MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 1/2010

Zdarma do kaž dé rodiny
Le de n 2010

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

kovacích stání v ulicích Dlouhá a Máchova
• schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o financování akce
z grantového schématu SROP na podporu sociální integrace v Jihočeském kraji

se se jde na svém 22. z ase dání v pondělí 1. 3. 2010
v 18:00 h v sále Mě KS.

RADA MĚSTA
na své 89. schůzi konané 16. 12. 2009 mimo jiné :
• schválila rozpočtové opatření č. 22/2009 v těchto
objemech: příjmy 4.876,18 tis. Kč, výdaje 4.575,55
tis. Kč, přebytek 300,63 tis. Kč
• vzala na vědomí informace o činnosti SDH ve městě
a místních částech a jejich požadavky na opravy hasičáren a dovybavení zásahových jednotek materiálem
• schválila ceník prací a služeb vykonávaných Technickými službami Dačice s. r. o. pro Město Dačice
platný od 1. 1. 2010
• schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu sportovní
haly s Technickými službami Dačice s. r. o.
• schválila uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě
se společností ST AVCENT a. s. na pronájem pozemků areálu střediska v Dačicích
na své 90. schůzi konané 13. 1. 2010 mimo jiné:
• schválila Nařízení města č. 1/2010, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2010 v těchto objemech: příjmy 46.040,00 tis. Kč, výdaje 46.500,00
tis. Kč, schodek rozpočtu 460,00 tis. Kč
• schválila závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových
organizací ve školství a kultuře na rok 2010 včetně
odpisových plánů a použití odpisů
• schválila pronájem kolníků a zahrad u domů č. 37
a 65 v ulici V Kaštanech
• neschválila poskytnutí příspěvku pěveckému sboru
Viva la bella při ZUŠ ve Slavonicích na světový festival v Kanadě
• neschválila příspěvek Kč 2.000,-- OS MARIKA-A
Capella Singers na uspořádání koncertu v kostele sv.
Vavřince
• schválila příspěvek Kč 4.000,-- Ing. T. Zajícovi na zajištění zeměpisné výstavy v MMaG
• schválila věnovat základním školám a mateřské škole
v Dačicích po jednom výtisku V. díl Dačického vlastivědného sborníku, který je důležitým zdrojem informací pro výuku regionální historie
• schválila uzavření smlouvy s J. Berouskem na pronájem tržiště pro provozování trhů za dohodnuté nájemné Kč 9.060,-- za konání jednoho trhu a podmínek
uvedených ve smlouvě
• schválila vyhlášení veřejné zakázky na realizaci par-

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 1/10 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice odboru
stavební úřad
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 19. 2. 2010
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• znalost práce na PC - Word, Excel
• znalost psaní všemi deseti prsty
Výhoda: řidičský průkaz skupiny B, praxe ve veřejné
správě nebo vzdělání v oblasti veřejné správy
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce: výkon činnosti v oblasti stavební úřad sekretářka, všechny administrativní práce odboru stavební úřad, archivace všech složek a vydaných rozhodnutí, vedení statistiky včetně vedení archivu, provádění pravidelných statistických hlášení
Místo výkonu práce : Město Dačice
Zařazení: 6. platová třída dle nařízení vlády
č. 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.

Informace: Po

vzájemné dohodě Město Dačice
a Nemocnice Dačice, a.s. připravují vypsání výběrového řízení na pozici předsedy představenstva Nemocnice Dačice, a.s.
Bližší podrobnosti budou zveřejněny obvyklým způsobem poté, co dojde k projednání v příslušných orgánech. Předpokládaná doba zveřejnění po 1. 2. 2010.
O přesném termínu budeme včas informovat.

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

1/2010

UPOZORNĚNÍ:
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. března
2010 na pokladně Městského úřadu v Dačicích.
Sazby poplatku ze psa činí ročně:
pes trvale
pes trvale
neoznačený označený
Dačice (město)
600 Kč
300 Kč
- rodinný dům
Dačice (město) - bytový
1 000 Kč
700 Kč
dům se 4 a více byty
Dačice (místní část +
400 Kč
100 Kč
U Podcestného mlýna)
Poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu
200 Kč
100 Kč
(i v případě souběhu
tě chto důchodů), anebo
poživatel sirotčího důchodu
Místní poplatek za komunální odpad činí 500 Kč
za jednoho poplatníka a kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2010.
Martina Havlíková, DiS., odbor finanční

Příspěvky z prostředků města
Poskytování podpor v roce 2010
Rada města na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic schválených usnesením
číslo 217/13/Z/2008 vyhlašuje pro občanská sdružení,
humanitární organizace a jiné fyzické nebo právnické
osoby se sídlem na území města nebo které (výjimečně)
nesídlí ve městě, avšak jejich činnost se týká občanů
města, působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových
aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Město Dačice, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města
s těmito termíny:
25. 1. 2010 – vyhlášení možnosti ucházet se o příspěvek
26. 2. 2010 do 14:00 h – uzávěrka příjmu žádostí
31. 3. 2010 - vyhlášení výsledků výběru příjemců pokud
o příspěvku rozhoduje rada města
(příspěvek do 50 000 Kč)
30. 4. 2010 – vyhlášení výsledků výběru příjemců
příspěvku pokud o příspěvku rozhoduje
zastupitelstvo města (příspěvek nad 50 000
Kč).
Způsob a místo podání žádosti:
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři „Žádost o přidělení příspěvku Města Dačic“ a musí obsahovat:
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• základní údaje o žadateli (obchod. jméno, adresu, IČ),
• právní formu žadatele (právnická osoba, občanské
sdružení, veřejně prospěšná společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, příspěvková organizace),
• zpracovaný projekt (název projektu, cíl projektu, postup k dosažení cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace, ekonomická rozvaha, výše požadované dotace a její položkový rozpis – výdaje investiční
a neinvestiční),
• ověřenou kopii dokladu o existenci subjektu (IČ, výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci na
ministerstvu vnitra atd.); ověření podle přiloženého
dokladu provede pracovnice finančního odboru městského úřadu,
• zprávu o činnosti za předešlý rok včetně výkazu zisků
a ztrát nebo přehledu o příjmech a výdajích a majetku
a závazcích,
• souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků část
II, čl. 8, odst. (4) podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem,
• čestné prohlášení v souladu s částí II, čl. 8, odst. (4)
písm. d) a písm. j) těchto zásad a pravidel.
Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti,
nebude do výběrového řízení zařazena! Žádosti lze podat osobně na podatelně městského úřadu nebo poštou
na adresu: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13
Dačice.
Za ž ádost podanou v te rmínu uzávěrky se považuje
žádost, která je zaevidována na podatelně městského úřadu v termínu do 26. 2. 2010 do 14:00 hod.
Bližší informace poskytne finanční odbor na tel. č.
384 401 218.
T iskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku Města Dačic včetně Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačic jsou k dispozici na internetových stránkách města Dačic www. dacice.cz nebo na
Infocentru na Palackého nám. čp. 1/I a nebo na finančním odboru u pí. Šedové (prispevky@dacice.cz).
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Informace živnostenského úřadu
Městský úřad Dačice – odbor obecní
živnostenský úřad oznamuje,
že se přestěhoval dne 19. 1. 2010
z budovy Krajířova 27, Dačice I do budovy Palackého náměstí 1, Dačice I.
T elefonní čísla zůstávají zachována.
Bližší informace na Infocentru Dačice.

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 1/2010. Ročník patnáctý. 12 čís el ro čně. Zdarm a. Nákl ad: 3000 výtisk ů. Předs eda redak ční rad y: In g.
Karel M acků, tajemník M ěÚ. Vydává: M ěstský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 40 1
211. Fax: 384 401 236. E-m ail: redakce@daci ce.cz.

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

1/2010

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vítání občánků
Dne 19. 12. 2009 přivítal starosta Rudolf Hájek společně s dětmi z MŠ ul. Sokolská v obřadní síni městského
úřadu nové občánky města: Nikolu Findovou, Petra Mašáta, Pavla Janáka, Antonína Moltaše, Jiřího Pěchoče, Barboru Sýkorovou, Jáchyma Černého a Sofii Martinů.
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Počet občanů 2009 hlášených k TP

Bílkov
Borek
D. Němčice
Hostkovice
Hradišťko
Chlumec
Lipolec
Malý Pěčín
P. Vydří
Toužín
Velký Pěčín
Dačice I
Dačice II
Dačice III
Dačice IV
Dačice V
Dačice
celkem
celkem

1.1.

31.3.

30.6.

30.9.

398
117
349
105
84
128
206
151
53
40
148
762
270
965
518
3.480

395
118
352
106
84
126
201
149
53
40
146
752
271
962
524
3.483

398
122
353
107
85
124
197
147
53
40
145
745
272
958
530
3.464

389
121
354
109
86
124
196
146
53
40
148
741
271
959
540
3.463

31.12.
390
121
354
111
87
124
198
147
52
41
146
736
272
958
541
3.457

5.995 5.992 5.969 5.974 5.964
7.774 7.762 7.740 7.740 7.735
+ cizinců a občanů EU s TP k 1. 1. 2009
32+8
Jitka Hubatková, odbor správní

Karnevalové veselí v DDM Dačice
DDM Dačice a MěKS Dačice zvou srdečně všechny
zájemce na:

Blahopřání ke 100. narozeninám
Dne 29. 12. 2009 měl
starosta města pan Rudolf Hájek velice příjemnou povinnost. Šel blahopřát ke 100. narozeninám
paní Anežce Zoderové
z Dačic.
Jubilantka se těší dobrému zdraví, vypadá
nejméně o 20 let mladší a její vitalitu jí mohou závidět
i ženy o generaci mladší. Paní Zoderová vychovala tři děti,
má 6 vnoučat a 5 pravnoučat. Vyučila se dámskou krejčovou a pracovala jako prodavačka. S panem starostou zavzpomínala na své dětství, na školní léta a svou spolužačku Marií Dvořáčkovou, která oslavila 100. narozeniny v únoru roku 2009. Paní Zoderová žije v domě,
v němž se narodila a s výjimkou doby, kdy pracovala
v pražském módním salónu, v něm prožila celý život.
Srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let.
Eva Chňoupková,
vedoucí odboru správního

DĚTSKÝ KARNEVAL
Kdy? ve středu 10. února ve 14:30 h
Kam? do hlavního sálu MěKS v Dačicích
Program? vystoupení pohybových kroužků DDM Dačice,
promenáda masek, zábavné soutěže, odměny, tanečky
S sebou: masku, nebo alespoň karnevalový doplněk a dobrou náladu J.
Možnost zakoupení občerstvení!
BABY KARNEVAL PRO RODIČE S DĚTMI
Kdy? v pátek 12. února v 9:00 h
Kam? do DDM Dačice
Program? promenáda masek, tanečky, fotografování,
zábavné soutěže s odměnami.
Pro MŠ Za Lávkami pořádáme:
KARNEVAL
Kdy? v pondělí 15. února od 9:00 h
Kde ? v DDM Dačice
Už teď se moc těšíme!
Ilona Novotná, DDM Dačice
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Příspěvek na provoz motorového vozidla
Od l. ledna 2010 došlo ke snížení příspěvku na provoz
motorového vozidla, a to na základě Vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 451/2009 Sb.
Podle nového právního předpisu se příspěvek na provoz motorového vozidla sníží o 50 % u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II.
stupně a o 20 % u osob, jejichž zdravotní stav odůvodňuje
přiznání mimořádných výhod III. stupně. Nově tak příspěvek na provoz motorového vozidla v roce 2010 činí:
ü 7 920 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod III. stupně
ü 3 000 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení
odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. stupně
Vyhláška MPSV současně snižuje počet ujetých kilometrů, který zakládá nárok na zvýšení dávky. V praxi to
znamená zvýhodnění pro handicapované osoby. O vyšší
dávku budou moci požádat už po najetých 7 000 km,
místo dosavadních 9 000 km.
Ostatní podmínky pro přiznání a výši příspěvku na
provoz motorového vozidla se nemění.
Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytuje
na kalendářní rok, a to vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla:
ü jehož zdravotní stav odůvodňuje přiznání mimořádných výhod II. nebo III. stupně (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou), a který bude
používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou
dopravu
ü který motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou
dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné osoby
blízké, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání
mimořádných výhod II. nebo III. stupně (s výjimkou
postižených úplnou nebo praktickou hluchotou)
ü který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno
na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení
Věra Janáková, vedoucí odboru sociálních věcí

UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE
– pokračuje další etapa výměny ŘP
Dnem 1. 1. 2008 začala další etapa výměny ŘP, a to
tě ch, kte ré byly vydány v období od 1. le dna 1994 do
31. prosince 2000. Tyto ŘP je nutné vyměnit nejpoz ději
do 31. 12. 2010 (je nutné počítat s 20 denní lhůtou výroby ŘP).
Pravidla pro výměnu jsou stejná jako u předešlé etapy.
Žadatel o výměnu si vyplní žádost o vydání nového ŘP
a spolu s 1 fotografií standardního rozměru jako na OP (35
x 45 mm), platným občanským průkazem a řidičským
průkazem se dostaví na pracoviště evidence řidičů v úřední dny PO a ST v době 08,00 – 17,00 hod a v PÁ v době
08,00 – 14,00 hod. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme
na telefonním čísle 384 401 259.
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V současnosti zbývá v našem obvodu vyměnit něco
přes 1400 řidičských průkazů, což je asi 64 %. Neváhejte
tedy a přijďte co nejdříve, ať se vyhnete tradičním frontám
před koncem roku. Výměny jsou bezplatné.
T ěšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Placení daně z nemovitostí v roce 2010
Finanční úřad v Dačicích upozorňuje poplatníky daně
z nemovitostí, že pro rok 2010 dochází k úpravě sazeb pro
výpočet daně z nemovitostí.
Pracovníci finančního úřadu přepočítají a stanoví pro
každého poplatníka novou daňovou povinnost pro rok
2010 do konce měsíce března 2010.
Z tohoto důvodu Finanční úřad v Dačicích poplatníkům doporučuje, aby daň z nemovitostí z apočali platit
až po pře počítání a stanovení nové daňové povinnosti
pro rok 2010, tj. ne jdříve v měsíci dubnu a kvě tnu
2010 .
Daň z nemovitostí pro rok 2010, mimo poplatníků
daně provozující zemědělskou výrobu, je splatná k 31. 5.
2010. V průběhu měsíce května, tak jako každý rok, finanční úřad zajistí rozeslání poštovních poukázek všem
poplatníkům, kteří v dané době nebudou mít uhrazenou
daň. Doručená poštovní poukázka bude poplatníka informovat o výši daňové povinnosti pro rok 2010 včetně
přeplatků či nedoplatků.
Ing. Jiří Hrbáč, ředitel FÚ Dačice

Informace VZP obyvatelům Dačicka
České Budějovice 13. 1. 2009. Průběh roku 2009
a počátek roku 2010 přinesl na Dačicku pojištěncům VZP
v oblasti poskytování zdravotní péče a obsluhy mnohé
změny.
Z podnětu zdravotní pojišťovny došlo k podstatnému
zvýšení objemu zdravotní péče v základních ambulantních
odbornostech, což pro místní obyvatele znamenalo otevření nových ordinací ve specializacích chirurgie, oční, diabetologie, kardiologie a interny.
Kromě ambulantních oborů je také na základě
smlouvy s Nemocnicí J. Hradec a.s. v prostorách Dačické
nemocnice provozována léčebna dlouhodobě nemocných,
kde pojišťovna od počátku roku 2010 nasmlouvala vyšší
kvalitu zajišťované lůžkové péče.
Z důvodu přetrvávajících nedostatků ve věcném
a technickém vybavení a personálním zajištění pracoviště,
na které VZP v průběhu roku 2009 provozovatele opakovaně upozorňovala, byla pojišťovna nucena k 1. 1. 2010
odstoupit od smlouvy se společností PP Hospitals. Od
roku 2008 postupně docházelo v Nemocnici Dačice vinou
nedostatku personálu k omezení standardního rozsahu
poskytované chirurgické péče, který byl nakonec upraven
pouze na úzký rozsah plánovaných operačních výkonů
(pro pacienty z oblastí mimo Dačic).
Nejen tyto výkony, ale i další činnosti v oblasti komplexní chirurgie zajišťovalo a i nadále zajišťuje v dostateč-
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ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

ném rozsahu a kvalitě Chirurgické oddělení Nemocnice
J. Hradec, se kterým má VZP smlouvu.
Vzhledem k velkým dojezdovým vzdálenostem VZP
vyšla vstříc žádostem obyvatel Dačicka a v posledním lednovém týdnu roku 2010 otevírá v areálu Nemocnice
Dačice novou úřadovnu, která bude mít otevřeno dvakrát
v týdnu, a to v pondělí od 7.30 do 17.00 hodin a ve čtvrtek
od 7.30 do 14.00 hodin vždy s polední přestávkou od
12.00 do 12.30 hodin. Ve svých prostorách nabídne
kompletní služby v oblasti zdravotního pojištění včetně
komerčních produktů typu cestovní pojištění. Dačice
a okolí je a bude pro VZP důležitou oblastí a naším cílem
je zde zabezpečit kvalitní zdravotní péči a dostatečnou
obsluhu. Více informací včetně přesného termínu otevření
úřadovny najdete na www.vzp.cz/jihocesky.
Mgr. Viktor Lavička,
specialista marketingu a komunikace

AKTUALITY
ü Domovinka informuje: Cyklus pře dnášek o kře sťanské víře pokračuje i v novém roce 2010. Vede jej
P. Norbert O. Carm. z Kostelního Vydří. T ématem je
„Liturgický rok“. V prosinci jsme se obohatili o podnětné myšlenky jak hlouběji prožít advent. Dalším obdobím byla doba vánoční, nyní následuje liturgické
mezidobí a doba postní, o kterých se můžete více dovědět 4. a 18. února 2010 v 18:30 h v dačické Domovince.
ü Prode j vstupenek na koncert Smokie na Infocentru
Dačice . Koncert se bude konat 22. 5. 2010 v Třebíči na
zimním stadionu. Cena vstupenky na stání je v předprodeji 499 Kč. Ke každým 2 zakoupeným vstupenkám je CD Smokie The best of ZDARMA!
ü Od 1. února 2010 budou na webových stránkách města
Dačice (www.dacice.cz) spuštěny verze v jazykových
mutacích: německý, anglický a francouzský jazyk.
Jazykové verze se týkají článků o základních údajích
města a památkách.

C EN TRU M PŘ ÍRO DNÍ M ED IC ÍNY O ÁZA
Řešení zdravotních problémů pomocí čínské a informační
medicíny. Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše
Masáže - klasické, lymfatické, reflexní
NOVINKA - Masáže lávovými kameny
Nabízíme i dárkové poukazy
Ma rtina Šlápotová, Švabinského 298, Dačice
tel. 606 743 060

Uzávěrka příštího čísla bulle tinu: 15. února 2010
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XVIII. ples
královny Elišky
20. února 2010 - 20:00 h
Sokolovna Jemnice
BAROVÉ AKCE I TOMBOLA ZA
50.000 KČ
DJ ADAS I VIGO I REFLEX SHOW
BAND
VOJTA KOHOUTEK - SCREAMERS
MODERÁTOŘI HITRÁDIA VYSOČINA
VSTUPNÉ: 100 + 20 Kč místenka
Předprodej vstupenek:
TIC Jemnice, Husova 2, 721 508 737
www.nkn.jemnice.cz

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

1/2010

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 6

MIKEŠ Pavel - jídelna Centropen

NABÍZÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI
Hotová jídla „na talíř“ i do jídlonosičů.
Výbě r ze dvou druhů polé vek, tře ch druhů te plého jídla a je dnoho studeného (různé druhy salátů vče tně pe čiva).
CENA: Kč 59,- včetně 20 % DPH za 1 oběd
VÝHO DY:
ü slušná cena za výborný oběd připravovaný z kvalitních surovin „klasickým“ domácím způsobem s minimálním
množstvím polotovarů
ü široký výběr (jednotlivé druhy jídel se v nabídce neopakují více jak jednou za měsíc)
ü vyšší nabídka „zdravých“ jídel (zeleninové pokrmy, bílé druhy mas, dietní polévky, vegetariánská jídla
ze sojového masa a robi masa atd.)
ü do jídlonosičů dostanete minim. 0,5 litru polévky, vyšší množství příloh (např. 8 plátků houskových knedlíků)
ü na „talíř“ - polévka, příloha, omáčka - množství dle přání bez příplatků
ü stravenkový systém - možno zakoupit na libovolný počet dnů v měsíci, za nevybrané stravenky vrátíme peníze,
objednávání jídla den předem objednávací polovinou stravenky
ü možno platit i poukázkami (Gastropass atd.)
PO ZO R!!! Od 1. 2. 2010 do 30. 4. 2010 AKCE SLEVA 10 %
Platí pro všechny strávníky platící hotově za plnou cenu, ale pouze při celoměsíčním odběru obědů.
Příklad: zaplatíte předem za 21 obědů x 59,- = Kč 1.239,Po uplynutí měsíce nevrátíte žádnou stravenku a my Vám vyplatíme slevu 10 % z celé částky = Kč 124,Proto neváhejte a navštivte nás nebo volejte na telefon: 384 406 389 paní Fabešové mezi 6.00 - 14.00 hod (mimo sobotu
a neděli), kde získáte další informace ( info také na webu: www.jidelnicek.txt.cz ).
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Desátá Tříkrálová sbírka
… za svě tlem dobrých skutků
Tříkráloví koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu
o příchodu Boží lásky na svět.
Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi.
Na charitní sociální služby jste mohli přispět do kasiček koledníků od 1. do 14. ledna 2010.
Děkujeme všem, kteří se přihlásili ke koledování
v Dačicích a okolí. Patří jim srdečný dík jak od všech lidí
v nouzi, ke kterým se prostřednictvím Charity finanční
pomoc dostane, tak i od pracovníků Charity. Chceme poděkovat také všem občanům, kteří se svým finančním darem o tuto pomoc zasloužili.
Výsledky T říkrálové sbírky 2010 budou zveřejněny
v dalším vydání městského informačního zpravodaje.
Děkujeme!
Domovinka Dačice

Činnost Červeného
kříže Dačice v r. 2009
Červený kříž má asi 80
členů na celém území města
Dačice. Zajišťujeme zdravotní
dozor na sportovních akcích
(města) a školení první pomoci
ve školách.
Le den - školení první pomoci
pedagogů SOUzas Dačice
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Únor
Če rven

školení první pomoci ZŠ ul. Komenského
Sportovní soutěže: Sportovní stadion Dačice, Malý štít a Velký štít města Dačice, Dačické cukrování, Fest Band - 21.
ročník slavnosti dechových orchestrů
Listopad
Dačický pohár, soutěž mažoretek
Děkujeme všem, kteří sbírají léčivé byliny.
Dana Krtková, Červený kříž Dačice

Dačičtí dobrovolní hasiči opět ve svém?
V pátek 11. prosince 2009 se konalo slavnostní otevření tzv. hasičského domečku za účasti starosty města
pana Rudolfa Hájka, starosty okresního sdružení hasičů
pana Josefa Mihala a dalších hostů. Jedná se o dům
v Neulingerově ulici, který město v roce 2008 koupilo za
účelem přístupové cesty do Městského kulturního střediska, které by se mělo v daleké budoucnosti modernizovat.
Poněvadž Sbor dobrovolných hasičů Dačice nemá od
roku 1992, kdy byla městem prodána první hasičská
zbrojnice na Vokáčově náměstí soukromému subjektu,
vlastní zázemí. Od té doby se sbor stěhoval z místa na
místo, díky tomu přišel o velkou část velmi vzácné historické techniky a materiálu, který nebylo kam uložit, což je
veliká škoda a velmi smutné.
Požární stanice Hasičského záchranného sboru neposkytuje dostatek prostoru pro uložení zbývající historické
techniky, materiálu pro kulturní a společenskou činnost
a nutno poznamenat, že je to především státní objekt Ministerstva vnitra a platí v něm přísná pravidla a opatření.
Od roku 1998, kdy byla stanice otevřena, zde působí na
základě smlouvy mezi městem a HZS i Sbor dobrovolných hasičů. Je zde zásahová technika a materiál dačické
dobrovolné jednotky požární ochrany, o kterou dobrovolní
hasiči pečují.
Proto na podzim v roce 2008 přišli dobrovolní hasiči
s návrhem vytvoření vlastního zázemí právě v domku,
který město koupilo a byl nevyužitý a zpustošený. Po dohodě s vedením města byl domeček předán do užívání
SDH Dačice za účelem spolkové a kulturní činnosti.
Od předání bylo na domečku odpracováno členy sboru nespočet brigádnických hodin a oprava byla financována z pokladny sboru. Poděkování patří našemu kamarádovi a příznivci panu Vla dimíru T ůmovi, který pomohl
s dokončovací prací vnitřních prostor. Poděkování též patří vedení města Dačice, které poskytlo tento objekt do
užívání a přislíbilo v letošním roce opravu komína a střechy.
T ento krok je určitým historickým okamžikem a posunem k lepšímu, kdy opět mají dobrovolní hasiči v Dačicích téměř po 20 letech své zázemí a mohou se cítit
svobodně, i když je to jak se lidově říká z nouze ctnost po
nešťastných 90 letech, když vezmeme v úvahu, že od svého vzniku dobrovolní hasiči stavěli v Dačicích 3 hasičské
zbrojnice a nemají nic!!! Na každé byť malinké vesnici
mají dobrovolní hasiči svoji zbrojnici, o kterou se starají
a pořádají v ní nejrůznější akce.
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Důkazem toho, že chtějí být dačičtí opět ve svém je
oprava domečku v Neulingerově ulici, který se nachází
téměř naproti první hasičské zbrojnici, tedy v místech kde
hasiči v Dačicích začínali.
Pevně věříme, že se v budoucnosti najde řešení důstojného stánku pro Sbor dobrovolných hasičů Dačice
a neskončíme nakonec na ulici.
Vlastislav Švec, starosta SDH Dačice

Nabízí volné pracovní místo

ELEKTROÚDRŽBÁŘ
T ermín nástupu: zatím nespecifikován
Požadavky:
• praxe v oboru oprav obráběcích strojů výhodou
(schopnost oprav na řídících systémech CNC strojů,
orientace v technické dokumentaci strojů)
• min. vzdělání SŠ se zaměřením elektro
• vyhláška 50/1978 o odborné způsobilosti
v elektrotechnice, § 6 podmínkou
• znalost práce na PC
• aktivní přístup k práci a k řešení problémů
• ochota zvyšování kvalifikace
• flexibilita
• schopnost zátěže
• samostatnost
• fyzická zdatnost – dobrý zdravotní stav pro práci ve
třísměnném nebo nepřetržitém režimu
Zašlete prosím váš strukturovaný životopis v češtině na
níže uvedenou emailovou adresu, připojte motivační
dopis. Vaše materiály pečlivě prostudujeme a budeme
Vás dále kontaktovat.
T el. +420384456171 – Bc. Aleš Čech
Email. adresa: ales.cech@trw.com
T RW-DAS, a.s., Strojírenská 160, 380 17 Dačice III
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kem a s blížícím se koncem utkání se na jejich pálky
dostavovala stále větší nervozita. Hráči ST-KD Dačice tak
zakončili jako jediní v soutěži OPII konec roku 2009 bez
porážky a věříme, že se jim bude dařit a budou dělat radost nejen svým příznivcům, ale i sponzorům kterými
jsou: Waldviertler Sparkasse Dačice, MěÚ Dačice a KD
Dačice.
ST-KD Dačice „A“ - TJ Novosedly „B“ 17 : 1
Bodovali: Havlík V., Havlík Z. a Kelbler P. po 4;
Havlík M. 2; Štěpánek A. 1; oba debly
Předposlední tým soutěže přijel na dačické stoly a od
prvních zápasů mu dačičtí nenechali ani sebemenší naději
na dobrý výsledek.
OST Kardašova Ře čice „B“ - ST-KD Dačice „A“ 1 : 17
Bodovali: Havlík V.; Kelbler P. a Havlík Z. po 4;
Havlík M. 3; oba debly
Dačičtí přijeli na stoly celku, který figuruje na 7. místě tabulky, ale od začátku utkání dali domácím najevo,
kdo si z utkání odveze potřebné body. Domácí tým na
skvěle hrající hosty nenašel za celé utkání účinný recept
a výsledkem byla největší prohra domácích v soutěži.
TJ Nová Včelnice „B“ - ST-KD Dačice „B“ 7 : 11
Bodovali: Mareš M. 4; Havlík M. 3; Štěpánek A.
a Havlík J. po 2
K utkání současného druhého týmu tabulky odjížděli
dačičtí hráči s vědomím, že jde o velmi těžké utkání a je
potřeba v utkání neprohrát. Začátek utkání nevyšel dačickým hráčům podle představ a po úvodních zápasech prohrávali 5:2.
Nezměrnou bojovností a vůlí se dačickým hráčům
podařilo nepříznivý stav otočit ve svůj prospěch a zaslouženě si odvézt cenné vítězství.
ST-KD Dačice „B“ - Jiskra Chlum „C“ 15 : 3
Bodovali: Mareš M. a Štěpánek A. po 4; Havlík J. 3;
Doležal O. 2; oba debly
Dačičtí hráči tentokrát nenechali hosty na pochybách,
kdo získá v utkání body a od začátku kráčeli k přesvědčivému vítězství. Všichni hráči podali velmi dobrý výkon, za který byli odměněni pěkným výsledkem.
Zdeněk Havlík

Stolní tenis
Mistrovská soutěž stolního tenisu pokračuje i v novém roce dalšími koly
a stolní tenisté ST-KD Dačice zastupující
dačický region si vedou více než dobře.
TJ Novose dly „A“ - ST-KD Dačice „A“ 7 : 11
Bodovali: Havlík V.; Kelbler P. a Havlík Z. po 3;
Havlík M. 1; debl
K zápasu do Novosedel družstvo odjíždělo s vědomím, že družstvo domácích pomýšlí na postup do vyšší
soutěže a že to bude nejtěžší utkání 1. poloviny soutěže,
neboť domácí doposud v soutěži neprohráli žádné utkání.
Start do utkání se dačickému družstvu opět povedl, když
jsme vedli neustále o 2 až 4 body a po celé utkání si mírný
náskok udržovali. Domácí hráči byli pod neustálým tla-

Postřehy k roku 2009 v knihovně
§ Počet návštěvníků knihovny překročil číslo 30 tisíc
(fyzické a virtuální návštěvy, návštěvníci akcí)
§ Celkem 115 608 minut strávili uživatelé na internetu
v knihovně
§ Knihovna připravila v roce 2009 celkem 105 kulturních, vzdělávacích a informačních akcí
§ Nejpůjčovanější knížkou v knihovně v roce 2009 byla
knížka regionálních pověstí Srdnatý věžník, čtenáři si
ji půjčili 32krát
§ Více než dvace tkrát byly vedle Věžníka půjčeny: Harry Potter, Bylo nás pět, Kytice, Němá barikáda, Nebe
plné hvězd a Půlnoční sny od Lenky Lanczové a Nád-
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herná svatba od Barbary Cartlandové. Více než patnáctkrát například: Fimfárum, My děti ze stanice ZOO,
Poselství jednorožců, Strážkyně tajemství nebo Podrazák
T éměř 70 tisíc případů hledání zaznamenal online katalog knihovny
V anketě na webu knihovny www.mkdac.cz jsme se
ptali návštěvníků, co jim v knihovně chybí: 70% chybí
větší výběr nových knih a více časopisů a novin, 25%
je se službami knihovny spokojeno, 5% ostatní nespecifikované důvody
Nových knížek jsme do knihovny nakoupily v roce
2009 celkem 1289 svazků
Celkový počet výpůjček knih a periodik dosahuje 80
tisíc

Zdokonalte svoji paměť!
Aktivizační program pro všechny
pod vedením certifikované lektorky/
trenérky Jany Vejsadové bude zahájen dne 23. února 2010 ve 14:00
hodin. V cyklu čtyř setkání se dozvíte,
co ovlivňuje kvalitu paměti, jak o ni
pečovat a jak ji cvičit. Získáte přehled
o profilu Vašich paměťových schopností a přesvědčíte se,
že to, k čemu se doma sami nepřinutíte, v příjemném
kolektivu snadno docílíte. Výsledky testů v průběhu všech
lekcí jsou anonymní a slouží jen pro vlastní potřebu každého účastníka. Využijte této nabídky a přijďte si ověřit,
že cvičení paměti nebolí, ale prospívá!
Důležité je chtít, donutit se a vytrvat! Výsledek se
dostaví dříve, než si myslíte!
Te rmíny aktivizačního programu: od 23. února do
30. března 2010 (23. 2., 9. 3., 23. 3. a 30. 3.) vždy v úterý
od 14:00 do 17:00 hod. rozsah programu: 4 lekce (4 x 3
hod.). Cena: za celý program – 300,- Kč, je možné hradit
i jednotlivé lekce, tzn. 75,-Kč za lekci (3 hodiny).
Bližší informace o obsahu programu získáte v Městské knihovně v Dačicích (tel: 384 422 397 nebo tel.
721 145 265, e-mail: knihovna@mkdac.cz) – zde je
možné a nutné se přihlásit nebo na tel.: 737 171 318
(lektorka programu).
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Malá muzejní statistika za rok 2009
V roce 2009 přišlo do dačického muzea a gale rie na
prohlídku 11 415 návště vníků, o maličko více jako v roce 2008 (11 281) a srovnatelně jako před deseti lety –
v roce 1999 - 11 348 osob, takže návštěvnost neklesá.
Nejvíce návštěvníků přišlo do muzea v měsíci dubnu
1 980, dále v červenci 1 880, prosinci 1 775 a v srpnu
1 765.
Nejúspěšnější výstavou roku byla letní výstava pod
názvem „Sladký život s kostkou cukru“ , kterou si prohlédlo 5 740 lidí.
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Nejvíce rušno bylo v muzeu o obou jarmarcích; na velikonoční přišlo 5. dubna za odpoledne 995 návštěvníků
a na vánoční 13. prosince 1 120 osob.
Muzeum připravilo osm velkých výstav ve výstavních sálech:
Vlastimil Sítař – fotografie, Rudolf Procházka – plastiky, Marie Janíčková – malba na hedvábí 15. února – 22.
března; Jarní výstava 29. března – 19. dubna; Milan
Nestrojil, Zdeněk Štajnc – koláže 25. dubna – 17. května;
Barevná paleta Práce absolventů výtvarného oboru ZUŠ
Dačice 20. května – 7. června; Sladký život s kostkou
cukru 14. června – 30. srpna; Za krásami Venezuely
Fotografie a přírodniny z expedice českých zoologů
3. září – 18. října; Obrazy a grafika Františka Bílkovského
Výstava ke 100. výročí narození 25. října – 22. listopadu;
Sladké Vánoce 29. listopadu 2009 – 6. ledna 2010.
A dvě na výstavní chodbě muzea: Práce fotografického kroužku při ZŠ B. Němcové a Vysočinou od jara
do zimy - fotografie Jana Říhy.
Uspořádalo spolu s dalšími organizacemi masopustní
obchůzku městem 22. 2.; III. Velikonoční jarmark s ukázkami řemesel 5. 4., Den otevřených dveří (Mezinárodní
den muzeí) 17. 5.; IV. Dačickou muzejní noc 23. 5.;
Zvonkový průvod 29. 11.; IV. Vánoční jarmark 13. 12.
a pořádalo během roku spolu se Spolkem přátel muzea
řadu přednášek v rámci „muzejních čtvrtků“ .
S finančním přispěním Jihočeského kraje v grantovém
projektu na podporu muzeí zřizovaných obcemi realizovalo vybavení depozitářů novými vlhkoměry a teploměry
a zároveň mohlo restaurovat další dílo ze sbírek muzea,
celkový příspěvek kraje činil 49 000 Kč.
V závěru roku 2009 obdrželo muzeum další příspěvek
Jihočeského kraje na restaurování obrazů ze sbírek muzea
ve výši 70 000 Kč, (portréty manželů Svobodových zakladatelů Mariánské opatrovny v Dačicích a portrét
děkana Jana Neulingera), projekt bude dokončen v roce
2010.
Na konci roku vydal Spolek přátel muzea spolu s finanční podporou města Dačic V. díl Dačického vlastivědného sborníku, na přípravě se podílelo i muzeum;
sborník vyšel poprvé s barevnou přílohou a byl dosud nejrozsáhlejší – 356 s.

Čtvrtý masopust v Dačicích
Městské muzeum, Divadelní spolek Tyl, Tyláček,
Městské kulturní středisko a Svaz dobrovolných hasičů
Dačice Vás zvou na:

IV. Masopustní obchůzku městem
v neděli 14. února 2010
Začátek ve 14 hodin u staré radnice na Palackého
nám. č. 1. Sraz masek ve 13,30 hod. v Městském kulturním středisku.
Tradiční obchůzka masek v doprovodu muzikantů kolem Palackého náměstí, rej masek a přehlídka Pod lipkami, včetně vyhodnocení nejlepších masek.
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Zve me do masopustního průvodu co nejvíce masek
z řad dospělých i dětí!!! Můžete za námi přije t i z okolních obcí!!! Hudba i obče rstvení zajištěno!!!
Zájemci (jednotlivci) o zapůjčení masek do průvodu
mohou kontaktovat muzeum, tel. č.: 384 422 493, e-mail:
muzeum.dacice@seznam.cz.

467 dní na cestě kolem světa
Pod tímto názvem se skrývá první
letošní výstava v dačickém městském muzeu a galerii. Můžete se těšit na nevšední podívanou. Výstavní prostory muzea nabídnou návštěvníkům možnost
zúčastnit se cesty kolem světa alespoň prostřednictvím
bohaté škály komentovaných fotografií, map, deníků, pohledů, suvenýrů, mincí ... Každé navštívené zemi je věnován jeden panel se základními údaji o daném státu. T akže
nejenom krásné fotografie, ale řada dalších informací,
prostě názorná „výuka zeměpisu“ přímo na místě, jakýsi
pomyslný atlas světa, kterým můžete listovat.
Výstavu připravil spolu se svými přáteli dačický rodák T omáš Zajíc. S přáteli se vydal na cestu kolem světa
v roce 2006 a vrátil se domů až za 467 dnů v roce 2007.
Průběh cesty dokládá přehled zemí, které navštívili i kilometrů, které na cestě ujeli. A proč tuto cestu podnikli?
Proč na cestu kolem svě ta?
„Píše se podzim roku
2004, sedíme si takhle
jednou kdesi v Libanonu
a padá první nápad vydat se
na cestu kolem světa. Důvod? Přece nebudeme pořád někam létat na 14 dní
na výlety. Lepší bude udělat pořadnej dlouhej výlet
a vidět toho více. Nápad se líbí, zatím je ale rozhodnutí
o startu na míle vzdáleno. Na dalších společných cestách
do zahraničí (Mexiko a Střední Amerika, Ukrajina, Jordánsko) dostává Cesta jasnější obrysy. Pracovní stereotyp
začíná být dost nudný. Závazky žádné. Je třeba najít nový
smysl života. Na Nový rok 2006 jsme již rozhodnuti
někdy v létě vyrazit. S rozhodnutím seznamujeme vyděšené rodiče, fandící přátele a překvapené ředitele. Pak
už to jde ráz na ráz. Vyřizujeme si víza do Austrálie, Indie
a Íránu. Podstupujeme nelehkou úřednickou byrokracii.
A že toho není málo. Založit bankovní účty plus platební
karty, cestovní pojištění, dát výpověď v práci, zrušit živnostenské listy, odhlásit se na finančním úřadě, pak i na
sociálce a ve zdravotní pojišťovně. Postupně dáváme
dohromady plán Cesty. Nejvýhodnější se jeví cesta na
východ, pořád tak budeme mít léto. Celkem nás i zajímá
možnost jet pořád po zemi. Nikam nelétat. Zjišťujeme tak
podrobnosti o všech pozemních přechodech a lodních
spojeních. Postupně se utváří i rozpočet a délka výletu.
Připravených 300.000 Kč každému musí na 2 roky
cestování vystačit. Doufejme. Finišujeme prohlídkou
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u zubaře, posledním z mnoha očkování, nákupem vybavení a … 21. 7. 2006 vyrážíme. Já - Tomáš Zajíc a kamarádi Robert Havelka a Tomáš Brenner. Později se k nám
přidá i Jirka Šedivý. Z Brna společně odjíždíme vlakem
ve 14:22 h do Šakvic. Bágly si necháváme na nádraží
v úschovně a pěšky vyrážíme v šíleným vedru směr Dolní
Věstonice. Dojdeme ale jen do Strachotína, dáme poslední
český pivečko a do Věstonic dojedeme busem. Dolní Věstonice jsme si vybrali jako startovní místo záměrně. Je to
jedno z nejdéle trvale osídlených míst na světě. Údajně až
25 tisíc let. Navštívíme místní muzeum s Věstonickou
Venuší, skálu „Kalendář věků“ a … vzhůru poznávat zbytek velikého Světa. NEJTĚŽŠÍ JE S E RO ZHODNO UT.“
Výstava je otevřena v dačickém muzeu od 16. února
do 14. března 2010. Od úterý do pátku 9 - 12, 13 - 16 h
a v neděli od 13 do 16 h.
Uspořádání výstavy podpořili tito sponzoři: Dragon
JH, s. r. o.; DRUŽINA, spol. s r. o.; ST AVCENT , a. s.;
Město Dačice.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Zprávy Ze ZŠ Boženy Němcové
Ohlé dnutí za dnem ote vřených dve ří
V pátek 18. prosince jsme otevřeli naši školu v odpoledních hodinách široké veřejnosti. K vidění byly výrobky, které vytvořili žáci ve vánočních dílnách, v tělocvičně
předváděli žáci 2. stupně taneční vystoupení a předvánoční atmosféru pomohla dotvořit dramatizace Dickensovy Vánoční koledy v podání žáků V. B a muzikálová
úprava pohádky O dvanácti měsíčkách, nacvičená dětmi
ze školní družiny.
Potěšilo nás, že si na den otevřených dveří v předvánočním shonu udělalo čas kolem 200 návštěvníků.
Vítězství při ote vírání sportovní haly

6. ledna se konal při příležitosti otevření zrekonstruované sportovní haly v Dačicích turnaj místních základních škol. Naše družstva statečně bojovala a zasloužila se
o celkové vítězství školy. Nejenom je, ale i další jejich
spolužáky velice potěšil stolní fotbal, který Město Dačice
připravilo pro vítěznou školu. Děkujeme Městu Dačice za
krásnou cenu, která dělá radost všem žákům 2. stupně naší
školy.
Lyžařský výcvik
T aké letos přály sněhové podmínky tomu, abychom
zorganizovali ve dnech od 12. do 22. ledna běžecké ly-
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žařské výcvikové kurzy pro 7. třídy přímo v Dačicích
a jejich okolí. Zejména ti, kteří stáli na lyžích poprvé v životě, ocenili možnost vyzkoušet si základy běžecké techniky přímo ve školní zahradě, než vyrazili na ostro do běžecké stopy.
Ocenění spole čnosti Scio pro Martina Le bra
12. ledna obdržela naše škola od společnosti Scio ocenění pro Martina Lebra, žáka 6. ročníku, za druhý nejlepší
výsledek mezi žáky základních škol v testu z matematiky
v Jihočeském kraji. Celorepublikového testování 6. tříd
v rámci projektu Stonožka se naše škola účastnila na
podzim. Martinovi blahopřejeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů nejen ve škole.
Mgr. Bohumil Havlík

Psaní na počítači trochu jinak II.
V současné době, kdy je velká konkurence na trhu
práce a ovládání počítačové klávesnice je nezbytnou podmínkou pro získání celé řady pracovních míst, se snažíme
našim žákům tento vstup do života trochu ulehčit a již 3.
rokem vyučujeme na základní škole předmět základy administrativy, ve kterém se děti učí ovládat psaní všemi deseti – správný prstoklad, naučí se psát nejen jednotlivá
písmena, ale i souvislý text, později také jednodušší dopisy, žádosti a jinou korespondenci, aby byly schopny komunikovat s úřady i písemnou formou.
V červnu 2009 jsme vás informovali, že žáci naší
školy využívají při výuce jako doplňková cvičení klávesnicových her ZAV. I když se jedná pouze o tréninkový
program, má každý možnost srovnávat své výkony s ostatními v rámci republiky a některých evropských států
(hlavně Německa, Polska, Slovenska). Výsledky ze čtyř
volně přístupných her se sčítají a na stránkách
www.zav.cz je k dispozici i aktualizovaná výsledková
listina. Ke dni 13. 1. 2010 zde soutěžilo 603 účastníků bez
rozdílu věku. O tom, že si naši žáci vedou víc než dobře,
svědčí i to, že mezi nejlepšími 30 jich je rovných deset.
Radim Suchý (12.), Petr Baštýř (16.) a Jan Račický
(17.) se 15. 1. 2010 zúčastnili také Talentové soutěže žáků
v psaní na klávesnici, kterou pořádala Obchodní akademie
v Jindřichově Hradci. Kromě toho, že mohli porovnat své
síly s žáky jiných škol, čekalo je i setkání s bývalým vicemistrem světa v psaní na klávesnici a provozovatelem
internetové výuky psaní na PC Jaroslavem Zaviačičem.
Dalším atraktivním bodem celé soutěže byla ukázka umění devítinásobné mistryně světa ing. Heleny Matouškové.
Mgr. Alena Pízová

Co je nového na ZŠ Komenského
• 14. prosince si na tradiční vánoční dílně děti společně
se svými maminkami, babičkami, tatínky i dědečky
vyrobily vánoční přáníčka, dekorace a ozdoby na stromeček.
• 18. prosince se naši florbalisti zúčastnili finálové skupiny okresního kola pořádané OR AŠSK v J. Hradci.
Blahopřejeme ke krásnému druhému místu.
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• 15. prosince žáci 8. a 9. ročníku zhlédli v Brně balet
o věčných milencích a jejich nenaplněné lásce – Romeo a Julie.
• 17. prosince tradičními Koledami v Domě s pečovatelskou službou potěšili naši žáci jeho obyvatele.
• Koncertu sborů ZUŠ si 18. prosince užili žáci 3. - 5.
ročníku. Děkujeme za krásný zážitek.
• 21. prosince nás navštívily děti z Mateřské školy Dačice. Vánočním zpíváním ve školní jídelně jsme jim
přiblížili vánoční čas. Pozorní a aktivní posluchači byli
opravdu vynikající publikum. Pondělní odpoledne
v ŠD v Bratrské patřilo již tradičně vánočnímu diskotačení. Pan Lumír Koutný si připravil veselé písničky,
vychovatelky taneční soutěže. Děkujeme.
• Vánoční besídky proběhly ve všech třídách naší školy
22. prosince. Poslední školní den roku 2009 zpříjemnili žáci IX. B svým mladším spolužákům z 1. stupně
vánoční besídkou. Připravili si pro ně soutěže plné
zábavy a legrace, ale také spoustu odměn a dárečků.
Stále něco nového, příjemného.
• Ve středu 6. ledna jsme se při slavnostním zahájení
provozu nové sportovní haly utkali s žáky ze školy
v ul. B. Němcové. Už si v „nové“ hale výuku tělesné
výchovy užíváme. Velice příjemná změna. Děkujeme.
• Den otevřených dveří v obou budovách naší školy
proběhl 14. ledna. Prohlídku školy, se spoustou novinek, jsme doplnili o vysílání školní televize, sportovní
odpoledne a kulturní pásmo ve vestibulu pavilonu.
Potěšil nás nesmírný zájem a nadšení návštěvníci.
Děkujeme za podporu. Pokud jste to nestihli, nevadí,
vše máme na stránkách www.zsdacice.eu.
• V pátek 22. ledna proběhl zápis do 1. ročníku. T ěšíme
se na budoucí prvňáčky!

A co nás ještě čeká
• Chystáme Školní akademii – srdečně zveme na 3. a 4.
března 2010!!
Ing. Eva Macků, ředitelka ZŠ Komenského

Dačická výročí
aneb v únoru si připomínáme
240 le t od úmrtí
Jana Josefa Altmanna (* 13. 3. 1695 Dačice - † 17. 2.
1770 Dačice ) - malíře a měšťana. Narodil se v Dačicích
jako syn Jana Jindřicha Altmanna a Alžběty, roz. Litochorské z Telče. Jeho matka se zřejmě také věnovala
malování, je uváděna jako malířka. Známá malířská rodina Altmannů byla v Dačicích četně zastoupena a mnozí
členové měli při obci úřad. Jako první z rodiny Altmannů
je v Dačicích uváděn dědeček Matěj Altmann, který vykonával funkci městského písaře († 30. 8. 1686). Jan Josef
byl otcem malíře Jana Antonína Altmanna. V Dačicích se
podílel především na malířské výzdobě klášterního kostela sv. Antonína Paduánského. Maloval obraz na oltáři
sv. Petra z Alkantary (1753), sv. Michaela a obraz Dušiček. Je zřejmě autorem obrazu nejsvětější Trojice v kos-
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tele sv. Vavřince v Dačicích a obrazu sv. Ant. Paduánského v kostele sv. Jana Křtitele v Bílkově u Dačic.
Maloval obraz sv. Václava do kaple v Dlouhé Brtnici. Vedle Jana Josefa Altmanna připomíná se v Dačicích i malíř
Václav Altmann, který zřejmě maloval ciferník na radniční věži (1724), dále původní sluneční hodiny na radnici
a zámku a nápisy a městský znak nad branou radnice. V r.
1725 je uváděn jako dačický měšťan.
130 le t od úmrtí
Jana Ne pomuka Dundálka (* 28. 6. 1818 Zdounky, okr.
Kroměříž - † 18. 2. 1880 Suchdol, okr. Kutná Hora) - katolický kněz, který po studiích v Olomouci působil mj.
v Dačicích. Byl pilným dopisovatelem do pražských listů
a pobyt v Dačicích jej podnítil k napsání nevelké historické práce o dějinách města, která vyšla německy v Brně
pod názvem K dějinám města Dačic na Moravě. Byla
první knihou věnovanou historii města. Při psaní své práce
použil údajů z Wolného T opografie Moravy, avšak čerpal
také z pramenů v archivu města a dačické fary. Svoji práci
rozdělil do čtyř částí, z nichž v první se zabýval názvem
města, který odvozoval od jména řeky Dyje a pečetí města, kde růži v městském znaku mylně přisoudil Rožmberkům. Později se zabýval 16. stoletím ve městě a obdobím
vlády Krajířů z Krajku. Ve druhé části si obšírněji všiml
vztahu kostelů v Dačicích a v Bílkově ve snaze zjistit, kde
bylo dříve sídlo farnosti. Protože neznal první historickou
zprávu o dačickém kostele z r. 1183, domníval se, že
v Dačicích postavili kapli až „Rožmberkové“ . Třetí část
byla věnována hospodářským poměrům města a stavbě
františkánského kláštera, závěrečná část se zabývala 18.
stoletím ve městě, stavbou nového farního kostela a rodem Osteinů. Dále záměrně nepokračoval a dovedl svoji
práci k nástupu Dalbergů do vlastnictví města a panství,
neboť dále psát mu podle vlastního vyjádření zabránila
úcta k tomuto rodu. Vzhledem k malému množství pramenů, se kterými měl možnost se seznámit, nevyhnul se četným omylům, zejména při líčení nejstaršího období, když
např. uvedl jako fakt, že bílkovský kostel navštívili sv.
Cyril a Metoděj. Cenná je jeho práce tím, že zde otiskl
četné dokumenty z archivu města. Nekladl si jako cíl podat souvislé dějiny města, ale svojí prací chtěl sdělit pouze
to, co považoval za pozoruhodné. Z Dačic odešel do Malešova u Kutné Hory.
z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděžda Mastná, odbor kultury a CR

Lednové narozeniny dr. Miloše Klanga
Ač oslavil JUDr. Ing. Miloš Klang,
CSc. jubilejní 85. narozeniny v loňském
roce, dovolte mi, abych mu pogratulovala i k jeho narozeninám letošním.
Setkávám se s ním nejen na schůzkách dačických rodáků v Praze, ale
i při zahájení našich výstav v muzeu
a galerii, jezdí stále se svou paní do Dačic, kde rád pobývá. Vážím si jeho názorů i připomínek.
Vždy měl a má co říci k dačické kultuře a cením si toho,
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že má stále zájem o dění ve městě a oceňuje všechny
kulturní počiny, včetně vydávání publikací o Dačicích
i každé propagační tiskoviny.
Miloš Klang se narodil v Dačicích, studoval na reálném gymnáziu v T elči a poté na Právnické fakultě MU
v Brně a Ekonomické fakultě VŠZ v Českých Budějovicích. Od roku 1967 působil ve vědeckovýzkumném
ústavu hospodářského práva v Praze. Dlouhodobě se zabýval problematikou hospodářského práva a je autorem
řady odborných právních publikací z této oblasti.
Dačičtí znají Miloše Klanga především z jeho působení v Dačicích (do roku 1966) jako neúnavného organizátora v oblasti dačické kultury. Byl dlouholetým členem
a režisérem divadelního spolku T yl v Dačicích. (Připomeňme si, že vloni slavil Tyl 125 let činnosti a o jeho
působení ve městě vyšel článek v novém - V. čísle Dačického vlastivědného sborníku). Za jeho režírování uvedl
Tyl například: „Loretku“ Vítězslava Nezvala, „Osudy
dobrého vojáka Švejka“ Jaroslava Haška, „Tři chlapy
v chalupě“. Dr. Miloš Klang je autorem řady textů k písním hudebního skladatele Vladimíra Fuky (mimo jiné
i k Dačické polce). Jeho básně zhudebnil i jiný dačický
rodák Pavel Čotek. Jako výborný konferenciér se dr.
Klang osvědčil i při uvádění nezapomenutelných hudebních estrád Fukova hudebního souboru a dalších hudebních a jiných kulturních produkcí v Dačicích a okolí.
Miloš Klang je znám i jako básník a prozaik. Již v době studií psal drobnou prózu a verše. Dačicku věnoval
svou první sbírku „Svému kraji“ (1948), „Vyznání z nevěry“ (1974), „Tesknice“ (1984), „Čtveročas Vysočiny“
(1989) či báseň „Vyderská pouť“ (1994). V roce 2002
vydalo vydavatelství AGAVE v Českém T ěšíně soubor 28
pověstí „Zkazky z moravského Horácka“, které k vydání
připravil a upravil Miloš Klang. Kniha se čtenářům líbila
a patřila mezi desítku nejčtenějších knih daného roku. Obsahuje samozřejmě i pověsti z Dačicka, Slavonicka, Jihlavska či okolí T elče. V roce 2009 vydal dr. Klang vlastním nákladem souhrn svých básní k životnímu jubileu.
Známe i řadu vlastivědných článků dr. Miloše Klanga
nejen v regionálním tisku (Dačický zpravodaj, Dačické
listy, Listy jihozápadní Moravy), ale i v tisku celostátního
charakteru. Pro tyto články bylo vždy typické, jak autor
upozorňoval na neopakovatelnou krásu rodného Dačicka,
na půvab památek, na významné osobnosti či zajímavé
historické události. Málokdo ví, že je například autorem
prvního propagačního článku o dačickém prvenství ve
výrobě kostkového cukru. Zasloužil se o vydání základních propagačních letáků o Dačicích pro rozvoj turistického ruchu v 50. a 60. letech 20. století. Vždy se projevoval jako skutečný dačický patriot. Láska k rodnému
kraji – to je jeho vyznání, které se prolíná všemi jeho básněmi, prózou, vzpomínkami.
T aké muzejnímu spolku a muzeu často přispíval do
Dačického vlastivědného sborníku. Čtenáři si pochvalovali jeho příspěvek do druhého čísla DVS: „Vzpomínky
mých klukovských let“. Milý článek plný krásných vzpomínek na Dačice ve třicátých letech minulého století,
článek plný vlídného, poutavého vyprávění, který jistě
zaujal nejen starší čtenáře, ale i mladší věkové kategorie.
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Ve III. čísle DVS vyšel jeho článek na téma: „Jak se
kdysi v Dačicích trávívaly víkendy“ , dále „Vzpomínka na
Voskovce a Wericha s dačickým vyústěním“ . Ve IV. čísle
vyšly jeho vzpomínky pod názvem: „Už jenom střípky“.
Přeji dr. Klangovi nejen za sebe, ale i za všechny přátele a známé v Dačicích do dalších let dobré zdraví, hodně
životní energie, dobré nálady a tvůrčích úspěchů.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Muzikantské Dačice očima vzpomínek
T ak nám ty Vánoce i Nový rok uběhly jako voda
a před námi je teď ještě několik týdnů masopustního veselí.
Ty tam jsou však doby, kdy se v našem městě hrálo
a tančilo snad v každé hospodě, kterých tu bylo tolik, že
by se nedaly spočítat ani na prstech obou rukou. Pro
zajímavost je uvedu podle jmen jejich majitelů: Mattes,
Dajgr, Škoda, Žižka, Bártů, Vondráček, Kesner, Malínek,
Hák, Šulák, Šabatka, Tomášek, Koukal, Štěbeták, Tománek ... A všude bylo veselo, odevšad se ozýval bujarý
zpěv, který doprovázely tóny alespoň té harmoniky.
A nemuselo to být ani o masopustu. V těch větších
restauracích či hotelích se hrálo a tančilo vlastně při každé
příležitosti a někde se zaváděly i tak zvané čaje o páté.
Vždyť tu bylo nepočítaně muzikantů, které vyškolili fundovaní učitelé Obst, Havel se svou paní, Mikšík,
Tománek, Josef a František Štěbetákové, Munzar a později pak i Černocký a Růžička. K těm slavnějším, kteří
byli i rodáky našeho města, patřili skladatelé Rudolf Urbanec, který byl žákem učitele Havla a Vladimír Fuka, absolvent hudební školy ředitele Obsta. V této škole dostával první houslové lekce i známý sólista brněnské
opery a laureát mezinárodních pěveckých soutěží Ríša
Novák a já si pokládám za čest, že jsem v této škole
tenkrát ty housle fidlal spolu s ním.
Chloubou města byl také dechový orchestr vedený
kapelníkem Novákem, který v dobách své největší slávy
měl až 30 členů. A další nové orchestry a soubory rostly
jako houby po dešti, obzvláště pak po válce.
Za mnou někdy počátkem roku 1950 přišel bývalý
spolužák Standa Bartoň s návrhem, že hodlá postavit
v podniku Centropen, kde pracoval, nějaký lepší hudební
soubor a poněvadž mu chyběl ještě jeden trumpetista,
požádal mě o výpomoc. A já to jen přivítal, poněvadž
skautský orchestr Zdeňka Valenty, kde jsem od roku 1947
působil, se právě rozpadl, takže jsem v novém centropenském orchestru zasedl vedle přítele Honzy Šulisty. A postupně se přidávali další hudebníci, takže nakonec se orchestr sestával ze tří saxofonů, dvou trumpet, pozounu,
akordeonu a čtyřčlenné rytmiky. Ze známějších hudebníků kromě nás tří již jmenovaných tam byli ještě Láďa
Dvořák, Láďa Holý, dva nebo tři Štěbetákové, Pepa Pohanka, Ludvík Meduna a snad ještě někteří další. A když
jsme pak se Standou Bartoněm na podzim roku 1951
odcházeli na vojnu, v orchestru působili už také oba hudební pedagogové Černocký a Růžička a orchestr vystupoval i pod jiným jménem.
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O dalším hudebním dění v Dačicích jsem pak na téměř čtyřicet let neměl žádných zpráv, poněvadž jsem působil v západních Čechách ve vojenských i civilních
orchestrech a při různých autorských soutěžích jsem se
dokonce blíže seznámil i s národním umělcem Karlem
Vackem, který mi poskytl hodně cenných rad ze své bohaté skladatelské činnosti. Ale pak mi nastaly jako nestraníkovi jisté existenční starosti spojené nakonec i se
změnou zaměstnání, takže jsem toho všeho měl až nad
hlavu. A když jsem se potom několik roků před důchodovým věkem do svého rodiště vrátil, byly to už docela
jiné Dačice. Živořilo tu jen několik menších hudebních
skupinek a také veškerá ostatní kultura žila vesměs jen
z dovozu.
S jednou takovou skupinou, která produkovala solidní
muziku, jsem pak hrál i já, a to i proto, že tam bylo
několik mých starých kamarádů, jako třeba saxofonista
Fanouš Plachý, kterého jsem obdivoval pro jeho krásný
tón, dále harmonikář Jirka Kernstock a pak tam působili
ještě Ton-da Fiala, Jenda Kopečný, Standa Němec, Tonda
Anděl, Hynek Vohoska a snad i mnozí další, kteří mi již
vypadli z paměti.
Tolik mé vzpomínky na ty staré muzikantské Dačice.
Drahoslav Stejskal, důchodce z Dačic

FOFR PŮJČKA T el: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
Sbor dobrovolných hasičů Dačice
Vás srdečně zve na tradiční

Hasičský ples
dne 12. února 2010 od 20:00 h
v Městském kulturním středisku Dačice.
K poslechu a tanci hraje Studentská kapela. Speciality
z hasičské kuchyně, bohatá tombola, pestrý program.
Vstupné: 130 Kč.
Předprodej vstupenek na Infocentru Dačice.

MěKS

MMaG

KI NO

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

KULTURA

1/2010

5. 2. v 19:30 h
STÍNU NEUTEČEŠ
Film ČR, česky
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
13. 2. v 17:00 h a 14. 2. v 19:30 h
VÁNOČNÍ KOLEDA
Film USA, česky
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné
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6. 2. a 7. 2. v 19:30 h
12. 2. a 13. 2. v 19:30 h
TWILIGHT SÁGA: Nový měsíc
AVATAR
Film USA, titulky
Film USA, česky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné
20. 2. a 21. 2. v 19:30 h
19. 2. v 19:30 h a 20. 2. v 17:00 h
OKO VE ZDI
ASTRO BOY
Film ČR/SR, česky
Film USA, česky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 65 Kč, mládeži přístupné

26. 2. v 19:30 h a 27. 2. v 17:00 h
MIKULÁŠOVY PATÁLIE
Film FR, česky
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

27. 2. a 28. 2. v 19:30 h
VYFIČ
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži přístupné

14. února 2010
Masopustní obchůzka městem
Začátek ve 14:00 h u staré radnice na Palackého nám. č. 1.
Sraz masek ve 13:30 h v Městském kulturním středisku.

16. února - 14. března 2010
467 dní na cestě kolem světa
Unikátní výstava dačického rodáka Tomáše Zajíce o jeho
putování s přáteli po světě (2006 - 2007) s bohatou kolekcí
fotografií a jiných předmětů, s kvízem pro děti i dospělé.
Otevřeno: úterý - pátek 9-12, 13-16 h, neděle 13-16 h

6. února 2010 ve 20:00 h
ARIVA - taneční zábava
předkapela „Pytel blech“ - dívčí rocková formace
Hlavní sál MěKS, vstupné 60,- Kč
12. února 2010 ve 20:00 h
Hasičský ples - hraje Studentská kapela
Hlavní sál MěKS, vstupné 130,- Kč

10. února 2010 ve 14:30 h
Dětský karneval
Pořádá DDM + MěKS
Hlavní sál MěKS, vstupné 10,- Kč
19. února 2010 ve 20:00 h
Maškarní DISKOPLES
Předprodej vstupenek na místa
Hlavní sál MěKS, vstupné 80,- Kč, masky 40,- Kč

sobota 6. února 2010 od 15:00 h
Benefiční koncert na pomoc HAITI
Účinkují: Karel Plocek - viola, Jitka Čudlá - varhany a hosté. Velká Lhota, horní kostel (Evangelický toleranční areál).
Výtěžek bude zaslán na konto Charity Česká republika. Můžete také odeslat DMS HAITI na číslo 87777. Více na www.charita.cz.

Otevření nově zrekonstruované haly v obrazech
Dne 6. ledna se uskutečnilo slavnostní
otevření nově zrekonstruované sportovní
haly v Dačicích.

