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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 11. zase dání konaném 10. 9. 2008 mimo jiné:
• schválilo záměr prodeje domu čp. 96/I a 229/I na
Havlíčkově náměstí veřejnou nabídkou podle výše
nabídnuté kupní ceny, která musí být vyšší než cena
minimální stanovená na Kč 2.824.245,-• neschválilo záměr prodeje pozemků nacházejících se
na uvolněném území po původní zástavbě mezi ulicí
Hradeckou a Pantočkovou
• schválilo uzavření kupní smlouvy s odkládacími podmínkami se společností Ratisbona k. s. Praha na prodej pozemků na Nivách o celkové výměře 8747 m 2
za nabídnutou kupní cenu Kč 8.000.000,-• schválilo prodej volné bytové jednotky v domě čp.
427/V o velikosti 1+1 o celkové ploše bytu 40 m 2
včetně spoluvlastnického podílu na společně užívaných částech domu a podílu na za stavěném pozemku
za nabídnutou kupní cenu Kč 513.000,-• vzalo na vědomí informace provozovatele nemocnice
v Dačicích

RADA MĚSTA
na své 46. schůzi konané 20. 8. 2008:
• schválila rozpočtové opatření č. 15/2008 v těchto
objemech: příjmy 248,16 tis. Kč, výdaje 221,02 tis.
Kč a přebytek rozpočtového opatření 27,14 tis. Kč
• schválila výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské
škola Dačice na školní rok 2008/2009, a to navýšení
o 1 až 4 děti v jednotlivých třídách
• schválila použití finančních prostředků rezervního
fondu Školní jídelny Dačice na nákup stolů a židlí
• vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové
organizace Nemocnice Dačice za I. pololetí 2008
a úpravy položkového rozpisu schváleného rozpočtu
• vzala na vědomí výsledky hospodaření kulturních organizací města za I. pololetí 2008
• schválila poskytnutí záštity starosty města ve výši Kč
10.000,-- na soutěžní přehlídku mažoretek, kterou pořádá DM studio – mažoretky Dačice
• schválila uzavření smlouvy s Amigi consulting s.r.o.,
předmětem je výroba a odvysílání pořadu o městě
• schválila uzavření smlouvy o zajištění pečovatelské
služ by v Dačicích se společností LEDAX, o.p.s. na
období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
na své 47. schůzi konané 3. 9. 2008 mimo jiné :
• schválila rozpočtové opatření č. 16/2008 v těchto
objemech: příjmy 435,56 tis. Kč, výdaje 59,96 tis. Kč
a přebytek rozpočtového opatření 375,60 tis. Kč
• schválila poskytnutí záštity starosty města ve výši Kč
3.000,-- na podzimní zkoušky loveckých psů velkých
a malých plemen, které pořádá Myslivecký spolek
Dyje Dačice a Honební společenstvo Bílkov

Zdarma do každé rodiny
Září 2008
• schválila uzavření smlouvy o výpůjčce budovy čp.
144/I včetně pozemků pro činnost a uskladnění věcí
SDH Dač ice
• vydala souhlas T J Centropen Dačice k podnájmu bufetu, skladu a sociálního zařízení v areálu sportovního
stadionu v Dačicích
na své 48. schůzi konané 17. 9. 2008 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 17/2008 v těchto objemech: příjmy 3.409,- tis. Kč, výdaje 3.157,- tis. Kč
a přebytek rozpočtového opatření 252,- tis. Kč
• projednala výběr investičních akcí pro rok 2009
• schválila uzavření nájemní smlouvy se společností
LEDAX o.p.s. České Budějovice na pronájem nebytových prostor v domě s pečovatelskou služ bou pro
zajištění provozu pečovatelské služby
• schválila uzavření dodatků č. 2 k nájemním smlouvám z 24. 9. 2007 na 7 bytů v domě č. 305 v Bratrské ulici s jejich nájemníky na dobu určitou od
1. 10. 2008 do 30. 9. 2010 s možností prodloužení; na
jeden byt smlouva prodloužena nebyla
• schválila zvýšení příspěvku na provoz Mateřské školy
Dačice ve výši Kč 84.000,-- na opravu topení v budově MŠ v ulici B. Němcové
• schválila bezplatné užívání veřejného prostranství pro
konání předvolebních propagačních akcí politických
stran a hnutí v rámci konání parlamentních a krajských voleb v roce 2008 s tím, že tyto akce budo u po
předchozí domluvě s pracovníky MěÚ směrovány do
parku v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí
• schválila zadání veřejné zakázky na odbahnění rybníka Sládek
• schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě s Agrostavingem spol. s r. o. na opravu rybníka v Toužíně.
Dodatkem se prodlužuje do ba předání díla do 31. 10.
2008.

Půl na půl
Městský úřad Dačice se v letošním roce zúčastnil
soutěže ÚŘAD ROKU „Půl na půl“ respekt k rovným
příležitostem. T uto soutěž vyhlásilo Ministerstvo vnitra
a společnost Gender Studie, o. p. s. V soutěži se posuzovalo, jakým způsobem a v jakém rozsahu se úřa dy věnují
otázce rovných příležitostí mužů a žen v zaměstnání.
Náš úřad byl kladně hodnocen například za to, že
umožňuje pracovníkům s dětmi individuální úpravu pracovní doby, aby mohli vypravovat a vyzvedávat své děti
z mateřských škol, nebo za to, že udržuje kontakty s pracovnicemi na rodičovské dovolené a případně je zapojuje
do řešení záležitostí úřadu. Městský úřad Dačice tak získal 3. místo v kategorii Obce III. typu. Před námi byl
pouze Městský úřad T ábor a městský úřad jedné z městských částí Prahy.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Nová služba – kontrolní výbor on-line

Dotace z fondů EU

Na stránkách města Dačic byl vystaven formulář
pro zasílání podnětů kontrolnímu výboru zastupitelstva
města. Formulář najdete v e-podatelně (odkaz je zobrazen ve vodorovné nabídce všech stránek) a po vyplnění
kontaktních údajů máte možnost zapsat svůj podnět kontrolnímu výboru. Zpráva bude ode slána na e-mail předsedy kontrolního výboru Mgr. Točíka a ten s ní seznámí
kontrolní výbor.
Ing. Karel Macků, tajemník

V pondělí 8. září byla za účasti poslance M. Doktora, radního Jihočeského kraje a starosty J. Hradce K.
Matouška slavnostně předána do užívání nová lávka přes
Moravskou Dyji spojující její pravý břeh od Homolkova
mlýna s chodníkem mateřské školy na levém břehu.
Konstrukce z lepených dřevěných profilů nahradila
původní lávku tvořenou ocelovými nosníky a železobetonovou mostovkou, jejíž technický stav byl po mnoha
letech provozu havarijní. Nosníky byly oslabeny rzí a vyžilý beton tvořící pochůznou část se na mnoha místech
propadal. Vypracováním projektové dokumentace nového přemostění byla pověřena projektová kancelář P atelier JH, s.r.o. z Jindřichova Hradce se zadáním vést
novou komunikaci v ose té původní, vzhledem ke zlepšení průtokových podmínek vypustit středový pilíř na
jezu a lávku rozšířit. Projektanti navrhli lepenou dřevěnou konstrukci tvořící obloukovou i přímou lávku.
Oblouková přemosťuje vlastní tok řeky v délce 24 m a je
založena na železobetonových pilotech. Přímá lávka
překonává rozlivové území na levém břehu Dyje v délce
45,17 m. Pro její podpory jsou použity původní kamenné
pilíře. Mostovka - pochůzná část obou lávek z dubových
impregnovaných fošen překrytých prkny ze stejného materiálu. Šířka lávky je 3 m v celé délce. Díky tomu je
možno využít přemostění též pro cyklisty. Součástí projektu jsou i nově upravené chodníky u Homolkova mlýna
a za přechodem přes železniční trať. Noční chůzi usnadňuje osvětlení, které je zabudováno do zábradlí lávky.
Stavbu na základě výběrového řízení prováděla od
počátku června do konce srpna firma Stavby silnic a
železnic a.s. za celkovou cenu díla 7 157 000,- Kč. Na
financování se podílel státní rozpočet dotací 4 800 000,-Kč a zbytek uhradilo město ze svého rozpočtu.
Lávky a mosty mají jednu nádhernou vlastnost.
Spojují dva protější břehy, které se nikdy nemůžou dotknout. Spojují dva světy, ten před vodou a ten za ní.
Umožňují lidem přejít jeden ke druhému. T ěm, kteří hledají, nabízejí příští cestu. Přeji našim „Lávkám“ , ať dlouho spojují nejen břehy, ale především lidi, ať je vedou
nejenom cestou do práce, ale především k sobě navzájem.

V letošním roce se otevřela
nová možnost financování záměrů města ze zdrojů Regionálního
operačního programu (ROP). Na
jaře byla vyhlášená výzva k podávání jednotlivých žádostí. Město Dačice přihlásilo do
soutěže žadatelů z Jihočeského a Západočeského kraje
(NUT Z II Jihozápad) tři projekty. Rekonstrukci místních
komunikací na Červeném Vrchu - I. etapa, přístavbu základní školy v ulici Komenského a rekonstrukci městské
sportovní haly. Ve velké konkurenci jsme v tomto kole
získali dotaci pro dvě akce: rekonstrukci místních komunikací na Červeném Vrchu - I. etapa a rekonstrukci městské sportovní haly.
V rámci rekonstrukce místních komunikací na Červeném Vrchu - I. etapa budo u rozšířeny komunikace
a obnoveny a doplněny chodníky v ulicích Červený
Vrch, spodní část ulic Jižní a Severní a spojka mezi těmito ulicemi, dále pak ulice Vy derská. Předpokládaná hodnota projektu je 20 milionů korun včetně DPH. Dotace
z ROP je ve výši cca 18 milionů korun. Smlouvu na poskytnutí prostředků z EU podepsal pan starosta na začátku
září. Po vypsání soutěže na dodavatele stavby se předpokládá zahájení prací v březnu 2009 a ukončení ještě
v tomtéž roce.
Rekonstrukci městské sportovní haly předpokládáme zahájit na přelomu letošního a příštího roku. Na
tento projekt, jehož předpokládané náklady jsou ve výši
30 milionů korun bez DPH, jsme získali cca 24 milionů
korun z ROP. V průběhu prací dojde k úplné rekonstrukci stávající hrací plochy. Bude odstraněna stará
podlaha s betonovým podkladem a nahrazena odpruženou sportovní podlahou na dvojitém roštu s litým povrchem. Stávající nevyhovující vytápěcí systém nahradí
nová plynová technologie a klimatizace. Nově je řešeno
i osvětlení. Podhled haly a části stěn budo u obloženy
panely zlepšujícími akustické poměry v prostoru. Celá
hala včetně střechy bude tepelně izolovaná. V přístavbě
vzniknou dvě nové menší tělocvičny a třetí s možností
pohledu do velké haly nad zrekonstruovanými šatnami
a sociály. V novém vestibulu budou prostory pro správce
a údrž bu. Nástupní prostor před halou a sokolovnou bude
vydlážděn zámkovou dlažbou.
V jarní výzvě ROP se nám podařilo pro město získat 42 000 000 Kč. V letní jsme podali žádosti na II.
etapu místních komunikací Červený Vrch, opětovně na
přístavbu staré školy, rekonstrukci mateřské školy Za
Lávkami a odpočinkovou zónu na Nivách. Vyhodnocení
této výzvy je 17. října tohoto roku. Kromě žádostí v ROP
jsme též požádali o dotace v rámci dotačního programu
životní prostředí na dokončení kanalizační sítě v Dačicích, kde jsme s naším projektem postoupili do závěrečného hodnocení.

Pavel Habr, místostarosta

Pavel Habr, místostarosta

Lávky u Homolkova mlýna
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Upozornění na skončení platnosti
občanských průkazů
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003, kte ré neobsahují strojově čitelné údaje , pozbývají platnosti ke
31. 12. 2008. Jejich držitelé jsou povinni podat žádost
o vydání nového občanského průkazu do konce listopadu
2008. T ato povinnost se nevztahuje na občany narozené
před 1. 1. 1935.
Odbor správní Městského úřadu v Dačicích žádá o bčany, jichž se výměna občanského průkazu týká, aby nečekali
s podáním žádosti na konec termínu a dostavili se s občanským průkazem a fotografií na nový doklad co nejdříve.
Starším občanům nabídnou pracovnice odboru pomoc s vyplněním žádosti o občanský průkaz.
Eva Pokorná, vedoucí správního odboru

Jednostranné zvýšení nájemného dle zákona č. 107/
2006 Sb. u bytů ve vlastnictví městě Dačice s výjimkou
DPS a bytových domů postavených s využitím dotací k
1. 1. 2009 a schválené na 45. schůzi Rady města dne
6. 8. 2008:
stávající
nájemné z a m 2
z apočitatelné
podlahové
plochy
19,64
19,16
18,64
18,31
17,01
16,58
16,32
11,72

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

nové nájemné
z a m2
z apočitatelné
podlahové
plochy
25,41
25,10
24,75
24,54
23,64
23,34
23,16
18,62

uměleckou školu navštěvuje téměř 600 žáků, máme zde
dvě základní školy se svými vyučujícími, Dačice mají
zhruba 8 000 obyvatel, kteří jezdí na všemožné koncerty,
divadla, muzikály, dechovky apod. Nabídli jsme „domácí“
kvalitní koncert a přišlo 16 platících posluchačů!!!
Je mi z toho dost smutno, nic tímto článkem asi nezměním, ale postěžovat jsem si už musel.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS

Koncert k 825. výročí
města Dačice
se uskuteční v pátek

3. 10. 2008 v 19:30 h
v hlavním sále MěKS
Účinkuje:

Jednostranné zvýšení nájemného

dřívě jší
kategorie bytu
(nyní byty
standardní ne bo
se sníženou
kvalitou)
I.
I.
I.
I.
II.
II.
II.
IV.
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Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Jihočeská komorní filharmonie
České Budějovice - dirigent Jan Talich
sólistka Veronika Böhmová – klavír
Program:
Michael Richard de Lande: Concert de T rompettes
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro klavír
a orchestr č. 24 c moll, KV 491
I. Allegro
II. Larghetto
III. Allegretto
Veronika Böhmová – klavír
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4 B dur op. 60
I. Adagio. Allegro vivace
II. Adagio
III. Allegro vivace
IV. Allegro man on troppo

Martina Bénová, vedoucí bytového odboru

Zamyšlení nad návštěvností kulturních
pořadů
V úterý 2. září se uskutečnil v sále ZUŠ Dačice koncert s názvem Poetická zastavení se souborem MUSICA
DOLCE VIT A (flétna – mezzosoprán - harfa). Hudba Vivaldiho, Mozarta, Debussyho,
Ravela a dalších citlivě spojena s něžnou poezií.
Krásná hudba, zpěv, verše, příjemně strávené téměř
dvě podvečerní hodiny. Všechno něžné a krásně poetické.
Jeden kaz však pořad měl!
V Dačicích a okolí působí nejméně 3 aktivní pěvecké
sbory, učitelé ve školách vyučují přednes veršů, základní

Beseda s europoslankyní
MUDr. Roithovou
KDU-ČSL a Lidové sdružení Dačice zvou na be sedu
s MUDr. Zuzanou Roithovou, poslankyní Evropského
parlamentu za KDU-ČSL. Bese da se usk uteční na téma
„Komu patří budoucnost – Evropě ne bo Asii“. Při
bese dě bude promítnut krátký film k tomuto tématu.
Beseda se bude konat v pátek 24. 10. 2008 od 18:00 h
v sále sladovny ve firmě Pokorný v Krajířově ulici
v Dačicích.
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
Starosta města podle § 27 odst. 1, Zák. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Okrse k č. 10

vole bní místnost ZŠ, dolní pavilon
vpravo, B. Němcové 213/V
ulice A. Dvořáka, K. Čapka, Máchova,
O. Březiny

Okrse k č. 11

vole bní místnost budova občanské
komise Velký Pě čín 31
Malý Pěčín, Velký Pěčín

Okrse k č. 12

vole bní místnost budova občanské
komise , Lipole c 55
Lipolec, Hostkovice

Okrse k č. 13

vole bní místnost budova občanské
komise , Bíkov 7
Bílkov
vole bní místnost budova občanské
komise , Dolní Ně mčice 62
Dolní Němčice, Prostřední Vydří

volby do zastupitelstva kraje se uskuteční
dne 17. října 2008 od 14:00 h do 22:00 h
dne 18. října 2008 od 8:00 h do 14:00 h
Město Dačice včetně místních částí bude již tradičně
rozděleno do těchto 14 volebních okrsků:
Okrse k č. 1

vole bní místnost sál Mě KS,
Palacké ho námě stí 5/I
ulice Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická, Na Příkopech,
Neulingerova, Na Rybníčku, Masarykova,
Pivovarská, Vlašská, Soustružnická, Vokáčovo nám., Antonínská, Mikšíčkova,
Soukenická, U Nemocnice, U Valchy,
V Kaštanech, T oužín

Okrse k č. 2

vole bní místnost pře dsálí Mě KS,
Palacké ho námě stí 5/I
ulice Družstevní, B. Smetany, Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského, Za
Lávkami, Vápovská, Borek, Hradišťko

Okrse k č. 3

vole bní místnost SO Uz , Jemnická 58/III
ulice Berky z Dubé, Jana Žižky, Jemnická, Jiřího z Poděbrad, Kapetova, Na Výhoně, Svobodova, Zahradní, U Třech
křížů, Chlumec

Okrse k č. 4

vole bní místnost Městský úřad,
Krajířova 27/I
ulice Bratrská, Palackého nám., Krajířova,
Nádražní, U Podcestného mlýna,
T ř. 9. května

Okrse k č. 5

vole bní místnost SO Uz as,
Nám. Re publiky 86/V
ulice Bezručova, Husova, Na Vyhlídce,
Komenského, Náměstí Republiky, Sokolská, T yršova, U Stadionu

Okrse k č. 6

vole bní místnost ZŠ, Kome nského 7/V
ulice Jiráskova

Okrse k č. 7

vole bní místnost ZŠ, horní pavilon
vle vo, B. Němcové 213/V
ulice B. Němcové, Červenkova, Hradecká, Krátká, Na Sádkách, Na Jordánku,
Nivy, Pantočkova, Na Peráčku, Příhodova, Strachovského, Toužínská, Příčná,
V Lukách, Na Výsluní

Okrse k č. 8

vole bní místnost ZŠ, horní pavilon
vpravo, B. Němcové 213/V
ulice Červený vrch, Jižní, Mládežnická,
Polní, Větrná, Vyderská, Severní

Okrse k č. 9

vole bní místnost ZŠ, dolní pavilon
vle vo, B. Němcové 213/V
ulice Dlouhá
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Okrse k č. 14

Upozornění:
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým
nebo služe bním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
2. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
3. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
4. Každý volič se musí při hlasování odebrat do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků.

Základní umělecká škola
Dačice
Všem, kdo mají chuť tvořit, nabízí ZUŠ Dačice na
výtvarném oboru studium pro dospělé ve dvou
kurzech:

KER A MIKA
Od pondělí 29. září se otevírá pod vedením Kateřiny
Zedínkové dvouměsíční předvánočně laděný kurz
pro začátečníky, kteří si chtějí vyzdobit svůj domov
vlastními keramickými dílky.
Kontakt: 723 128 902

K R ES B A A M A L B A
V úterý 30. září zahajuje výuku kurz pro začátečníky
i pokročilé pod vedením Václavy Zamazalové.
Práce ve skupině je zaměřena na volnou kresbu a
malbu, zařazeny jsou relaxační a arteterapeutické
techniky.
Kontakt: 724 702 312
Uzávěrka příštího čísla bulletinu: 15. října 2008
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Harmonogram mobilního svozu odpadů
v Dačicích vč. místních částí
- podzim 2008
4. 10.

Bílkov
08:00 - 09:00 h
Malý Pěčín
09:10 - 09:40 h
Velký Pěčín
09:50 - 10:20 h
Prostřední Vydří
10:40 - 11:10 h
Červený Vrch
11:20 - 11:40 h
Nivy
11:45 - 12:00 h
Toužín
12:05 - 12:25 h
Bratrská
12:30 - 12:50 h
Berky z Dubé
12:55 - 13:30 h
Vápovská
13:35 - 14:00 h
Borek
14:10 - 14:20 h
11. 10. Dolní Němčice
08:00 - 09:00 h
Lipolec
09:10 - 09:40 h
Hostkovice
09:50 - 10:10 h
Horní náměstí
10:20 - 10:50 h
Dlouhá ulice
10:55 - 11:20 h
Na Vyhlídce
11:25 - 11:40 h
Mládežnická
11:45 - 12:10 h
Antonínská
12:15 - 12:35 h
Jemnická
12:40 - 13:10 h
Hradišťko
13:20 - 13:50 h
Chlumec
14:00 - 14:30 h
Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede ve výše uvedených dnech mobilní svoz velkoobjemového odpadu a bioodpadu. V místních částech pak bude doplněn o svoz nebezpečného odpadu. Sběrné vozy a kontejnery budou přistaveny na místě bývalých stanovišť kontejnerů. Při předávání odpadů se řiďte prosím pokyny pracovníků svozové
firmy .A.S.A. Dačice s.r.o.
Věra Smetanová, odbor správy majetku

Vyhodnocení druhé sezóny
Koupací sezóna byla zahájena v sobotu 31. května 2008.
Od začátku sezóny počasí koupališti vyloženě nepřálo. Střídaly se teplé a studené dny,
s tím, že ty studené měly značnou převahu. Počasí vodním
radovánkám přálo pouze 18 dnů, ostatní dny byly teplotně
značně podprůměrné.
Koupaliště bylo otevřeno 62 dnů a počet návštěvníků
starších 5 let (děti do 5 let mají vstup zdarma) činil 18 640.
V loňském roce byl počet návštěvníků 26 617.
Otevřeno
dnů

Počet
návštěvníků

Průměr
návštěvníků
na den

Tržba vstup
v tis. Kč

Květen

1

275

275

9

Červen

16

3 516

219

162

Červenec

18

7 360

409

313

Srpen

21

7 201

343

306

Září

6

288

48

8

Celkem

62

18 640

301

798

strana 5

Nejvíce návštěvníků navštívilo koupaliště dne 7. srpna
– 1228, silné byly i dny 29. červenec 1058 a 12. srpen 909
návštěvníků. Průměrná návštěvnost činní 301 návštěvníků.
V roce 2007 byla průměrná návštěvnost 512 návštěvníků.
Z tabulky vyplývá, že je průměrný počet návštěvníků rovnoměrně rozložen mezi měsíce červen, červenec a srpen.
Za zmínku stojí měsíc září, kdy i přes poměrně teplé počasí
činí průměrná návštěvnost 48 osob, která je značně ovlivněna tropickou sobotou 6. září. Bez tohoto dne by průměr
za září činil pouhých 13 osob.
V průběhu sezóny jsme uspořádali plavecké závody
a turnaj v beach volejbale. Účast na plaveckých závodech
nebyla nijak velká, oproti tomu turnaj v beach volejbale se
vydařil. Zúčastnilo se ho 12 tříčlenných družstev. Vítězem
se stalo družstvo Dolních Němčic.
Pro příští sezónu si musíme přát větší přízeň počasí
a víc spokojených návštěvníků.
Mojmír Holec, jednatel T S Dačice, s.r.o.

Pravidelné vysílání
o Dačicích
na TV Vysočina
Regionální televizní vysílání je
oblíbenou součá stí programové nabídky celoplošného kanálu T V Prima, která v podvečerním čase poskytuje prostor
pro vstupy regionálních televizních stanic a jejich programu. Diváci celé republiky jso u tak informováni o aktuálním dění na místech, která jim jsou nejbližší a jejichž
události je tudíž nejvíce zajímají.
Od září má regionální vysílání T V Prima novou podobu a prezentuje se pod celorepublikovým označením R1.
Jednotlivé krajské redakce sjednotily svoji grafiku, logo
a znělky. Po obvyklé zpravodajské relaci Minuty regionu je
po novu od září zařazen public istický pořad Zrcadlo
vašeho kraje věnovaný vždy jednomu městu z regionu.
Obsahem pořadu má být dění ve městě, jeho problematika,
komunální záležitosti, sportovní a kulturní život a další
zajímavosti.
Ve středu 10. září se uskutečnilo první vysílání o našem městě. Krátký sle d re portáží o dění v Dačicích,
jehož stopáž je přibližně 4 - 5 minut, je vysílaný v pravidelné m čtrnáctidenním inte rvalu. Premié rově je mož né pořad o Dačicích z hlé dnout kaž dou lichou stře du
v rámci re gionálního vysílání TV Prima od 17:40 h.
První repríza následuje ve čtvrtek ráno, druhá pak v neděli,
opět v ranních hodinách.
Kdo nemá možnost sledovat vysílání v uvedeném čase
prostřednictvím televize, může se s ním seznámit na
we bových stránkách televize R1 Vysočina nebo na infocentru Dačice. Nejpozději do dvou dnů po premiérovém
odvysílání dostává radnice DVD nosič, ze kterého jsou
všechny reportáže promítané na velké obrazovce, která je
od září součástí vybavení infocentra.
Vysílání o Dačicích v měsíci říjnu se v rámci pořadu
Zrcadlo vašeho kraje uskuteční ve středu 8. 10. a 22. 10.
2008.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
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Program regenerace městské památkové
zóny Dačice 2009
Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO - 9/08 na obsazení volného místa

pracovník – pracovnice
živnostenského odboru
(pracovní pomě r na dobu určitou
– z ástup z a mate řskou dovolenou)
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na Městský úřad Dačice ,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Te rmín podávání ž ádostí do 10. 10. 2008
Pož adavky:
•
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
•
schopnost jednání s lidmi
•
organizační schopnosti
•
bezúhonnost v dosavadním životě
•
věk minimálně 18 let
•
způsobilost k právním úkonům
•
státní občan ČR (popřípadě 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 rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
•
ověřená kopie dokladu 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.

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

Léto pomalu končí a v oblasti památkové péče je
nutno začít uvažovat o roce následujícím, zejména vzhledem k pokračování nutných stavebních a udržovacích prací
na nemovitých kulturních památkách nacházejících se na
území městské památkové zóny v Dačicích.
Jedním ze základních pilířů dotační politiky státu
v oblasti památkové péče je právě Program regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón vyhlašovaný dle usnesení vlády ČR č. 209/1992
každoročně Ministerstvem kultury ČR. T ento program
administrují obce s rozšířenou působností, ve kterých je
památková zóna nebo památková rezervace prohlášena.
Program regenerace je v našem městě realizován již
od r. 1994, přičemž každé čtyři roky je vyhodnocen, aktualizován na následující čtyřleté období a předložen zastupitelstvu města k posouzení a schválení. Celková výše obdržené státní podpory od r. 1994 do konce r. 2008 činí 9,5
mil. Kč. Spolu s povinnou finanční spoluúčastí vlastníků
nemovitých kulturních památek a rovněž příspěvkem města
Dačice se je dná o nemalé prostředky vložené každoročně
do údržby a o bnovy památek na území města. Domníváme
se, že památky v našem městě jsou díky dotacím z Programu regenerace MPZ i dalším státním dotačním titulům
(a tím pádem i realizované stavební údržbě a obnově) ve
velmi dobrém stavu, který odpovídá jejich významu a regionálnímu i celorepublikovému významu našeho města.
Vyzýváme proto všechny dačické vlastníky nemovitých kulturních památek, aby do 31. 10. 2008 předložili
žádosti o dotaci z uvedeného programu na Městský úřad
Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu - úsek památkové
péče. K žádosti je nutno doložit:
a) charakteristiku a název akce obnovy (údržby), kterou
je možno realizovat v r. 2009
b) závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče
c) ohlášení nebo stavební povolení
d) předpokládané náklady - rozpočet
Žádosti budou zpracovány formou anketního dotazníku a zaslány k posouzení Ministerstvu kultury ČR.
Pro úplnost informace uvádíme seznam nemovitých
kulturních památek nacházejících se na území MPZ Dačice, jejichž majitelé mohou žádat o dotaci z „Programu
regenerace“ :
Město Dačice
stará radnice č.p.1/I
dům č.p. 2/I
kašna na Palackého nám.
starý zám ek č.p. 27/I
dům č.p. 62/I
železný kříž (most přes Dyji)
kašna na Havl. nám.
areál starého hřbitova + náhrob ek
Mariánsk é sousoší
plastika sv. Prokopa
plastika sv. J. Nepomuckého
památník Vincence Hlavy
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církev
fara č.p. 18/I
kostel sv.Vavřince s věží
klášter Bosých karmelitek
kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána
kostel sv. Antonína Paduánského
soukromé vlastnictví
dům č.p. 8/I
domy č.p. 11/I - 14/I
dům č.p. 26/I
dům č.p. 36/I
dům č.p. 42/I
dům č.p. 44/I
dům č.p. 55/I
dům č.p. 65/I
špýchar v hosp. dvoře bez č.p.
bašta + domy č.p. 23/I-25/I

N abí dk a pron ájmu vol n éh o bytu

Mgr. Pavel Urban, odbor kultury a cestovního ruchu

Nabídk a pron ájmu volné ho bytu
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 65 , Da či ce IV
1 +1 o ve lik os ti:
Pokoj
Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna s WC
Komora
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12,75 m 2
25,09 m 2
4,34 m 2
4,41 m 2
1,17 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 01. 11. 2008 – do 31. 10. 2017 s tím ze zájemců,
který si vylosuje první místo na uzavření nájemní
smlouvy.
V případě že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí,
nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schoválení nájmu městskou radou, nájemní smlouva bude
uzavřena s dalším v pořadí.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 11. 2008
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené
„Neotvírat – pronájem bytu č. 2, Dačice 165/IV“
žádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
7. 10. 2008 do 13.00 hodin
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích)
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu s žádným zájemcem.

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 . 6, ul . Ni vy , č . p. 1 63 , Da či ce IV
3 +0 o ve lik os ti:
Pokoj
21,68 m 2
Pracovna
5,35 m 2
Pracovní kuchyně
6,82 m 2
Předsíň
5,95 m 2
Koupelna
5,39 m 2
WC
0,94 m 2
Komora
2,78 m 2
Balkón
5,20 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 01. 11. 2008 – do 31. 10. 2017 s tím ze zájemců,
který si vylosuje první místo na uzavření nájemní
smlouvy.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí,
nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schoválení nájmu městskou radou, nájemní smlouva bude
uzavřena s dalším v pořadí.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 11. 2008
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené
„Neotvírat – pronájem bytu č. 6, Dačice 163/IV“
žádost o byt a vylosuje si první místo na uzavření
nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
7. 10. 2008 do 13.00 hodin
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu Městského úřadu v Dačicích)
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu s žádným zájemcem.
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ü II. zahrádkářská organizace Dačice, Svobodova 3/III,
oznamuje občanům, že moštuje každé úte rý od 15:00
do 17:00 h. Dále oznamuje, že zahájila pěstitelské
pálení. Přihlášky lze vyzvednout ze schránky na budově organizace, stáhnout z we bových stránek organizace: zahradkari-dacice.czweb.org nebo přímo osobně
u obsluhy pálenice každé úterý od 15:00 do 17:00 h.
T elefonní kontakt: 603 342 624, v úterý od 15:00 do
17:00 h nebo ve dnech pálení tel. č. 384 423 548.
ü Vychází dobový obraz Dačic. K 825. výročí první písemné zprávy o Dačicích vydalo Městské muzeum
a galerie Dačice vedutu města z poloviny 18. století.
Kvalitní reprodukce kresby ze sbírky muzea přiblíží
podobu města před 250 lety. Veduta ukazuje rozsah
města, významné dačické památky a zajímavé detaily,
které časem doznaly změn. Vedutu doplňují původní
popisky s vysvětlením. Rozměr veduty cca 50 x 60 cm
umožní získat pěkný dobový obraz města vhodný i
k zarámování. Veduta bude v prodeji v městském muzeu a v infocentru na radnici. Poprvé si ji můžete zakoupit na slavnostním koncertu k výročí města 3. října
2008.

Domovinka informuje
14. června uspořádala Oblastní charita Jihlava v rámci Dne otevřených dveří Rádia Proglas a T V NOE Brno
zájezd pro koledníky T KS a do brovolné pracovníky Farní
charity Dačice.
Po příjezdu na parkoviště Radia Proglas nás uvítal
sám ředitel p. Ing. Martin Holík a seznámil nás s tím,
jakým způsobem bude prohlídka probíhat. Byli jsme rozděleni do dvou skupin – děti a dospělí. První skupina se
zúčastnila různých sportovních her a soutěží. Po skončení
byly odměněny drobnými dárky. Měly možnost si zahrát
i kopanou v prostorách areálu. Druhá sk upina byla nejdříve uvedena do studia T V NOE, kde nám průvodce řekl
o poslání televize NOE – má za sebou téměř 2 roky úspěšného vysílání. Dává divákům originální a hodnotné programy z křesťanského života. Pak jsme přešli do studia
Proglas, kde jsme byli seznámeni s technikou vysílání od
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A až do Z. Zpravodajové, redaktoři i moderátoři nás zasvětili do jejich každodenní práce. T aké rádio Proglas
vysílá bez reklam a již nepřetržitě 24 hodin denně. V poledne jsme se všichni přítomní shromáždili ve velkém studiu Goliáš k živému vysílání modlitby Anděl Páně, při
které p. ředitel přivítal všechny zúčastněné. Po skončení
prohlídky jsme měli možnost se občerstvit – dobrým
těstovinovým salátem nebo párkem. Pak nastoupila k prohlídce druhá skupina – mládež a děti.
Návštěva televize i rozhlasu se nám velice líbila, byli
jsme všichni spokojeni a přejeme všem pracovníkům Radia Proglas a televize T V NOE hodně pracovních sil,
elánu, nápadů, aby stále rostl počet posluchačů a diváků,
hodně finančních prostředků od dobrovolných dárců.
A samozřejmě hodně Božího požehnání v jejich tolik záslužné práci pro šíření dobra kolem nás. Nakonec bychom
chtěli poděkovat Oblastní charitě Jihlava, že nám tuto exkurzi umožnila.
Farní charita Dačice

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Ø Letní škola lingvistiky. Od 16. do 23. 8. hostilo město
Dačice Letní školu lingvistiky. V prostorách naší základní školy se více než čtyřicet účastníků seznamovalo s nejmodernějšími trendy v oblasti psycholingvistiky a fonetiky. Seminářů se kromě vyučujících z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy účastnili i pracovníci Akademie věd a zástupci britských univerzit.
Ø Slavnostní zahájení školního roku. 1. září začal nový
školní rok a k našim stávajícím žákům přibylo i 44
prvňáčků, které ve vyzdobených třídách přivítaly třídní
učitelky Mgr. Miloslava Němcová a Mgr. Jaroslava
Lojková. Děti se vzájemně představily a za pozorného
dohledu rodičů ty odvážnější přidaly básničku nebo
písničku. Odměnou jim byly nové učebnice a pomůcky, které pro ně připravily paní učitelky. Ještě jedna
odměna na všechny čekala, a to kornout plný dobrot.
Slavnostní okamžik byl podtržen návštěvou zástupců
města a vedení školy. Hodně úspěchů v novém školním roce popřál prvňáčkům a jejich rodičům vedle
paní ředitelky Mgr. Ireny T omandlové i pan starosta
Rudolf Hájek.
Ø Změna na postu zástupce ředitelky školy. K 1. srpnu
2008 byl novým zástupcem ředitelky školy jmenován
Mgr. Bohumil Havlík. Současně ukončil svou dlouholetou praxi zástupce ředitelky školy Mgr. Miroslav
Havlík (jako zástupce působil na naší škole od roku
1987). Chtěli bychom Mgr. Miroslavu Havlíkovi jménem všech jeho bývalých žáků i jménem všech kolegů
poděkovat za vše, co pro své svěřence i pro školu
vykonal.
Ø Nové posily pedagogického sboru. Novými posilami
pedagogického sboru na 2. stupni naší školy se ve
školním roce 2008/2009 staly Mgr. Marta Honzíková
(matematika, chemie) a Mgr. Vla dimíra Palasová (český jazyk, dějepis).
Ø První zasedání nové školské rady. 15. září proběhlo
první zasedání nové školské rady. Prvním bodem pro-

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 09/2008
gramu byla volba předse dy, místopředsedy, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Školská rada mimo jiné
schvalovala zprávu o činnosti školy za rok 2007/2008
a úpravu školního řádu. Na závěr seznámila ředitelka
školy radu s návrhem rozpočtu školy na rok 2009.
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Ø Noc ve škole. V pátek 12. září kolem půl páté odpoledne se vypravili žáci 6. ročníku znovu do školy, aby
zde společně se svými novými třídními učitelkami
prožili následující večer a noc, plné dobrodružství.
Paní učitelky měly pro své svěřence připravený pestrý
program. Vpodvečer si všichni zahráli míčové hry na
školním hřišti, pak přišlo na řadu opékání špekáčků ve
školní zahradě, a když se úplně setmělo, vydaly se děti
na stezku odvahy. „Akční“ večer zakončila krátká diskotéka v tělocvičně, po které se všichni vydali na kutě.
Ráno pak paní učitelky předaly své svěřence, plné
dojmů, jejich rodičům.

v některých ročnících posílení výuky tělesné výchovy na 3 hodiny týdně
dobré zázemí pro sportovní vyžití (2 moderní tělocvičny a nové školní hřiště)
obohacení vyučování o divadelní představení a poznávací zájezdy, exkurze…
celou řadu zájmových kroužků (kroužek mladých
techniků, dramatický, flétničky, hra na kytaru, včelařský, malá škola vaření, mladý zdravotník, sportovní hry, volejbal, žurnalistický a fotografování)
nadstandardní vybavení školy a odborných učeben
učebními pomůckami. Podle nového školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola pro
život, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se ve šk. roce 2008/
2009 vyučuje v 1., 2., 6., a 7. ročníku, ostatní ročníky
pokračují ve výuce podle programu Základní škola.
Vyučování podle nového vzdělávacího programu se
postupně zavádí od 1. a 6. tříd. Například letošní 5.
ročník, ve kterém dosud běží program Základní škola, se také bude od školního roku 2009/2010 učit podle školního vzdělávacího programu Škola pro život.
Mgr. Bohumil Havlík, zástupce ředitelky

Co je nového na ZŠ Komenského
•
•
•
•
•

•
•
Ø Co mimo jiné nabízíme našim žákům? Našim žákům
nabízíme v rámci školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání Škola pro život:
o velmi dobrou přípravu na úspěšné pokračování na
středních školách po skončení 9. ročníku
o výuku anglického jazyka od 3. ročníku, od 7. ročníku výuku druhého cizího jazyka a konverzace
v cizím jazyce
o výuku informatiky od 5. až do 9. ročníku a její
praktické využití v dalších vyučovacích předmětech
o názorné a zábavné vyučování (osvědčilo se nám
používání tří interaktivních tabulí, žáci jsou více
vtaženi do hry a práce s počítačem je baví)
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Základní škola Dačice Komenského je plně organizovaná škola s 1. a 2. stupněm.
Je umístěna ve dvou školních budovách: hlavní areál
školy v ulici Komenského, odloučené pracoviště
v ulici Bratrská (výuka žáků prvních a druhých tříd).
Instituci tvoří celkem 21 tříd. Z toho 12 tříd prvního
a 9 tříd druhého stupně.
V letošním školním roce budeme vyučovat 444 žáků
(1. stupeň - 245, 2. stupeň - 199). Školní družina má
kapacitu 120 dětí.
Provoz školy zabezpečuje pod vedením ředitelky
Ing. Evy Macků a její zástupkyně Mgr. Silvie Bradáčové 33 pedagogických, 5 provozních a 1 ekonomický pracovník.
Od 1. 1. 2003 je škola příspěvkovou organizací zřízenou městem Dačice (IČ 75000059).
Školní rok 2008/09 je pro nás druhým rokem práce
podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání – NAŠE ŠKOLA PRO NAŠE DĚT I v 1.,
2. a 6., 7. ročníku. Dále výuka probíhá podle vzdělávacího programu Základní škola čj.: 16 847/96 – 2.
O prázdninách se ve škole intenzivně pracovalo –
v levé části budovy byly vyměněny rozvody zdravotechniky – stoupačky – ve třídách nám teče i teplá
voda. Malovali jsme, vyměňovali podlahové krytiny,
nábytek v kabinetech i třídách, opravu a nátěr nutně
potřebovala střecha pavilonu, instalovali jsme zabezpečovací zařízení. Spojením počítačových učeben
vznikla jedna počítačová učebna s 28 místy, vybavená dataprojektorem, ozvučená. Druhou volnou
učebnu využíváme jako jazykovou učebn u. V uče bně
fyziky, zeměpisu jsou instalovány dataprojektory,
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které jistě podpoří kvalitu výuky v naší škole. Děkujeme zřizovateli za pochopení a podporu.
Od 8. září jezdí žáci 3. ročníku na plavecký výcvik
do plaveckého bazénu firmy Sportrelax JH s.r.o.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Český nadační fond pro vydru nám na čtrnáct dní
zapůjčil putovní výstavu, kterou zahájí 8. října přednáškou o šelmách.
Na 14. října MěKS pro naše žáky 1. stupně zajistilo
představení Zázračný pramínek.
23. října pojedeme do Rakouska. Exkurze do Waidhofenu bude jistě výbornou příležitostí použít německý jazyk v praxi.
Ing. Eva Macků, ředitelka ZŠ Komenského

Obrázkové okénko –
Mandaly aneb
podzimní relaxace
Podzim k nám letos přilétl zcela nečekaně. Slunce se
schovalo a teplé dny rázem
vystřídalo pochmurné počasí prosycené dešti a chladem.
Možná i Vám začala chybět „sluníčková energie“ a najednou se cítíte unaveně a posmutněle.
Náš tip pro tyto dny: J Zkuste si vzít do rukou třeba
pastelky a nakreslete si svou vlastní mandalu. Mandalu
nabitou pozitivní energií, která Vás bude těšit do doby,
než Vám sluníčko opět rozzáří tváře.
My jsme si také kreslili
své mandaly. Doslova jsme
jimi pokryli celý chodník a
trávu probarvili mandalami
vytvořenými z víček od PET
lahví. Obrázky smyl déšť
a víčka rozfoukal vítr, ale ten
krátký rozhovor tvarů, barev a nás samých stál za to.
Podzim bez chmur, špatných nálad a nepříjemných
myšlenek Vám přejí žáci a učitelé Základní školy Komenského v Dačicích.
Mgr. Romana Bachelová, ZŠ Komenského

Zahájení školního roku 2008/2009
na Gymnáziu Dačice
A co nás ještě čeká
•
•
•

Agentura Pohodáři připravila pro žáky 2. stupně pořad Finskem se psím spřežením.
30. září realizujeme tradiční Zátopkovy štafety.
8. 10. proběhne přebor základních škol Dačic v přespolním běhu.

Na začátku nového školního roku je celkový počet
žáků gymnázia 307, z toho 93 na nižším stupni osmiletého
gymnázia, 99 na vyšším stupni osmiletého gymnázia
a zbývajících 115 na čtyřletém gymnáziu. Do primy osmiletého gymnázia nastoupilo 17 žáků, do prvního ročníku
čtyřletého gymnázia 28.
Počet zaměstnanců školy je 33, z toho 29 pedagogických a 4 provozní.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 09/2008
V době hlavních prázdnin byla kromě běžné údrž by
prostor, které škola ke své činnosti využívá, provedena
rekonstrukce osvětlení chodeb, výměna nebo oprava podlahové krytiny ve třídách a obnova nátěrů a maleb v prostoru chodeb a schodišť.

Naši žáci na simulátoru nárazu
V pátek 5. září 2008 využila naše škola pozvání místní
pobočky pojišťovny Generalli k účasti na dopravně bezpečnostní akci konané v tento den na Havlíčkově náměstí
v Dačicích.
Hlavním lákadlem pro žáky maturitního a předmaturitního ročníku i jejich učitele byl simulátor nárazu a následného otáčení vozidla při dopravní nehodě. Zájem žáků
vyzkoušet si pocity osob v rotujícím autě byl značný, díky
dobré organizaci akce se však dostalo na všechny zájemce. A první dojmy po vystoupení? Všichni se shodovali na tom, že to byla zajímavá zkušenost, kterou by
neradi zažili ve skutečném provozu. Mohli se na vlastním
těle přesvědčit, jak důležité je správné používání bezpečnostních pásů ve vozidle. Přítomni byli i dopravní policisté Okresního ředitelství Policie České republiky z Jindřichova Hradce, kteří představili techniku určenou k měření rychlosti instalovanou ve služebním vozidle a ochotně odpovídali na dotazy žáků i učitelů.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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školu nebo nastoupí přímo do zaměstnání. Převažujícím
zaměřením vysokoškolských studií je peda gogika (8 přijatých), dále následují obory chemické, chemicko-technologické (6) a ekonomické (3). Po jednom přijatém uchazeči evidujeme v oborech zdravotně - sociálním, hudební
věda, architektura, policejní akademie, všeobecné lékařství, farmacie, přírodní vědy, zemědělství a právo.
Z celkového počtu 25 absolventů osmiletého gymnázia si přihlášky ke studiu na vysokých školách podávalo
24, 23 z nich bylo přijato (95,8%). I v tomto případě odchází nejvíce studentů na obory s pedagogickým zaměřením (5), stejný počet uchazečů o studium uspěl na
různých oborech filozofických fakult a fakultě sociálních
studií (celkem 5). 4 zájemci byli přijati ke studiu ekonomických oborů, po 2 ke studiu práva a všeobecného lékařství. V jednom případě jsme zaznamenali přijetí na
obory lesnictví a dřevařství, strojní inženýrství, farmacie,
přírodní vědy a matematika na matematicko - fyzikální
fakultě.
Bez zajímavosti není ani statistika, která vypovídá
o tom, kam směřují naši absolventi na vysokoškolská
studia. Nejvíce jich odchází do Brna (26), dále do Prahy
(11), do Českých Budějovic má namířeno osm studentů,
po dvou do Olomouce a Hra dce Králové a jediná absolventka naší školy odchází studovat do Jindřichova Hradce.
PaedDr. Aleš Morávek, Gymnázium Dačice

AUTOŠKOLA NOSEK D ači ce
Furchov a 373, 588 56 Telč

•
•
•

Telef on: 567 223 888, mobil 603 236 669,
www.autoskolanosek.cz
Oceňov ání vozidel, doprav ní a manipulační techniky
Práv ní serv is a poradenství v silniční doprav ě
Zastupování ve správ ním řízení při řešení
doprav ních přestupků a dopravních nehod při
likv idaci pojistných událostí

Seznamovací pobyt primy
Jsme přesvědčeni, že účast našich žáků a současně
mladých řidičů na této zajímavé akci přispěje k tomu, aby
se zvýšil jejich pocit odpovědnosti za bezpečnost silničního provozu. Pracovníkům pojišťovny Generalli a příslušníkům dopravní policie, kteří nám zprostředkovali nevšední zážitek, patří naše poděkování.

Umístění absolventů gymnázia
v roce 2008
T ak jako každoročně v měsíci září, přinášíme i letos
informaci o úspěšnosti absolventů naší školy v přijímacím
řízení k pomaturitnímu studiu.
Obor čtyřleté gymnázium absolvovalo v roce 2008
celkem 30 maturantek a maturantů, všichni se ucházeli
o přijetí na vysoké školy. Úspěch jsme zaznamenali u 27
z nich, tj. 90%, zbývající 3 budou navštěvovat jazykovou

1. září 2008 jsme nastoupili do primy dačického
gymnázia, a protože jsme se navzájem ještě neznali,
uspořádali pro nás tělocvikáři pí. uč. Veverková, p. uč.
Chalupa a náš třídní p. učitel Krátký dvoudenní seznamovací pobyt ve vnorovickém mlýně.
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V pátek 5. září jsme za krásného počasí vyšli od školy a cestou do Vnorovic přes urbanečský les jsme sbírali
houby. Ve mlýně jsme se občerstvili, odpočali si a už na
nás čekal sportovní program, který pak měl sladkou tečku
u večerního táboráku, kde vítězové soutěží dostali zmrzlinový pohár. Veselo bylo až do noci, pak se všichni uložili
ke spánku a probudila nás až ranní rozcvička a vydatná
snídaně.
O sobotním poledni jsme se s hezkými zážitky a veselými vzpomínkami vrátili rodičům, kteří už na nás čekali před školou.
I. Štěrbová a K. Poláková

kých studentů z partnerských tříd. V parném dni přišlo
všem vhod i malé občerstvení připravené s pečlivostí
a noblesou pro Rakušany tak příznačnou.
S Prahou se studenti rozloučili návštěvou působivého
a divácky atraktivního hudebního představení Křižíkovy
fontány v areálu pražského výstaviště.
Domů se všichni vraceli bohatší o nové zážitky a zkušenosti a s přesvědčením, že partnerské vztahy mezi oběma školami je užitečné rozvíjet i v následujícím školním
roce.
Svatopluk Jánský, SŠT O

Studenti SŠTO s rakouskými studenty
v Praze

Na SOUzemědělském a služeb v Dačicích
zahájili nový školní rok

Již několik let se pravidelně při různých příležitostech
setkávají studenti SŠT O v Dačicích se studenty Obchodní
akademie v dolnorakouském Waidhofenu an der T haya.
Ve dnech 22. – 24. června 2008 se žáci obou škol zúčastnili třídenní kulturně - vzdělávací akce v Praze, během
níž si mohli prohlédnout turisticky nejpřitažlivější místa
české metropole a seznámit se s chodem pražské pobočky
významné rakouské banky Sparkasse.
K prohloubení jejich jazykových znalostí a dovedností
přispěla nejen reciproční výuka německého a českého
jazyka, ale především účast na „mezinárodní rallye“ , při
níž plnili různé úkoly podle zadání v dvojjazyčném pracovním listu.

Vysokým počtem přihlášených a hlavně nastoupených žáků do prvních ročníků učebních oborů do Středního odborného učiliště zemědělského a služeb v Dačicích
se škola řadí mezi nejúspěšnější učiliště v kraji, kteří
vzdělávají tak potřebnou učňovskou generaci, hned za
budějovickými a táborskými školami.
Do l. ročníku tříletého učebního oboru nastoupilo:
automechanik
4 žáků
opravář zemědělských strojů
22 žáků
kuchař – číšník
22 žáků
kuchař
8 žáků
zedník /vysoce žádaný podniky/
8 žáků
opravářské práce /redukované učivo/ 10 žáků
do dvouletého učebního oboru rovněž
s redukovaným učivem
11 žáků
Celkový počet přijatých žáků je 105, s výukou v pěti
třídách, celkem navštěvuje školu v letošním školním roce
296 žáků, kteří se budou učit v 15 ti třídách.

Pátá zprava velvyslankyně Rakouska v ČR
Zlatým hřebem akce byla pak bezesporu návštěva
Rakouského velvyslanectví a přijetí rakouskou velvyslankyní v České republice Dr. Margot Klestil- Löfflerovou.
Paní velvyslankyni byla při této příležitosti předána rozsáhlá projektová práce, v níž studenti OA srovnávali životní styl, zájmy a hodnotovou orientaci rakouských a čes-

První letošní velkou akcí učiliště je tradiční účast na
výstavě Vzdělání a řemeslo, která proběhla v Č. Budějovicích za účasti 150 vystavovatelů včetně 120 středních
škol z celé ČR ve dnech 15. - 17. 9. 2008. Naše škola ve
svém výstavním a propagačním stánku v pavilonu „H“
prováděla atraktivní flambování palačinek s ochutnávkou
a velkým zájmem zejména u mládeže, v pavilonu „F 4“
jsme se letos prvně přihlásili do soutěže žáků učebního
oboru kuchař - číšník v gastronomické soutěži „Slavnostní
tabule“ k různým příležitostem. S názvem tabule „165 let
od vyrobení prvního kostkového cukru na světě v Dačicích“ jsme obsadili 1. místo v soutěži osmi středních škol
převážně z budějovického regionu, což je velký úspěch
a zejména propagace školy a hlavně města Dačic.
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Nábor juda pro děti od 8 let
Skupina je zaměřena na základy juda.
Děti se začínají učit pády a první techniky
juda. Zároveň se rozvíjí pohyblivost, rychlost a síla. Osvojují si etiku juda, úctu
k soupeři a vše co patří k japonským bojovým sportům.
ü cvičení 2x týdně v pondělí od 15:00 do 16:30, ve
středu od 16:00 do 17:00 h
ü cena za období 10/2008 – 12/2009 Kč 1 000,ü děti se stávají členy T J Sokol Dačice – Centropen
ü informace v Sokolovně v Dačicích v pondělí a ve středu od 16:30 do 18:00 hodin
ü první schůzka 6. října 2008 v 15:00 hodin
Na snímku jsou úspěšné aranžérky slavnostní dačické tabule Hana Svobodová a Ivana T ichánková s vedoucí
učitelkou OV paní Romanou T očíkovou.
Další velkou akcí, kterou škola zajišťuje, je den otevřených dveří, který je spojen s výstavou zemědělské
techniky a s výstavou zahrádkářských výrobků /doufám,
že se dačičtí zahrádkáři pochlubí/, konaný na SOUzas
v pátek 17. 10. 2008. Druhý den otevřených dveří proběhne 16. 1. 2009. Věříme v tradičně velký zájem veřejnosti
a škol, zejména s účastí zájemců o uče bní obory. Nutné je
připomenout i tradiční zemědělský ples 31. 1. 2008.
Vla dislav Říha, SOU zemědělské a služe b

TJ Sokol Dačice - Centropen
oddíl juda - nábor nových členů
Judo, jako jedna z bojových
technik, vzniklo v Japonsku. Koncem 19. st. přepracoval Jigoro Kano tehdejší bojové techniky džiu
džitsu (jemné umění), do sportovní
formy, kde byl boj omezen určitými pravidly. T ím vznikla dnešní podoba juda.
Oddíl JUDO T J Sokol Dačice – Centropen má třicetiletou historii a registruje cca 100 členů. Za dobu své
existence dosáhl významných úspěchů. K nejcennějším se
počítá zisk mistrovských titulů, zejména v kategorii žen
a dívek.

Bojová gymnastika pro děti od 6 let
Cvičení formou různých her je zaměřeno na všestrannou pohybovou přípravu dětí, s ohledem na rozvoj
rychlosti, pohyblivosti, obratnosti, ohebnosti a síly. Děti si
osvojí dovednosti jako jsou pády, práce se svým tělem,
rovnováha, rychlost a postřeh. T echniky juda jso u uplatňovány do té míry, aby vedly děti k vnitřní disciplíně
a jsou zaměřeny zejména na základní prvky sebeobrany.
ü
ü
ü
ü

cvičení 1 krát týdně ve středu od 15:00 do 16:00 hodin
cena za období 10/2008 – 12/2009 Kč 500,děti se stávají členy T J Sokol Dačice – Centropen
informace v Sokolovně v Dačicích v pondělí a ve středu od 16:30 do 18:00 hodin
ü první schůzka 6. října 2008 v 15:00 hodin

Milan Malý, T J Dačice - Centropen, oddíl juda

Kadeřnictví
Göthova 66, Dačice
(pod mototechnou v prostorách kadeřnictví Lenky)

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

tel.: 776 684 988
Den otevřených dveří
v Městské knihovně v Dačicích
Pátek 10. října od 8 do 17 hodin: prezentace zvukových knih a služe b pro handicapované, prezentace
nabídky služeb na webu www.mkdac.cz, výstava prací
žáků Základní školy v Komenského ulici, drobné občerstvení.
Celostátní knihovnická akce Týden knihoven má
letos téma „Knihovny – rodinné stříbro“ . T ímto tématem
chce Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky připomenout všeobecně známou věc, kterou si
ne všichni uvědomují, že bez knihoven to ani v digitálním
věku nebude možné. Úloha knihoven je ve vzdělávacím
procesu nezastupitelná, přičemž platí, že jen vzdělaní
občané mohou vést stát k prosperitě.
V rámci celostátní akce Týden
knihoven připravuje i naše knihovna řadu akcí. Budeme Vá s o nich
informovat. Pro nejširší veřejnost,
pro zvědavé, pro ty, kteří u nás ještě
nebyli, ale i pro ty, kteří u nás již
byli, zkrátka pro všechny, je určen
Den ote vře ných dveří. Návštěvníci
uvidí nové oddělení pro dospělé
čtenáře, které je po malování a leccos je v něm jinak.
Předvedeme jim ukázky zvukových knih, mohou si prohlédnout práce žáků ze Základní školy v Komenského
ulici, podívat se na prezentaci služeb a nabídky naší knihovny, předvedeme jim, co všechno najdou na našem webu www.mkdac.cz.
Sr dečně zvou pracovnice knihovny
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Malá upoutávka
na Listopad – Měsíc poezie!

Strojírenská výrobní společnost,
firma Tirad, s. r. o.
Šašovice 62, 675 26 Želetava

V rámci Listopadu – Mě síce poezie (na počest K. H.
Máchy) – plánujeme na pátek 14. listopadu autorské čtení
mladé regionální autorky Marty Veselé – Jirousové, přičemž hosty by měli být Ivan Martin Jirous a písničkářka
Dáša Vokatá. Podrobné informace samozřejmě ještě budou.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

přijme pracovníky na
pozice:

Pozvánka do městského muzea a galerie
Nedělní vycházka do okolí
Ing. Kamil Kupe c – Za králem smrků na Bábu
5. října 2008, sraz na Havlíčkově náměstí, ve 12:30 h
(v případě špatného počasí náhradní termín 12. 10. 2008)
Informace: 384 422 493 nebo muzeum.dacice@seznam.cz

Absolventi ZUŠ Dačice 1994, 1995, …
Romana Bachelová - Čurdová, Jana Váňová, Pavel
Bažant – malby, kresby, fotografie, keramika. Výstava potrvá od 2. listopadu do 23. listopadu 2008.
Otevřeno: út – pá 9:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 h,
neděle a svátky 13:00 – 16:00 h.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

- CAM programátor
- operátor CNC frézovacích strojů
Pro pozici CAM programátor pož adujeme:
- SŠ/VŠ - (není podmínkou) vzdělání technického zaměření
- perfektní orientace v technické dokumentaci
- přesnost, pečlivost, flexibilita
- NJ/AJ výhodou
- praxe s programováním vítána

Pro pozici ope rátor CNC frézovacích strojů
požadujeme:
- SOU vzdělání v oboru obráběč nebo mechanik strojů a zařízení
- orientace v technické dokumentaci
- poctivost, zodpovědnost
- samostatnost, ochotu učit se
- praxe v oboru výhodou

Nabízíme:
- stabilní práci se vzrůstajícím platovým ohodnocením (CAM
programátor až 164,-- Kč/hod, operátor CNC až 139,-- Kč/hod.)
- navíc individuální motivace podle osobního výkonu a kvality
odvedené práce, osobní ohodnocení až do výše 30% mzdy
- příspěvek na stravné, stravování v areálu firmy
- příjemné pracovní prostředí v rekonstruovaných prostorách
- životní pojištění placené zaměstnavatelem
- možnost dalšího osobního rozvoje a vzdělávání
- možnost po tel. domluvě exkurse v areálu firmy a osobní
konzultace s jednatelem společnosti

V případě zájmu kontaktujte prosím personální oddělení:
Veselá Leona, leona.vesela@tirad.cz, tel.: 568 409 211
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3. 10., 4. 10., 5. 10. v 19:30 h
JAK UKRÁST NEVĚSTU
Film USA/VB, širokoúhlý, s titulky
Vstupné 65 Kč

10. 10. v 17:00 h, 11. 10. v 19:30 h, 12. 10. v 17:00 h
NEUVĚŘITELNÝ HULK
Film USA, širokoúhlý, s titulky
Vstupné 55 Kč, mládeži do 12 let nevhodný

17. 10., 18. 10. v 19:30 h, 19. 10. v 17:00 h.
BATHORY
Film SR/ČR/VB/HUN, širokoúhlý
Vstupné 60 Kč, mládeži do 15 let nevhodný

24. 10. v 17:00 h a v 19:30 h, 25. 10. v 19:30 h
MUMIE: HROB DRAČÍHO CÍSAŘE
Film USA, širokoúhlý
Vstupné 60 Kč

Vernisáž výstavy v sobotu 4. října 2008 v 16:00 hod.
Oranžový svě t Vladimíry Vávrů - ke ramika, obrazy
V programu vystoupí Flétnový kvartet 4 tetky ze ZUŠ Dačice, který řídí Jiří Novák
Prodejní výstava otevřena do 30. října 2008. Otevřeno denně kromě pondělí 9 - 12, 13 - 16 h
4. října – 23. listopadu 2008
Osudové osmičky 20. století v Dačicích
(fotografie, dokument)
Výstavní chodba muzea.

30. října 2008, v 17:30 hod.
Muzejní čtvrtek – PhDr. Vlastimil Svě rák:
Královská zastavení v Jihlavě v pře dbělohorské době
Přednáška pracovníka Státního okresního archivu v Jihlavě
o cestách panovníků z Vídně do Prahy.

M ěKS

Studovna muzea.
3. října v 19:30 h
KONCERT K 825. VÝROČÍ MĚSTA
DAČICE
Vstupné 100 Kč, děti a důchodci 50 Kč
Hlavní sál MěKS

4. října ve 20:00 h
SECRET – taneční zábava
Vstupné 60 Kč
Hlavní sál MěKS

26. října ve 14:00 h
O CHYTRÉ PRINCE ZNĚ - pohádka
Vstupné 50 Kč
Hlavní sál MěKS

23. října v 17:00 h
PODZI MNÍ KONCERT SOBRŮ
ZUŠ Dači ce
Vstupné 50 Kč, děti a důchodci 25 Kč
Hlavní sál MěKS

29. října v 19:30 h
VÁCLAV NE CKÁŘ a skupina Bacily - koncert
Vstupné: v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
Hlavní sál MěKS

