihou mého
strdce. Každá kniha má svůj děj a své postavy. Do finále
celonárodní ankety Kniha mého srdce se probojovalo hlasy čtenářů 12 zajímavých knižních titulů a to: Alchymista,
Babička, Co život dal a vzal, Děti z Bullerbynu, Egypťan
Sinuhet, Harry Potter, Malý princ, Osudy dobrého vojáka
Švejka, Pán prstenů, Rychlé šípy, Saturnin a Stmívání.
S výjimkou jedné jsme si při černé hodince užili myšlenek
a příběhů z těchto vynikajících knížek, zasmáli se při potvrzení vědomí, že lidé jsou stále stejní nebo se přesvědčili, že nadhled a odstup pomáhá řešit všeliké nesnáze
a krize, nejen Betty MacDonaldové. Děkuji všem, kteří
přišli a četli i všem, kteří přišli a nečetli. Vždyť přece
většina z nás má knihu nebo knihy svého srdce?
Týden knihoven uzavřelo cestopisné vyprávění
O Brazílii pana Milana Kope čného. Vyprávěl o největším brazilském městě s 10 milióny obyvatel Sao Paulu,
vodopádech Iguazu, karnevalu v Rio de Janeiro a o řece
Amazonce a městě Manaus - bráně do Amazonie.
Za naši knihovnu si v česko-rakouské letní čtenářské
soutěži Za pětku medaili aneb Čteme se lvem čtenářem,
vyčetla diplom, medaili a další drobné odměny Katka Poláková z Budče.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

10/2009

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 9

Stolní tenis

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové

Stolní tenisté ST – KD Dačice se již dva měsíce připravují na nový ročník mistrovské soutěže a tentokrát budou dačičtí mít v soutěži již dvě družstva. Družstvo „A“
bude hrát soutěž OPII a v družstvu hrají hráči, kteří již
v minulé sezóně úspěšně hájili barvy oddílu a Dačicka.
Družstvo „B“ bude jako nováček nastupovat v OPIII
a toto družstvo tvoří především mladí talentovaní hráči
ještě školou povinní doplněné o zkušenější hráče.
Svá mistrovská utkání tentokrát budou hrát v kulturním domě v Bílkově. Začátky utkání budou vždy v pátek
od 19,00 hodin. Návštěvníci utkání mohou přijít povzbudit dačické stolní tenisty již v pátek 23. 10. 2009, kdy „A“
družstvo přivítá stolní tenisty z Dírné.
Hrací program ST – KD Dačice na tuto mistrovskou
sezonu je vyvěšen v informační skříňce u kina nebo na
webové adrese www.st-kd-dacice.estranky.cz, kde můžete
najít soupisku družstva, aktuální výsledky i další informace z uplynulých utkání.
Sponzory dačických stolních tenistů jsou: Waldviertler Sparkasse pob. Dačice, MěÚ Dačice.
Hrací program ST – KD Dačice (domácí utkání):

Návštěva Dolnorakouské zemské výstavy

Kolo

Datum

Čas

Domácí
mužstvo

Hostující
mužstvo

1
3
5

23.10.09 19:00
06.11.09 19:00
20.11.09 19:00

Dačice "A"
Dačice "A"
Dačice "A"

Dírná
Č. Velenice "C"
Č. Velenice "D"

6
8

27.11.09 19:00
08.01.10 19:00

Dačice "A"
Dačice "A"

Majdalena "A"
Novosedly "B"

11
13
16
18

29.01.10
12.02.10
05.03.10
19.03.10

19:00
19:00
19:00
19:00

Dačice "A"
Dačice "A"
Dačice "A"
Dačice "A"

Chlum "B"
Suchdol "C"
Novosedly "A"
K. Řečice "B"

Kolo

Datum

Čas

Domácí
mužstvo
Dačice "B"

Hostující
mužstvo
Lásenice "B"

Dačice "B"
Dačice "B"
Dačice "B"
Dačice "B"
Dačice "B"

Novosedly "C"
volno
Chlum "C"
Kunžak
N. Bystřice "B"

Dačice "B"
Dačice "B"
Dačice "B"
Dačice "B"

Majdalena "B"
Lodhéřov "C"
volno
N. Včelnice "B"

3

06.11.09 19:00

5
7
9
10
11

20.11.09 19:00

13
15
16
17

15.01.10 19:00
22.01.10 19:00
29.01.10 19:00
12.02.10 19:00
26.02.10 19:00
12.03.10 19:00

Zdeněk Havlík

Ve čtvrtek 1. října 2009 měli naši žáci 9. ročníku jedinečnou příležitost zhlédnout expozice Dolnorakouské
zemské výstavy mapující česko-rakouské vztahy.
Nejprve jsme zavítali do rakouského Hornu. Zdejší
expozice všechny velice mile překvapila jak množstvím
vystavených exponátů, tak svou interaktivní formou. Poté
jsme se přesunuli do městečka Raabs na soutoku Moravské a Rakouské Dyje. V obou místech výstavy měli žáci
možnost ověřit si své znalosti postupným plněním úkolů
a na závěr obdrželi vysvědčení správného luštitele.

Na zpáteční cestě jsme jako tečku za programem
zvolili krátkou procházku na zříceninu hradu Kollmitz
u Raabsu (jednu z největších v Rakousku).
Počasí nám přálo, a tak doufáme, že si žáci z tohoto
dne odnesli nejen pěkné zážitky, ale načerpali i nové vědomosti. Dolnorakouská zemská výstava jistě přispívá
k prohloubení dobrých česko-rakouských vztahů, které ne
vždy v minulosti byly ideální.
Děkujeme organizátorům výstavy za poskytnutí bezplatných vstupenek pro naše žáky a Občanskému sdružení
při ZŠ za úhradu nákladů spojených s cestou.
Mgr. Bohumil Šuhaj

A pasuji tě na čtenáře ...
Děkujeme panu starostovi Rudolfu Hájkovi, Městskému úřadu Dačice, Městské knihovně Dačice a divadelním souborům T yl a Tyláček za to, že jako v předešlých letech i letos připravili pro žáky druhých tříd slavnostní pasování na čtenáře.
Žáci byli 7. října za přítomnosti pana starosty pasováni v obřadní síni na Starém zámku a po složení slibu
rytíře řádu čtenářského obdrželi na památku malou pozornost.
Malým čtenářům přejeme, aby jim čtení knih přinášelo radost a nebylo pro ně jen nudnou a obtížnou povinností.
Mgr. Bohumil Havlík

Nově otevřený salon

PEDIKÚRY
Lenky Karlové
Göthova 66/I, Dačice
volejte mob. 728 297 217
denně od 16:00 do 18:00 h

Sport
16. září se konal tradiční turnaj v malé kopané k výročí otevření Duhového hřiště.
Po urputných bojích ve skupinách se ve finále umístili
borci z IX. B na druhém místě, VIII. B obsadila místo
třetí. Ve skupině mladších žáků si žáci VI. A vybojovali
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2. místo a na třetím místě skončili hráči ze VII. A. T urnaj
byl ukončen vyhlášením vítězů a hlasitým Sportu zdar!
Na turnaji nechyběly ani naše skvělé volejbalistky
a přebornice v přehazované. K radosti všech na základní
škole se podařila vybojovat v obou hrách první místa. Vítězkami ve volejbale se stala děvčata z IX. A a hned za
nimi se umístilo družstvo z IX. B. V přehazované si prvenství odnesla naše esa ze VII. B. Nezbývá než dodat, že
jim moc děkujeme za veleúspěšnou reprezentaci školy, ze
které se těšil nejen celý pedagogický sbor, ale především
jejich učitelka na T V, která jim tímto moc děkuje.
Dne 24. září 2009 se naši žáci zúčastnili přespolního
běhu v dačickém zámeckém parku.
V kategorii 2. a 3. ročníku obsadila Veronika Kejvalová 3. místo, Richard Máša 2. místo a Ondřej Lebr
3. místo. V kategorii 4. a 5. ročníku obsadila Michaela
Nováková 2. místo. Z chlapců byl nejlepší Kevin Martoglou na 7. místě.
V kategorii 6. a 7. ročníku si Kristýna Výletová doběhla pro 3. místo. Z chlapců byl nejlepší Pavel Mareš na
4. místě. V kategorii 8. a 9. ročníku byla z dívek nejlepší
Nikola Adamcová na 5. místě. Jiří Chromý doběhl jako
třetí.
30. září pak následovalo okresní kolo přespolního běhu v Jindřichově Hradci. Naši závodníci startovali ve
všech čtyřech kategoriích. Trať byla značně náročná
a mnozí z nich si museli sáhnout až na dno svých sil. Navíc se pokazilo počasí a někteří běželi za deště po velmi
kluzkém terénu. Navzdory pádům to ale nikdo nevzdal
a do cíle doběhli všichni.
Naším nejúspěšnějším družstvem byli starší chlapci,
kteří skončili pátí, starší žákyně pak vybojovaly místo
šesté.
Všem běžcům blahopřejeme k dosaženým výsledkům
a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Marie Urbánková a Mgr. Lenka Janoušková

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

PO ŘEZ DŘEVA U VÁS

Zprávy z gymnázia
Podzim byl na gymnáziu, jako každoročně, ve znamení sportu. Během září a října proběhla řada sportovních
soutěží a ve většině z nich byli naši žáci velmi úspěšní.
V okresním kole atle tického poháru CO RNY, které
se konalo 22. září v Nové Včelnici, družstvo chlapců z našeho gymnázia zvítězilo ziskem 7412 bodů a zajistilo si
tak postup do krajského kola v Táboře. Zde naše závodníky dělilo jen 15 bodů od zisku medailového místa, což
byl dosud největší úspěch v atletických soutěžích. Nejlepší sportovní výkony předvedla naše štafeta ve složení
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J. Kubek, I. Váňa, M. Mikšíček / M. Cepák a O. Jelínek,
dále P. Spurný v běhu na 400 metrů, J. Kubek ve sprintu
na 100 metrů a ve skoku dalekém.
Děvčata si také vedla velmi dobře, v okresním kole získala 2. místo, ale protože do kraje postupovali jen vítězové, dalších sportovních bojů už se nezúčastnila.
Soutěže v pře spolním bě hu začaly místním kolem
v zámeckém parku, kterého se naši běžci zúčastnili ve
třech věkových kategoriích. Postup do okresního kola si
bez problémů zajistili hoši z vyššího gymnázia, když
J. Novák ze septimy zvítězil, V. T rčka (také ze septimy)
byl na druhém a M. Jordánek (ze 3. ročníku) na 3. místě,
a dále všechna tři věková družstva děvčat.
Okresní kolo se konalo v Jindřichově Hradci 30. září
a naši žáci byli opět velmi úspěšní – hoši z vyššího gymnázia zvítězili a děvčata z vyššího gymnázia získala celkové druhé místo.
Obě družstva se tak připravovala na krajské kolo, které proběhlo ve čtvrtek 15. října za příšerných povětrnostních podmínek – hustě sněžilo a teploty byly kolem
nuly. Ani tak se naši běžci nenechali odradit a jak hoši tak
dívky obsadili celková 4. místa. Poděkování za tento obětavý výkon patří T . Chvátalovi, V. Trčkovi. M. Jordánkovi, P. Janákovi, K. Černochové, S. Albastové, J. Boudové, I. Danešové a T . Malotínové.
6. října se družstva našich běžců účastnila tradičních
Zátopkových štafe t na dačickém stadionu. Pětadvacet
běžců z nižšího gymnázia uběhlo trať o délce 5 kilometrů
a umístilo se na 4. místě, běžci z vyššího gymnázia uběhli
celkově deset kilometrů v čase 28 minut a 19 sekund.
V celorepublikovém hodnocení středních škol se tak umístili na úžasném 6. místě.

12. října se konal v tělocvičnách školy odpole dní
florbalový turnaj družstev chlapců z vyššího gymnázia,
kde se celkovým vítězem stali hráči 2. ročníku.
Všem našim sportovcům děkujeme za příkladnou
re prezentaci školy, blahopřejeme jim k pěkným výkonům a zároveň jim pře jeme hodně úspěchů ne jen
v dalších sportovních soutěžích, ale také ve studiu.
Nejen sportovci, ale i ti, kteří dávají přednost prohlížení památek a cizích zemí, nastřádali za letošní podzim spoustu zážitků.
V pátek 2. října se 40 žáků našeho gymnázia vydalo
na osmidenní poznávací výlet do Velké Británie. Počasí
jim přálo, a tak si mohli užívat krás Londýna, jižního pobřeží Anglie nebo třeba návštěvu Stonehenge a v hostitelských rodinách si procvičit angličtinu.

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

10/2009

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 11

30. výročí založení MŠ v ulici B.Němcové

Žáci sekundy a tercie vyjeli ve čtvrtek na historickozeměpisnou exkurzi do Kroměříže a Olomouce, kde si nejen prohlédli nejznámější památky, ale také se dozvěděli
zajímavé informace o regionu.
PeadDr. Aleš Morávek, ředitel školy

Oslavy proběhly v sobotu 17. října 2009 v dopoledních hodinách formou dne otevřených dveří. Příchozí si
mohli prohlédnout slavnostně vyzdobené interiéry mateřské školy. Pro návštěvníky, často bývalé absolventy, bylo
velice zajímavé porovnávat vystavené fotografie, které
mapovaly 30-ti letou historii a zachycovaly změny, kterými MŠ prošla.
K příjemné atmosféře přispěl žesťový soubor ZUŠ
pod vedením S. Kamínka. Vyvrcholením oslavy bylo
slavnostní zasazení dvou javorů na zahradě mateřské
školy, kterého se ujal starosta města Rudolf Hájek, současné i bývalé vedení MŠ. Asistovaly
i děti, které navíc
připravily krátké recitační pásmo, doplněné hrou na zobcovou flétnu v podání Julie Kučerové,
bývalé žačky. Pro
přítomné bylo připraveno občerstvení, které sponzorsky zajistily firmy pana
Homolky, Folka a paní Lacinové. Rodiče, jejich děti,
bývalí i současní zaměstnanci se zdrželi až do oběda. Děti
si hrály, dospělí zavzpomínali.
Všichni přáli mateřské škole totéž: ještě spoustu krásných let, šťastných dětí a spokojených rodičů.
V. Zimmelová, zástupkyně ředitelky MŠ
NiPA Česká Kan ada s.r.o.

Začátek školního roku v mateřských
školách
Do Mateřských škol Dačice je pro školní rok 2009/
2010 zapsáno 270 dětí. Z toho na jednotlivých pracovištích:
MŠ Bratrská
73 dětí
MŠ Sokolská
25 dětí
MŠ B. Němcové
84 dětí
MŠ Za Lávkami
56 dětí
MŠ Bílkov
17 dětí
MŠ D. Němčice
15 dětí
V současné době je kapacita dačických mateřských
škol plně obsazena, volná místa jsou pouze v MŠ Bílkov
a Dolní Němčice. Vstup do MŠ je pro děti důležitým životním mezníkem. Předpokladem dobré adaptace, jejímž
cílem je minimalizovat problémy, které mohou souviset se
samostatným pobytem dítěte v MŠ, je schopnost dětí
odloučit se na určitou dobu od svých blízkých.
Všechny školy umožňují průběžnou a postupnou
adaptaci dětí za asistence rodičů. Doba zvykání je velice
individuální a jako nejdůležitější se ukazuje vzájemná komunikace mezi rodinou a učitelkou.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

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 c viky JÓG Y, protahovací
cvičení, d echová cvičení a úvodní sportovní tanec.
Zacvičit si můžete ka ždé pondělí od 10:00 do 11:00
v Sokolovně v Dačicích.
Kontakt: Mgr. Nikola Sarauerová, 777 769 667

Den zdraví v Dačicích
Ve středu 14. 10. 2009 se uskutečnil 4. ročník Dne
zdraví, který pro širokou veřejnost každoročně realizuje
Sdružení Meta, o. s. ve spolupráci s Městem Dačice.
Hlavními pilíři těchto dnů je prevence „likvidačního
způsobu života“ a nabídka zdravého životního stylu. Jedná se o celodenní výchovně vzdělávací a kulturní program
pro školní mládež a širokou veřejnost. Školy z Dačic zde
měly možnost prezentovat nejen svoji vzdělávací činnost,
ale i své preventivní a volnočasové aktivity.
Zdravotní a soukromé subjekty zabývající se prevencí
nebo zdravým životním stylem seznamovaly zájemce se
svoji činností, nabídkou zdravých aktivit, pohybu, výživy
včetně poradenství. Zájemci si stanovili svůj index zdraví
a pravidelní návštěvníci si mohli porovnat údaje o své aktuální fyzické kondici s předcházejícími roky. Měření
cholesterolu využilo 52 zájemců starších 18 let. Z toho
20 % bylo nad normu 5,2 mmol/l, převažující věkové
kategorie od 30 - 50 let.
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Den zdraví byl obohacený kulturně preventivním programem písničkáře a básníka pana Jana Vodňanského
a hudebního skladatele Daniela Dobiáše. Byl plný soutěží
a her, písní a radosti.
Celý den v pohybu mohli využít milovníci bruslení na
umělé ploše z polymeru se zapůjčením bruslí. O měření
fyziologických funkcí, testů zdatnosti a instruktáže 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
výživy i s jejich recepty na přípravu a celkovou energetickou hodnotou jednotlivých ochutnávek.
Studenti gymnázia v Dačicích po celý den pomáhali
pořadatelům, udržovali radostnou atmosféru a soutěživost.
Zaznamenali jsme 725 účastníků z toho 105 dospělých
jednotlivců.
Dny zdraví mají význam komunitního charakteru
a mobilizaci aktérů preventivních, zdravotních, soukromých a veřejných.
Božena Havlová, ředitelka sdružení

KOUPÍM staré pohlednice různých námětů
z období 1895 - 1950, grafické listy a e xlibris českých
výtvarníků. Nabídněte na tel.: 731 567 364.
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působil Krimer mj. jako dobrovolník pruského sboru, se
kterým se účastnil bitev s Napoleonovou Francií; je vynálezcem četných lékařských přístrojů a prototypu obvazového balíčku pro vojáky.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

Výlet úzkokolejkou
Poslední výlet Spolku přátel dačického muzea v letošním roce se vydařil. Vyšlo nám počasí jako na objednávku, stihli jsme všechny odjezdy autobusů a vlaku.
V neděli 4. října jsme konečně realizovali náš, dá se
říci, dlouholetý záměr a jeli jsme se projet úzkokolejkou.
Ono se lehce řekne, pojedeme vláčkem, ale jak se na
jakou zastávku úzkokolejky v sobotu či v neděli dostat,
kam dojet, jak se vracet? Ale náš výlet byl důkazem toho,
že všechno jde. Do J. Hradce jsme se svezli linkovým
autobusem - „znojemákem“ v 8:40 h, který jede i v neděli.
Z J. Hradce jsme vyjeli úzkokolejkou v 10:30 h směrem
na Novou Bystřici. Na půvabné cimrmanovské zastávce
v Kaprounu jsme vystoupili, posvačili, vyfotili se a zapsali do deníku. (Ještě, že nás z vlaku nevyhodili, jako tehdy
v r. 1900 Járu Cimrmana, však tam také zanechal otisk
svého těla! Ale pravda je, že my jsme na rozdíl od Járy
Cimrmana řádně ve vlaku zaplatili.)

Dačická výročí
aneb v listopadu si připomínáme
175 le t od úmrtí
MUDr. Václava Krime ra (*12. 9. 1795 Dačice - †22. 11.
1834 Aachen, Německo) - dačického rodáka, lékaře a spisovatele. Narodil se v Dačicích v rodině kantora a prožil
zde své dětství. Studoval na škole v novoříšském klášteře.
Svá lékařská studia absolvoval ve Vídni a v německém
Halle a praxi vykonával v Bonnu a později v Cáchách,
kde působil jako praktický lékař, chirurg a spisovatel.
V roce 1833 zde dokončil rukopis svých pamětí, v jejichž
úvodu vylíčil Dačice na přelomu 18. a 19. století jako město svého mládí. Při popisu města se však dopustil některých nepřesností, které je třeba přičíst na vrub pohledu dítěte na okolní svět či dlouhým rokům autorovy nepřítomnosti v Dačicích. Např. most přes Dyji měl podle něj 6
kamenných oblouků a k františkánskému klášteru vedlo
kryté schodiště se 300 schody. I přes další nepřesnosti
jsou paměti významným historickým dokumentem. V listopadu 1834 Krimer zemřel na proděravění jícnu, které
sám přičítal svým pokusům s jedy. Během svého života

Po krátké chůzi přes Kaproun k Vysokému kameni
nás již očekával náš skvělý průvodce, člen našeho spolku,
pan Ing. Jiří Maršálek z Matějovce s fenkou Sárou. T a se
přidala ještě ke dvěma dalším pejskům ve výpravě, takže
konečný počet putujících byl: dvacet osob a tři psi. Přes
Vysoký kámen, Šibenik k Terezínu a dále Valtínovu nás
čekala krásná procházka lesy i cestami v polích, kolem
velikých bludných kamenů, s kulisou zlátnoucích stromů.
Pan Maršálek nám připravil výbornou trasu a dobře nás
nasměroval až do Valtínova, kde nás očekával s malým
autobusem náš skvělý „dvorní“ řidič pan Štefl (moc mu
děkujeme za trpělivost, kterou s námi má a všude pro nás
dojede). Přišli jsme úplně na čas a mohli vyrazit k domovu – do Dačic.
T akže na jaře se všemi příznivci vycházek a výletů na
shledanou!
Přes zimu se můžeme setkávat opět pěkně v teple – ve
studovně dačického muzea při besedách a přednáškách.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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7. 11. a 8. 11. v 19:30 h
13. 11., 14. 11. a 15. 11. v 19:30 h
LIŠTIČKY
JÁNOŠÍK, PRAVDIVÁ HISTORIE
Film ČR
Film ČR, Maďarsko, Polsko, SR
Vstupné 65 Kč, mládeži do 15 let nevhodné Vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nevhodné

27. 11. v 19:30 h
V HLAVNÍ ROLI JÁ
Film Irsko, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

28. 11. a 29. 11. v 19:30 h
PROTEKTOR
Film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

MMaG

21. 11. v 17:00 a 19:30 h a 22. 11. v 19:30 h
ULOVIT MILIARDÁŘE
Film ČR
Vstupné 75 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

25. října - 22. listopadu 2009
Neděle 29. listopadu 2009 v 16:30 h
25. října - 22. listopadu 2009
Z rodného kraje
III. Zvonkový průvod v Dačicích
Vysočinou od jara do zimy
Obrazy a grafika Františka Bílkovského
Od 13:00 do 16:00 h možnost volné
Jan Říha
Výstava u příležitosti 100. výročí narození
prohlídky vánoční výstavy v muzeu.
Výstava fotografií, výstavní chodba muzea.
malíře a grafika Vysočiny
Sraz účastníků na Havlíčkově nám.
Otevřeno: úterý - pátek 9 - 12, 13 - 16 h,
Otevřeno: úterý - pátek 9 - 12, 13 - 16 h,
Odchod v 16:45 h na Palackého nám.
neděle a svátky 13 - 16 h
S sebou: zvonky, zvonkohry, světýlka.
neděle a svátky 13 - 16 h
29. listopadu 2009 - 6. ledna 2010
19. listopadu 2009 v 17:30 h
Sladké Vánoce
Muzejní čtvrtek
Vánoční výstava tentokrát s příchutí čokolády.
Zdeněk Kulík: Zajatecký tábor u Českého Rudolce v roce 1945.
Otevřeno: úterý - pátek 9 - 12, 13 - 16 h, neděle a svátky 13 - 16 h
Studovna muzea.

MěKS

20. 11. v 19:30 h
NÁHRADNÍCI
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

13. listopadu 2009 v 16:00 h
8. listopadu 2009 ve 14:00 h
Veselé příběhy opičky Žofky
Děti pirátů a ztracený ostrov
aneb hrajeme si na ZOO, účinkuje
pohádka pro děti
Divadelní studio Tyláček Dačice
v podání divadla eMILLIon
Vstupné dospělí 40 Kč, děti 20 Kč, sál K94
Vstupné 50 Kč, hlavní sál MěKS
15. listopadu 2009 v 18:00 h
21. listopadu 2009 ve 21:00 h
Třeboňští pištci 35 + JEN TAK TAK 20
SECRET - taneční zábava
Společné jubilejní turné dvou jihočeských
Vstupné 60 Kč, hlavní sál MěKS
hudebních skupin. Vstupné v předprodeji
70 Kč, na místě 100 Kč, hlavní sál MěKS

25. listopadu 2009 v 19:00 h
Blázinec v 1. poschodí - komedie
agentura Dědiva Julie Jurištové - Praha
Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě
200 Kč, hlavní sál MěKS

MK

KI NO

6. 11. v 19:30 h a 7. 11. v 17:00 h
VZHŮRU DO OBLAK
Film USA
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

KULTURA

11. listopadu 2009 od 14:00 do 17:00 h
24. listopadu 2009 v 17:00 h
Skřítci a víly - dílna pro všechny
Násilí na ženách
Výroba pohád. postav z různých materiálů. Beseda se zástupkyněmi Humanistického
Materiál si podle možnosti doneste.
centra Narovinu.

3. prosince 2009 v 18:00 h
Autorské čtení s projekcemi
elektronických koláží z nové sbírky
Tomáše T. Kůse - Spižírna

13. listopadu 2009 ve 21:00 h
REFLEXY - taneční zábava
Vstupné 80 Kč, hlavní sál MěKS

