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Vážení spoluobčané,
nastala doba adventní, kterou
prožívá každý z nás po svém. Je
to období nakupování dárků pro
své milé, pečení cukroví, období
návštěv kulturních akcí a mnoha
dalšího. Možná někdo jenom využije volno a stráví Štědrý den někde na slunné pláži nebo
na horách při lyžování. Je to však především čas, kdy by
naše „já“ mělo ustoupit do pozadí a mnohem víc než kdy
jindy by mělo znít slůvko „ty“. Duchovní hodnota svátků
někdy ve shonu ustupuje do pozadí, a přesto bychom
neměli zapomenout, že Vánoce jsou ve znamení narození
Ježíše Krista a oslavy tohoto okamžiku. Je to díkuvzdání
vzniku nového života a také změn uvnitř nás. Vánoce
jsou synonymem přátelství, vřelosti, komunikace i soucitu s druhými lidmi a přejme si, aby tyto myšlenky v nás
zůstávaly nejen v době sváteční, ale i během celého příštího roku.
Nezapomínejme, že jako občané města plujeme (ať
již chceme či nechceme) na jedné lodi a sdílet společně
musíme nejen radostné, ale i věci nám nemilé, které přináší doba, v níž žijeme. Berme proto Vánoce jako příležitost a šanci k tomu, že můžeme napravit staré křivdy,
narušená i přerušená spojení, zapomenutá přátelství, abychom vnesli upřímnost a vřelost do našich vztahů s druhými lidmi.
Období konce roku je také spojeno s bilancováním
toho, co nám uplynulé období přineslo. Pro Dačice to byl
náročný rok spojený s rekonstrukcí průtahu městem, dostavbou bazénu i řadou dalších drobnějších projektů.
Věřím, že všechny tyto akce jsou pro nás všechny určitě
přínosem.

Zdarma do každé rodiny
Prosinec 2007
Na tomto místě bych chtěl všem, kteří se na jejich
realizaci podíleli, ještě jednou poděkovat a vyslovit uznání. Přejme si, aby se nám tolik potřebného pro Dačice
podařilo vybudovat i v příštích letech.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, abyste si Vánoce
radostně užili, odpočinuli si, strávili tento sváteční čas ve
společném rodinném kruhu. Největším vánočním dárkem
je volný čas, který můžeme strávit s rodinou a přáteli.
Do nového roku 2008 přeji všem spoluobčanům
v Dačicích i místních částech hodně zdraví, štěstí, mnoho
úspěchů a pohody v životě, práci, podnikání i ve studiu.
Rudolf Hájek, starosta

Rekapitulace roku 2007 v Dačicích
Nastává konec roku, konec drobného úseku v lidském životě a téměř nepostřehnutelného okamžiku v životě města. Většina z nás se přesto v tomto čase dlouhých nocí a pochmurného počasí zastaví v denním shonu
a zamyslí se nad tím, co se za uplynulých tři sta šedesát
pět dní podařilo a co nás čeká v roce příštím.
Jak tedy rok 2007 změnil Dačice? Především byly
dokončeny velké investice. V červnu bylo uvedeno ke
spokojenosti jak občanů města, tak jeho návštěvníků, do
provozu nové letní koupaliště. Po prázdninách se stěhovali do nových bytů vystavených v Bratrské ulici první
nájemníci. Vzhledu města velmi prospěla rekonstrukce
ulic 9. května, Krajířovy a části Palackého náměstí. Nové
povrchy silnic a chodníků městu jistě sluší.
Výše uvedené stavby jsou při procházce Dačicemi
patrné na první pohled. Že se podařily i další akce sloužící k rozvoji města, jako například: rekonstrukce sociál-

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho osobních i pracovních úspěchů v roce 2008
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ního zařízení v budově gymnázia a u tělocvičen v základní škole v ulici Boženy Němcové, rekonstrukce kotelny
a třídy v základní škole v ulici Komenského, nově přestavěné sociální zařízení a šatny na sportovním stadionu,
obnova veřejného osvětlení v ulicích Husově a Otokara
Březiny, brána na Nový hřbitov a další drobnější práce,
lidé zjistí až při návštěvě zmiňovaných míst.
Ani místní části nezůstaly stranou. V Borku bylo
provedeno prodloužení a přepojení dešťové kanalizace,
v rámci opravy povrchu krajských vozovek byly vyměněny obruby chodníků ve Velkém Pěčíně a též v Borku.
V Malém Pěčíně byla provedena první etapa rekonstrukce bývalé školy na knihovnu, v Bílkově dostala novou
krytinu požární zbrojnice, pokračovalo se se souvislou
opravou místních komunikací a s doplňováním a obnovou hracích prvků na dětských hřištích.
V následujícím roce bude hlavní investiční akcí
města rekonstrukce „Lávek“ u Homolkova mlýna. Stávající dosluhující úzkou lávku nahradí nová, skoro tři metry
široká, lávka z lepených dřevěných profilů.
Vážení spoluobčané, krátce jsem zrekapituloval uplynulý rok a práce, které přispěly k rozvoji města. Rád
bych Vám všem popřál šťastné a veselé prožití Vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce
2008. Nám všem pak, aby všechny nové i stávající
stavby a zařízení našeho města dobře sloužily a my si je
dokázali chránit.
Pavel Habr, místostarosta

RADA MĚSTA
na své 27. schůzi konané 21. 11. 2007 mimo jiné
•
schválila poskytnutí mimořádných sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými
dětmi, které jsou uznány rodinou v hmotné nouzi
dle zákona č. 111/2006 Sb., a rodinám, jejichž nezletilému dítěti je poskytován příspěvek na péči dle
zákona č. 108/2006 Sb.
•
vzala se souhlasem na vědomí omezení provozu
Mateřské školy Dačice v období vánočních prázdnin
•
schválila rozpočtové opatření č. 20/2007, které je
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši
6.768,65 tis. Kč. Jedná se o snížení dotace na sociální dávky pomoci v hmotné nouzi.
•
schválila směrnici č. 2/2007 k provedení inventarizace majetku pro město Dačice
•
schválila bezúplatné převzetí 11 turistických informačních tabulí z majetku dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Dačicko do majetku města Dačice
na své 28. schůzi konané 5. 12. 2007 mimo jiné
•
schválila rozpočtové opatření č. 22/2007 v těchto
objemech: příjmy 1.898,80 tis. Kč, výdaje 288,54
tis. Kč, přebytek rozpočtového opatření 1.610,26 tis.
Kč
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schválila udělení výjimky z časového omezení na
veřejnou hudební produkci, která se bude konat v
prostorách amfiteátru zámeckého parku 26. 7. 2008
schválila uzavření smlouvy o budoucím zřízení práva odpovídající věcnému břemeni s Povodím Moravy, s. p. Brno na pozemek p. č. 2839/1 v k. ú.
Dačice. Pozemek bude dotčen lávkou pro pěší přes
řeku Dyji.
schválila uzavření dohody o spolupráci s městem
Soběslav
schválila ZŠ v Komenského ulici použití finančních
prostředků vzniklých úsporou energií a prostředků
určených na mimořádné výdaje na nákup interaktivní tabule, dataprojektoru, počítače, pylonové tabule, školního nábytku a osoušečů rukou v celkové
výši Kč 282.000,--

Městský úřad Dačice letos a v dalších
letech
Závěr roku vždy vybízí k rekapitulaci minulosti a
k plánování do budoucna. Proto bych rád čtenáře seznámil s tím, co se dělo v roce dnes již téměř minulém
a s tím, co připravujeme do budoucna.
V roce 2007
se městský úřad potýkal především s aplikací nových
zákonů v sociální oblasti, s nárůstem agendy studen a
septiků, řidičských a občanských průkazů. Všechny
agendy jsme s vypětím sil a díky trpělivosti našich klientů zvládli, a nebo se blížíme k jejich dokončení. Pokud
necháme mluvit čísla, tak jsme na podatelně za letošní
rok zaznamenali téměř 37 000 písemností, vyměnili
skoro 1 500 řidičských průkazů, vydali bezmála 3 000
občanských průkazů, a tak by se dalo pokračovat. Jelikož
však čísla nevypovídají o všem, zajímaly nás během roku
i názory našich klientů. Z tohoto důvodu jsme uspořádali
6 anket, během nichž se praktikanti dotazovali na spokojenost s prací úřadu. V celkovém hodnocení jsme dosáhli průměrné známky 1,19, přičemž jsme použili
známkování jako ve škole. Nejspokojenější jsou naši klienti s ochotou úředníků (více než 70%) a rychlostí vyřízení (téměř 60%).
V roce 2008
se chceme zaměřit na další zlepšování komunikace
s veřejností. Z tohoto důvodu zřizujeme od ledna na
matrice pracoviště CZECH POINT, na kterém si budou
naši klienti moci vyřídit výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z katastru nemovitostí a
v průběhu roku i výpis z rejstříku trestů. Proč na matrice?
Podle našich zkušeností si většina klientů nechává
rovnou vyhotovit kopie a ty následně ověřit. Naší snahou
tedy je, aby si mohli vyřídit vše na jednom místě. Dalším
krokem je vytvoření aktivních formulářů, pomocí
kterých se budete moci přihlásit k poplatku ze psa a
k poplatku za likvidaci komunálního odpadu prostřed-
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tajemník MěÚ. Číslo 12/2007. Ročník dvanáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing.
Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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nictvím internetu z pohodlí svého domu. Pokud si budete
chtít zakoupit vstupenky na akce Městského kulturního
střediska, budete mít možnost využít předprodeje v infocentru. Díky propojení s Městským kulturním střediskem zde zprovozníme od nového roku rezervační systém.
K dalším úpravám chceme přistoupit v rámci našich internetových stránek. Kromě těchto novinek budeme muset samozřejmě zvládnout i běžný provoz úřadu.
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Vítání občánků
Dne 24. listopadu 2007 přivítal starosta pan Rudolf
Hájek v obřadní síni MěÚ v Dačicích za spoluúčinkování
dětí z MŠ Bratrská tyto nové občánky: Dominika Pytlíka,
Michala Kofroně, Marka Macků, Samuela Davida Langa,
Terezu Čechovou a Denisu Lojkovou.

V dalších letech
bude naší prioritou sloučení úřadu do jednoho komplexu budov a vytvoření „Komunitně správního centra
Dačicka“.
Závěrem bych rád poděkoval všem kolegům z městského úřadu, kteří se snažili a snaží hledat co nejlepší řešení problémů našich spoluobčanů.
Ing. Karel Macků, tajemník

Medaile dr. Tyrše
pro paní Janu Starkovou
V úterý 4. prosince přijal starosta města Rudolf
Hájek na radnici paní Janu Starkovou z Dačic, aby ji
poblahopřál k vysokému ocenění a zároveň poděkoval za
její obětavou práci cvičitelky.

AKTUALITY

Jihočeská krajská asociace SPV a Regionální
centrum SPV Jindřichohradecka si její činnosti nesmírně
váží a ocenily její dlouholetou dobrovolnou práci udělením jednoho z nejvyšších morálních ocenění České
asociace SPV - Medailí dr. Tyrše, která jí byla předána
při zahájení 16. ročníku veřejných plaveckých závodů
mládeže v Jindřichově Hradci.
Paní Jana Starková je dobrovolnou cvičitelkou TJ
Centropen Dačice - odbor SPV (Sport pro všechny). Pracovala a stále ještě pracuje s mládežnickými složkami
a vede zdravotní cvičení žen.
Kromě této činnosti, kterou vykonává pravidelně a
spolehlivě celá léta na úkor svého volného času zdarma,
vypomáhá ještě ostatním oddílům TJ Centropen při
zajišťování masových akcí pro veřejnost (Branou Podyjí,
Dačická čtrnáctka aj.)
Naděžda Mastná
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

• Úřední hodiny Městského úřadu v Dačicích budou
z provozních důvodů v pondělí 31. 12. 2007 od 8:00
do 12:00 h.
• V Dačicích zbývá vyměnit 891 řidičských průkazů
vydaných od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (údaj k 30.
11. 2007.)
• Ve dnech 10. - 13. l. 2008 se město Dačice a mikroregion Dačicko zúčastní v rámci jihočeského pavilonu
veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno. Prostřednictvím infocentra bude propagovat historické památky, kulturní akce, příznivé přírodní podmínky pro
turistiku a služby ubytovatelů, kteří mají s Infocentrem Dačice uzavřenou smlouvu o propagaci.

Poděkování za záchranu života
Chtěla bych veřejně poděkovat MUDr. Šilhanovi
z dačické nemocnice - oddělení chirurgie za záchranu
svého manžela. Rovněž bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům jindřichohradecké nemocnice z oddělení
ARO, JIP a odd. chirurgie za záchranu manželova života.
Moc děkuji všem lékařům a sestřičkám z této nemocnice
za ochotu a laskavé jednání.
M. Boudová
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Zápis do prvního ročníku na obou
základních školách v Dačicích

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 11/07 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice
odboru živnostenského
(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.
termín podávání žádostí do 15. 1. 2008
Požadavky:
•
minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
•
schopnost jednání s lidmi
•
organizační schopnosti
•
bezúhonnost v dosavadním životě
•
věk minimálně 18 let
•
způsobilost k právním úkonům
•
státní občan ČR (případně cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací
jazyk)
•
práce na PC
Výhoda:
•
vysokoškolské vzdělání
•
praxe ve veřejné správě
Doklady:
•
přihláška (k dispozici na MěÚ na finančním odboru
nebo na www.dacice.cz)
•
životopis
•
výpis z rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce
•
ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Druh práce:
•
výkon státní správy na úseku živnostenského
podnikání
Místo výkonu práce:
•
Město Dačice
Zařazení:
•
9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup:
•
dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva

Zápis se koná:
25. ledna 2008 od 13:00 do 17:00 h
Zapsány budou:
děti narozené do 31. srpna 2002
ü na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského bude zápis
proveden v prostoru školy v ulici Bratrská
ü na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové bude zápis
proveden v prostoru horního pavilonu.
Rodiče při zápisu předloží:
ü rodný list dítěte
ü vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku,
který jim předá příslušná mateřská nebo základní
škola
ü občanský průkaz zákonného zástupce

Obnova drobné sakrální
architektury v krajině
V letošním roce byl rovněž vyhlášen Jihočeským
krajem Grantový program na obnovu drobné sakrální
architektury v krajině. Městu Dačice byly v tomto programu schváleny dva projekty.
Obnova zvoničky v místní části Toužín, kde byl
vyměněn dřevěný sloup s impregnačním ošetřením včetně povrchového nátěru. Obnovu provedly Technické
služby Dačice s. r. o. za celkové náklady 10 103 Kč,
z toho grant JČ kraje činil 7 000 Kč.
Dalším obnoveným prvkem drobné sakrální architektury jsou boží muka na odbočce do Dolních Němčic z
hlavní silnice ve směru na J.
Hradec, nad benzinovou čerpací stanicí. I přes to, že se
nejedná o památkově chráněný objekt, byly práce zadány odborné firmě Stavební
huť Slavonice s. r. o., která se
zabývá mimo jiné i restaurováním historických památek.
Boží muka byla kompletně
očištěna, vertikálně narovnána
a okolní terén byl odkopán na
původní úroveň, byly doplněny plastické defekty, provedeno antikorozní ošetření
a doplnění kovových čepů a
spon, přespárování a konečná
povrchová úprava ochranným
nátěrem. Celkové náklady na
tyto práce byly 39 359 Kč,
z toho grant JČ kraje činil
10 000 Kč.
Libor Kořínek,
odbor správy majetku města
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Město Dačice předkládá veřejnou nabídku na

pronájem tržiště
k provozování trhů v roce 2008
tj. části parcely p. č. 2749 ost. plocha
o přibližné prodejní ploše 826 m2
v Kancnýřově sadě na Palackého nám. v Dačicích
tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle
stanovených kritérií výběru
v zalepené obálce zřetelně označené

„NEOTVÍRAT – pronájem tržiště v r. 2008“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice,
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• při podpisu nájemní smlouvy nájemce složí na pokladně MěÚ Dačice zajišťovací kauci ve výši nájemného za konání jednoho trhu s tím, že na úhradu kauce bude započtena již zaplacená jistota. Tato kauce
bude složena na účet Města Dačic a po ukončení
nájemní smlouvy a uhrazení nájemného včetně všech
pohledávek spojených s tímto nájmem, bude kauce
nájemci vrácena, nebo bude použita na úhradu těchto
pohledávek.
Informace podají: pracovníci MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odbor správy majetku města, dveře č.102, 103, nebo
na tel. č. 384 401 230, nebo 384 401 227.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným žadatelem a veřejnou nabídku zrušit.

nejpozději do pondělí 14. 1. 2008 do 10:00 h
Stanovená kritéria výběru
•
výše nájemného, které musí být vyšší než stanovené
nájemné minimální 9.000 Kč za konání 1 trhu.
•
způsob úhrady nájemného (např. úhrada předem za
celé období nájmu)
•
Zájemce nesmí mít nesplacené pohledávky vůči
městu Dačice, osoba podnikající vůči státu (FÚ),
OSSZ a zdravotním pojišťovnám a proti zájemci
nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí být trestně
a disciplinárně stíhán. Zájemce toto ve své nabídce
prokáže čestným prohlášením. Vybraný zájemce následně předloží písemná potvrzení příslušných institucí.
Nabídka musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu,
rodné číslo, (název a sídlo, IČO) a vlastnoruční podpis
žadatele, předpokládané termíny konání jednotlivých trhů, údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených
kritérií výběru, oprávnění k podnikání v uvedeném druhu
činnosti, uvést všechny druhy předpokládaných provozovaných činností, včetně zpracovávaných a uskladněných
látek a materiálů.
Při podání nabídky složí zájemce na pokladně MěÚ Dačice jistotu na nájem ve výši 3.000 Kč, nebo ji uhradí
předem na účet č. 6015-0603143369/0800 u České spořitelny a.s., variabilní symbol – rodné číslo, nebo IČO
žadatele. (Nabídka, která bude doručena bez uhrazení
jistoty, bude ze soutěže vyřazena. Tato jistota bude zájemcům, kteří nebudou vybráni vrácena. V případě, že
vybraný zájemce nepředloží písemná potvrzení příslušných institucí dle bodu 3., nebo od své nabídky odstoupí
a nepodepíše nájemní smlouvu do jednoho měsíce po
vyzvání k podpisu smlouvy, zaplacená jistota se nevrací.)
Stanovené podmínky pro uzavření nájemní smlouvy:
•
minimální nájemné je stanoveno ve výši 9.000,- Kč
za konání 1trhu
•
nájemní období se stanovuje na rok 2008 - mimo
měsíce červenec a srpen
•
termín konání trhů – vždy třetí čtvrtek v měsíci,
mimo měsíce prosinec

Poděkování
za přízeň
Škvírou pootevřených dveří již proniká vůně cukroví
a narůstá atmosféra nervozity a očekávání z toho, co máme ještě všechno za těch pár dní stihnout, než se budeme
moci nakonec v klidu posadit mezi své blízké a těšit se
z toho, že jsme to přece jen nějak zvládli. Za dveřmi jsou
vánoce a kousek za nimi již konec starého a začátek
nového roku. Je to tedy asi ta nejvhodnější příležitost se
zastavit, ohlédnout se, poděkovat a popřát.
Pro nemocnici v Dačicích je to příležitost o to významnější, že rok 2007 byl pro ni samotnou a její zaměstnance opět složitý a nelehký. Přesto nebo právě
proto bych chtěl všem, kteří tuto nemocnici v letošním
roce navštívili, poděkovat za důvěru a přízeň.
Je to důležité, neboť nemocnice bez nemocných je
zbytečná stejně jako nemocní bez nemocnice jsou opuštění. A mě těší, že mohu v závěru roku 2007 říci, že naše
nemocnice ošetřila, vyléčila nebo alespoň trochu pomohla tisícům lidí z Dačic a Dačicka, ale i z jiných koutů naší
země. Takže není zbytečná a nemocní nemají důvod cítit
se opuštění. A já chci, aby tomu tak bylo i v příštím roce
a slibuji, že to tak také bude, protože dačická nemocnice
je díky společnosti PP Hospitals, s.r.o. opět stabilní a připravená pomoci.
Krásné a klidné vánoce a šťastný a úspěšný rok
2008 přeje
Leoš Dostál, ředitel nemocnice

Raiffeisen stavební spořitelna a.s.
Nádražní 97/II., Jindřichův Hradec (v Domě Oděvy,
naproti České spořitelně, vedle pekárny Velíšek)
1/ ÚVĚRY NA BYDLENÍ
garance 3,5% úroku ze stav. úvěru do zaplacení
2/ STAVEBNÍ SPOŘENÍ
3/ PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ

tel. kancelář: 721 620 178 – Kaiferová
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Regulační poplatky ve zdravotnických
zařízeních od 1. 1. 2008
Poplatky hradí:
§ každý člověk pojištěný u některé ze zdravotních pojišťoven
Poplatky nehradí
§ pojištěnci umístění v dětských domovech nebo ve
školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy
§ občan při ochranném léčení nařízeném soudem
§ občan při léčení infekčního onemocnění, kterému je
pojištěnec povinen se podrobit při nařízené izolaci ve
zdravotnickém zařízení
§ občan při nařízených karanténních opatřeních k zajištění ochrany veřejného zdraví
§ občan, který se prokáže rozhodnutím, oznámením,
nebo potvrzením vydaným obecním úřadem (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná
okamžitá pomoc)
§ občan, který si zdravotní výkon hradí ze svých prostředků
Poplatky za návštěvu u lékaře v ambulanci 30 Kč
Poplatky se neplatí
§ při pobytu na lůžkovém oddělení odeslaný k vyšetření
na ambulanci
§ v gynekologické ambulanci – pokud je to preventivní
prohlídka, tzn. od 15-let pacientky 1x ročně a dále těhotné ženy ode dne zjištění těhotenství, pokud se prokáží průkazem pro těhotné
§ v ambulanci závodní preventivní péči – pokud se jedná o periodickou a preventivní prohlídku
§ dítě nebo těhotná žena při dispenzární péči (zvláště
sledovaný pacient)
§ za péči, která není hrazena ze zdravotního pojištění –
vystavení receptu, pokud není provedeno klinické vyšetření, při akupunktuře, výkony provedené na vyžádání soudu, státního zastupitelství, orgánů státní správy a orgánů Policie České republiky
§ při telefonické konzultaci s ošetřujícím lékařem
§ při rozhovoru lékaře s rodinou
§ pokud je nemocný odeslán z ambulance k hospitalizaci
§ při laboratorním nebo diagnostickém vyšetření bez
klinického vyšetření lékařem
Poplatky za pohotovost - 90 Kč za jednu návštěvu
se platí při návštěvě lékařské služby první pomoci a
dále při ošetření na ambulanci nebo na lůžkovém oddělení (pokud pacient není následně hospitalizován) v sobotu, v neděli a ve svátek nebo ve všední den v době od
17:00 do 7:00 hodin.
Poplatky za pobyt v nemocnici - 60 Kč za každý den
V době pobytu na lůžku v nemocnici jak na akutní,
tak na následné péči. Den počátku a konce hospitalizace
se počítá jako jeden den. Poplatek se platí i za každý den
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pobytu doprovodu dítěte, pokud je doprovod hrazen ze
zdravotního pojištění.
Pokud je pacient na propustce, poplatek se nehradí.
Poplatky za výdej léku - 30 Kč
za vydání každého léku předepsaného na recept bez
ohledu na počet balení (na 1 receptu mohou být maximálně 2 položky – max. úhrada za 1 recept je 60 Kč).
Poplatky se neplatí
§ za výdej léků, které nejsou vázány na lékařský předpis
§ za výdej léků předepsaných na recept, kde lékař uvede, že jej „hradí pacient“
§ za výdej léků předepsaných na recept, ale nehrazených ze zdravotního pojištění (např. antikoncepce
předepsaná na recept)
§ za výdej zdravotnických prostředků předepsaných na
poukaz
§ při prodeji volně prodejných léčivých přípravků
Lhůty na uhrazení poplatků
§ poplatky za návštěvu u lékaře v ambulanci a za pohotovost - ihned, nebo podle dohody se zdravotnickým zařízením
§ poplatky za pobyt v nemocnici kratší než 30 dní - při
propuštění ihned nebo nejdéle do 8 kalendářních dnů
po propuštění
§ poplatky za pobyt v nemocnici delší než 30 dní - vždy
k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
§ poplatky za výdej léku - ihned
Způsob uhrazení poplatků
§ poplatky za návštěvu u lékaře v ambulanci a za pohotovost - prostřednictvím platebního terminálu (ve většině soukromých ambulancí hotově v ordinaci)
§ poplatky za pobyt v nemocnici - v pokladně nemocnice na základě dokladu vydaného na příslušném oddělení
§ poplatky za výdej léku - hotově v lékárně
Ing. Leoš Dostál, ředitel Nemocnice Dačice

PP Hospitals, s.r.o., Antonínská 85, Dačice hledá

asistentku (asistenta) ředitele společnosti
a ředitele Nemocnice Dačice
Požadujeme:
o
maturita (obch., zdrav., gymn. apod.)
o
znalost práce s PC (word, excel, power point...)
o
základní komunikace v angličtině
o
řidičský průkaz B
o
dobrá komunikace s lidmi
Nabízíme:
o
plat cca 10 000 Kč, profesní růst
o
pružná pracovní doba
o
prodloužená dovolená
o
korektní jednání
Nástup možný od 1. 1. 2008
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Informace pro držitele řidičských
průkazů
Kdo je majitelem řidičského průkazu vydaného do
31. 12. 1993 a nemá zájem jej nadále vlastnit nebo vyměnit za nový, má možnost jej podle § 94/3 zákona č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
bezplatně vrátit na pracovišti Evidence řidičů v Dačicích.
K vrácení starého ŘP je nutné vyplnit formulář o
„Prohlášení o vzdání se ŘO“ a společně se starým ŘP
tento osobně odevzdat na výše uvedeném pracovišti odboru dopravy. Pokud nemůžete osobně přijít, je nutné
provést úřední ověření podpisu. Pro nemohoucí či nemocné osoby lze toto ověření podpisu vyžádat telefonicky (na čísle 380 401 221 p. Pokorná) po domluvě
i v místě bydliště nebo v lékařském zařízení. Po tomto
ověření lze ŘP společně s formulářem zaslat poštou na
MěÚ Dačice, Odbor dopravy, Krajířova 27/I, 380 13
Dačice.
Odbor dopravy se dohodl společně s vedením města,
že tyto ŘP bude možno bez sankce vrátit i v novém roce
2008, aby jste nemuseli čekat ve frontách s žadateli o
povinnou výměnu ŘP před koncem tohoto roku !!!
Za odbor dopravy MěÚ Dačice
Ing. Zdislav Páral

Přestupky v dopravě
V tomto příspěvku se chci věnovat srozumitelnou
formou tzv. přestupkovému právu. Dnešní trestněprávní
předpisy upravující oblast sankcí v silničním provozu
jsou obsažené v několika samostatných zákonných normách a jen výčet všech předpisů by vydal na samostatný
příspěvek. To je pravděpodobně určující kritérium, z něhož vyplývá velmi obtížná orientace v problematice a řada mýtů.
Pokud vyberu to nejpodstatnější z dotazů, je dobré
pamatovat na následující: Jestliže je například v provozu
zastaven policisty určitý účastník provozu a je mu vytýkáno určité porušení, je dobře připomenout, že v zásadě
každý účastník má jak svá práva, tak i povinnosti. To
znamená, že např. šestnáctiletý cyklista, nebo spolujezdec v osobním automobilu, kteří porušili pravidla,
mohou být sankcionováni, bez ohledu na to, zda mají
řidičské oprávnění či nikoli. Podstatné je především
vědět, že současný systém (při určení toho co je či není
přestupkem) definuje přesně přestupek, dle §2 zákona č.
200/90 Sb., tzv. přestupkového zákonu, dále potom §22
uvedeného zákona rozebírá přesně určení takového jednání, které se rozumí přestupkem proti bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu. Pro mnohé řidiče bývá
zajímavé zjištění, že totiž „ten jejich přestupek“ není ve
výčtu přestupků uveden. Je to však pouze první klamný
dojem.
Mnohé přestupky jsou „ukryty“ v posledním ustanovení, které svou formulací jiným jednáním, než které je
uvedeno pod uvedenými písmeny, poruší zvláštní právní
předpis. Tím je myšlen zákon č. 361/ 2000 Sb., konkrétně musí být porušena jednoznačně stanovená povin-
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nost nebo naopak zákaz. Mluvíme zde o tzv. zbytkové
skutkové podstatě přestupků, která sice není uvedena ve
výčtu přesně formulovaných přestupků, ale přestupkem
je tehdy, pokud zákon 361/00 Sb., stanovuje určitou povinnost v chování (např. formulací „musí“) nebo jednání
naopak zakazuje. To samozřejmě zákon stanovuje velmi
často. Tímto způsobem lze dojít ke zjištění, že je možné
trestat pokutou i jiné účastníky provozu než řidiče motorových vozidel, samozřejmě je nutné, aby dále bylo toto
jejich protiprávní jednání beze zbytku prokázáno.
V každém jednotlivém případě je důležité, zda jsou
jednoznačně naplněny všechny znaky přestupku. Pokud
tomu tak není, nemůžeme mluvit o přestupku. Lze demonstrovat např. u poškození vozidel, které se střetnou
při provozu např. na poli. Zde samozřejmě může dojít ke
značné hmotné škodě či zranění. Pokud však, tak jak
jsem událost popsal, nenastala tato nehoda na pozemní
komunikaci, nemohlo jít o dopravní nehodu ve smyslu
§48 zákona č. 361/2000Sb., potom není možné např.
událost řešit jako pojistnou událost v systému povinného
ručení a dále nelze případného viníka trestat za způsobení dopravní nehody. Zde je vhodné připomenout, že
všechna jednání (dopravní přestupky) jsou postižitelná
právě jen pokud se stanou na pozemní komunikacích.
Mezi pozemní komunikace však nepatří: pole, les,
pastvina, louka apod. Je třeba rozlišovat mezi polem
a polní cestou, neboť tzv. účelovou komunikací je právě
polní či lesní cesta, která spadá pod pojem pozemní komunikace. Správné určení, zda jde či nejde o přestupek
a jaká sankce připadá v úvahu, není zdaleka tak snadné,
jak by se mohlo zdát. Co se týká sankcí, zákon sice
umožňuje u dopravních přestupků trestání napomenutím,
pokutou, nebo zákazem činnosti, důležité ale je, že dále
je potom přesně vymezeno, jaký trest za konkrétní
jednání může být použit. Je zde provedena taková úprava, která např. znemožňuje projednat přestupky v blokovém řízení, jestliže zároveň připadá v úvahu zákaz
činnosti. Nejlépe opět příklad: Porušení zákazu předjíždění např. na přechodu pro chodce a bezprostředně
před ním je možné postihnout pokutou 5 000 - 10 000 Kč
a dále zákazem činnosti 6 - 12 měsíců. V tomto případě
tedy zákon vůbec neumožňuje projednání v blokovém
řízení na místě, ale pouze v tzv. správním řízení s poměrně vysokou peněžitou sankcí. K tomu je ještě vhodné
doplnit informaci o bodovém zápisu, který by v tomto
případě byl ve výši 6 bodů. Asi zde není třeba dalších
komentářů, aby bylo vidět, jak např. toto jistě často
viděné předjíždění může být pro řidiče zcela zničující.
Zde samozřejmě vůbec nemusí jít o vzniklou dopravní
nehodu. Pokud má sankce plnit určitou preventivní funkci, pak v tomto případě je jistě naplněna. Vzhledem k tomu, že v této oblasti nemůžeme v budoucnu očekávat
jakoukoliv úlevu ze strany zákonodárce, ale naopak spíše
„přitvrzení“ a mnozí to již sami poznali, bude dobře se
k této záležitosti znovu vrátit.
Všem čtenářům přeji v celém příštím roce bezpečný
provoz a děkuji za zaslané podněty.
Mgr. Jaromír Nosek, Autoškola Nosek
e-mail: nosek@autoskolanosek.cz
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Opatrnosti není nikdy dost
Vážení spoluobčané, Vánoční svátky patří k krásnějším obdobím roku, a
přesto i v tomto svátečním čase dochází
k požárům, dopravním nehodám, nebo
jiným mimořádným událostem, na kterých se
mnohdy podílí lidská neopatrnost či neznalost, někdy
i bezohlednost. Aby nic nenarušilo vaši pohodu vánočních svátků a oslavy konce roku a nedošlo ke zbytečným
újmám na zdraví či škodám na majetku, přijměte prosím
několik rad a varování.
Naše domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce
hořlavými materiály, jako jsou koberce, čalounění, záclony. Požáry v bytech se pak rychle šíří a mohou způsobit
značné materiální škody, nehledě na ohrožení životů a
zdraví osob. Proto i o Vánocích musíme maximálně opatrně zacházet se všemi zdroji otevřeného ohně.
Dávejte pozor na děti, aby si bez dozoru nehrály se
svíčkou, s prskavkou a s pyrotechnikou. Taktéž aby se
neopařily, nebo nepopálily při přípravě pokrmů, nebo o
topidlo na chatě, nebo na chalupě.
1) Pozor na svíčky a prskavky
Hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň a jako
s takovým by se s ní mělo zacházet. Nelze ji položit kamkoli a na cokoli. Ještě ve vzdálenosti 8 - 10 cm od
plamene svíčky teplota přesahuje 200°C, což stačí k zapálení papíru, plastů, textilií a dalších předmětů, které
doma neopatrně necháte v blízkosti hořící svíčky. Zapálené svíčky nesmíte nechat během jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte domov nebo jdete
spát. Toto se týká i zapálených vonných aromalamp.
2) Pozor při vaření a vytápění
Nenechávejte bez dozoru plamen plynového sporáku
a dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, aby nedocházelo
ke vznícení připravovaných potravin, horký olej na pánvi
a jiné hořlavé kapaliny se nesmí hasit vodou, jinak může
snadno dojít k popálení nezkušeného „hasiče“. Pokud se
vám na pánvi vznítí potraviny, je nejlepší pánev zakrýt
pokličkou a oheň tak udusit, posloužit k tomu může i
mokrý hadr.
Mnoho požárů v domácnostech, na chatách a chalupách v zimním období vzniká také kvůli neopatrnému
zacházení s topidly a nedbalosti v péči o komíny. Užívejte výhradně topivo určené pro dané topidlo, nezapalujte
pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzínu) a netopte
např. odpady, plasty apod. Neumísťujte do blízkosti topidel žádné hořlavé látky - žhavé částice odlétající
z topidla mohou velice snadno zapálit dřevo či papír
uskladněný v jejich blízkosti. Taktéž nad nimi nesušte
oděv, může na topidlo spadnout a vzplanout. Komíny si
nechte pravidelně čistit a kontrolovat. Popel ukládejte na
bezpečné místo.
3) Pozor na pyrotechniku
Před Vánocemi lidé „zbrojí“ na oslavy příchodu nového roku a nakupují zábavní pyrotechniku. Její prodej
a manipulaci s ní upravuje vyhláška Českého báňského
úřadu č. 174/1992 Sb. ze dne 16. března 1992 o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi. Dodržujte zá-
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kladní bezpečnostní pravidla uvedená v návodu k použití,
aby nedošlo ke vzniku požáru, výbuchu, ke zranění, nebo
jinému ohrožení. Pyrotechniku bez návodu nekupujte.
Nezapomínejte na věci uložené na balkoně, kde může
zbloudilá petarda nebo jiný kus zábavní pyrotechniky
tyto věci snadno zapálit. Zejména na sídlištích je nebezpečné dívat se na pyrotechnické světelné efekty oknem,
natož ještě otevřeným, a pokud máte moc rádi svého
„plechového miláčka“, je lepší mu najít nějaké jiné bezpečné místo parkování.
4) Parkování a úklid sněhu
Pokud dojde k nějaké výše uvedené události a je nutný lékařský, nebo požární zásah, měla by být v ulicích
zachována dostatečná šířka pro průjezd vozidel hasičů
a lékařů, aby mohli včas a účinně poskytnout pomoc těm,
co jí potřebují. Parkujte svá vozidla v souladu s dopravním značením a tak, aby nebránila průjezdu a příjezdu
k objektům.
Pokud napadne větší množství sněhu, odhrnujte jej
na okraj chodníku a ne až do komunikace. Tím se zmenší
její šířka a průjezd vozidel IZS je pak velmi omezen.
Přeji všem hezké a klidné vánoční svátky.
Ing. Bohumil Kmínek
odbor vnitřních věcí

Svoz vánočních stromků
11. 1. 2008 provedou pracovníci Technických služeb
Dačice svoz vánočních stromků. Občany, kteří budou mít
zájem o tento druh služby, žádáme, aby stromky odložili
do 10. ledna 2008 na bývalá stanoviště velkoobjemových
kontejnerů.
Pro občany, kteří by chtěli využít služeb sběrného
dvora odpadů, uvádíme jeho provozní dobu:
listopad - únor
březen - říjen

pondělí - pátek
sobota
8:00 - 16:00 h
8:00 - 16:00 h
10:00 - 18:00 h
8:00 - 16:00 h
Věra Smetanová, správa majetku města

Českomoravská myslivecká jednota
okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
pořádá
střeleckou soutěž

NOVOROČNÍ POHÁR 2008
IX. ročník
střelnice Dačice - Zahrádecký les

dne 5. ledna 2008 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 Hradec
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Vídně. Kontakty s partnerskou školou ve Waidhofenu
jsou součástí dlouhodobějšího projektu, jehož cílem je
rozvíjet přeshraniční spolupráci i jazykové kompetence
studentů.
Pokud jste si tentokrát návštěvu školy nechali ujít,
těšíme se s Vámi na shledanou na dalším Dni otevřených
dveří, který se koná už 10. ledna 2008.
Ing. Pavel Kopačka, ředitel školy

Den otevřených dveří na SŠTO
v Dačicích
Ve čtvrtek 29. listopadu 2007 si mohli zájemci z řad
rodičů, žáků základních škol i širší veřejnosti opět prohlédnout areál SŠTO v Dačicích a získat potřebné informace o široké nabídce tříletých i čtyřletých oborů, které tu
lze studovat.
Během dne si školu prohlédly
v doprovodu kompetentních pedagogických pracovníků téměř tři
stovky návštěvníků. Prezentaci jednotlivých oborů tentokrát doplňovala nejen výstavka učňovských
výrobků a studentských prací, ale
její součástí byly i ukázky řemeslné dovednosti žáků školy.
Návštěvníci tak mohli obdivovat při praktických činnostech zručnost budoucích truhlářů, elektrikářů a obráběčů kovů. Živá a názorná prezentace vzbudila mezi
návštěvníky značný ohlas a vesměs nikoho nenechala na
pochybách o tom, že škola je schopna velmi pružně reagovat na rychle se zvyšující technologickou úroveň výroby
a stále náročnější požadavky praxe na odbornou úroveň
absolventů.
Velkému zájmu veřejnosti se i letos těšila prezentace
firmy TRW DAS, probíhající za účasti manažerů firmy
(Ing. Valter a Ing. Urbánek) v multimediální učebně školy. Zástupci nejvýznamnějšího strojírenského podniku regionu, který je hlavním vzdělávacím partnerem školy,
vyjádřili zájem na další oboustranně výhodné spolupráci
a seznámili přítomné se strategií rozvoje firmy, jež vytváří
v součinnosti se školou již několik let velmi příznivé podmínky pro uplatnění absolventů strojírenských oborů.
Atraktivní součástí doprovodného programu byly i
sportovní akce v tělocvičně a návštěva partnerské třídy
z Obchodní akademie ve Waidhofenu. Rakouští studenti
navštívili spolu se studenty 2. ročníku oboru Obchodně
podnikatelská činnost historickou expozici dačického muzea, sehráli několik přátelských sportovních utkání a domluvili se na další společné akci – návštěvě předvánoční

Vysoká škola ekonomická v Praze

FAKULTA MANAGEMENTU
v JINDŘICHOVĚ HRADCI
pořádá pro zájemce o studium v bakalářském
a navazujícím magisterském studijním programu
v oboru MANAGEMENT

dne 11. ledna 2008
Den otevřených dveří
V rámci celoživotního vzdělávání Fakulta managementu nabízí v letním semestru akad. roku 2007/08
ü MIMOŘÁDNÉ STUDIUM BAKALÁŘSKÉ a
MAGISTERSKÉ

ü přípravu k přijímacím zkouškám, kurzy
pro veřejnost, kurzy na míru pro
podnikové týmy aj.
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec,
tel.: +420 384 417 273, 731 107 270,
fax: 384 417 277
e-mail: jirkova@fm.vse.cz, mrazkova@fm.vse.cz
www.fm.vse.cz
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Novoroční koncert
Městského dechového
orchestru
Základní umělecká škola Dačice
zve všechny své příznivce na Novoroční koncert
Městského dechového orchestru,
který se uskuteční
v sobotu 5. ledna 2008 v 15 hodin
v sále Základní umělecké školy v Dačicích.
Zazní samozřejmě osvědčené skladby dačických rodáků
Vladimíra Fuky a Rudolfa Urbance, ale také světové melodie a méně známé skladby všech žánrů v zajímavých
úpravách. Přijďte si poslechnout a ohodnotit potleskem
umění Vašich dětí, muzikantů, kteří mají ušlechtilou a
krásnou zálibu a už něco dovedou.
Evžen Mašát, ZUŠ Dačice

Zimní Dačice z věže
Letos poprvé bude otevřena dačická
věž i v zimních dnech, a to díky přání
některých letních návštěvníků spatřit
naše město oděné do sněhové pokrývky. Výstup na věž bude možný pouze
tehdy, pokud bude sníh, a to ve dnech:
čtvrtek 27. 12. 2007 15:00 - 17:00 h
neděle 06. 01. 2008 15:00 – 17:00 h
sobota 12. 01. 2008 15:00- 17:00 h
Pokud by v uvedených dnech sníh
nebyl, bude otevřeno každou další lednovou sobotu, a to
ve stejnou hodinu. Sledujte též plakát na vstupních dveřích. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.
Antonín Štěpánek

Mikulášská nadílka v mateřské škole
Mikuláš, čert a anděl k adventnímu období neodmyslitelně patří. Ne jinak tomu bylo i letos. V pondělí 3. prosince zavítal Mikuláš se svými pomocníky a skutečnou
Knihou hříchů a pochval do MŠ Bratrská v Dačicích. Děti
si pro něj a pro své rodiče připravily krátký program a potom začala mikulášská nadílka.
A jak už to
bývá, hodné Mikuláš odměňoval,
zlobivé napravoval. Menší děti se
bály, větší se tvářily, že se nebojí,
ale nadílku dostaly všechny.
Chtěla bych touto cestou poděkovat firmě PROVIDENT FINANCIAL, která věnovala všem dětem mikulášské balíčky plné dobrot.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

oznamuje svým klientům, že otevře kancelář od

1. 1. 2008
v Dačicích, Göthova ul. 66
(nad mototechnou TOMEX)
Pracovní doba pro klienty:
pátek 08:00 – 12:00 h
nebo individuálně každý den na tel.:
384 388 071, 602 493 770
Poskytujeme služby a poradenskou činnost pro produkty:
-

-

-

Investiční životní pojištění (dlouhodobé výnosy
až 8%)
Penzijní připojištění
Důchodové pojištění
Důchodové pojištění (firmy)
Kapitálové životní pojištění
Svatební pojištění a pojištění dětí
Samostatné úrazové pojištění osob a dětí
Stavební spoření
Úvěry (zprostředkování a zpracování)
- ze stavebního spoření
- pro fyzické osoby
- hypoteční
Pojištění majetku (dům, domácnost - slevy bonusy až 35%)
Havarijní pojištění vozidel
Povinné ručení za škodu způsobenou provozem
vozidla
(živelní pojištění zdarma, bonus 777 na úrazové
pojištění)
Pojištění podnikatelských rizik
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu
způsobenou zaměstnavateli

Specialisté naší kanceláře jsou připraveni Vás navštívit
a pomoci Vám řešit Vaše potřeby bez odkladu
a k Vaší plné spokojenosti.
Šetříme Váš čas.

Ing. František Burian
vedoucí poradce
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Pánové, pojďte to také zkusit!
Tělocvična je volná každé pondělí od
20:00 do 21:00 h. V tuto dobu můžeme
rozhýbat tělo a něco udělat se svou postavou. Nestačí přijít jenom jedenkrát, ale
chce to pravidelnost. K dispozici je různé
nářadí, žíněnky a míče. Pod vedením cvičitele procvičíte
řádně své svalstvo a zahýbete se špeky. Cvičení je pro
muže i pro ženy, věk neomezen. Začínáme v pondělí
7. ledna 2008 ve 20:00 h. Cvičební hodina stojí 35 Kč,
celoroční předplatné 400 Kč. Přijďte se podívat, první
hodina cvičení je bezplatná, záleží jenom na vás, zda
vydržíte nebo utečete k televizi.
Srdečně zve oddíl ASPV při TJ Centropen Dačice

Stolní tenis
S blížícími se vánočními svátky se dostává soutěž
OPII stolního tenisu do poloviny soutěže a stolní tenisté
ST-KD Dačice pokračují v této soutěži se střídavými úspěchy.
Sport Dírná - ST-KD Dačice 3 : 15
Body: Mareš M. a Havlík Z. po 4; Štěpánek A. 3; Jahoda
M ml. a Havlík V. po 1; debly 2
Do Dírné jsme odjeli v nejsilnějším složení s odhodláním na stolech soupeře bodovat. Od začátku zápasu všichni dačičtí hráči soustředěným výkonem přidávali bod k
bodu až se zrodil výsledek, který jsme před odjezdem do
Dírné nečekali. Za odvedený výkon si hráči zaslouží jen
pochvalu.
ST-KD Dačice - OST Kardašova Řečice 6 : 12
Body: Havlík Z. 2; Jahoda M. ml. a Havlík V. po 1; debly 2
K domácímu zápasu dačičtí hráči nastoupili v oslabené sestavě proti vedoucímu týmu tabulky. Zápas probíhal
zcela vyrovnaně a dačičtí hráči drželi s favoritem vyrovnaný stav do poloviny zápasu. Ve druhé polovině se dačickým hráčům přestalo v koncovkách setů dařit a se
zkušeným soupeřem prohráli. I přes prohru se dá říci, že
v Dačicích byl vidět velmi pěkný stolní tenis a nebýt oslabení a výpadku některých zkušených hráčů, mohl být
výsledek i radostný. V závěrečném kole první poloviny
soutěže odjíždějí hráči ST-KD Dačice do Nové Včelnice.
O výsledku zápasu budeme informovat příznivce stolního
tenisu v dalším čísle.
Závěrem stolní tenisté ST-KD Dačice přejí všem čtenářům bulletinu klidné a pokojné Vánoce a šťastný nový
rok 2008.
Zdeněk Havlík

Dačické judo v roce 2007
Dovolte mi, abych se pokusil zhodnotit, co znamenal
rok 2007 pro dačické judisty. Hned na začátku musím říci,
že rok to byl úspěšný. Startovali jsme na 23 turnajích, od
krajských soutěží, turnajů začátečníků, republikové velké
ceny, mezinárodní turnaje až po Mistrovství ČR. Na všech
soutěžích za TJ Sokol Dačice – Centropen nastoupilo do
bojů 150 judistů. Nebudu vypočítávat počet jednotlivých
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vítězství a porážek, protože ne každému a na všech soutěžích se daří, ale zastavím se u těch nejdůležitějších. Pro
nás jsou to Mistrovství České republiky a také Přebory
České obce sokolské. Podle úspěšnosti na těchto soutěžích
jsme hodnoceni svazem juda a vrcholnými orgány České
obce sokolské.
Na úvod se zmíním o Přeboru České obce sokolské,
který se konal na jaře v Olomouci. Startovali jsme v počtu
20 závodníků, ve věkových kategoriích od žáků a žákyň,
po dorost. Z těchto 20 dačických judistů, kteří nastoupili
na tatami, se 5 stalo přeborníky České obce sokolské (J.
Bártů, L. Nováková, K. Malá, A. Dohnalová a A. Pokorná). Další 4 borci skončili na druhých místech a 6
vybojovalo 3. místa. Prostým součtem zjistíme, že pouze
5 dačických judistů na tomto turnaji své boje ukončilo pod
stupni vítězů.
Další důležitou kategorií závodů jsou mistrovství
republiky. Konají se postupně v průběhu roku pro jednotlivé věkové kategorie. Podle získaných umístění se pro
jednotlivé kluby juda počítají body a po skončení všech
soutěží se sestavuje pořadí oddílů v rámci celé republiky.
V roce 2006 se judisté TJ Sokol Dačice – Centropen
umístili na 16. místě celkově z 300 klubů, které se judem
v republice zabývají. V letošním roce věříme v podobné
umístění, neboť z hlediska medailové sbírky byl úspěšný.
Zúčastnili jsme se bojů na 7 těchto soutěžích a do bojů nastoupilo 16 dačických judistů a hlavně judistek. V tomto
roce byly dačické judistky medailově úspěšné ve všech
věkových kategoriích. Je pravdou, že jsme nezískali žádný
mistrovský titul, ale jména dačických závodnic zazněla při
vyhlašování na všech soutěžích a to celkem sedmkrát.
Takže, v roce 2007 medaile z Mistrovství ČR do
Dačic dovezly v kategorii starších žákyň M. Neshybová a
A. Dohnalová za třetí místa. V dorostenkách A. Dohnalová byla opět bronzová a A. Pokorná připojila letošní nejlepší umístění, 2. místo. V kategorii juniorek A. Pokorná
vystoupila na bronzový stupeň vítězů. V nejprestižnější,
seniorské kategorii vybojovaly opět bronzové medaile B.
Ducháčková a I. Ferdanová. K úspěšným vystoupení musíme připočítat také bodovaná 4. místa M. Svobodové
v juniorkách a K. Malé ve starších žákyních. Dalším výborným i když nemedailovým startem, byla účast družstva
starších žákyň. Družstvo složené z dačických judistek
a judistek z Týna nad Vltavou, obsadilo také 4. místo.
Všechny tyto úspěchy na mistrovských soutěžích nás určitě opět zařadí mezi nejlepší oddíly v republice.
Nesmím také zapomenout na to, že jsme v roce 2007
v Dačicích uspořádali dvě tradiční velké ceny v kategoriích žákyň, dorostenek a žen. Slovo tradiční k těmto turnajům právem náleží. V březnu se uskutečnil 30. ročník
a v květnu 32. ročník Velké ceny Dačic.
Dalším z úspěchů našeho oddílu je nominace a vystoupení Kateřiny Malé na Olympiádě dětí a mládeže
v Ústí nad Labem, kde startovala ve výběru Jihočeského
kraje a obsadila 4. místo.
K činnosti našeho oddílu nepatří pouze soutěže a medaile. To je pouze vyústění velké práce, kterou odvádějí
všichni cvičenci a trenéři. Jako každý rok jsme na podzim
udělali nábor nových členů. Předloni jsme začali cvičit

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

12/2007

také s dětmi od 6 let, takže nábor probíhá ve dvou
věkových skupinách. Potěšilo nás, že zájem o cvičení skupiny 6 – 8 let je velký. Náborem jsme získali 10 nových
členů, takže v této skupině cvičí 15 dětí, které se sice
nevěnují judu, ale různým druhům cvičení a her pro rozvoj rychlosti, síly a obratnosti a připravují se pro přechod
do skupiny začátečníků juda. V tomto roce se do této skupiny přihlásilo 11 nových zájemců. Ti už se začínají připravovat na první zápasy na tatami.
Celý oddíl juda TJ Sokol Dačice – Centropen má
dlouhodobě ve svých řadách přibližně 100 členů všech
věkových kategorií. Cvičí se ve 4 věkových a hlavně výkonnostních skupinách. Všechny úspěchy, kterých jako
menší oddíl z malého města dosahujeme, jsou postaveny
na pravidelném a poctivém cvičení sportovců, práci trenérů, ale také na celkovém zabezpečení oddílu. Nejen
organizačním, ale také finančním. Chtěl bych na tomto
místě poděkovat hlavním sponzorům: akciové společnosti
Centropen a městu Dačice. Nemalou měrou nám pomáhá
také Česká obec sokolská. Díky těmto všem, můžeme
stále zvelebovat naší tělocvičnu a zajišťovat její provoz.
Můžeme se účastnit soutěží nejenom v rámci republiky,
ale také v zahraničí.
Ještě jednou děkuji všem, kteří přispívají k činnosti
dačického juda, jak finančně, tak svou prací nebo sportovními výkony.
Milan Malý
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ZO ČSOP Vysočina
v

máme novou písničku. Napsal ji pro nás hodný pan
Jaromír Habr z Malého Pěčína. Moc mu za ni děkujeme. Blíže vám ji představíme až v příštím čísle.

v

18. prosince jsme vzpomněli na našeho kamaráda pana Pavla Doležela, který už pět let není mezi námi.
Pavle, chybíš nám.

Za ZO ČSOP Vysočina Milena Kráľová

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Poděkování za sponzorský dar
Velice děkujeme MUDr. Haně Musilové za sponzorský dar ve výši 15 000 Kč, který nedávno poskytla naší
škole.
Testy Scio
Žákům 9. ročníku se pomalu blíží konec povinné školní docházky, a tak nastal čas ověřit si množství a kvalitu
znalostí a dovedností získaných ve škole. Tuto možnost
měli deváťáci 19. listopadu. Srovnávací testy z matematiky, českého jazyka a test obecných studijních předpokladů
poskytla společnost Scio. Uvidíme, jak obstojí v celorepublikovém srovnání.
Lucerna
Je potěšitelné, že mají žáci 2. stupně zájem o školní
divadelní zájezdy a někteří rádi vyrazí za kulturou i o
víkendu. V sobotu 24. listopadu měli neopakovatelnou
příležitost zhlédnout v Národním divadle v Praze derniéru
divadelní hry Rusalka od Aloise Jiráska.
Mikuláš
5. prosince opět po roce chodil školou Mikuláš a naděloval. Tentokrát se v nebeské a pekelné bytosti převtělili žáci a žákyně devátého ročníku. Spolu s nimi však i letos vyrazil, přestrojený za pekelníka, pan školník.
Ten vánoční čas
V pátek 14. prosince se opět po roce linula naší školou
vůně cukroví. Žáci 2. stupně se neučili podle tradičního
pátečního rozvrhu. Místo něj mohli pracovat několik hodin v jedné z dvanácti „dílen“ a své výtvory (cukroví, ozdoby, svíčky ze včelího vosku, betlémy, vánoční svícny,
vánoční divadlo a další) si pak na závěr vyučování
vzájemně předvedli při společné předvánoční besídce.
S výsledky jejich snažení se mohli seznámit i návštěvníci
Dne otevřených dveří, jenž probíhal ve škole ve stejný
den odpoledne.
Mgr. Bohumil Havlík

Informace nejen rodičům žáků 9. tříd
Žáci devátých tříd mají spolu s rodiči ještě dva měsíce
čas pro podání přihlášky na střední školu. I když většina
z nich má již dnes jasnou představu o učebním či studijním oboru a blíže se seznamují se střední školou, kam si
budou podávat přihlášku, přesto bych připomenul několik
informací, které jim mohou pomoci. Na základě přijetí
žáků 9. tříd do středních škol v letech 2000 až 2007 lze
sledovat vývoj zájmů žáků:
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a)

Zájem o učební a maturitní obory znázorňuje Graf č.
1. Postupně rostl zájem o maturitní obory a nejvyšší
byl v letech 2004 a 2005, kdy 80 % všech žáků bylo
přijato na maturitní obory.

b)

Sledujeme-li v daném období počty přijatých žáků
9. tříd jen na střední školy v Dačicích, je zřejmý zvýšený zájem o Gymnázium Dačice od roku 2002 (viz
Graf č. 2). I když zájem o SŠ technickou a obchodní
Dačice a SOU zemědělské a služeb Dačice se oproti
rokům 2000 a 2001 snížil, zůstávají stávající obory
pro žáky dobrou volbou.

c)

Z posledního grafu můžeme zjistit stálý zájem žáků o
střední školy v bývalém okrese J. Hradec a díky dobrému spojení i v okrese Jihlava.
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Z uvedených skutečností vyplývá, že žáci, kteří se
rozhodli pro maturitní obor a podřídili tomu i svoji přípravu k přijímací zkoušce, nebyli neúspěšní. V posledních
letech bývají žáci díky výbornému prospěchu přijímáni
bez přijímacích zkoušek. Žáci, kteří v prvním kole neuspěli, se v druhém a případně dalším kole mohou přihlásit
na libovolný počet středních škol.
Podle informací z tisku připravují poslanci novelu
školského zákona, který umožní žákům 9. tříd podávat si
pro první kolo současně tři přihlášky, tím by odstranili
poslední obavy žáků a samozřejmě rodičů z přijímacích
zkoušek. Větší problémy to přinese právě středním školám.
Tímto odpovídám i na dotazy rodičů žáků pátých tříd,
kteří uvažují o víceletém gymnáziu. Zda padne rozhodnutí
o přihlášce teď, nebo počkají až na devátou třídu. Rodiče
by měli pečlivě zvážit všechny okolnosti pro i proti. Mimořádně nadaný žák by měl zvládnout zvýšený nápor
učiva, jiný systém výuky, přechod do nového kolektivu
bez potíží. Rozhodnutí o přihlášce žáků je rozhodnutím
dětí a především jejich rodičů. Odliv nadaných žáků na
osmiletá gymnázia je celostátním problémem všech základních škol. Základní školy mohou nabídnout celkem
dobrou nabídku všem dětem. Děti, které jsou schopné a
činorodé, ale nechce se jim investovat tolik času do učení
v nízkém věku, využívají tento čas na sportovní či jiné
zájmové činnosti.
Naše škola talenty a nadané žáky všemožně podporuje, žáky připravujeme na různé soutěže a olympiády,
snažíme se, aby vynikli a nezapadli do průměru, mají
možnost navštěvovat celou řadu zájmových kroužků. Úroveň vybavení naší školy učebními pomůckami je srovnatelná i se středními školami. Jsme rádi, když kolektiv třídy
se nemění a nepřetrhávají se svazky mezi žáky. Psycholog
by nám potvrdil, že pro zdárný sociální vývoj dítěte je
nutnou podmínkou, aby probíhal v přirozené různorodé
skupině. Jsou-li ze skupiny někteří členové vyjmuti (třeba
podle prospěchu), vytrácí se z ní mnoho sociálních situací.
Jestliže se s určitou situací nesetkáme, nenaučíme se ji řešit. Rivalitu mezi základními školami a gymnázii vytváří
společnost a její ekonomické podmínky, které jsou postaveny na počtu žáků. To už jsme ale v jiné oblasti.
Přeji všem žákům hodně štěstí při správné volbě
střední školy.
Mgr. Pavel Janda, výchovný poradce ZŠ B. Němcové
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Krátce z gymnázia
v

v

v

v

v

v

V úterý 20. listopadu jsme ve spolupráci s vydavatelstvím cizojazyčné literatury Oxford University
Press uspořádali prezentační a výukové odpoledne
pro učitele angličtiny. Akce se zúčastnili nejen učitelé z naší školy, ale i z některých dalších škol v Dačicích a okolí a všichni hodnotili naše anglické odpoledne jako velmi vydařené.
Ve čtvrtek se naši volejbalisté zúčastnili okresního
kola turnaje středních škol v Jindřichově Hradci. Hoši skončili jako třetí a děvčata byla celkově druhá.
Další sportovní událostí byl florbalový turnaj O putovní hokejku, který pořádá SŠTO v Dačicích. Naši
florbalisté na něm samozřejmě nemohli chybět a
umístili se na třetím místě.
V předvánočním čase pravidelně pořádáme volejbalový turnaj dívčích družstev O hrnec zlaťáků. Ten
letošní proběhl v tělocvičnách naší školy ve čtvrtek
6. prosince. Ve velké konkurenci devíti družstev ze
středních škol z celého okolí se naše Áčko umístilo
na 2. místě za gymnazistkami z Telče.
V pátek 7. prosince se zájemci z řad studentů vyššího
gymnázia vydali za kulturou do Českých Budějovic,
kde zhlédli představení anglického divadla nastudované podle knihy George Orwella – Animal Farm.
Představení bylo velmi kvalitní a všem se opravdu
líbilo. Příští rok se budeme těšit na další kus z dílny
Theatre Company, jímž by měla být některá z her
Williama Shakespeara.
7. prosince se také konal Den otevřených dveří na
gymnáziu. Všem, kteří nás přišli navštívit děkujeme
a našim příznivcům, studentům, pracovníkům, ale
i ostatním čtenářům přejeme krásné Vánoce.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Co je nového na ZŠ Komenského
§

§

§

§

§

§

21. listopadu zvítězili naši žáci v okresním přeboru
ve florbalu. Postoupili do krajského kola, kde nás
budou reprezentovat 8. ledna. Blahopřejeme a držíme
pěsti.
22. listopadu proběhla schůzka rady Sdružení rodičů
s vedením školy. Naplánovali jsem čerpání příspěvku
SR na tento školní rok.
Divadlo Ve Tři vystupovalo pro naše žáky 5. – 9.
ročníku ve středu 28. listopadu. MěKS pro nás zajistilo pořad „Dětská prevence“.
29. listopadu proběhly třídní schůzky. Zákonní zástupci se seznámili především s hodnocením prospěchu žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2007/08.
5. prosince jsme lehce začernalí přežili tradiční řádění čertovské chásky, odměnou nám byl laskavý
Mikuláš s doprovodem andělů rozdávající sladké odměny. Děkujeme za finanční podporu Sdružení rodičů při ZŠ Komenského.
6. prosince jsme vybírali střední školy. Rodiče s vycházejícími žáky se zúčastnili tradiční schůzky se
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zástupci škol a výchovným poradcem pro volbu
povolání. Nezapomeňte, přihlášky na střední školy se
odevzdávají do konce února!
A co nás ještě čeká?
§ 11. prosince budeme předvánočně tvořit. Již tradiční
vánoční dílny se s nadšením účastní žáci i za přítomnosti rodičů. Tímto děkujeme za finanční podporu
Sdružení rodičů při ZŠ Komenského.
§ 14. prosince pro nás ZUŠ uspořádala Vánoční koncert
pěveckých sborů. Těšíme se na krásný zážitek.
§ 18. prosince v 9 hodin vystoupí žáci I. stupně s vánočním programem v Domě s pečovatelskou službou.
§ 20. prosince nás navštíví děti z Mateřské školy. Žáci si
pro ně připravili vánoční program. Už se na vás těšíme.
§ 20. prosince uzavřeme kalendářní rok vánoční besídkou ve školní jídelně Komenského ulici i ve školní
družině v Bratrské.
§ Od soboty 22. prosince do středy 2. ledna budeme odpočívat a užívat si vánoční čas.
§ 10. ledna Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří,
přijďte se podívat co je nového ve staré škole!
§ 25. ledna proběhne zápis žáků k povinné školní docházce – v letošním roce na téma „S krtkem do školy“.
Na budoucí prvňáčky se budeme těšit v budově našeho
odloučeného pracoviště v ulici Bratrská.
Ing. Eva Macků, zástupkyně ředitele školy
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví, štěstí a životní pohody
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Obrázkové okénko:
ANDĚLÉ, ČERTI, DÁRKY... VÁNOCE
Letos, stejně jako v předchozích letech, přispěli žáci
1. i 2. stupně do zasněženého mlýna každoroční vánoční
výstavy v Městském muzeu a galerii v Dačicích. Chtějí
tak potěšit všechny, kteří přijdou vstřebat nejen vůni perníčků, ale i předvánoční atmosféru.

Šesťáci malovali kouzelnou paní Náladu Vánoční a
řetězy chrastící pekelníky. Sedmáci originálně (a to doslova J) zabalili vánoční dárečky. Žáci 8. ročníku vytvořili ohňové pekelné bytosti a vznášející se sněhové anděly.
Deváťáci pak koláže na téma peklo.

Výstavu nazvanou Vánoce, vánoce přicházejí... můžete zhlédnout do 6. 1. 2008. Srdečně Vás zveme! Určitě
budete odcházet s příjemnými pocity a úsměvem na tváři
J!
Krásné, pohodové a barevné Vánoce Vám přejí
všichni „výtvarníci“ ze ZŠ Komenského.
Mgr. Romana Čurdová

AUTOŠKOLA NO SEK Dačice
učebna – ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra,
www. autoskolanosek.cz, kompletní info, cvičné testy
Telefon: 567 223 888, mobil 603 236 669

Přihlášky do kurzů vždy v pondělí 14:00 - 16:00 h
školné splátkově, sobotní výuka, zdarma učebnice a CD

Děkujeme všem zákazníkům a partnerům za přízeň
a spolupráci v tomto roce a přejeme vše dobré
v novém roce 2008
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Informace z městské knihovny
Pracovnice knihovny děkují všem čtenářům a uživatelům, spolupracovníkům a partnerům za přízeň v
roce 2007 a těší se na setkávání v roce 2008.
Ø Výpůjční doba je v prosinci beze změn, s jediným
omezením pro uživatele, že nebude otevřeno v sobotu
22. a 29. prosince.
Vánoce letos vycházejí docela dlouhé, bude čas na
dobrou četbu a tak nabízíme několik novinek:
Ø Román Jiřího Šulce – Dva proti Říši patří mezi
nejprodávanější knihy současnosti. V roce 1942 byl
v Praze proveden atentát na R. Heydricha. Historický
román založený na podrobném zkoumání pramenů a literatury. Popisuje scénu domácího odboje stejně jako
exilovou vládu, výcvik parašutistů v Anglii, přípravu
atentátu, okolnosti i situaci po něm. Nevyhýbá se líčení soukromého života hrdinů. Poskytuje realistický
obraz o strukturách německé moci, zabývá se vyšetřovacími postupy gestapa. Kromě známých faktů obsahuje i řadu nedávno publikovaných či málo známých
skutečností.
Ø Z podstatně starší české minulosti čerpá Vlastimil
Vondruška ve svém novém románu Vládcové ostatků. V románě poznáte další příběhy českého rytíře
Martina ze Stvolna po sňatku s bývalou manželkou
třeboňského kata Johankou. Vše se odehrává v polovině 14. století v době vlády císaře Karla IV. Román
volně navazuje na knihy Sběratelé ostatků a Prodavači
ostatků. Tohoto historika a spisovatele měli možnost
poznat i naši čtenáři, protože byl v Dačicích na svém
autorském čtení.
Ø Posledním titulem je autobiografický román Samii
Shariff – Závoj strachu. Vypráví příběh muslimské
ženy, která se rozhodla změnit svůj život. Násilnický
manžel a bohatá přísná rodina jí určili osud ponižované a nesvéprávné ženy. Samia se tomuto osudu vzepřela a v románu líčí vše, co ji a její děti v souvislosti s
tímto rozhodnutím potkalo. Útěk z domu, útrapy emigrace, pronásledování rodinou a tyranským manželem.
To, zda se jí podařilo či nepodařilo získat povolení
k pobytu ve svobodné Kanadě, se čtenářky dozví až na
posledních stránkách knihy.
Kompletní přehled novinek a všech knih, které máme
ve fondu knihovny, najde každý zájemce na webových
stránkách – www.mkdac.cz.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Muzejní čtvrtek s Marií Bohuňovskou
Zaváté šlépěje, osudy sochaře
Jaroslava Šlezingera
V roce 2006 napsala a vydala jihlavská galeristka Marie Bohuňovská pozoruhodnou knihu o osudech jemnického rodáka, sochaře Jaroslava Šlezingera (1911 - 1955).
Málokdo dnes zná dílo kdysi uznávaného sochaře Vysočiny, který se stal v padesátých letech obětí jednoho z vykonstruovaných procesů.
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Šlezinger projevoval výtvarné nadání již jako dítě. V
letech 1926 - 1928 se učil tesařem u mistra Josefa Matějky v Jemnici. Poté navštěvoval Státní průmyslovou
školu sochařskou a kamenickou v Hořicích a nakonec
absolvoval v letech 1936 - 1939 obor sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. B. Kafky. Po
škole nastoupil jako profesor na Uměleckoprůmyslovou
školu v Brně. 17. listopadu 1939 byl odvlečen do koncentračního tábora Oranienburg-Sachsenhausen, odkud se
vrátil po třech letech s podlomeným zdravím.
Připomínkou jeho vězeňských let je jeho socha Zaváté
šlépěje, která dnes stojí na jihlavském hřbitově jako památka obětem druhé světové války. Po svém návratu z
vězení se Šlezinger přestěhoval do Jihlavy, kde se stal po
válce uznávaným podnikatelem a učitelem. V roce 1949
byl zatčen a v jihlavském procesu odsouzen k dvaceti pěti
letům vězení za údajné členství v teroristické a protistátní
organizaci. Po vězení v Jihlavě a na Mírově následoval
tábor Ostrov-Vykmanov na Jáchymovsku, kde se stal Šlezinger MUKLEM (mužem určeným k likvidaci) a pracoval ve Věži smrti (mlýn na uranovou rudu). Práce se
smolincem bez jakýchkoli ochranných prostředků byla
příčinou jeho onemocnění rakovinou, které podlehl v srpnu roku 1955 ve vězeňské nemocnici.
Autorka vydala knihu nejen neobyčejně působivou
svým tragickým příběhem, ale také s nadprůměrnou grafickou úpravou, o kterou se postarala Hana Chalupová.
Celá kniha je bohatým obrazovým albem sochařových
prací doprovázeným dokumenty, rodinnými fotografiemi,
výstřižky z novin, faksimilemi a opisy dopisů z vězení
a lágru. Mnoho výtvarných děl Jaroslava Šlezingera je v
této knize publikováno vůbec poprvé. Kniha získala v anketě Zlatá jeřabina druhé místo v soutěži o Cenu kraje
Vysočina za kulturní počin roku 2006. Současně s knihou
vznikl dokumentární film, který byl prezentován v témže
roce na Festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Tento
film (cca 30 minut) bude promítnut v rámci besedy
s Marií Bohuňovskou.

První dačický zvonkový průvod
V neděli 2. prosince
odpoledne využilo asi 300
návštěvníků možnost volné
prohlídky nově otevřené
vánoční výstavy. Po 16.
hodině potom vyrazil z
Havlíčkova náměstí první
dačický Zvonkový průvod,
ve kterém přivítalo pomocí
zvonečků několik stovek
dětí a dospělých začátek adventu. Na závěr rozsvítil starosta města pan Rudolf Hájek nově nazdobený vánoční
strom na Palackého náměstí.

Městské muzeum a galerie Dačice přeje všem
svým návštěvníkům příjemné vánoční svátky a
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce
Mgr. Marie Kučerová
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KINO
4. 1., 5. 1., 6. 1. v 19:30 h

11. 1., 12. 1., 13. 1. v 19:30 h

BOŽSKÝ EVAN

NEXT

Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
18. 1. v 16:30 h a v 19:30 h
19. 1. v 19:30 h

Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč. Mládeži do 15 let nevhodný.
25. 1. v 17:00 h a v 19:30 h
26. 1., 27. 1. v 19:30 h
GYMPL
Český film
Vstupné 65 Kč

HVĚZDNÝ PRACH
Film Velká Británie s titulky
Vstupné 55 Kč. Mládeži do 12 let nevhodný.

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE
Vánoce, vánoce přicházejí ...
Vánoční výstava prací lidových tvůrců a dětí z Dačicka.
Otevřeno do 6. ledna 2008
po - pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00,
neděle a svátky 13:00 - 16:00
zavírací dny: soboty a 24., 31. 12. 2007 a 1. 1. 2008

Podzimní toulky Vysočinou
ve fotografii Jana Říhy
Výstavní chodba muzea
Do 30. 12. 2007
3. února 2008

Muzejní čtvrtek 17. ledna 2008 v 17:30 h

Druhý dačický masopust

Marie Bohuňovská: Zaváté šlépěje

Masopustní průvod se uskuteční na Palackého náměstí
od 14 hodin.
Sraz masek je ve 13:30 h v Městském kulturním středisku.
Masky do průvodu jsou zvlášť vítány!!!
Pořádají MMaG, MěKS a Tyl Dačice

Beseda s autorkou knihy o osudech sochaře
Jaroslava Šlezingera z Jemnice,
doprovázeno filmem o životě a díle J. Šlezingera.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
3. února 2008 ve 14:00 h
MRAZÍK
pohádka na motivy známého filmu
v podání Divadelního studia Tyláček Dačice
sál K94 MěKS

pořádá DDM + MěKS
hlavní sál MěKS, vstupné 10 Kč

PLESOVÁ SEZÓNA V DAČICÍCH

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V DAČICÍCH

5. února ve 14:30 h

Dětský karneval

sobota 5. ledna

Myslivecký ples
hraje Dixi, hlavní sál MěKS

farní kostel

klášter

9:00 h
22:00 h
9:00 h
9:00 h
17:30 h
9:00 h
9:00 h
9:00 h
9:00 h

10:30 h
7:00 a 15:30h
10:30 h
7:00 h
7:00 h
8:00 h
7:00 h
10:30 h
15:30 h
10:30 h
10:30 h
10.30 h

pátek 11. ledna

Maturitní ples Gymnázia Dačice
hraje Blue band, hlavní sál MěKS
pátek 18. ledna

Zemědělský ples
Hrají Babouci, hlavní sál MěKS
pátek 25. ledna

Maturitní ples Gymnázia Dačice
hlavní sál MěKS
pátek 15. února

Hasičský bál
hrají Kalíšci, hlavní sál MěKS
sobota 23. února

Diskoples
DJ Pavel Kasalý, hlavní sál MěKS, vstupné 100 Kč

23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
6. 1.
13. 1.

