MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vy dává Městský úřad Dačice
Číslo 12/2008

Vánoční zamyšlení
Vážení spoluobčané, s opakující se pravidelností přichází
vánoční svátky a Nový rok. Ne
jinak je tomu i letos.
Uplynulý rok končí novou
nadějí i očekáváním toho příštího. Klasická tvář Vánoc doznala
za posledních pár let celou řadu
změn. Klasické tradice a symboly sice stále přetrvávají, ovšem také se vyvíjejí, existují
různé zvyky, mýty, pověry a hity. Opakování je příjemné, nesmí se ale stát povinností. Na Vánoce přibývá
pozvolna dne, a již to povzbuzuje k veselejší náladě.
Právě v této adventní době by si každý z nás měl
umět nalézt čas a zamyslet se nad svým „já“ . Vánoce
jsou časem lásky a pospolitosti, ale také příležitostí ke
změně a k různým předsevzetím. Vánoce jsou sice pro
mnohé konzumní svátky, ale také tu je možnost dohnat
to, na co nemají lidé po celý rok čas. Během svátků máme dostatek času přemýšlet nad svým životem a nad tím,
jak bychom chtěli, aby naše bytí vypadalo.
Snažme se zbavit zbytečných starostí a obav, mít
dobrou náladu, myslet pozitivně, strávit tyto chvíle se
svými blízkými v klidu a pohodě. Vždyť čas nejde zastavit a vrátit.
Je to doba i na procházky, návštěvy přátel, kulturu,
duchovní rozjímání, zimní sporty a aktivní odpočinek.
Dokázat prožít Vánoce v odpuštění i porozumění, které
tak těžko hledáme v průběhu roku. Šťastný je pak ten,
komu se to podaří ve chvíli, kdy chceme jeden druhému
udělat radost. Vybíráme nejhezčí dárky pro naše blízké,

Zdarma do kaž dé rodiny
Prosine c 2008
ale věřte, kolikrát by stačila jen vlídná slova pro navození té nejkrásnější pohody svátků.
Mám pocit, že zapomínáme na čas, který je pro náš
život vyměřen. Dohadovat se, co by bylo - kdyby.... Co
se stalo je minulost a nedá se vrátit. Každý máme nějaké
životní zkušenosti, názory, postoje. Něčím jsme v životě
prošli, právě prožíváme něco, co má vliv na naše názory,
postoje i charakter. Mnohé je ovlivněno vzděláním, dovednostmi, schopnostmi i možnostmi. Důležitá je i ta
pověstná kapka štěstí. Máme právo a možnosti si stanovit
své cíle a ty prosazovat, mít plno ideálů a nadšení. Občas
člověk potřebuje slyšet ty nejobyčejnější pravdy. Mnozí
máme šanci začít znovu a lépe, napravit, co se v životě
nepodařilo, či dokonce zkazilo. Život má takový smysl,
jaký mu dáme. Změna je život, člověk se nesmí zastavit
a hledět jen do minulosti. Všechno nejde hned - samo
a bez píle, odříkání, kompromisů. Brát ohled na druhé,
snažit se jim vycházet vstříc a respektovat. Krotit emoce,
dokázat navazovat dobré vztahy s druhými.
Bohužel život není to, co chceme, ale co máme. Sladit víru s životem, propojit ideály s realitou, ustát vzestupy a pády i občanské postoje. Právě s přibývajícím věkem si uvědomuji, jak je čas vzácný a že je třeba s ním
hospodařit. Ve skutečnosti nám nepatří nic víc, jen čas
nám daný, vyměřený. Důležité je dobré zdraví. Zde peníze i majetek nejsou nic platné. Bohužel, většinou nad
tímto přemýšlíme až se dostaneme pro nás do těžké životní situace. Vánoce jsou pak ta pravá doba k hlubšímu
zamyšlení.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem
popřál příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce
hodně pracovních i osobních úspěchů, zdraví i spokojenosti, klid v duši, lásku v srdci, úctu a porozumění.
Rudolf Hájek, starosta
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 13. zase dání konaném 3. 12. 2008 mimo jiné:
• schválilo rozpočet města na rok 2009 v těchto objemech: příjmy 134.874,81 tis. Kč, výdaje 169.956,21
tis. Kč, schodek rozpočtu -35.081,40 tis. Kč, splátky
přijatých úvěrů a půjček -6.654,30 tis. Kč, úhrada
schodku – úvěr na rekonstrukci sportovní haly Kč
25.000,00 tis., úhrada schodku – finanční prostředky
z minulých let 16.735,70 tis. Kč
• schválilo rozpočtový výhled města na roky 2010-2013
• schválilo rozpočtové opatření č. 23/2008 v těchto objemech: příjmy 967,00 tis. Kč, výdaje 696,00 tis. Kč,
přebytek 271,00 tis. Kč
• schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad, na základě které se stanovuje
poplatek na Kč 480,-- na jednoho poplatníka
• schválilo prodej domu čp. 96/I a 229/I na Havlíčkově
náměstí včetně pozemků p.č. 840 o výměře 1106 m2
a p.č. 842 o výměře 204 m2 za nabídnutou kupní cenu
ve výši Kč 3.050.000,-• schválilo záměr prodeje části pozemku v obci a k. ú.
Dačice p.č. 1539/1 o přibližné výměře 1722 m 2 (Vápovská ulice proti Penny marketu)
• schválilo směnu pozemků v obci a k. ú. Dačice mezi
Městem Dačice a Jihočeským krajem, které byly dotčeny stavbou „Rekonstrukce silnice II/416 a III/
40625“
• schválilo realizaci investiční akce spolufinancované
z ROP NUT S II „Odpočinková zóna Nivy Dačice“,
předfinancování projektu v plné výši a dofinancování
projektu ve výši 7,5 % ze způsobilých výdajů
• schválilo „Plán financování a realizace obnovy kanalizací pro město Dačice na období 2009 – 2018“
• schválilo změnu územního plánu č. 9, která se týká
pozemků v lokalitě Za školou. Změnou č. 9 bude nově vymezena zastavitelná plocha a změněny funkční
plochy orná půda, nízká zeleň a zahrada na funkční
plochu nízkopodlažní bydlení městského typu.
• schválilo názvy nových ulic v nové lokalitě postavených rodinných domů – ulice Járy Cimrmana a ulice
Za Školou
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nouzi dle zákona č. 111/2006 Sb., dále rodinám, jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči
dle zákona č. 108/2006 Sb., a dále dvěma rodinám
s větším počtem dětí
• schválila Operační plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2008/09
• schválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
uzavřené s T echnickými službami Dačice s. r. o. na
pronájem sportovní haly, kterým se přerušuje účinnost smlouvy na období rekonstrukce sportovní haly,
tj. od 1. 1. 2009 do vydání kolaudačního souhlasu
na své 54. schůzi konané 10. 12. 2008 mimo jiné :
• schválila zadání veřejné zakázky na poskytnutí úvěru
na předfinancování akce Rekonstrukce sportovní haly
• nevydala souhlas PP Hospitals, s.r.o. se změnou užívání místností v areálu nemocnice Dačice na pokoje
k hospitalizaci pacientů a na kanceláře vedení PP Hospitals, s.r.o.
• projednala kalkulace ceny vody a stočného pro r. 2009
• schválila návrh cenové přílohy pro rok 2009 ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem mezi Městem
Dačice a firmou .A.S.A. Dačice
• schválila nový organizační řád MěÚ Dačice platný od
1. 1. 2009

Vítání občánků
Dne 29. 11. přivítal starosta města pan Rudolf Hájek
společně s dětmi z MŠ v Bratrské ul. občánky: Annabellu
Vrbovou, Emu Míchalovou, Adama Doupníka, Martinu
Plachou, Terezu Dvořákovou, Ivoše Budíčka, Martina Jakubce a Lukáše Loose.

RADA MĚSTA
na své 53. schůzi konané 26. 11. 2008 mimo jiné :
• schválila rozpočtové opatření č. 22/2008 v těchto objemech: příjmy 39,00 tis. Kč, výdaje 39,00 tis. Kč
• schválila směrnici č. 2/08 k provedení inventarizace
majetku města k 31. 12. 2008
• neschválila uzavření dodatku na prodloužení nájemní
smlouvy na byt č. 3 o velikosti 3+1 v ulici U Nemocnice č. 86
• schválila poskytnutí jednorázových mimořádných sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány rodinou v hmotné
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 12/2008. Ročník třináctý. 12 čísel ro čně. Zdarm a. Náklad: 3000 výtisk ů. Předseda 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.
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I o vánocích vznikají odpady, …

V T OMT O ČÍSLE SE DOČT ET E:
Rozpočet města na rok 2009
Parkování na Palackého náměstí v r. 2009
Úspěch aranžérek SŠT O na FestArt 2008
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Adventní čas v mateřské škole
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Úprava úředních hodin 31. 12. 2008
Úřední hodiny Městského úřadu v Dačicích
budou z provozních důvodů ve středu 31. 12.
2008 od 8:00 do 12:00 h.

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 14/08 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice odboru
dopravy, evidence řidičů
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 29. 12. 2008
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
Výhoda: praxe ve veřejné správě
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 státní správy na úseku dopravy
a řidičů
Místo výkonu práce : správní území městského úřadu
s rozšířenou působností
Zařazení: 7. platová třída dle nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody (nejpozději 1. 2. 2009)
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců n ebude uzavřena pracovní smlouva.

... a proto nabízíme všem čtenářům několik užitečných informací.
• Svoz komunálního odpadu, který měl proběhnout ve
čtvrtek 1. ledna 2009, se uskuteční až v sobotu 3. ledna 2009 (týká se místních částí Dolní Němčice
a Prostřední Vydří). T ermíny dalších svozů z ůstávají
beze změny.
• Svoz odstrojených vánočních stromků provedou pracovníci T echnických služeb Dačice v pondělí 12. ledna 2009. Žádáme občany, aby vánoční stromky odložili nejpozdě ji v ne děli 11. ledna 2009 na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů. Svoz vánočních stromků bude probíhat pouze na územ í města
Dačice.
Sbě rný dvůr odpadů - provoz ní doba
24.12.2008
25.12.2008
26.12.2008
27.12.2008
08:00 h - 16:00 h
28.12.2008
29.12.2008
08:00 h - 16:00 h
30.12.2008
08:00 h - 16:00 h
31.12.2008
08:00 h - 16:00 h
01.01.2009
02.01.2009
08:00 h - 16:00 h
03.01.2009
08:00 h - 16:00 h
RNDr. Jaroslav Horák, odbor životní prostředí

Změny na bytovém odboru
Od 1. ledna 2009 budou do kompetence bytového odboru MěÚ Dačice převedeny nebytové prostory pronajímané městem Dačice. Tato změna přináší i to, že na bytový
odbor od 1. ledna 2009 přechází Ing. Jiří Koudelka, který
doposud pracoval na odboru správy majetku MěÚ Dačice.
Bytový odbor MěÚ Dačice přeje všem nájemníkům
městských bytů radostné Vánoce a šťastný Nový rok 2009.
Martina Bénová, vedoucí bytového odboru

Telefonní čísla dispečinku
sanitních vozů
Pracovní den
od 7:00 do 15:30

V době pohotovosti:
Pracovní den
od 15:30 do 7:00
Sobota, neděle
a o svátcích
Rychlá záchranná služ ba

384 420 450
384 422 301
602 562 259
(dispečerka – mobil)
384 422 301
602 562 259
(dispečerka – mobil)
155
Josef Uchytil, APROPO Uch ytil
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Na bí dka pr oná jmu volné h o by tu
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský
úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu volného
bytu

č. 2 , ul . Ni vy, č. p. 1 6 1 , Dačice IV
1 +0 o ve lik ost i:
P ok o j s k uc hy n í
2 4 ,6 0 m 2
P ř e dsíň
4 ,3 4 m 2
Ko up e ln a
3 ,5 9 m 2
WC
0 ,8 6 m 2
Ko mo r a
1 ,1 7 m 2
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 2. 2009 – do 31. 9. 2017, s tím ze zájemců, který
si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy
a současně vysloví souhlas se zaplacením pře dplace ného nájemného ve výši 52 000,- Kč. Při podání nabídky složí zájemci jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15 000,- Kč, na pokladně MěÚ v Dačicích
nebo bezhotovostně na účet Města č. účtu 6015063143369/0800, variabilní symbol 161002.
Vylosovanému zájemci bude při uzavření nájemní
smlouvy zaplacená jistota odečtena z předplaceného nájemného až do jejího vyčerpání. V případě, že vybraný
zájemce od své nabídky odstoupí nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu městskou radou, zaplacená jistota se nevrací. Zájemcům,
kteří nebudou vybrání, bude zaplacená jistota vrácena.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2. 2009
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené
„Ne otvírat – pronájem bytu č. 2, Dačice 161/IV“
nabídku předplaceného nájemného v celkové částce
52 000,- Kč a vylosuje si první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Kone čný termín pro podání ž ádosti:
7. 1. 2009 do 13.00 h
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu s žádným zájemcem.

strana 4

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 15/08 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice odboru
dopravy, evidence vozidel
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 29. 12. 2008
Požadavky:
• minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
technického směru
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• 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
Výhoda: praxe ve veřejné správě, řidičský průkaz do
skupiny C
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 státní správy na úseku dopravy
Místo výkonu práce : správní území městského úřadu
s rozšířenou působností
Zařazení: 7. platová třída dle nařízení vlády č.
564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody (nejpozději 1. 2. 2009)
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců n ebude uzavřena pracovní smlouva.

Čes komoravs ká myslivecká jednota
okresní myslivecký spolek v Jindřichov ě Hrad ci
střelecká sekce Dači ce
pořádá střeleckou soutěž
NOVO ROČNÍ POH ÁR 2009 - X. roční k
střelni ce Dačice - Zahrádecký les
dne 10. ledna 2009 od 9:00 hodin
Závod je vypsán na:
Baterie lovecká Laporte + Double
10 + 10 terčů
Lovecké kolo
20 terčů
Občerstvení zajištěno, parkování vozidel bezplatné, závod je
dotován hodnotnými cenami. Na Vaši účast při novoročním
soutěžení v Dačicích, v příjemném prostředí, se těší členové
střelecké sekce Dačice a OMS ČMMJ - Jindřichův Hradce
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Rozpoče t měs ta Dačice na rok 2009
Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání,
které se konalo 3. prosince 2008, rozpočet města Dačic na
rok 2009 jako schodkový v těchto objemech:
příjmy
134 874,81 tis. Kč
výdaje
169 956,21 tis. Kč
schodek rozpočtu
-35 081,40 tis. Kč
splátky přijatých úvěrů a půjček
-6 654,30 tis. Kč
úhrada - úvěr na sportovní halu
25 000,00 tis. Kč
úhrada - prostředky minul. let
16 735,70 tis. Kč

Daňové příjmy

Převody z vlas t. fondů a hosp. činnosti

90 837,00
358,00
163,00
6 650,60
1 545,00
5 105,60
806,50
805,00
361,00
1 016,00
10 160,10
4 800,00
4 618,50
9 418,50
110 415,60
20 910,30
664,00
21 574,30
2 884,91

Příjmy celkem

134 874,81

Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od přísp ěvkových organizací
Příjmy z pronájmu maj etku
příjmy z pronáj mu poz emků (i lesy,rybní ky)
příjmy z pronáj mu ostatních nemovitostí
Příjmy z úroků a realizace finan č. majetku
Přijaté sankční platby a vratky
Ostatní nedaňové příjmy
Přijaté spl átky půjček

Nedaňové příjmy

K hlavním záměrům letošního roku patří:

• podpora základních škol, mateřských školek a školních
jídelen, pro které je v rozpočtu vyčleněna částka 13,31
mil. Kč,
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací (na realizaci PD i vlastní investiční práce se počítá s 22,22 mil. Kč, na jejich údržbu včetně čistoty pak
ještě s dalšími 5,32 mil. Kč),
• podpora vodního hospodářství zejména odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) a odbahnění rybníků v investicích částka 6,03 mil. Kč v běžných výdajích
ještě 0,73 mil. Kč,
• podpora sportovních a volnočasových aktivit – v investičních výdajích částka 38,13 mil. Kč, v běžných výdajích částka 2,43 mil. Kč,
• podpora kultury s celkovými výdaji 9,73 mil. Kč,
• podpora zájmové činnosti - různých spolků a sdružení
rozpočtovaná ve výši 0,7 mil. Kč,
• podpora různých forem bydlení v investicích ve výši
0,90 mil. Kč a v běžných výdajích 1,89 mil. Kč,
• půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1,0 mil. Kč.

Příjmy

tis. Kč

Dan ě z příjm ů fyzi cký ch osob
daň ze závisl é činn osti a funkčních požit ků
daň ze samo statné výděl ečné činnosti
daň vybíraná sráž kou - z vláštní sazba
Dan ě z příjm ů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přid ané ho dnoty
Správní po platky
Poplatky za zn ečišťov ání životního
prostředí
poplatky za uklád ání odpad ů
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za ko munální odpad
Ostatní daně a poplatk y
poplatek ze psů
poplatek za užívání veř ejného prostranství
poplatek ze vstu pn ého
poplatek z výherní ch hracích přístrojů
Výtěžek z výh erní ch hracích přístrojů
Příjmy za řidi čsk á oprávnění
Daň z nemo vitostí

19 100,00
13 900,00
4 200,00
1 000,00
24 000,00
18 500,00
5 500,00
28 300,00
4 290,00
8 455,00
5 000,00
5,00
3 450,00
1 015,00
305,00
125,00
35,00
550,00
302,00
375,00
5 000,00
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Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvesti ční dotace
Investiční dot ace celkem

Přijaté dotace

Výdaje

tis. Kč

Lesní hospodářství
Turismus, cestovní ruch
Pozem ní komunikace - doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost
Zdravotni ctví - nemocni ce
Rozvoj bydl ení a bytové hospodářství
Příspěvek na koupi pozemku - Nivy
Půjčky z Fondu rozvoje bydl ení
Veřejné osv ětlení – provoz a údržba
Pohřebnictví
Správa nem ovitostí v majetku města
Daň z přidané hodnoty - nadm ěrný odpočet
Ochrana ži votního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na kri zové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa
Příspěvky občanským sdružením
Poplatky bankám
Daň z příjmů právni ckých osob za obec

55,00
472,00
5 321,00
730,30
12 496,90
9 734,00
2 430,00
3 705,00
1 171,00
720,00
1 000,00
1 950,00
580,00
350,00
- 2 185,00
7 430,00
1 096,31
250,00
2 738,00
523,70
40 644,00
700,00
100,00
5 500,00
97 512,21
375,00
500,00
20 760,00
80,00
160,00
200,00
300,00

Běžné výdaje
Lesní hospodářské osnovy
Nákup maj etkových podílů - m ěstské lesy
Rekonst rukce kom unikace Č. vrch I. etapa
PD - chodní k Dolní Němči ce
PD - parkovací stání ul. Dlouhá, Máchova
PD - rozší ření křižovatky Jemni cká ul.
PD - spoj. komunikace Jiráskova - Havlíč.
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Zpev něn á plo cha p ro MěÚ - starý zámek
PD - silnice II/151, Kapetova ul.
PD - vodovod Lip olec
PD - vodovod Bílkov, posílení tlaku
Kan alizace a vo dovod Kapetova
Kan alizace Za lávk ami včetně septiku MŠ
Kan alizace Borek - rozší ření
ČOV Toužín - spl átka
Odb ahn ění rybník a Sládek
PD - odbah nění rybník a v Hostkovi cích
Rekonst ruk ce rampy Školní jídel ny Dači ce
ZŠ Kom. - reko nstruk ce učebny chemi e
ZŠ Kom. - vizuali zer
ZŠ Kom. - interaktivní tabul e
ZŠ Kom. - výměn a oken, dveří u příst avby
Odpo činkov á zóna Ni vy
Rekonst ruk ce spo rtovní haly
Sportoviště u letní ho koupališt ě
PD - ZTI sídliště rod. domků - Za školou
M. Pěčín - rekonstr. školy na OK,knihovnu
VO - ul. Mikšíčko va, Na Příkopech
VO - PD Za Láv kami
VO - PD Peráček
Nový územní pl án
Pasport kom unikací a zel eně
Nák up nemo vitostí dle potřeby
PD - dům pečov atelsk é služby
Studie protipov odňo vého opat ření
Propojení čp. 1/I a 2/I
Nák up autom obilu pro pot řeby MěÚ

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKE M

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

12/2008
200,00
520,00
200,00
40,00
1 000,00
800,00
1 000,00
1 940,00
1 000,00
55,00
300,00
171,00
46,00
79,00
215,00
4 930,00
32 607,00
600,00
896,00
200,00
500,00
20,00
50,00
80,00
500,00
500,00
470,00
400,00
350,00
400,00
72 444,00
169 956,21

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu na rok 2009
PŘÍJMY

tis. Kč

Daň ové příjmy

90 837,00

Ned aňo vé příjm y
Kapit álov é příjmy
Přijaté dot ace

10 160,10
9 418,50
21 574,30

Převody z hospo dářsk é činnosti

Příjmy ce lke m
VÝDAJ E

2 884,91

134 874,81
tis. Kč

Běžn é včetn ě

97 512,21

Kapit álov é výd aje

72 444,00

Výdaje celkem
RO ZDÍL

169 956,21
tis. Kč

Příjmy celk em

134 874,81

Výd aje celk em

169 956,21

Roz díl (příjmy - výdaje )

-35 081,40

FINANCO VÁNÍ
Splátky půjček z p ředchozí ch let
Úvěr na sportovní halu
Finanční prostředky z minulých let

FINANCO VÁNÍ CELKEM
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tis. Kč
- 6 654,30
25 000,00
16 735,70

35 081,40

Schodek rozpočtu je 35 081,40 tis. Kč. Současně je město zavázáno hradit splátky přijatých půjček a úvěrů ve výši
6 654,30 tis. Kč. Pro pokrytí potřeby úhrady schodku
rozpočtu a splátek půjček je počítáno s použitím vlastních
prostředků z přebytku minulých let ve výši 16 735,70 tis.
Kč a s použitím účelového úvěru na financování akce Rekonstrukce sportovní haly ve výši 25 mil. Kč.
Je důležité zdůraznit, že tento úvěr se týká předfinancování projektu z prostředků Regionálního operačního programu NUT S II Jihozápad, konkrétně projektu na Rekonstrukci sportovní haly. Město uhradí celou hodnotu díla ze
svých prostředků a po ukončení a vyhodnocení akce do
6 měsíců obdrží dotaci na tuto akci právě ve výši 25 mil.
Kč. T a bude použita jako jednorázová mimořádná splátka
úvěru. T ím bude úvěr jednorázově splacen v roce 2010.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 16/08 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice odboru
kultury a cestovního ruchu infocentrum
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
te rmín podávání žádostí do 9. 1. 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 anglického jazyka
Výhoda: znalost německého jazyka
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 činností 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.
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Parkování na Palackého náměstí - 2009
Rada města na své schůzi dne 1. října 2008 schválila,
na základě výsledku jednání komise dopravy MěÚ Dačice, návrh časově regulovaného parkování v části prostoru Palackého náměstí v Dačicích. Regulované stání
bude stanoveno max. na 2 hodiny s parkovacím kotoučem. Časově regulované stání bude platit ve dnech Po - Pá
v době od 7.00 - 17.00 h a v sobotu v době od 7.00 11.00 h, a to na pravém parkovišti při sjezdu do náměstí
před zástavbou domů čp. 55 až čp. 60 (prodejna tabáku –
prodejna K+K), dále na parkovišti před obchodním domem PRIOR a na parkovišti před zástavbou domů čp. 33
až čp. 41 (Česká spořitelna a.s. - lekárna). Parkoviště pod
Kancnýřovým sadem bude pone cháno bez omezení.
Toto regulované parkování bylo schváleno s platností
od 1. le dna 2009. Záměrem tohoto řešení je zlepšení
dostupnosti parkovacích míst pro všechny občany a návštěvníky města Dačice.
František Maryška, vedoucí odboru dopravy

AKTUALITY
ü Domovinka informuje: Cyklus pře dnášek: Vyznání
víry. Pro všechny, kteří chtějí prohloubit svou víru
pořádáme v Domovince cyklus přednášek, které vede
P. František O. Carm. z Kostelního Vydří. Setkáváme
se každý čtvrtek od 18:30 h. V měsíci lednu se přednášky uskuteční 8. 1. a 22. 1. 2009.
ü Zpívání kole d v Lidé řovicích. Po dlouhé přestávce,
způsobené tím, že kostel sv. Linharta v Lidéřovicích
důkladně „provětrali“ stavbaři, se v tomto kostele v
ne děli 28. prosince 2008 od 14:30 h opět uskuteční
tradiční a oblíbené vě trání kostela a varhan. V čase
vánoc se budou zpívat a hrát převážně koledy, malí
muzikanti zapískají na flétničky a dojde i na trochu
povídání a čtení. Nezapomeňte na teplé oblečení a pořádné boty! Všechny zájemce zve karmelitán P. Gorazd se svými přáteli.

Dačické album I
Dobové fotografie a pohlednice
Knihu vydalo Městské muzeum a galerie Dačice. Album s pevnou vazbou formátu A4 nabízí na 250 černobílých a 45 barevných fotografií a pohlednic Dačic od 60.
let 19. století do poloviny století dvacátého. Fotografie
jsou doprovázeny textem a datací. Kniha je členěna na
čtrnáct kapitol podle jednotlivých částí města. Na předvánočním trhu je k dostání: v dačickém městském muzeu,
v informačním centru na dačické radnici a v Knihkupectví
L. Hejla v Dačicích.
Mgr. Marie Kučerová, MMaG Dačice

Další stříbrné a zlaté pásmo pro Kvítek
Kvítek se na konci listopadu zúčastnil Mezinárodního
festivalu adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena.
T ento již 18. ročník pořádá společnost ORFEA s.r.o. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 70 sborů z mnoha
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zemí Evropy, z jižní Afriky a ze
Singapuru. Kvítek se v dětské kategorii umístil ve stříbrném pásmu a v
kategorii nad 25 zpěváků, která je
sloučenou kategorií pro dívčí, ženské, mužské a smíšené sbory nad 25
členů, získal zlaté pásmo s cenou
poroty za provedení skladby P. Ebena - Řecký slovník. Kromě soutěžního vystoupení koncertoval Kvítek také na Staroměstském
náměstí u příležitosti otevření vánočních trhů v Praze.
O týden později zazpívala děvčata z Kvítku v Adventním koncertě, který vysílala přímým přenosem Česká
televize ze Strahovského kláštera. To, co už nebylo v televizi vidět, byl dlouhotrvající potlesk zcela zaplněného
kostela a upřímná gratulace paní Kubišové, pana Kačera
a mnohých dalších přítomných hostů. Pro náš dětský
pěvecký sbor je účast na Adventním koncertě, který je
vysílán přímým přenosem, veliké uznání umělecké veřejnosti. Kvítek byl totiž vybrán z 98 přihlášených dětských
a mládežnických sborů. Přeji tedy děvčatům z Kvítku, aby
dále rozdávaly radost svým z pě vem a děkuji všem spolupracovníkům za nezištnou pomoc.
Vítězslav Hergesel, sbormistr Kvítku

Nebojte se pohybu
Pojďte s námi do tělocvičny! Nepotřebujeme žádné
super sportovce. Bereme obyčejné lidi mající zájem o trochu pohybu a legraci. Bereme muže i ženy bez ohledu na
věk, váhu a sportovní zdatnost. Cvičíme každé pondělí od
20:00 h v sokolovně.
Srdečně zve výbor SPV T J Centropen Dačice

Okénko pečovatelské služby v roce 2008
Motto: Starý strom chce zůstat ve své zahrádce a přinášet plody: moudrost, shovívavost, vidění do hloubky
a porozumění.
Poslání pečovatelské služby: pečovatelská služba pomáhá seniorům, zdravotně postiženým a rodinám s dětmi,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby zachovat standardní kvalitu života v jejich domácím prostředí.
V pečovatelské službě Dačice pracuje 9 pracovnic. Do
okrsku Dačice patří ještě město Studená a Slavonice.
Pečovatelská služba se v roce 2008 postarala o 211 klientů
měsíčně, a to ve třech domech s pečovatelskou službou
a v terénu.
Pečovatelské domy:
Dačice : 54 bytů – z toho 6 bytů pro manželskou dvojici.
Službu využívá 58 klientů.
Studená: 30 bytů – z toho 4 byty pro manželskou dvojici.
Službu využívá 7 klientů.
Slavonice : 21 bytů – z toho 4 byty pro manželskou dvojici. Službu využívají 3 klienti.
Nejvíce požadovaný úkon je dovoz obědů, za měsíc se
rozveze a roznese kolem 3140 obědů což je asi 157 obědů
denně.
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V období od 1. 1. 2008 – 31. 12. 2008 se pečovalo o
58 mužů a 153 žen, a to ve věkovém rozpětí:.
060 66 71 -

59 let - 13 klientů
65 let - 10 klientů
76 - 80 let - 49 klientů
70 let - 14 klientů
81 - 85 let - 63 klientů
75 let - 32 klientů
86 - 100 let - 30 klientů
Průměrný věk klientů v pečovatelské službě je:
Dačice terén - 75 let; Dačice DPS - 77 let; Studená terén 76 let; Studená DPS - 83 let; Slavonice terén - 83 let; Slavonice DPS - 79 let.
Za rok 2008 se nově přidělilo v DPS Dačice pět bytů.
Vánoční program v Domě s pečovatelskou službou
v Dačicích
4. 12. Mikulášská zábava v DD Budíškovice
8. 12. Vánoční vystoupení MŠ Sokolská
17. 12. Vánoční odpoledne s hosty z MěÚ Dačice
18. 12. Vánoční program ZŠ Komenského a ZUŠ Dačice
Děkuji za vánoční výrobky děvčatům z kadeřnictví
Katka Dačice, za všechna vystoupení všech školek i škol,
která zpříjemní vánoční chvilky občanům v pečovatelském domě. Za kolektiv pracovnic v pečovatelském domě
přeji požehnané a klidné vánoce. Do nastávajícího roku
hodně zdraví, pokory a trpělivosti nám všem.
Marie Cimbůrková, vedoucí sestra PS
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P OZ VÁ NKA
TJ Centropen DAČICE oddíl kuželky pořádá
20. ročník turnaje „Memoriál Ladislava Juráska“
na 100 hodů dorážky
1. Termín: 2. 1. – 10. 1. 2009
2. Místo konání: čtyřdráhová kužel na TJ Centrop en
Dači ce
3. Sponzor turnaje: STAVCENT a.s. Dačice
4. Vedení turnaje: ředitel - Ing. Zden ěk Hejtman
hl. rozhodčí - Zdeněk Blecha
rozhodčí – M. Buček, K. Štibich, P. Terbl, R. Zástěrová
5. Přihlášky: jmenovité při hlášky s požadovaným dn em
a hodinou st artu v četn ě náhradního termínu zasíl ejte na
adresu: Zden ěk Blecha, Mládežni cká 511/V, Da čice;
volejt e:776208170, e-mail: bl echa.zdenek@centrum. cz
uzávěr ka přihlášek - 31. 12. 2008
6. Startovné: 80 Kč
7. Hrací doba: vš ední dny 15.00 – 22.00 h
sobota, neděl e 9.00 – 22.00 h
8. Hrací systém : 4 x 25 hodů dorážky, pořadí drah určí los
9. Hodnocen é kategorie: jednotlivci – muži, ženy, doros tenci, dorostenky, neregistrovaní (muži, ženy)
10. Ceny: absolutní vítěz - putovní pohár
1 - 6. místo – muži, ženy - 800-500-400-300-200 -100 Kč
1 - 5. místo neregistr. muži - 300-200-150-100-50 Kč
1 - 3. místo neregistr. ženy - 200-100-50 Kč
11. Předpis: hraj e se podl e pravidel kuželkářského spo rtu,
dorost enci p ředl oží platný registrační průkaz, v příp adě
rovnosti bodů rozhodují chyby, případn ě vyšší výkon
na 25 hodů, 10 zkušebních hodů
Pořadat elé Vás srdečn ě zvou a těší se na Vaši účast
Ing. Zdeněk Hejtman, předs eda oddílu

Dačické judistky „vylovily“ další cenné
kovy na mistrovství ČR
Protože soutěžní řád juda povoluje starším žákyním za
určitých podmínek start ve vyšší věkové kategorii a po
výborných výkonech našich děvčat na MČR žákyň, jsme
jeli 22. listopadu „zkusit štěstí“ na Mistrovství České
republiky dorostenek jednotlivkyň opět do Olomouce.
Trochu nás překvapilo počasí a hlavně sjízdnost silnic, ale neodradilo. A musím hned konstatovat, že jsme udělali
dobře. Po zavátých silnicích jsme si domů do Dačic odváželi dvě stříbrné medaile.
Jako první své boje ukončila na II.
místě Andrea Dohnalová v hmotnostní
kategorii +70 kg. Jediný zápas, který nedokázala ukončit
vítězně byl s Longinovou z oddílu SKP Judo Jičín. T ímto
umístěním přidala ke svému titulu z MČR juniorek další
letošní medaili z republikového mistrovství.
Druhou stříbrnou medaili vybojovala Kateřina Malá
v hmotnostní kategorii do 70 kg. T a ziskem medaile na
této soutěži zkompletovala celou sadu medailí z letošních
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republikových mistrovství. K titulu v kategorii starších žákyň a bronzové medaili, kterou získala jako hostující
v družstvu SKJ T ýn nad Vltavou, doplnila stříbro v kategorii dorostenek.
Třetí dačickou judistkou, která nastoupila na
tatami k bojům, byla
Martina Neshybová. Té
se v karetorii do 57 kg
nedařilo a ve vyřazovacích bojích vypadla. I
přes to v celkovém hodnocení 29 oddílů, které své závodnice do soutěže nominovaly, obsadila dačická děvčata 6. místo.
Protože Mistrovství České republiky dorostenek bylo
v letošním roce poslední, dovolím si malé hodnocení
účasti T J Sokol Dačice - Centropen na těchto soutěžích.
V letošním roce jsme startovali celkem na šesti mistrovských soutěžích. Pro dačické judo získali naši judisté dva
tituly a další čtyři medaile.
Andrea Dohnalová - I. místo a titul Mistryně České
republiky v kategorii juniorek a II. místo v dorostenkách.
Kateřina Malá - I. místo a titul Přeborník České republiky
ve starších žákyních a II. místo v dorostenkách. Dominik
Hájek - II. místo v kategorii mladších žáků. Martina Neshybová - III. místo ve starších žákyních. K těmto individuálním umístěním musíme připočítat start Martiny
Neshybové, Kateřiny Malé a Sáry Szepeši v bronzovém
družstvu starších žákyň za SKJ T ýn nad Vltavou.
Díky těmto výkonům můžeme letošní rok považovat
za velmi úspěšný. Gratuluji všem medailistům a děkuji
také těm, kteří zajišťují svou prací činnost oddílu, který má
v našem městě tradici 36 let. Děkujeme také všem sponzorům, kteří svými příspěvky pomáhají tuto tradici udržovat. Je to především Centropen a. s., MěÚ Dačice a Česká
obec sokolská. Děkujeme.
T J Sokol Dačice - Centropen

Stolní tenis
Mistrovská soutěž stolního tenisu OP II pokročila do
závěrečných kol první poloviny a družstvo ST-KD Dačice
zkouší napravit nezdar z prvních kol a daří se mu více než
dobře.
ST – KD Dačice - Rapid Lásenice „B“
14 : 4
Bodovali: Havlík V. a Havlík Z. 4; Kelbler P. 3; Jahoda M. ml. 1; debl 2
Družstvo Lásenice přijelo do Dačic s nadějí na dobrý
výsledek, ale všichni dačičtí hráči zahráli velmi dobře
a soupeři nedali naději na odvoz bodů.
TJ Sport Dírná - ST – KD Dačice
3 : 15
Bodovali: Havlík V. 4; Kelbler P. a Štěpánek A. po 3;
Havlík Z. 2; Havlík M. 1; debl 2
Do Dírné jsme odjížděli v nejsilnější sestavě a domácím hráčům nedali naději na úspěch. Kvalita hráčského
umění a výkonu na dačických pálkách se projevila po
všech stránkách. Za rozhodnutého stavu jsme dali příležitost i hráči, který může v zápase střídat a také on doká-
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zal svou výkonností přidat další bod do konečného výsledku.
ST – KD Dačice - Dynamo Majdalena
13 : 5
Stolní tenisté Majdaleny patří mezi přední celky soutěže, a tak dačičtí hráči neponechali nic náhodě a nastoupili s velkým předsevzetím nedovolit hostujícím hráčům
pomýšlet na odvoz bodů z Dačic. Za rozhodnutého stavu
11:1 jsme zvolnili, nechali zahrát hráče z lavičky a soupeř
kosmeticky upravil konečný výsledek, který je pro něj
ještě lichotivý.
Nyní mají stolní tenisté přestávku a druhou polovinu
soutěže zahajují 17. 1. 2009 na stolech vedoucího celku
soutěže GK Nová Bystřice.
Stolní tenisté ST – KD Dačice touto cestou děkují
všem svým příznivcům a zvláště sponzorům oddílu, kterými jsou Waldviertler Sparkasse, MěÚ Dačice, PKD Dačice a fima Jahoda Dačice a přejí hodně zdraví, pracovních
a osobních úspěchů v novém roce 2009.
Zdeněk Havlík

OBRÁZKOVÉ OKÉNKO
Sněhoví andělé – poslové zimy

autor: Jan Kočí

Skoro bychom přísahali, že s prvním padajícím sněhem jsme za oknem zahlédli anděly. Bílé posly, kteří poletovali mezi vločkami. Vypadalo to, jakoby se ty krásné
třpytivé kousky sněhu sypaly z jejich křídel. . .
Přejeme Vám krásné sněhobílé Vánoce prostoupené
vločkovým poselstvím. Rádi bychom poděkovali všem,
kteří s námi v tomto roce spolupracovali a poskytli nám
prostory pro prezentaci výtvorů našich žáků. Jmenovitě:
MMaG, MěK, MěKS a MěÚ Dačice. Velký dík!
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Komenského

Co je nového na ZŠ Komenského
• Zátopkovy štafety - opět velký úspěch. Starší žactvo
vybojovalo na trati 5 km (25 x 200 m) bronzové medaile. Finišmenkou týmu byla paní uč. Lenka Neuvirtová. Náš přemožitel - ZŠ Slavonice - dokonce tuto
kategorii vyhrál. Stejné naše družstvo skončilo na delší trati (10 km) na 18. místě. Družstva z 1. stupně vybojovala v celostátní konkurenci 13. místo na 5 km
a 6. místo na 10 km. Tato soutěž je tzv. koresponden-
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ční, což znamená, že všechny dosažené výkony z různých koutů republiky jsou zpracovány v ústředí ASŠK
v Praze.
Schůzka k volbě povolání. Ve čtvrtek 27. 11. v 15.00 h
se sešli ve školní jídelně žáci a jejich zákonní zástupci.
Využili je dnu z možností informovat se o přijímacím
řízení na střední školy, součástí schůzky byly prezentace středních škol.
4. prosince se naši borci zúčastnili Mikulášského turnaje ve stolním tenisu, který pořádalo SOUzas Dačice.
Vojtěch Havlík zvítězil v jednotlivcích, a celkově se
družstvo umístilo na 2. místě. Blahopřejeme!
Žáci 8. ročníku zhlédli 2. prosince v Národním divadle
v Brně báchorku o kouzelném putování za štěstím J. K.
Tyla - Strakonický dudák.
Mikuláš ve škole. 5. prosince nás neminula tradiční
návštěva Mikuláše s andělem a jeho čertovské bandy.
9. prosince naši „němčináři“ navštívili vánoční Vídeň.
Nádherně vyzdobené velkoměsto bylo pro všechny hlubokým zážitkem.
10. prosince jsme otevřeli dveře obou budov naší školy. Prohlídku školy jsme doplnili o vánoční dílnu, sportovní odpoledne a jarmark. Tradicí se již stal bohatý
kulturní program ve vestibulu školy.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Zápis do prvního ročníku
na obou základních školách
v Dačicích
23. ledna 2009 od 13:00 do 17:00 h
Zapsány budou: děti narozené do 31. srpna 2003, na
ZŠ v Dačicích v ul. Komenského bude zápis v prostoru školy v ulici Bratrská, na ZŠ v Dačicích v ul. B.
Němcové bude zápis proveden v prostoru horního
pavilonu
Rodiče při zápisu pře dloží: rodný list dítěte, vyplněný Dotazník pro rodiče žáků 1. ročníku, který jim
předá příslušná MŠ nebo ZŠ, občanský průkaz zákonného zástupce

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 10

Informace ze ZŠ B. Němcové
Občanské sdružení při ZŠ B. Němcové děkuje
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a dalším
sponzorům, kteří nám jakýmkoliv způsobem přispěli na
naši činnost, a popřát jim klidné a spokojené svátky vánoční, hodně zdraví, osobní spokojenosti i pracovních úspěchů v novém roce. Našimi příznivci v roce 2008 byli:
rodiče žáků, Město Dačice, WSPK 1842 – pobočka Dačice, paní Marie Sprinzlová a Ing. Zdeněk Hejtman.
Mgr. Alena Benešová

Beseda s dačickými podnikateli - Dne 26. listopadu
2008 měli žáci devátých tříd příležitost podrobněji se
seznámit s dačickými firmami PKD, Jaroslav Pokorný
a 2ES Dačice. Zástupci těchto firem pan P. Pšenčík, pan
O. Kinšt a pan I. Starka představili hlavní oblasti své
činnosti a základní údaje o firmě. V druhé části besedy již
odpovídali na dotazy žáků a především paní učitelky Aleny Pízové, která se zároveň ujala role moderátorky.
Z řady uvedených příkladů si žáci mohli poopravit
představu o tom, že založit si vlastní firmu a vybudovat
z ní prosperující podnik, není jednoduchá věc. Vyžaduje to
hodně trpělivosti, každodenní mravenčí práce a také hodně
vědomostí a jazykových znalostí. Řada informací jistě
přispěje při správném rozhodování o volbě střední školy a
budoucím povolání.
Ještě jednou děkujeme uvedeným zástupcům dačických firem za informace a čas, který si pro naše žáky
vyhradili.
Mgr. Pavel Janda
Perníková sobota - V sobotu 29. litopadu se školou
linula vůně perníků. Mohly za to vychovatelky, které se do
jejich pečení pustily se svými svěřenci ze školní družiny.
Celkem během sobotního dopoledne přišlo do školy 32
žáků, někteří se svými rodiči. Těm bychom chtěli poděkovat za to, že dětem při pečení pomáhali.
Mgr. Bohumil Havlík

Předvánoční Vídeň - Dne 3. prosince se žáci 9. tříd
zúčastnili již tradičního zájezdu do Vídně. Přálo jim i počasí, takže kromě návštěvy vánočních trhů před vídeňskou
radnicí, Přírodovědného muzea, či orloje měli možnost
podívat se na Vídeň i z výšky 137 m. Stačila jim k tomu
maličkost – vyšlapat 343 schodů ve věži chrámu sv.
Štěpána.
Mgr. Alena Pízová
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Přednáška s protidrogovou tématikou - 2. prosince se žáci 7. a 8. tříd mohli seznámit s protidrogovou
tématikou. Do problematiky drog a jejich užívání je uvedl
krátký film. V následující besedě se dozvěděli o zdravotních, psychických, sociálních, společenských a trestních
následcích způsobených zneužíváním drog. Žáci měli
možnost se dotazovat a Mgr. I. Duchoňová se snažila ve
svých odpovědích jim vše nejasné vysvětlit. Žáci si vyzkoušeli vžít se do role člověka zdravého a toxikomana,
který si chce splnit své přání.
Dodatek: V současné době můžeme na našich televizních obrazovkách sledovat pořad Nemyslíš, zaplatíš,
který vytvořil BESIP a Ministerstvo dopravy ke snížení
dopravních nehod se smrtelnými následky. Pro uživatele
drog platí také Nemyslíš, zaplatíš…
Mgr. Pavel Janda

Našim žákům, jejich rodičům, našim pracovníkům
a všem našim přátelům, přejeme krásné Vánoce,
hodně úspěchů, štěstí a zdraví v roce 2009.
Vaše Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213

Raut při zasedání hospodářské komory
Ve čtvrtek 20. 11. 2008 v podvečer proběhlo v komorním sále hudební školy v Dačicích zasedání Jihočeské
hospodářské komory s členy dačického regionu.
Již popáté se sešli podnikatelé Dačicka v tomto překrásném prostředí, aby pohovořili o problematice své
práce a vyměnili si zkušenosti. Nebývalou účast (téměř 60
účastníků) nalákali svými příspěvky zejména budoucí
hejtman Jihočeského kraje Mgr. Zimola a poslanec za
ODS pan Doktor. Přítomen byl i starosta města pan Hájek.
Na hojnou účast podnikatelů měl bezesporu vliv
i tradičně vynikající raut žáků učebního oboru kuchařčíšník při Středním odborném učilišti zemědělském a služeb v Dačicích. Při ochutnávce rautových specialit pokračovala po oficiální části neformální diskuze a předávání
zkušeností účastníků zasedání.

Na fotografii jsou hlavní aktéři rautu žáci SOUzas
Dačice, zleva: Veronika Dunková, Ivana Tichánková, Simona Bánová a Pavel Antonů.
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Další atraktivní akcí školy bylo uspořádání „Kurzu
kávy“ dne 6. 11. 2008 společností Italy gastro promotion.
Třicet žáků 2. a 3. ročníku učebního oboru kuchař
a kuchař - číšník získalo mnoho zajímavých znalostí o kávě, naučili se připravovat její základní druhy. Kurz byl
ukončen testem a účastníci získali certifikát o absolvování
kurzu.
Škola připravuje: Den ote vřených dve ří 16. 1. 2009
a tradiční země dělský ples v Mě KS Dačice v sobotu
31. 1. 2009.
SOUzas Dačice

Den otevřených dveří na SŠTO
Ve čtvrtek 27. listopadu 2008 zavítaly asi tři stovky
zájemců z řad absolventů základních škol, jejich rodičů
i občanské veřejnosti na SŠT O v Dačicích v rámci již tradičně pořádaného Dne otevřených dveří.
Působivé videoprojekce i praktické ukázky pracovních dovedností žáků školy byly letos zaměřeny na pre zentaci těch oborů, jejichž koncepce a pojetí prošly zásadními úpravami v souvislosti s jejich novým zamě řením. Tvorba nových školních vzdělávacích programů
umožnila upravit učební plány i náplň vzdělávání tradičních oborů modernějším obsahem, který více reflektuje
potřeby trhu práce a odpovídá současným standardům
středoškolského vzdělávání. Největší zájem projevili návštěvníci školy o studium čtyřletých maturitních oborů,
zejména oboru Strojírenství, který bude od příštího školního roku z aměřen na počítačové aplikace ve strojírenství, a oboru Ekonomika a podnikání, jehož vzdělávací obsah se soustředí na pochopení základních principů fungování a provozu obchodních a výrobních firem.
Důležitých změn doznalo i pojetí některých tříletých
učebních oborů. Učební obor Strojní me chanik bude zamě řen na provoz, údržbu a opravy strojních z ařízení,
učební obor Elektrikář na zvládnutí prací elektromontérských (z amě ření Elektromontér).
Dokladem intenzivní spolupráce školy s jejím vzdělávacím partnerem – firmou T RW DAS – byla prezentace
nejvýznamnějšího strojírenského podniku regionu v multimediální učebně školy za účasti personálního náměstka firmy pana Kolomana Huťťana. Znovu bylo připomenuto, že
firma má zájem na dalším rozvíjení vzájemně výhodné
spolupráce. Stalo se již samozřejmostí, že žáci školy absolvují ve firmě odborné praxe, učitelé odborných strojírenských předmětů zase školení, při nichž mají příležitost
seznamovat se s nejnovějšími technologiemi a výrobními
trendy ve strojírenství. Již v polole tí odmění firma prvními prospěchovými stipendii nejle pší žáky strojírenských oborů.
Součástí doprovodného programu Dne otevřených
dveří byla i sportovní zápolení a historicky první turnaj
v piškvorkách na Dačicku. Pokud jste si prozatím nechali
ujít příležitost a SŠT O ještě nenavštívili, nezoufejte. Škola
své dveře symbolicky otevře znovu už 8. le dna 2008. Jste
srdečně zváni, těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Pavel Kopačka, ředitel školy
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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 .
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Konečné číslo, které bylo oznámeno a stalo se novým
českým rekordem ve vypuštění balónků je 100 858. Dačické děti k této krásné sumě přispěly 795 balónky.
Město Dačice děkuje všem dětem a dospělým účastníkům, kteří přišli podpořit tuto akci v tak velkém počtu
a zároveň děkuje ředitelce Mateřské školy Dačice za nápad
celou akci zorganizovat, učitelkám z mateřských školek a
ZŠ v ulici Komenského za přípravu a pracovníkům T echnických služeb a MěKS za pomoc a technické zázemí,
které akci poskytli.
Bc. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Máte-li o služb u Energie 24 zájem, informujte se u svého manažera

Přeshraniční aktivity SŠTO

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

V rámci dlouhodobé spolupráce s Obchodní akademií
ve Waidhofenu navštívili studenti dvou partnerských tříd
naši školu při příležitosti Dne otevřených dveří.
Po prohlídce areálu školy se spolu s našimi studenty
zapojili do turnajů v minikopané a volejbalu v tělocvičně
školy. Vítězství ve fotbalovém turnaji vybojovali po vyrovnaném souboji Rakušané, čeští studenti zase překonali
své rakouské vrstevníky ve volejbale. Několik studentek se
zúčastnilo workshopu v aranžérské dílně. Pod odborným
vedením učitelek odborného výcviku zhotovily adventní
věnce, kterými si ozdobí v čase předvánočním svou třídu.
Mnoho zábavy i napětí zažili jiní ze studentů partnerské
školy, když změřili své síly s žáky naší školy při turnaji
v piškvorkách. Na závěr své návštěvy v Dačicích absolvovali rakouští studenti spolu se svými pedagogy i ředitelem
školy Mag. Lehrem exkurzi v T RW DAS. Z bezprostředních reakcí účastníků lze soudit, že ji považovali za velmi
inspirativní i poučnou.
Již 5. 12. oplatili žáci naší školy návštěvu svým kamarádům z Waidhofenu. Tentokrát se zase oni vydali do Rakouska, aby navštívili Obchodní akademii při příležitosti
Dne otevřených dveří. Co dodat závěrem? Snad jen to, že
všichni se už teď velmi těší na společnou třídenní kulturně
vzdělávací akci v Praze, která se uskuteční v červnu 2009.
Svatopluk Jánský

Dačické děti vypustily
k Ježíškovi
795 balónků s přáním
V úterý 9. prosince odpoledne se na městském stadionu sešlo
nělik set lidí z Dačic a okolí, aby podpořili pokus o rekord
ve vypuštění balónků s přáním Ježíškovi a jeho zápis do
České knihy rekordů.
Projekt vyhlásila agentura Agency Je5 a Muzeum
rekordů a kuriozit Pelhřimov, jehož komisaři dohlíželi nad
regulérností celého pokusu a shromaždovali jednotlivá
hlášení o počtu vypuštěných balonků, která se jim přesně
dle instrukcí sešla z 270 míst celé České republiky.

Úspěch aranžérek SŠTO na FestArt 2008
Vyhlášení výsledků soutěžní přehlídky FestArt 2008
se konalo 20. listopadu v J. Hradci. Přehlídky tvořivosti
mládeže nesené mottem „Příliš blízcí – příliš vzdálení“ se
zúčastnilo se svými výtvarnými pracemi i 5 děvčat z naší
školy. Je velmi potěšující skutečností, že v konkurenci
mladých výtvarníků z celých jižních Čech se naše žákyně
rozhodně neztratily. V kategorii Výtvarná malba obsadila
Michaela Havlíková 2. místo za malbu tuší s názvem
„Drama - herec s maskou“ a vynikajícího umístění – 3.
místa v kategorii Výtvarná plastika - dosáhla i Petra Jurková, která porotu zaujala působivou plastikou „Ruce“
z keramické hlíny. Nejlépe hodnocené práce přehlídky
jsou dočasně vystaveny v nově zrekonstruovaných prostorách Minoritského kláštera v J. Hradci, aby se jimi mohlo
potěšit co nejvíce milovníků výtvarného umění. Všem
děvčatům, které své práce do přehlídky přihlásily, patří
poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Milada Kadlecová, SŠT O Dačice

MÌSTO DA ÈICE INFO RM UJE

12/2008

Zprávy z Gymnázia Dačice
Během listopadu a prosince proběhla na gymnáziu celá řada vzdělávacích, sportovních i jiných akcí, a proto
přinášíme jen jejich zkrácený přehled. Podrobnosti a fotografie k akcím si můžete prohlédnout na našich webových
stránkách.
Ze sportu:
• v listopadu proběhly odpolední nohejbalové turnaje,
kterých se zúčastnila družstva chlapců z gymnázia
i základní školy, zvítězili žáci kvarty P. Beneš, R.
Štolba
• v posledním listopadovém a prvním prosincovém týdnu probíhaly volejbalové turnaje dívčích družstev z
vyššího i nižšího gymnázia. Děvčata je využila k sehrání týmů a rozcvičce před tradičním předvánočním
turnajem středních škol „O hrnec zlaťáků“ , který se
koná v tělocvičnách naší školy ve čtvrtek 11. 12.
• další netradiční hodiny tělesné výchovy se uskutečnily
v pondělí 8. 12. v kuželně, kam se na odpolední výuku
přesunulo téměř 60 našich žáků, aby si vyzkoušeli
techniku hodu a sehráli kuželkářský turnaj
Vz dělávací akce
• o návštěvě a přednášce europoslance pana Hynka Fajmona na naší škole jsme již informovali, je však třeba
dodat, že návštěva pana Fajmona nepřinesla našim
žákům pouze informace o ekonomice v Unii, ale i příjemný předvánoční dárek v podobě pozvání na návštěvu Štrasburku, která se uskuteční od 15. do 17. prosince
• ve středu 19. listopadu žáci čtyř tříd vyššího gymnázia
shlédli představení multimediálního pořadu tiskové
agentury MEDIAPRO na téma Amazonie, u kterého
všichni ocenili vysokou úroveň a informační šíři
• mladší žáci naší školy se dočkali pořadu o přírodě
hned den nato, kdy k nám zavítal pan Hořák ze záchranné stanice ohrožených živočichů v Horní Cerekvi s programem o dravých ptácích
• 25. listopadu navštívil naši školu politolog profesor
Tomský s přednáškou o evropských hodnotách
• v době od 28. listopadu do 8. prosince naše škola hostila putovní výstavu „Srpen 68 v Jihočeském kraji“,
která se těšila značné pozornosti žáků i návštěvníků
z řad veřejnosti
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Společenské a jiné akce
• ve čtvrtek 4. prosince proběhl na naší škole „Den otevřených dveří“, během něhož mohli návštěvníci shlédnout ukázky učebních pomůcek, pokusů, žákovských
prací, činností ve vyučovacích hodinách, a také sportovních klání - florbalového turnaje a utkání ve stolním tenise, který si zahrál i pan starosta Hájek
• v současné době naši žáci spolupracují na dvou výzkumných projektech prováděných v našem regionu.
První z nich organizuje rakouská regionální organizace
Waldviertel, která se na nás obrátila se žádostí o pomoc při zjišťování úrovně znalostí našeho obyvatelstva o Rakousku. Dotazníky si mezi sebe rozdělili naši
maturanti, kteří oslovili obyvatele různých obcí dačického mikroregionu. Druhý výzkum se týká Jaderné
elektrárny Temelín a provádí ho Ústav systémové
biologie a ekologie AV ČR v Českých Budějovicích
a má zjistit názorové změny ohledně jaderné energetiky a sledovat dopady přítomnosti JET E na obyvatelstvo v oblasti psychické a sociální.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice
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Další z úspěchů dačického stolního tenisu
Po solidních výsledcích v posledních kolech u „ligových“ stolních tenistů je nezanedbatelným úspěchem vítězství dačických stolních tenistů v Divizi „B“ tradičního
podzimního turnaje v T řešti. Už v 15. ročníku tohoto prestižního klání uskutečněného dne 22. 11. 2008 se družstvo
Sekáči Dačice představilo v nebývalé pohodě. Název Sekáči je poctou nejlepšímu obranáři města Zdeňkovi Pavlů,
který většinou po příchodu na trénink k nic netušícímu
soupeři utrousil: „dneska tě seknu…“ . A většinou byl tento
výrok podložen i výsledkem J.
Mužstvo ve složení Roman Indra, Marcel Kadrnožka
a Jiří Vojtíšek lehce postoupilo ze základní skupiny mezi
nejlepší čtyři celky, z nichž první dva se mohly radovat
z postupu do Divize „A“ v jarní fázi. Ve finálové skupině
si dačičtí postupně poradili se Strachoňovicemi, KK Třešť
a Květinkou T elč. Zvláště deklasování družstva KK Třešť
v poměru 5:0 vzbudilo v herně nemalý rozruch. Postaral se
o to nemalou měrou Jirka Vojtíšek, který v nervy drásající
pětisetové bitvě udolal defendera Popeláře. Svým zaujetím
pro hru mi připomněl tenisového kolegu Radka Štěpánka.
K úspěchu dačických přispělo i povzbuzování ze strany spřáteleného družstva Malého Pěčína (6. místo), které
v důležitých momentech finálové skupiny vytvořilo téměř
domácí prostředí.
Na závěr nelze neocenit tradiční pořadatelský standart, ve kterém je zahrnuta výborná organizace a luxusní
ceny. Lze si jen přát, aby forma domácím stolním tenistům vydržela až do rozkvětu prvních sněženek a zůstali
nadále machry J .
Roman Indra

KURZY POD VEDENÍM ODBORNÍKA
Kurzy snižování nadváhy
Kurzy k udržení váhových úbytků
Kurzy zdravotního cvičení

Kontakt: Božena Havlová 728 260 078
b.havlova@centrum .cz

MASÁŽE – IVAN HAVEL
Klasické, reflexní, thajské bodové
LYMFODRENÁ ŽE – léčba celulitidy, bolestí a otoků
DORNOVA METODA - navrací obratle a klouby
do původních pozic

Kontakt: Ivan Havel 728 850 432
havel.ivan @centrum .cz

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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Poradna přírodní medicíny
Klasická homeopatie pro děti i dospělé.
Detoxikace organismu podle MUDr. Jonáše.
Poradenství v oblasti výživy
a zdravého životního stylu

Blanka Zuzánková - tel.: 724 914 079

Adventní čas v mateřské škole
Uteklo to jako voda a čas plný
příprav a dětského těšení na rozzářený stromeček je opět tady.
Aby čekání na otevření posledního okénka v adventním kalendáři
nebylo tak nekonečné, je i tento
měsíc v mateřských školách naplněn různými akcemi jak pro děti,
tak i pro jejich rodiče.
Předvánoční období není jen dobou těšení se na dárky
a stromeček. I když pro mnohé z nás už Vánoce ztratily
svůj duchovní význam, nemusíme se ve vánočním čase
omezit jen na shánění „těch nejlepších“ dárků.
Podobný rozměr má i naše Vánoční těšení, tradiční
program mateřských škol. Naši nejmenší vytváří různé vánoční dekorace, zkoušíme netradiční techniky, zdobí se,
vyrábí, pečou se perníčky, voní pomeranče… A tak ožívají nejen prostory tříd, ale i šaten a společných chodeb.
Nezapomínáme ani na přírodu, děti zdobí strom pro
zvířátka, připravují vánoční hostinu pro ptáčky do krmítek. S příchodem adventního času jsme se snažili dětem
v dnešní uspěchané době ukázat Vánoce jako svátky klidu, pohody a vzájemného setkávání. Proto s velkým úspěchem zapojujeme do našeho vánočního těšení i rodiny dětí.
Pořádáme různé pracovní dílny (např. perníková, zvonková, jablíčková atd.), kde děti společně s rodiči vyráběly
adventní věnce, vánoční dekorace, peklo se cukroví, zdobily se perníky… Výsledkem byla nejen příjemná atmosféra, ale také mnoho originálních výrobků.
Napjaté očekávání zavládlo mezi dětmi první prosincový pátek. Při návštěvě mikulášské družiny v mateřských školách byla v některých na chvíli jen malá dušička, nakonec vše zvládly a s pomocí učitelek zazpívaly
a zarecitovaly. Odměnou jim byla sladká nadílka. Potom
už nastal čas nakreslit Ježíškovi dopis s přáním, jaké dárky by si děti přály, připomenout si dávné vánoční zvyky
a koledy. Děti navštívily vánoční výstavu v muzeu, koncert v ZUŠ, divadelní představení v ZŠ Komenského.
Vyvrcholením bylo vánoční setkaní s rodiči a nadělování dárků. S láskou zazpívané koledy, veselé dramatizace, dojemné básničky vykouzlily úsměv na tvářích
všech dospělých. Celé slavnostní odpoledne završilo obdarování dárky pod vánočním stromkem, společné rozbalování, prohlížení… Rozzářené oči dětí při hraní s novými
hračkami byly tou největší odměnou pro všechny učitelky.
Nechybělo ani ochutnávání vánočního cukroví od maminek. V podvečer jsme se loučili s dětmi i rodiči s přáním
krásných a klidných rodinných svátků.
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Vánoce jsou nejen dobou přijímání, ale také obdarování. Proto nezapomínáme ani na naše starší spoluobčany. Každoročně připravujeme vystoupení a dárky pro
obyvatele Pečovatelského domu v Dačicích a Domova
důchodců v Budíškovicích. Letos se tohoto úkolu ujala
MŠ Sokolská. Jsme přesvědčeny o tom, že předvánoční
čas v mateřských školách byl plný zážitků, překvapení
a radosti, kdy děti nejen přijímaly, ale také naopak dávaly
nám učitelkám pocit naplnění. A o to nám jde. Nám
všem, kdo děláme svou práci s nadšením a láskou k dětem.
Bc. Milada Janoušková, Bc. Marie Pelikánová

Kadeřnictví
Göthova 66, Dačice
(pod motot ech nou v prostorách kadeřni ctví Lenky)

pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h (bez obje dnání)
sobota (dle dohody)

tel.: 776 684 988
Potřeba příběhu versus spotřeba příběhu
- Přináší virtuální realita smrt příběhu?
Knihovnice MK v Dačicích děkují všem návštěvníkům,
že si našli do knihovny v roce 2008 cestu, ať tu reálnou,
skutečnou, či tu virtuální přes webové stránky, přejí všem
hezké Vánoce, hodně zdraví a úspěšné vykročení do roku
2009.
Potěší Vás knížka pod strome čkem ?
Knížky patří mezi časté vánoční dárky a i přes řadu
nepříznivých prognóz o úpadku čtení a čtenářství v české
společnosti vychází rekordní počty titulů. Je tomu zhruba
deset let, co virtuálno zahájilo nenápadnou okupaci i světa
dětské knihy. Virtuálno má oproti četbě v rukou silnější
zbraně. Nejprve mu nahrává fakt, že čtení představuje pro
malé děti námahu. Potom zřejmě atraktivita prožívání další
identity, „druhého života“ v krabicích počítačových serverů.
Počítačové hry ne bo knížky ?
Není pochyb o tom, že počítače a internet jsou nesmírně užitečné a přínosné technické vymoženosti. Je dost
těžké přístup k počítači dítěti zakázat. Jde spíše o to
usměrnit způsob a dobu jeho používání tak, aby práce
a hra na počítači neznamenala pro dítě kromě ochuzené
vyjadřovací schopnosti i ztrátu fantazie. Dětem ukázat
a dokázat, že knížka je úžasná věc, je permanentním úkolem jak pro rodiče, tak pro učitele. Knihovníci se o to snaží celou svou prací vytrvale a je to jeden ze smyslů jejich
práce. Na to, aby u dítěte při čtení převládlo potěšení
z příběhu nad námahou z četby samotné, si musí dítě čtení
zautomatizovat. K tomu obvykle dochází až ve věku kolem devíti let. A pokud děti nečtou často, nemají dostatečný cvik, tak možná ani netuší, že je čtení jednou přestane namáhat, že po určitém úsilí zmizí obtíže a zůstane
radost z příběhu. V každém případě je jasné, že malý čtenář potřebuje pomocnou ruku, která by mu cestu ke knize,
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k napsanému příběhu usnadnila. Knihovna tuto pomocnou
ruku nabízí. Zveme do knihovny všechny maminky s dětmi, přijďte se k nám podívat, prohlédnout si, jaké je zde
prostředí, jaké máme knížky, časopisy, zkrátka chvíli pobejt.
Proč knížky ?
Děti mají určitou potřebu příběhu.
Potřebují hrdinu, se kterým se mohou identifikovat
a prožívat s ním příběhy, nejrůznější dobrodružství a pokud má dítě možnost si příběh odžít jinak a naplní tuto
svou potřebu jiným způsobem než četbou, ztrácí pro něj
kniha atraktivitu. Starší nečtenáři pokrývají svoji potřebu
příběhu hraním her, při kterých na sebe hráči berou různou identitu. Mohou si libovolně zvolit pohlaví, věk,
vzhled, mohou si dokonce vytvořit fantastické bytosti, se
kterými potom žijí virtuální životy v prostoru, který je v té
které konkrétní hře vymezen. Koho by nelákalo takové
dobrodružství? Nicméně odehrává se ve fantazii tvůrce
nebo tvůrců hry. Virtuální svět každé počítačové hry je
hotový, uzavřený, není v něm prostor pro tvůrčí „dostavbu“ , kterou dětské mysli poskytuje právě psané (nebo
čtené) slovo. Kámen úrazu podle mého názoru spočívá
právě v tom, jak rozdílné je působení počítačových her
a čtení na dětskou mysl. Jednoduchým počítačovým hrám
nelze upřít, že rozvíjejí postřeh. Nicméně četba pomáhá
vytvářet osobnost dítěte. Čtení probouzí fantazii, nutí čtenáře, aby si ve své mysli stavěl nové světy, aby se na příběhu podílel vlastním uvažováním. Jde o duševní aktivitu.
Fantazie je základem abstraktního myšlení, stavebního
kamene lidské inteligence. Kde by byl svět bez fantazie?
Virtuálno má - zvláště u línějších dětí - „v rukou“ velké
trumfy. Jednoduché počítačové hry představují druh zábavy, na kterou není nutno vynakládat žádné větší úsilí. T o
samozřejmě láká a děti u počítačů tráví mnohem více času
než nad knihou. U nejmenších čtenářů k tomu zákonitě
přispívá skutečnost, že čtení děti unavuje, kdežto jednoduchá počítačová hra pouze vyžaduje rychlost a pohotovost
při mačkání tlačítek. Vyskočit, přeskočit, sebrat, podat,
zastřelit. T lačítkem snadno a rychle. A malé dítě, které přirozeně ještě nemůže být schopno soudného uvažování,
dává samozřejmě přednost tomu, co mu jde a co ho baví,
než tomu, co ho namáhá a tedy nebaví. T akže raději vyskočí, přeskočí, sebere, podá a zastřelí, než by luštilo písmenka. Vážení a milí rodiče malých dě ti – Chce te, aby
vaše dítě byla osobnost? – Chce te, aby vaše dítě bylo
duše vně bohatou osobností? Je potře ba začít co ne jdřív
a knížka je je dním z nejle pších pomocníků.
(Mgr. Z. Chadimová, část infor. převzata z úvahy
D. Krolupperové na www.citarny.cz)

Vá noční b ohoslužby
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2. 1. a 3. 1. v 19:30 h a 4. 1. v 17:00 h
POLOČAS ROZPADU
Film SR, slovensky
Vstupné 65 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
16. 1. a 17. 1. v 19:30 h a 18. 1. v 17:00 h
Q UANTUM OF SOLACE
Film UK/USA, širokoúhlý s titulky
Vstupné 70 Kč, mládeži do 12 let nevhodné

9. 1. a 10. 1. v 19:30 h a 11. 1. v 17:00 h
DĚTI NOCI
Film ČR
Vstupné 65 Kč, mládeži do 15 let nevhodné
23. 1. v 17:00 h a 24. 1. v 17:00 h a v 19:30 h
KOZÍ PŘÍBĚH – Pověsti staré Prahy
Film ČR – první český animovaný 3D film
Vstupné: děti 35 Kč, dospělí 65 Kč

Výstava otevřena do 6. ledna 2009
Vánoce s vůní perníků
Staročeský perník Lady a Milana Pušových
út – pá 9:00 – 12:00 h; 13:00 – 16:00 h
neděle a svátky 13:00 – 16:00 h
zavřeno: 24. 12., 31. 12. 2008 a 1. 1. 2009

29. ledna 2008 v 17:30 h
Muzejní čtvrtek: Johann Friedrich Hugo von Dalberg
(1760 - 1812) Jeho doba, život a hudební dílo
Osobnost skladatele a záznam koncertu z jeho díla
představí PhDr. Jana Bisová
Studovna muzea

Přejeme všem našim návštěvníkům pěkné vánoční svátky, úspěšný nový rok
a těšíme se na další setkávání s Vámi v dačickém muzeu v roce 2009!
10. ledna 2009
Myslivecký ples
Hraje: Dixie Slavonice
Hlavní sál MěKS

16. ledna 2009
Maturitní ples Gymnázia oktáva Dačice
Hraje: Dixie Slavonice
Hlavní sál MěKS

23. ledna 2009
Maturitní ples Gymnázia 4. ročník Dačice
Hraje: rock. Kapela Ariva + dechovka Hudba z Marsu
Hlavní sál MěKS

31. ledna 2009
Zemědělský ples
Hlavní sál MěKS

V Dačicích

V Třeběticích

datum
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.

farní kostel

klášter

22:00 h
8:00 h
8:00 h
8:00 h

15:30 h
10:30 h
7:00 h
15:30 h
10:30 h

Na věž v zimě
Letos bude opět v zimním období otevřena dačická
věž, a to díky pozitivnímu ohlasu návštěvníků v minulém roce. Otevřeno bude za každého počasí, a to ve
dnech:
ne děle 28. 12. 2008
od 15:00 h do 17:00 h
sobota 10. 01. 2009
od 15:00 h do 17:00 h
sobota 17. 01. 2009
od 15:00 h do 17:00 h
Pokud by v těchto dnech nebyl sníh,
bude otevřeno ještě další dny, pravděpodobně během měsíce února.
Antonín Štěpánek

datum
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.

9:15 h
9:15 h
14:30 h
9:15 h

Základní umělecká
škola Dačice
výtvarný obor
organizuje již několik let
ve studiu pro dospělé

kurz kresby a mal by
Na uvolněná místa přijímáme od ledna nové zájemce.
Kurz je otevřen všem, kdo mají zájem vyzkoušet si
něco nového či rozvinout a prohloubit si své znalosti
a schopnosti, mají chuť tvořit a nebo si jen tak výtvarně hrát. Zařazení relaxačních technik z oblasti
arteterapie Vám pomůže uvolnit se a odbourat stres.
Informace a přihlášky na tel. 724 702 312 nebo přímo
na ZUŠ u paní Václavy Zamazalové.

