MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 1/2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se se jde na svém 14. zase dání v pondělí 16. 2. 2009
v 18:00 h v sále Mě KS

RADA MĚSTA
na své 55. schůzi konané 15. 12. 2008:
• schválila rozpočtové opatření č. 24/2008, které bylo
přebytkové: příjmy -147,05 tis. Kč, výdaje -1.147,05
tis. Kč
• schválila poskytnutí mimořádného finančního daru
SDH Dolní Němčice ve výši Kč 10.000,-- za velmi
dobré výsledky v požárním sportu
• souhlasila, aby příspěvková organizace Nemocnice
Dačice uzavřela smlouvy dle § 51 občanského zákoníku, kterými poskytne právo užívání k nebytovým
prostorům v areálu nemocnice; především se jedná
o nové smlouvy s lékaři, kteří již v nemocnici svoje
ordinace provozují
na své 56. schůzi konané 18. 12. 2008:
• schválila uzavření smlouvy na rekonstrukci místních
komunikací na Červeném Vrchu s firmou Stavby silnic a železnic Praha za celkovou nabídkovou cenu ve
výši Kč 14.136.924,-na své 57. schůzi konané 7. 1. 2009 mimo jiné :
• schválila uzavření smlouvy s Amigi consulting s.r.o.
Praha, jejímž předmětem je výroba a odvysílání pořadu o městě Dačice v roce 2009
• schválila uvolnění zboží za účelem propagace města
na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2009
v hodnotě cca Kč 10.000,-• schválila věnovat ZŠ v ul. B. Němcové, ZŠ v ul. Komenského a MŠ Dačice po jednom výtisku knihy Dačické album I v celkové hodnotě Kč 510,-• schválila dodatky ke smlouvám s T echnickými službami Dačice s. r. o. (dodávka světla, úklid a čištění
veřejných prostranství, údržba kašen, laviček, městského mobiliáře, údržba místních komunikací, provozování veřejných pohřebišť, údržba a správa dětských hřišť a sportovišť, údržba a správa veřejných
WC, údržba veřejné zeleně, zajištění provozu záložního zdroje a snímače hladiny)
• doporučila ZM schválit prodloužení platnosti „Pravidel a zásad prodeje bytů z majetku města – II. etapa“
• schválila uzavření smlouvy o podmínkách poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu NUT S
II Jihozápad na projekt „Odpočinková zóna Nivy
Dačice“
• vzala na vědomí informaci starosty o návštěvě náměstkyně hejtmana kraje Mgr. Stráské, která je zodpovědná za oblast sociálních věcí a zdravotnictví,
a vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví
JčK Mgr. Studenovského dne 18. 12. 2008

Zdarma do kaž dé rodiny
Le de n 2009

Soudní spor mezi městem Dačice
a PP Hospitals, s.r.o.
Dne 14. ledna 2009 se u Okresního soudu v Jindřichově Hradci uskutečnilo stání před soudem prvního
stupně. Jedná se o spor mezi městem Dačice a PP Hospitals, s.r.o. - o vyklizení nemovitostí, čímž jsou myšleny
prostory Nemocnice Dačice - budovy, které využíval
nájemce pro svoji činnost a lékařskou péči v nemocnici.
Dne 17. 4. 2008 na základě rozhodnutí zastupitelstva
města byla firmě PP Hospitals, s.r.o. dána výpověď z nájmu pro porušení smlouvy, a to z důvodu uzavření interního oddělení, čímž byly závažně porušeny podmínky
dohody o rozsahu poskytovaných služeb. Výpovědní lhůta byla šestiměsíční a měla končit 31. října 2008. Protože
nedošlo k fyzickému a právnímu předání prostor městu
Dačice, byla podána žaloba k okresnímu soudu o vyklizení nemovitostí. Nutno dodat, že během výpovědní
lhůty bylo uskutečněno několik jednání se snahou o řešení vzniklé situace a navrženy termíny pro předaní, které
se však neuskutečnilo. Za vším ve skutečnosti jsou „jen“
peníze, což je bohužel obvyklou příčinou nenalezení
shody. Jedna strana je chce, a to co nejvíc, druhá strana si
myslí, že za to, co strana první udělala a zavinila jí nepatří. A tak musel rozhodovat soud prvního stupně.
Přesto koncem měsíce listopadu a v první polovině
prosince 2008, ještě před soudním jednáním, předala
společnost PP Hospitals, s.r.o. městu Dačice část budov
a pozemky, o které byla menší žaloba pro vyklizení objektu. Město také splnilo slib a zaměstnalo část provozních pracovníků potřebných pro zajištění obslužného
provozu nemocnice. Byla to vstřícnost a snaha města ke
smírnému jednání a určitému kompromisu. Soud se konal za velké účasti nejen občanů našeho města, ale také
sdělovacích prostředků, které objektivně informovaly
i ostatní obyvatele dačického regionu o rozsudku, jenž
zněl: „Žalovaná strana je povinna vyklidit prostor a tento
odevzdat žalobci…“ .
Ale bohužel to není už ten definitivní konec, který
bychom si všichni tak přáli a který by nám umožnil
hledat a přijmout jiné možnosti k vyřešení vzniklé nepříznivé situace. Je zde ještě institut odvolání a další
možná soudní instance a možnosti dané zákonem. I když
máme pocit, že právo a spravedlnost je na naší straně, čas
ve vztahu k nemocnici a její existenci je proti nám.
PP Hospitals, s.r.o. během soudního jednání učinilo
nesporným vydání nemovitostí, a to všech pozemků v
areálu, budovu pavilonu „B“ , kotelny, garáží a budovy,
ve které sídlí Domovinka. Tyto skutečnosti jsou významným faktem pro možnost obnovení zdravotnických služeb (např. diabetologická či kardiologická ambulance)
v areálu nemocnice Dačice za pomoci Jihočeského kraje,
zatím tedy v náhradním řešení. Ale určitě by to pomohlo
našim spoluobčanům, kteří potřebují tuto odbornou péči.
Rudolf Hájek, starosta
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Příspěvky z prostředků města
Poskytování podpor v roce 2009
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:
12. 1. 2009 - vyhlášení možnosti ucházet se o příspěvek
27. 2. 2009 - do 14:00 h – uzávěrka příjmu žádostí
30. 4. 2009 - vyhlášení výsle dků výbě ru příjemců příspěvku.
Způsob a místo podání ž ádosti:
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři „Žádost o přidělení příspěvku Města Dačic“ a musí obsahovat:
• základní údaje o žadateli (obchodní jméno, adresu a 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.
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Za ž ádost podanou v te rmínu uzávěrky se považuje
žádost, která je zaevidována na podatelně městského úřadu v termínu do 27. 2. 2009 do 14:00 h.
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 p. Šedové (www.prispevky@dacice.cz).
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru
V T OMT O ČÍSLE SE DOČT ET E:
Informace z odboru dopravy
Regiontour Brno 2009
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Aktuality
Malé ohlédnutí aneb střípky roku 2008
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Zprávy ze ZŠ B. Němcové
Co bylo a co bude v dačickém muzeu
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Oznámení pro samostatně hospodařící
rolníky
Osvědčení o zápisu do evidence samostatně hospodařících rolníků vydané podle zákona č. 105/1990 Sb.,
o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/
1991 Sb., z aniká ke dni 1. 5. 2009.
Upozorňujeme všechny podnikatele provozující zemědělskou výrobu, kteří mají vydané osvědčení podle
výše uvedeného zákona a chtějí podnikat i po 1. 5. 2009,
že mají povinnost se nově zaregistrovat dle zákona č.
252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
Bližší informace podá Městský úřad Dačice – odbor
obecní živnostenský úřad.
Mgr. Z. Krchňavá, vedoucí živnostenského odboru

Upozornění pro občany
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2009 a místní poplatek za komunální odpad do 30. 4. 2009. Sazba
poplatku činí 480,00 Kč za jednoho poplatníka a kalendářní rok..
Poplatky je možné zaplatit na pokladně Městského úřadu Dačice, popř. zaslat na účet města.
Martina Havlíková, DiS., finanční odbor

Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. února 2009
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Výroční zpráva
dle zákona č. 106/1999 Sb.
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:
a) V roce 2008 byly městu Dačice, respektive Městskému
úřadu v Dačicích, doručeny 3 žádosti o poskytnutí
informací podle výše uvedeného zákona.
b) Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
c) Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo v souvislosti se
soudními řízeními o právech a povinnostech podle
tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
d) Nebyla poskytnuta výhradní licence.
e) Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.
Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými
odbory tajemník městského úřadu.
Ing. Karel Macků, tajemník

Informace z odboru dopravy
Od 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 385/2008 Sb. ze
dne 3. září 2008. T ímto zákonem je mimo jiné změněn
zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon 56/2001 Sb.
o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Doplňují se některé důležité principy v oblasti registrace vozidel, které mohou vyvolat nejasnosti. Zákon č. 383/2008 Sb.
v § 37/e odst.1 říká, že poplatek se platí při první registraci
nebo první přeregistraci vozidla po účinnosti zákona.
Poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků je stanoven podle plnění
mezních hodnot emisí ve výfukových plynech. Vybraný
autovrak jsou vozidla kategorií M1 A N1. Předpisy Evropského společenství užívají pro označení emisních hodnot stupnici: neplní mezní hodnoty, EURO 1, EURO 2,
EURO 3, EURO 4, EURO 5 atd. Pro stupeň neplní mezní
hodnoty je stanoven poplatek 10 000 Kč, pro EURO 1 5 000 a pro EURO 2 - 3 000 Kč. Od EURO 3 se poplatek
neplatí. Pro určení EURO je zapotřebí se podívat do
osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz)
v části technický popis v emisní kolonce. T am je zapsáno
emisní plnění kódem, ke kterému se váže výše poplatku.
T abulka pro stanovení emisní normy je k nahlédnutí na
webových stánkách města www.dacice.cz - odbor dopravy
nebo na desce odboru dopravy (podesta schodiště MěÚ
Dačice evidence vozidel).
František Maryška, vedoucí odboru dopravy

Infocentrum Dačice na veletrhu
Regiontour Brno 2009
Dačické infocentrum vstupuje letos do své šesté sezóny
činnosti a již pošesté se vypravilo prezentovat a propagovat
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město Dačice na mezinárodní veletrh
cestovního ruchu Regiontour, který se
konal v Brně ve dnech 15. - 18. ledna.
Ve společné expozici Jihočeského kraje, kterou letos poprvé zajišťovala Jihočeská centrála cestovního ruchu,
jsme sdíleli propagační stánek s informačním střediskem Slavonice. K této
úzké spolupráci nás vede fakt, že oblasti Dačicka a Slavonicka jsou v povědomí návštěvníků vnímány jako jedna společná cílová destinace.
Letošní celková návštěvnost veletrhu byla přibližně na
stejné úrovni jako v loňském roce a za 4 dny si výstavní
pavilony prohlédlo přes 35 tisíc zájemců. Velký rozdíl byl
ale v tom, že návštěvníci byli o poznání zvídavější a aktivnější ve vyhledávání informací.
Infocentrum Dačice prezentuje turistické možnosti
města a okolí především prostřednictvím propagačních
materiálů a zpracovaných nabídek. Letos byl velký zájem
o nejrůznější tipy na turistické a poznávací výlety, a proto
byly nejžádanějšími materiály mapky Z Dačic na kole
a Kolem Dačic pěšky. Neopadá ani zájem o ubytování. Je
pozitivní, že nabídka ubytovacích kapacit se každoročně
rozrůstá o nové možnosti a letos jsme tudíž mohli předkládat výběr ze 33 různých penzionů, hotelů či ubytování
v soukromí.

Z letošního veletrhu jsme si kromě nových námětů na
způsob propagace a nových kontaktů na výrobce a vydavatele nejrůznějších publikací, map a propagačních předmětů odvezli i milé zjištění, že povědomost o Dačicích
stoupá, lidé náš region znají a hodlají se sem vracet i v budoucnu, což je příjemným příslibem pro následující sezonu.
Oproti minulým letům se u našeho stánku zastavovalo
mnohem více lidí, kteří zapřádali debaty o tom, jak kostka
cukru z Dačic sladí Evropu, ujišťovali se, že ten zvláštní
pomník kostkovému cukru tu opravdu stojí a podrobně si
zjišťovali nabídku služeb a zázemí pro turisty. To, zda se
nám podařilo přilákat nové návštěvníky však ukáže až letní
turistická sezona. Nezbývá doufat, že nebude horší než ta
minulá, kdy využilo služeb infocentra nejvíce návštěvníků
za dobu jeho trvání.
Bc. Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Co je nového na ZŠ Komenského
Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 1/09 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice
odboru kultury a cestovního ruchu
(pracovní poměr na dobu určitou - zástup
za mateřskou dovolenou)
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 6. 2. 2009
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)
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost německého jazyka

• 10. prosince jsme otevřeli dveře obou budov naší školy.
Prohlídku školy, se spoustou novinek, jsme doplnili
o vánoční dílnu, sportovní odpoledne a jarmark na
podporu Adopce na dálku. Potěšil nás nesmírný zájem
a nadšení návštěvníci. Děkujeme za podporu.
• Na 11. prosince jsme připravili pro děti z Mateřské
školy Dačice tradiční Vánoční zpívání. Pozorní posluchači byli opravdu vynikající publikum.
• Vánoční povídání si pro žáky 1. stupně na 12. prosince
připravil PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea
v Písku. Děkujeme také Mgr. Kučerové za zajištění přínosné besedy.
• Dům s pečovatelskou službou jsme navštívili v úterý
16. prosince. Pro jeho obyvatele jsem si připravili vánoční pásmo.
• 17. prosince zhlédli žáci 9. ročníku v Národním divadle
v Brně balet o věčných milencích a jejich nenaplněné
lásce – Romeo a Julie.
• Koncertu sborů ZUŠ si letos užili žáci 1. a 2. ročníků.
Děkujeme za krásný zážitek.
• Kalendářní rok jsme uzavřeli vánočními besídkami ve
třídách, družině, školní jídelně, vysíláním školní televize a vánoční diskotékou.

Výhoda: znalost anglického jazyka
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním odboru, nebo na www.dacice.cz)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce: výkon činnosti v oblasti cestovního ruchu
Místo výkonu práce : Město Dačice
Zařazení: 8. 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 n ebude uzavřena pracovní smlouva.

Hledám jakoukoliv práci v okolí Dačic a Slavonic
(Hlídání dětí celý den, úklid v domácnosti, …)
tel. č. 728 571 677

Nyní se připravujeme na zápis do 1. ročníku, který proběhne 23. ledna. T ěšíme se na budoucí prvňáčky!
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

AUTOŠKOLA NOSEK Dačice
Telč - Furchova 373, PSČ 588 56, tel: 567 223 888
Dačice - Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)
PSČ 380 01, mobil: 603 236 669
kompletní informace na: www.autoskolanosek.cz

Akreditované školící
středisko řidičů
autoskola@autoskolanosek.cz
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AKTUALITY
ü O dění v Dačicích a nejbližším okolí bude i v roce
2009 pravidelně informovat publicistický pořad s názvem Zrcadlo Vašeho kraje - tentokrát z Dačic. Na
T V Prima, vysílací blok R1 Vysočina, ho diváci mohou sledovat každou druhou středu ve vysílacím čase
od 17:40 h, kdy začíná regionální zpravodajství. První
letošní pořady byly odvysílány 14. a 28. ledna, další
budou odvysílány 11. a 25. února. Reprízu je možné
sledovat vždy následující neděli ráno. Záznam pořadu
je možné shlédnout i v prostorách infocentra, kde je
k dispozici na DVD nosičích.
ü Domovinka - cyklus přednášek na téma Vyznání víry
pokračuje. Přednáška P. Františka O. Carm. z Kostelního Vydří je naplánována na 5. února a 19. února od
18:30 h v Domovince Dačice. Výsledky Tříkrálové
sbírky uveřejníme v následujícím čísle.

Červený kříž Dačice v roce 2008
Duben
Květen

Školení první pomoci v ZŠ ul. Komenského
Atletická soutěž Štít v Dačicích,
200 závodníků (zdravotní dozor)
Den pro bezpečnost – Dačice – spolupráce
s hasiči a policií
BESIP Dům dětí a mládeže Dačice
(zdravotní dozor)
Atletická olympiáda zvláštních škol,
42 závodníků (zdravotní dozor)
Červen Bezpečně a zdravě ZŠ ul. Komenského
(zdravotní dozor)
Malý štít atletická soutěž
120 závodníků (zdravotní dozor)
Dačické cukrování (zdravotní dozor)
Říjen
Soutěž mažoretek – účast 300 mažoretek
(zdravotní dozor)
Organizace Červeného kříže Dačice přeje všem občanům pevné zdraví v novém roce 2009 a děkuje všem, kteří
sbírali léčivé byliny.
Dana Krtková, Ludmila Michálková, Anna Jakešová

Kalendové „mazlení“ v Dačicích

Když Gedeonovi bojovníci působili zmatek v nepřátelském táboře dutím na polnice, jak nás o tom zpravuje
kniha Soudců, znělo to mnohým jako pohádka. Když se
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dnes Michael Pospíšil opře do pravého ponocenského
rohu, jemně se rozechvěje dlažba. O čem je řeč? O jednom příjemném zpestření barokního Koledování, které
4. ledna rozeznělo sál panské sladovny pana Jaroslava Pokorného.
Malebnost svižných zpěvů nesených zvukem dobových nástrojů dokresloval zasvěcený komentář již zmíněného Hudebníka – kapelníka souboru Ritornello, kterému
zpěvem i hrou skvěle sekundovali Kateřina Doležalová
(harfa, zpěv) a Ivana Šedová (zpěv), Richard Šeda (cink,
flétny, varhánky). Jednou ze zajímavých nabídek programu, kterou si každý návštěvník mohl odnést, se bezesporu
stalo rozklíčování stěžejního slova „koleda“ : původně se
nejednalo jen o vánoční píseň na náboženské téma, ale
o celý kulturně - sociální program, který byl vázán na určitý den v „kalendáři“ . Z koncertování Ritornella jsme již
zvyklí na otevřený a živý program, proto nepřekvapí, že
se postupně mnozí posluchači stávali i účinkujícími. Pánové Bridel, Holan či Michna jsou jistě nadmíru potěšeni,
že i dnes existují „proroci bez titulů“, kteří se s jejich díly
dokáží i po staletích „pomazlit“. A co víc, že to učí i jiné!
Velké poděkování za vydařenou akci také patří malým
flétnistům ze ZUŠ Dačice - Lucii a Kateřině Polákové
a Julii Kučerové, kteří svou hrou uvítali všechny příchozí,
dále majiteli sálu panu Jaroslavu Pokornému a městu
Dačice, které koncert finančně zajistilo.
M. Procházka
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Co se děje ve školce po Vánocích aneb
„Leden – měsíc sněhových vloček“
Krásné dny vánočních prázdnin jsou už za námi a letošní leden zřejmě nezůstane nic dlužen své pověsti mrazivého, zimního měsíce. Náš návrat do školky byl ve znamení zasněžených ulic. Krásně nás provedly obdobím tříkrálovým. Prožitek příběhu byl znásoben výrobou korun
a darů pro tři krále, vyprávěním příběhu a také koledováním ve třídách. Zážitkem byla také prohlídka Betlému
a všech jeho postav v dačickém klášteře nebo v kostele.
Touto návštěvou jsme se rozloučili s vánočním časem
a mezi sněhovými vločkami se pomalu dostáváme k dalšímu období školního roku.
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které druhy opeřených hostů k nám přilétají hodovat. Také
u řeky krmíme hejna kachen a labutí a přitom si prohlížíme podivuhodné ledové stavby, které na tekoucí vodě vykouzlil mráz.
Venku je ale pořád dost mrazivo, proto se rádi vracíme do školky k novým hračkám, které jsme našli pod stromečkem. Protože se líbily i maminkám a tatínkům, pozveme je na společné hraní. Bude to určitě příjemně prožité
odpoledne.
Zima s sebou nepřináší jen sněhové potěšení, ale je také obdobím, kdy se naši předškoláci připravují na další
důležitý životní krok. Blíží se totiž termín z ápisu do školy. Stát se školákem je docela vážná věc. Už nejsme úplně
malí s maminkou po ruce. Musíme předvést, že spoustu
věcí zvládneme sami. T ak třeba víme jak se jmenujeme,
kde bydlíme a kolik je nám let. Umíme zarecitovat básničku i zazpívat písničku, kamarádíme se čtvercem i obdélníkem, víme, že svět kolem nás je plný barev a že naše ruka
má pět prstů. Je toho mnoho, co ještě víme a umíme a proto s napětím očekáváme ten významný den, kdy se otevřou dveře do jiné třídy, ve které bude jiná paní učitelka,
než ta, kterou jsme doposud byli zvyklí vídat každý den.
Je v tom zvědavost i trocha strachu – jaké to asi bude v té
velké škole? Uvidíme v září. Zatím si ještě užijeme zimu
s naší školkou, protože leden, to je přece měsíc sněhových
vloček!
Za Mateřskou školu Dačice Bc. Marie Pelikánová

Zprávičky z DPS Dačice

T aková sněhová vločka není vůbec obyčejná věc. Má
mnoho podob a tvarů, dá se prohlížet a zkoumat pod
lupou, dokud se z ní nestane kapička vody. Pokusům a pozorováním se věnujeme nejen v přírodovědných kroužcích, ale pokaždé, když vyběhneme ven. Když se spojí
mnoho vloček dohromady, už tu máme radost v podobě
sněhové nadílky, a to je přece na zimě to nejlepší. Na
pořádné sáňkování to sice ještě není, ale koule a malinký
sněhulák se už vyrobit dá.
A co teprve mráz – to je radosti na zamrzlém rybníku!
Kdo má čas, bruslí nebo si alespoň vyjde na zimní
procházku. Ani při zimních radovánkách ale nezapomínáme na pomoc přírodě. Připravujeme se na vycházku
ke krmelci, kam doneseme zvířátkům něco na přilepšenou. S pomocí rodičů děti také připravily semínkové saláty pro ptáčky přilétající ke krmítku. Společně jsme je
potom rozvěsili v zahradě mateřské školy a sledujeme,

Dne 27. 12. 2008 se s rokem 2008 rozloučili i obyvatelé pečovatelského domu a obyvatelé města Dačice. Silvestr se konal v DD v Budíškovicích. K tanci hrála známá
kapela pana Doláka a občerstvení připravili všichni zúčastnění.

T aková nálada aby vydržela i celý rok 2009.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska PS Dačice
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Soutěž Europasecura
Studenti našeho gymnázia se v letošním školním roce
prozatím úspěšně účastní celostátní soutěže Europasecura.
Kvalifikačního kola, konaného 6. listopadu, se účastnilo celkem 22 tříčlenných družstev. Do základního prosincového kola postoupilo 11 družstev. Z tohoto kola dokázala postoupit čtyři družstva do krajského kola, do
kterého postupuje celkem deset družstev z celého Jihočeského kraje. Naše postupující čtyři skupiny vedou studenti
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Vojtěch Trčka, Eliška Šimková, Šárka Řimnáčová a Štěpán Trčka.
Krajské kolo se skládá z části písemné a ústní. Písemná část je zaměřena na vypracování specifické bezpečnostní analýzy. Studenti mají za úkol stát se experty na
zahraniční a bezpečnostní politiku a připravit analýzu pro
vládu konkrétní země, pro Evropskou unii či NAT O.
Konečný termín odevzdání práce je 28. února 2009.
Do ústní části krajského kola postupuje pět družstev
s nejlepšími analýzami. Bude probíhat formou prezentace,
oponentury a obhajoby prací. Nejlepší družstvo bude
odměněno postupem do celostátního kola soutěže, které bude probíhat v červnu.
Odměnou pro vítěze pak
bude zájezd do Bruselu
a možnost účastnit se vojenské akce Den pozemního
vojska Bahna 2009 a vyzkoušet si moderní vojenskou techniku. Další info na
www.europasecura.cz.
Držte nám palce !
Vojtěch T rčka

„24 HODINOVKA
NA BĚŽKÁCH“
Ve dnech
21. – 22. 2. 09
pořádá
MONT ANA T K
BRNO

29. ročník
MR horolezců
Na tratích areálu SKI
v Novém Městě na
Moravě.
Přihlášky, informace:
www.volny.cz/montanatk
www.horosv az.cz

e-mail:
montanatk@volny.cz
telefon:
545 212 387
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Exkurze do Evropského parlamentu
ve Štrasburku
Ve dnech 15. - 17. prosince jsme se zúčastnili exkurze
do Štrasburku. T ato exkurze byla, dá se říci, naší „odměnou“ za úspěch v celostátní soutěži Europasecura, která
se týká EU a NAT O. Složení naší výpravy: T ereza Kadrnožková, Filip Pšenčík, Vojta T rčka (sexta, Gymnázium
Dačice) + ped. doprovod Mgr. Naďa Koprová, Mgr. Jana
Vacková Hezinová.

Z Dačic jsme vyjížděli autem okolo třetí hodiny ráno
a do Prahy, odkud odjížděl autobus, jsme dojeli okolo páté. Místní pekárny nás přímo mučily vystaveným zbožím,
a tak jsme ochotně počkali na opožděný autobus a nakoupili jsme si jídlo na dlouhou cestu.
Po cestě jsme stavěli na několika benzínových pumpách, přečetli snad všechny časopisy v autobuse a prošli
německou technickou kontrolou. Po deseti hodinách jsme
přijeli do německého Kehlu a ubytovali se v hotelu Ochsen. Poté jsme se vypravili do Štrasburku, který se nacházel asi půl hodiny cesty od našeho ubytování.
Město bylo vánočně vyzdobeno, a tak jsme si vychutnávali atmosféru blížících se svátků. Na programu byla
večeře v restauraci Gutenberg s panem europoslancem
Hynkem Fajmonem, který nás na návštěvu EP pozval. Z
restaurace jsme odcházeli asi o dvě hodiny později s plnými žaludky a novými informacemi, které jsme získali při
debatě s panem Fajmonem. Potom jsme se vrátili zpět do
hotelu, neboť nás čekal náročný den.
V úterý jsme se hned po snídani vypravili do Evropského parlamentu. Uvítala nás monumentální stavba ze
všech stran obehnaná zátarasy a hlídána policií. Bylo nám
vysvětleno, že se pravidelně při summitech pořádaných
v EP pořádají demonstrace. Několik takových skupin mířících k EP jsme později potkali ve městě.
Po osobní prohlídce jsme absolvovali promítání a seznámení s chodem EU a poté jsme opět debatovali s p.
Fajmonem, který si s sebou přivedl i p. europoslance
Strejčka. Probírali jsme hlavně aktuální ekologický balíček a oba poslance velmi těšil náš zájem.
Následně jsme se přesunuli přímo do jednací síně
a mohli jsme tam vyslechnout řeč francouzského prezidenta Sarkozyho, jelikož se Francie loučila se svým předsednictvím. Oběd jsme měli zajištěný přímo v budově EP
a po něm jme se vrátili zpět do centra, odkud jsme šli na
plavbu vyhlídkovou lodí. Po této naučné hodince jsme
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měli rozchod, prohlédli jsme si vánoční trhy a okolo šesté
hodiny jsme odjeli zpět do ČR.
Návštěva byla rozhodně zajímavá, naučná a také jsme
si moc pochvalovali výbornou organizaci a také pohostinnost. Děkujeme p. europoslanci Fajmonovi za pozvání.
T ereza Kadrnožková

Předvánoční zpívání a hraní
Poslední den školního vyučování v kalendářním roce
2008 patřil na našem gymnáziu již tradičně vánoční tématice. Ve třídách probíhaly vánoční besídky, žáci navštívili
vánoční výstavu v muzeu. Společnou akcí všech žáků
i vyučujících však bylo zpívání na chodbě a schodišti školy. Krásné vánoční melodie si připravili žáci školy pod vedením pana učitele Hergesela, kteří zpívali, hráli na housle, klávesové nástroje a na kytary. K nim se svým zpěvem postupně přidali i další, třeba hudebními předpoklady
méně obdaření jedinci. Výsledkem pak bylo společné zpívání, které znělo chodbami celé budovy. T radičním hostem našeho hudebního setkání byl Žesťový soubor ZUŠ
pod vedením pana učitele Kamínka. V podání hráčů na
žesťové nástroje jsme vyslechli řadu koled a dalších vánočních melodií.

Všem účinkujícím patří poděkování za příjemný zážitek, všichni ostatní účastníci společného zpívání si zaslouží díky za ohleduplné chování.
Marie Míchalová REHABILIT ACE
Lázeňská 678, 394 64 Počátky

RHB Marie Míchalová – Počátky
přijme
fyziote rapeuta/ku na HPP
Te l.: 736 759 884

Rozšíření třídění odpadu
Naše škola je již po dobu několika let zapojena do systému třídění komunálního odpadu. V těchto dnech se sortiment rozšířil ze stávajících PET lahví a použitých elektrospotřebičů o použitý papír a obaly T etra Pak. Stalo se
tak díky účasti naší školy v grantovém programu Jihočeského kraje, jehož odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví nám přidělil speciální nádoby na tříděný
odpad. Nádoby jsou umístěny ve 2. poschodí budovy
gymnázia na chodbě a barevně odlišeny tak, aby bylo
třídění odpadu maximálně usnadněno. Žlutá nádoba je
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určena na použité PET lahve, modrá na papír a červená
slouží ke vhazování Tetra Pakových obalů.
Umístění nádob v prostoru školní chodby doprovází
informační kampaň vysvětlující formou letáčků i informací vyučujících biologie v rámci jejich environmentálního působení žákům smysl, význam a důležitost třídění
odpadu a jeho předávání k recyklaci. Domníváme se, že
pokud se podaří uvést třídění odpadů do života ve škole,
změní se i praxe v této oblasti v mnoha domácnostech.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy
Novoroční občanská půjčka
zaměstnanci, OSVČ i bez DP, důchodci, maminky na MD
Máte exekuci? Jste v bankovním registru? Půjčíme všem!

50 000 – 250 000 Kč
Bez potvrzení příjmů! Vyřízení žádosti do 30 min. zdarma.

Volejte denně: 777 322 488
Šťastný a bohatý život s námi!

Malé ohlédnutí aneb střípky roku 2008
Děkujeme všem návštěvníkům, čtenářům a čtenářkám
za to, že v roce 2008 věděli, kde je knihovna a potřebovali
její služby a těšíme se na setkávání v roce 2009, ať reálné
nebo virtuální a za tím zmizelým rokem nabízíme krátké
ohlédnutí …
§
Knížky – do fondu knihovny přibylo za rok 2008
celkem 1218 svazků knih, což je o 63 svazků méně než za
rok předchozí. Svědčí to o rostoucích cenách knih a i když
se snažíme získávat i další prostředky vedle stěžejního
příspěvku zřizovatele, počet nakoupených knih se snižuje.
Děkujeme za přilepšení rozpočtu na nákup knih f. Centropen a.s. Dačice a f. 2ES Dačice. Vedle knížek si mohou
návštěvníci vybírat i ze 70 titulů časopisů. Do záznamů
o knížkách byly po celý rok 2008 přidávány náhledy obálek, takže pokud si zobrazíte určitý titul, uvidíte i obálku
knížky, jak vlastně v reálu vypadá.
§
Návště vníci – témě ř 27 tisíc návště vníků si nějakým způsobem našlo cestu do knihovny. Nejvíce jich
samozřejmě přišlo fyzicky, přes 20 tisíc, ať si něco půjčit
nebo na internet či na akce, 6 544 návštěvníků využilo
služeb přes we bové stránky knihovny. Nejčastější službou
využívanou na webu knihovny je online katalog, možnost

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 9

prohlédnutí si svého čtenářského konta, informování se
o akcích, možnost prodloužit si výpůjčky či se nechat informovat o tom, kdy uplyne výpůjční lhůta a tím se vyhnout upomínkám. Že obálka prodává knížku se potvrzuje
i například z ankety, která na webu je, z níž vyplývá, že
více než polovina čtenářů a čtenářek si vybírá beletrii podle toho, jak je zaujme obálka.
§
Výpůjčky – celkem 83 182 knih a pe riodik si
půjčili čtenáři a čtenářky za rok 2008. Je to pouze o 941
výpůjček méně než v roce 2007. Co se týče meziknihovních výpůjčních služeb, stále není ve veřejnosti všeobecně
známé, že knížku, kterou nemáme ve vlastním fondu lze
objednat meziknihovní výpůjční službou. Čtenář v tomto
případě přispívá na poštovné. Celkem žádali čtenáři o objednání z jiných knihoven o 149 titulů, kladně vyřízených
požadavků bylo 143. Zvyšuje se počet požadavků na zapůjčení knížky z naší knihovny, jiné knihovny u nás žádaly 144krát.
§
Nejpůjčovanější tituly – v oddělení pro dospělé
byla z beletrie stále nejpůjčovanější knihou Šifra mistra
Leonarda a dále knížky od S. Monyové, B. Cartlandové,
N. Robertsové, J. Fieldingové, H. Longinové, J. Plandyové, D. Morella, S. Sheldona, S. Brownové ad. Z naučné
literatury se nejvíce půjčovaly knížky z oboru psychologie, počítačů a internetu, pedagogiky, sociologie, andragogiky, ekonomie. Z přírodních věd to byly tituly z matematiky, ekologie, rostliny a živočichové. Knížka Václava
Klause „Modrá, nikoli zelená planeta“ byla např. půjčena
v loňském roce 8krát. Dále byl zájem o úpravy zahrad,
kuchařky, úpravy a rekonstrukce bytu, domácí recepty
proti nemocem či kočky a psy. Z oborů kolem umění to
byly nejrůznější příručky k vlastní tvorbě, fotografie.
Z knížek o sportu např. jóga a cyklistika. Co se týče zeměpisu a dějepisu, je zájem o nové cestopisy, průvodce, osudy slavných lidí. Např. knížka Aleny Štrobové „První dámy“ se půjčila 9krát.
U dětí se vedle doporučené četby stále hodně čtou
knížky L. Lanczové, P. Braunové a zahraniční autoři,
např. T. Brezina, A. Marliese, C. von Kessel, I. Carmody
nebo R. Dahl. Přesto si stálou oblibu drží např. české pohádky K. J. Erbena, což mě velice těší. Z naučné literatury
se půjčovaly knížky o zvířatech, o řešení problémů, záhady, knížky o historii. Např. krásně vypravená knížka „Bojovníci“ od J. Harpura byla půjčena 12krát.
§
Akce – nechci vypočítávat vše, co se v knihovně
událo. Chci se jenom zastavit u několika zajímavých počinů: navštěvované jsou besedy o cestování, v roce 2008
se mohli naši návštěvníci dozvědět nové informace např.
o Novém Zélandu, Austrálii nebo Jordánsku. Pokračovalo
školení základů práce s počítačem, spousta akcí byla připravena pro děti. V této souvislosti chci velice poděkovat
paní Jahelkové a Tyláčku za spolupráci. Knihovnu navštívila autorka knížek pro děti a mládež P. Braunová, básníci
V. Janota a M. Veselá Jirousová. Děkuji za spolupráci základním školám ve městě, gymnáziu, městskému kulturnímu středisku, knihkupectví Ládi Hejla a nakladatelství
Dauphin, a všem spolupracovníkům, radním a zastupitelům za podporu.
Mgr. Zdeňka Chadimová, MK Dačice

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

1/2009

Informace z knihovny, pozvánky
Podoby současné lite ratury pro dě ti a mládež –
knihovna stře da 11. února dopoledne
Zveme maminky a všechny zájemce o současnou literaturu pro děti a mládež na přednášku dr. Martina Reissnera z Masarykovy univerzity v Brně. Povídání nazvané
Podoby současné literatury pro děti a mládež bude věnováno aktuálním otázkám písemnictví pro děti a mládež.
Dozvíme se o nových kvalitních publikacích pro děti od
nejmenších čtenářů po mládež. Přednášející Martin Reissner (1969) vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a český jazyk a literaturu a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě MU, kde také
vyučuje literaturu 19. století a dětskou literaturu.
Panenky pro UNICEF - Adoptuj panenku a zachráníš dítě
Protože se množily dotazy, zda zase budeme šít panenky, rozhodli jsme se zapojit již potřetí do projektu Dětského fondu OSN – UNICEF. Cílem projektu „Adoptuj
panenku a zachráníš dítě“ je získat finanční prostředky
pro celosvětovou očkovací kampaň UNICEF, a to za použití symbolu, který znají všechny děti na světě – panenky.
Hlavní myšlenka projektu spočívá v tom, že každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v rámci očkovací
kampaně UNICEF v rozvojových zemích proočkováno
proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám.
Všichni, kteří budou mít o střih na panenku a další informace zájem, najdou je v naší knihovně, v dětském oddělení, kam všechny zájemce zveme. Pokud se rozhodne
i nějaká paní učitelka šít se svou třídou, stačí přijít. Panenky je možné šít od února do dubna 2009, na konci
dubna vyplníme panenkám rodné listy a společně je na začátku května odešleme.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice
Nová slu žba energeti cké společnos ti E.ON,
díky které budete mít Vaše en ergetické zál eži tosti pod
kontrolou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Slu žba Energie 24 nab ízí možno st pru žnější komunikace v případě
plánovaného přerušení dodáv ky elektřiny do Vašeho místa spotřeby
elektřiny .
Prostřednictvím automaticky zaslané zprávy dostanete individuální
upozornění na chy stané přerušení dodávky elektřiny , které se týká právě
Vašeho místa spotřeby . Můžete si sami nastavit, kam Vám bude tato
informace zasílána – na SM S, e-mail nebo fax. U ž se Vám nestane, že
by ste o přerušení dodáv ky ele ktřiny nevěděli s předstihem. Slu žba je
určena pro záka zníky spo lečnosti E. ON Energie, a.s. z řad firem, organizací a velkoodběratelů, kteří mají zájem být informováni o p lánovaném
přerušení dodáv ky elektřiny .
Máte-li o služb u Energie 24 zájem, informujte se u svého manažera

obsluhy nebo kontaktujte E.ON Zákaznickou linku 840 111 333.

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Ohlé dnutí za Dnem ote vřených dveří
Velmi nás potěšil velký zájem veřejnosti o Den otevřených dveří, který naše škola pořádala v předvánočním
čase v pátek 12. prosince 2008. Celkem jsme přivítali více
než 200 návštěvníků. Mohli si projít naše učebny, sezná-
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mit se s prací některých zájmových kroužků a prohlédnout
si malou výstavu výrobků vytvořených dětmi v rámci projektového dne Vánoce, jenž dni otevřených dveří předcházel.
Největším lákadlem pro návštěvníky byla ale vánoční
besídka, kterou s žáky 1. stupně připravily jejich paní učitelky a vychovatelky ze školní družiny, a divadelně taneční vystoupení žáků 1. a 2. stupně, pořádané v malé tělocvičně.
Mgr. Bohumil Havlík
Přijímací řízení na stře dní školy
S blížícím se pololetím žáci devátých tříd nejen vylepšují prospěch, ale dokončují společně s rodiči výběr středních škol a příslušných oborů. Vzhledem ke změnám, které platí pro přijímání žáků do 1. ročníku středních škol od
školního roku 2009/2010, ve stručnosti připomínáme ty
základní.
Žáci si mohou již pro 1. kolo přijímacího řízení podat
přihlášky na tři školy najednou. S vyplněním přihlášky
žákům pomůže výchovný poradce.
Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky a jejích termínech, kritériích a o počtu přijímaných uchazečů zveřejní
ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení do
31. 1. 2009.
ü Do 15. 3. 2009 obdrží zákonný zástupce zápisový
lístek.
ü Uchazeč odevzdá přihlášku řediteli střední školy
do 15. 3. 2009.
ü Přijímací zkoušky se budou konat v pracovních
dnech v termínech od 22. 4. 2009 do 7. 5. 2009.
Poz vánku k přijímací zkoušce pro 1. kolo přijímacího
řízení posílá ředitel střední školy 14 dní pře d jejím konáním.
Ředitel střední školy zveřejní ve zkrácené lhůtě do
3 pracovních dnů po posledním termínu stanoveném pro
konání přijímací zkoušky přehle d přijatých a ne přijatých žáků.
Uchazeč se musí rozhodnout, kterou školu si vybere,
a na ni odešle z ápisový lístek do 5 pracovních dnů ode
dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí.
Pokud si uchazeč i po odevzdání zápisového lístku
svoji volbu rozmyslí, lze tento zápisový lístek, o který písemně požádá ředitele střední školy, „pře dat“ na jinou
stře dní školu. V tom případě uchazeč, popřípadě zákonný
zástupce podepíše zrušení zápisu na zápisovém lístku a ředitel zápisový lístek vydá uchazeči nebo zákonnému zástupci.
V dalších kolech je již možno podat libovolný počet
přihlášek.
Změny jistě pomohou žákům základních škol při volbě střední školy, ale přinesou i řadu nepříjemností samotným středním školám. Rodiče i žáci se mohou s případnými dotazy obracet na výchovného poradce.
Správnou volbu přeje žákům 9. tříd
Mgr. Pavel Janda,
výchovný poradce, ZŠ Boženy Němcové
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Obrázkové okénko ZŠ Komenského:
Město andělů
Už jste někdy viděli na
vlastní oči anděla? A co teprve
několik andělů najednou?
V městské knihovně doslova ze dne na den vyrostlo
tajuplné andělské město. Nebeské stavby spletené ze sněhových vloček, dešťových kapek či vzdušné pěny se pnou
na oblačných lukách. A nad
tou nadpozemskou nádherou
poletují andělská stvoření, která jakoby splývala s oblohou...
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Komenského

Co bylo a co bude
v dačickém městském muzeu - I
V muzeu a galerii byl v roce 2008 velmi slušný zájem
o výstavy a expozice, návštěvnost 11 281 je o více než
jeden tisíc osob vyšší než v roce 2007.
Proběhlo zde celkem devět zajímavých výstav. Nejnavštěvovanější byla letní výstava s názvem: „Kouzelný
svět loutek“, která trvala přes dva měsíce a zhlédlo ji
4 044 malých i velkých návštěvníků. Hned za touto výstavou se na druhém místě umístila jarní s názvem: „Co
dokážou šikovné ruce “, kterou obdivovalo 2 075 osob.
Nejoriginálnější vystoupení na vernisáži jsme zažili
26. dubna.
Největší nápor nás zastihl o Vánočním jarmarku v neděli 14. prosince, kdy prošlo 950 lidí, stejně jako o Velikonočním jarmarku 16. března, kdy bylo u nás nakupovat
i sledovat šikovné řemeslníky 890 osob, nápor byl také
o Dačické muzejní noci 24. května (250 lidí).
Největší denní návštěvnost v létě byla v
úterý 8. 7., kdy přišlo
155 lidí. Nejoblíbenějším místem muzea se
přes léto stal již tradičně
koutek na hraní a malovaní pro malé (i velké)
návštěvníky.
Všechny lákala do muzea kostka cukru, stále více návštěvníků má již o dačickém prvenství informace.
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Nejvíce se prodávaly suvenýry s kostkou cukru, barevné skleněné pecky janštejnského skláře Miloslava
Dvořáka, malé knížečky – leporela hradů a zámků ČR.
Koncem roku muzeum vydalo knihu dobových fotografií
a pohlednic Dačické album I. Jindřichohradecký konzervátor Luděk Fiala nám krásně opravil sedm pušek ze
sbírky zbraní.
Ve sbírkách muzea a galerie je zapsáno 17 833 inventárních čísel sbírkových předmětů.
Kdy se k nám můžete podívat v roce 2009?
Muzeum s galerií je otevřeno pro běžný návštěvnický
provoz celoročně. Zavírací den pondělí.
leden - únor: út - pá
9 - 12, 13 - 16 h
březen, listopad, prosinec: út - pá
9 - 12, 13 - 16 h
neděle a svátky
13 - 16 h
duben, květen, září, říjen: út - ne
9 - 12, 13 - 16 h
červen - srpen: út - ne
9 - 12, 13 - 17 h
Kolik u nás z aplatíte za vstupné?
prohlídka celého muzea včetně výstav
30 Kč
snížené (studenti ZŠ, SŠ, VŠ, SOU, důchodci,…) 15 Kč
výstavy: plné
15 Kč
snížené
10 Kč
děti do 6 let mají vstup do expozic a na výstavy volný
Kdy můžete přijít do studovny?
Knihovna se studovnou je otevřena pro veřejnost ve
II. patře Městského muzea a galerie v Dačicích v úte rý až
pátek od 9 do 12 a od 13 do 16 h (po tel. domluvě i mimo uvedenou dobu).
Ve studovně najdete bohatý výběr časopisů historického, vlastivědného, výtvarného a dalšího zaměření: Český časopis historický, Český lid, Numismatické listy,
Vlastivědný věstník moravský, Vlastivědný sborník Vysočiny, Zprávy památkové péče, Ochrana přírody, Z jihočeského národopisu, Umění, Antique, Ateliér, Dačický
zpravodaj od r. 1972, Listy jihozápadní Moravy, …
Fond odborné knihovny má více než 7 000 svazků širokého zaměření, dále nabízí starší ročníky odborných časopisů a novin, jako: Časopis Matice moravské, Od Horácka k Podyjí, Dačické listy vycházející na přelomu 19.
a 20. století, základní knihy k historii regionu a města.
K dispozici je jmenný a předmětový katalog.
Výpůjčky formou prezenčního studia ve studovně
muzea. Možnost kopírování - formát A3, A4.
Kontakt: Havlíčkovo nám. 85/I, 380 01 Dačice
T el. 384 422 493, 722 012 146, fax 384 423 626, E-mail:
muzeum.dacice@seznam.cz, www.muzeumdacice.cz.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

MěKS

M MaG
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30. 1. a 31. 1. v 19:30 h a 1. 2. v 17:00 h
ABSURDISTÁN
Film SRN
Vstupné 65 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

6. 2. a 7. 2. v 19:30 h a 8. 2. v 17:00 h
VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Film ČR
Vstupné 65 Kč

13. 2. a 14. 2. v 19:30 h a 15. 2. v 17:00 h
HLÍDAČ č. 47
Film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeži do 15 let nevhodné

20. 2. v 17:00 h, 21. 2. v 17:00 a v 19:30 h
MADAGASKAR 2
Film USA
Vstupné děti 35 Kč, dospělí 65 Kč

15. února – 22. března 2009
Vlastimil Sítař – fotografie
Rudolf Procházka - plastiky
Slavnostní zahájení v neděli 15. února ve 14:00 h, výstava bude otevřena do 22. března 2009.
Út - pá 9 - 12, 13 - 16, neděle 13 - 16 h
22. února 2009 od 14:00 h
Masopustní obchůzka městem
Masopustní průvod se uskuteční na Palackého náměstí. Sraz masek je ve 13:30 h v Městském kulturním středisku.
Masky do průvodu jsou zvlášť vítány!!! Pořádají MMaG, MěKS, DS Tyl, Tyláček a SDH Dačice. Hudba a občerstvení zajištěno.
13. února 2009
Hasičský bál
Hudba: Kalíšci
Hlavní sál MěKS

6. února 2009
Maturitní ples SŠTO Dačice
Hudba: Portál
Hlavní sál MěKS
18. února 2009 ve 14:30 h
Dětský karneval
Pořádá: DDM + MěKS
Hlavní sál MěKS, vstupné 10 Kč

20. února 2009 ve 20:00 h
Diskoples
Vstupné 100 Kč
Hlavní sál MěKS

27. února 2009 ve 20:00 h
REFLEXY – taneční zábava
Vstupné 80 Kč
Hlavní sál MěKS

