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Vážení spoluobčané,
představa bílých Vánoc se zatím
nenaplnila, i když do Štědrého dne
i konce roku zbývá ještě několik
dní. Přesto slavnostní nálada
a atmosféra největších svátků
v roce je přítomna a dýchá na každém kroku. Vánoční výzdoba
v našem městě, výklady obchodů a hlavně pak mnoho
kulturních akcí a pořadů, které nám připomínají skutečný
smysl Vánoc. A tak – pokud se nám to nepodaří během
roku, alespoň potom „využít vánoční čas“, zastavit se,
rozjímat a být k sobě ohleduplní, hodní a tolerantní
i štědří. Naplnit tak křesťanské přání „Pokoj s Vámi“.
Konec roku svádí a mnohde je předurčen – zvláště
v pracovním prostředí – k hodnocení toho minulého
a začátek nového přijímat předsevzetí a úkoly do roku
nadcházejícího. Na dění v minulém roce již toho mnoho
nezměníme a tak v nás roste naděje, že v příštím období
bude všechno jiné, snazší a lepší. Kdo věří a snaží se,
něco pro to také udělá, překoná nejedny obtíže a překážky, má pevnou vůli a píli, tak i přání se určitě vyplní.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál
klidné a šťastné Vánoce. Do nového roku pak hodně
zdraví, spokojenosti, pohody, pracovních a osobních
úspěchů i naplnění Vaších přání a tužeb.
Rudolf Hájek, starosta

Zdarma do každé rodiny
Prosinec 2006

RADA MĚSTA
na své 3. schůzi konané 29. 11. 2006 mimo jiné:
• Doporučila zastupitelstvu města nevyhovět žádosti
o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2005, o závazné části změny č. 7 územního plánu sídelního
útvaru Dačice.
• Souhlasila s pronájmem uvolněného bytu č. 3, o velikosti 3 + 1, v ulici U Nemocnice 86, Dačice II,
se žadatelkou, která si vylosovala 1. místo.
• Schválila poskytnutí mimořádných sociálních výpomocí z prostředků města dle návrhu odboru sociálních
věcí v celkové výši 60.000 Kč.
• Schválila poskytnutí finančního příspěvku na r. 2006
na provoz pojízdné prodejny ve výši 25.000 Kč.
Pojízdnou prodejnou je zásobováno 8 místních částí
Dačic, ve kterých není prodejna potravin.
• Doporučila odboru správy majetku snížit poplatek
za užívání veřejného prostranství pro umístění
stavebního jeřábu u č. p. 30/I na Palackého náměstí
v Dačicích za období od 7. 11. do 20. 12. 2006
z 24.640 na 18.480 Kč.
• Schválila úhradu provedených stavebních úprav v nebytových prostorech v budově č. p. 4 a 5/I na Palackého náměstí bývalému nájemci v částce 47.000
Kč. Peníze budou započteny na úhradu dluhu za podmínky, že zbývající část dlužné částky bývalý nájemci uhradí městu do 15. 12. 2006.
• Schválila uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě
uzavřené 6. 4. 1999 na pronájem pozemků v obci
a katastrálním území Dačice o celkové výměře
6.783 m2 se společností STAVCENT a. s. Jindřichův
Hradec, na dobu určitou od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007
za sjednané roční nájemné ve výši 122.094 Kč
• Schválila výpověď z nájemní smlouvy na nebytové prostory v č. p. 2/I. s nájemcem GEOPLAN
s. r. o. Dačice s tříměsíční výpovědní dobou.

Kam s vánočními stromky?
8. 1. 2007 provedou pracovníci Technických služeb
Dačice svoz vánočních stromků. Občany, kteří budou mít
zájem o tento druh služby, žádáme, aby stromky odložili
v průběhu soboty 6. ledna a neděle 7. ledna 2007 na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů. Pro občany, kteří by chtěli využít služeb sběrného dvora odpadů,
uvádíme jeho provozní dobu:
měsíc
listopad – únor
březen – říjen

pondělí až pátek
8:00 – 16:00 h
10:00 – 18:00 h

sobota
8:00 – 16:00 h
8:00 – 16:00 h

Věra Smetanová, odbor správy majetku města

• Schválila rozpočtové opatření č. 18/2006 v těchto objemech: příjmy +1 357,80 tis. Kč, výdaje - 92,84 tis.
Kč, financování - 1 450,64 tis. Kč.

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Informace o největších stavbách ve městě
Výběrové řízení na obsazení volného místa
Stanovení ceny vodného a stočného
Plesová sezóna v Dačicích
Internet v městské knihovně zdarma
Vánoční a novoroční bohoslužby
Uzávěrka příštího čísla: 15. ledna 2007

str. 2
str. 2
str. 3
str. 11
str. 12
str. 14

MÃSTO DA»ICE INFORMUJE

12/2006

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 2

Informace o největších stavbách
ve městě
Dvě největší stavební akce v letošním roce budou
pokračovat i v tom následujícím. Menší z nich je stavba
nájemního domu s osmi bytovými jednotkami. Práce
v Bratrské ulici provádí firma Staving Studená. Díky
teplému podzimu se letos podařilo dokončit celou hrubou
stavbu včetně zateplení fasády a osazení oken. Práce
na stavbě budou pokračovat nepřetržitě i v zimním období. Na realizaci této investice se městu podařilo získat
dotaci ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši čtyř
milionů čtyři sta tisíc korun. Byty o velikosti do šedesáti
metrů čtverečních jsou určeny pro občany s nízkými
příjmy. Stavba bude dokončena v červnu příštího roku.
Druhou stavbou je samozřejmě letní koupaliště. I zde
se díky dobrým klimatickým podmínkám daří dodržovat
stanovený harmonogram prací. Je dokončen objekt strojovny a začíná se s osazováním technologie úpravny
vody. Technologii dodává společnost Bazenservis z Týniště nad Orlicí. Firma Stavcent J. Hradec – dodavatel
stavebních prací – postavila, kromě již zmíněné strojovny, hrubé stavby budov sociálního zařízení, pokladny
a občerstvení.
Na připravených základových pasech zahájili technologové montáž nerezových bazénů. V horní části areálu
vyrostla hrubá stavba objektu, který bude sloužit
plavčíkovi pro dozor nad
koupalištěm a také k ovládání jednotlivých atrakcí.
Základové patky pro tobogán a třídráhovou skluzavku jsou ve svahu nad
bazénem již také připraveny. Příhodné počasí v uplynulém měsíci umožnilo vyklíčit zaseté trávě na plochách
určených ke slunění. Firma Swietelsky udělala během
podzimu hodně práce na přístupových komunikacích.
Na parkovištích a spojce mezi ulicí Jižní, Severní a Dlouhou chybí dokončit pouze vrchní asfaltobetonová vrstva.
Pracovníci firmy pokračují v budování chodníků. Bazén
bude dokončen do konce května příštího roku.
Stavbou, která v roce 2007 nejvíce ovlivní život
v Dačicích, je bezesporu rekonstrukce ulic Krajířova
a 9. května. Práce na rekonstrukci vodovodu, kanalizace,
plynovodu, chodníků a silnice budou probíhat ve třech
etapách, kdy jednotlivé úseky budou pro běžný provoz
uzavřeny. Náhradní doprava bude vedena po objížďkách
po místních komunikacích, což dopravně zatíží i ulice
mimo staveniště. Současný průtah městem směrem
na Telč je opravdu velmi neutěšený a jediná možnost
nápravy je úplná rekonstrukce, se všemi omezeními
a negativy, která práce přinesou.

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 10/06 na obsazení volného místa

pracovník/pracovnice
odboru životního prostředí
– úsek vodního hospodářství
zájemci se mohou přihlásit formou písemné
žádosti doručené na Městský úřad,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádostí do 3. 1. 2007
Požadujeme:
• minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru
se zaměřením na vodní hospodářství, přírodní
vědy a příbuzné obory (lesnictví, zemědělství)
nebo stavební zaměření
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadní 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
Doklady:
• žádost (k dispozici na MěÚ v sekretariátu
starosty 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 vodního
hospodářství (vodoprávní úřad)
Zařazení:
• 9. platová třída dle zákona č. 330/2003 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.

Pavel Habr, místostarosta

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 12/2006. Ročník jedenáctý. 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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Stanovení ceny vodného a stočného
v Dačicích a místních částech
Na základě dohody mezi DSO Vodovod Landštejn
a provozovatelem vodovodu VaK Jižní Čechy je stanovena výše vodného pro rok 2007 na 29,50 Kč/m3 bez
DPH. Stočného na rok 2007 pro město Dačice a místní
části Bílkov a Borek byla schválena radou města na
základě předložené kalkulace ve výši 20,50 Kč/m3 bez
DPH. Stočné pro zbývající části ve výši 13,50 Kč/m3 bez
DPH.

Regiontour Brno 2007 se blíží
Brněnský veletrh Regiontour 2007 se uskuteční
ve dnech 11. – 14. ledna 2007. Jedná se již o 16. ročník
největší přehlídky možností domácího cestovního ruchu.
Vysokou prestiž tohoto veletrhu dokazuje každoročně
rostoucí zájem ze stran domácích subjektů, ale i řady
vystavovatelů ze zahraničí. Město Dačice a mikroregion
Dačicko se bude prezentovat v rámci jihočeského
pavilonu prostřednictvím našeho infocentra. Kromě
historických památek, kul-turních akcí a příznivých přírodních podmínek vhodných pro turistiku, propagujeme
na veletrhu rovněž ubytovatele, kteří mají s Infocentrem
Dačice uzavřenou Smlouvu o propagaci. Za roční paušální poplatek 300 Kč poskytuje IC Dačice ubytovatelům
propagaci v rámci jihočeského kraje, ale i po celém
území ČR. V současné době má s IC Dačice uzavřenou
smlouvu 22 ubytovatelů. Zveme ke spolupráci i všechny
další zájemce, kteří poskytují služby cestovního ruchu.
Kontaktní adresa: Infocentrum Dačice, Palackého nám.
1/I, tel: 384 401 265, info@dacice.cz.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Cestovní kniha
– k zakoupení na IC Dačice
Publikace „Cestovní kniha“ z nakladatelství Soukup
& David je určená všem turistům a motoristům.
Obsahuje 150 zpracovaných tras napříč Českou republikou, které jsou dosažitelné s využitím vlastního auta.
Kniha nabízí nejen zajímavé tipy na výlety, ale především soubor užitečných informací – od stručných popisů hlavních turistických cílů, přes otvírací doby,
mapky, až po náměty k různým aktivitám, jako jsou hypoturistika, golf, koupání, zve k návštěvě osvědčených
restaurací, penzionů apod.
Nedílnou součástí knihy je blok se 177 vstupenkami
a poukázkami, které umožní jeho majiteli volný vstup
na hrady, zámky, do muzeí, jeskyní, či kupony na jídlo
nebo využití vybraných sportovních zařízení aj. Vstupenky a poukázky v celkové hodnotě více než 10 000 Kč
platí tři roky od vydání publikace, tzn. do 31. 12. 2009.
Tento produkt se tak stává velice vhodným dárkem, který
ocení milovníci turistiky. Publikace navíc obsahuje slosovatelnou návratku. Ve hře je 2x deset hodnotných cen,
jejichž výherci budou známi po slosování na veletrzích

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 3

Regiontour 2007 a Regiontour 2008. Cestovní knihu
si můžete zakoupit za 499 Kč na Infocentru Dačice. Rádi
Vám podáme bližší informace telefonicky (384 401 265)
či e-mailem na info@dacice.cz.
Naděžda Mastná, Infocentrum Dačice

Manažeři území
pro správní území obce Dačice

Od 1. 12. 2006 do 31. 5. 2007 provádí sdružení Jihočeská Silva Nortica ve spolupráci s městem Dačice
aktivity ve věci zajištění funkce tzv. „manažera území“
pro správní území města Dačice. Aktivita vychází z projektu Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje, který Jihočeský kraj realizuje s podporou EU v rámci opatření 3.3 Společného regionálního
operačního programu. Manažeři území se budou zabývat organizací seminářů a přednášek o programech
EU, konzultační činností a poradenstvím o přípravě projektů a sběrem projektových námětů na svěřeném správním obvodu obce s rozšířenou působností. Manažeři
území pro obce, podnikatele, neziskové organizace
a další subjekty a organizace působící ve správním
území Dačice jsou:
Ing. Zdeňka Hrbková, tel.: 384 401 273/ 724 356
148, email: cest.ruch@dacice.cz, Městský úřad Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu (radnice, Palackého nám. 1/I, kancelář č. 114). Adresa úřadu: Krajířova
27/I, 380 13 Dačice. Úřední hodiny vyhrazené pro poradenství a konzultace: ÚT a ČT od 7:00 do 15:00 h.
Mgr. Pavel Hložek, tel.: 602 491 498, email:
pavel.hlozek@silvanortica.com, Jihočeská Silva Nortica, Janderova 147/II (budova bývalého Okresního úřadu), 377 01 Jindřichův Hradec. Konzultační hodiny
u obou manažerů si prosím domlouvejte telefonicky!
Přednášky a workshopy pro obce, podnikatele a neziskové organizace proběhnou v rámci tohoto projektu
od ledna do května 2007 (konkrétní termíny a místo konání budou upřesněny). Více informací o projektu – Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského
kraje naleznete na http://partnerstvi.kraj-jihocesky.cz/.
Ing. Zdeňka Hrbková, manažer území

AUTOŠKOLA NOSEK
Telč
Furchova 373
Tel: 567 223 888

Dačice
Krajířova 15
areál podnikatelského centra

Tel : 384 420 311

Informace pro Vás – mob. 603 236 669
www.autoskolanosek.cz – přihlášky, ceník a další
E-mail: autoskola@autoskolanosek.cz
Děkujeme všem zákazníkům a partnerům za přízeň
a spolupráci v tomto roce
a přejeme vše dobré v novém roce 2007
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GLOBE: Když krtek v listopadu ryje,
budou na Vánoce létat komáři
Krtek byl snad na pár dní nucen své práce přerušit
začátkem měsíce, ale potom mohl směle pokračovat,
ba teprve tehdy mu nastaly po suchém září a říjnu příhodné podmínky. Listopad začíná svátkem Všech svatých.
Tento den „je poslední, který léto zahání.“ A zaháněl ho
zhurta – vichrem, deštěm a nakonec sněhem, takže nám
po zkušenosti z loňska zatrnulo. Kdo ovšem znal předpověď „když na Vše svaté mrazivo, bude zima teplivo“
a věřil jí, mohl si plánovat zemní či stavební práce. (Zatím
víme, že nejmíň na měsíc dopředu.) A vítr? Ten znamená
zimu proměnlivou. Druhý den ráno byla krajina přikryta
sněhovým popraškem. To ale není začátkem listopadu nic
neobvyklého, protože „nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o svatém Martině se vší mocí“. A meteorologové
mohou dodat: první den se sněžením bývá v ČR průměrně
3. listopad, takže odchylka od normálu je minimální.
Dušičkové počasí se tedy na Dušičky nekonalo. Došlo
na něj o něco později.
K večeru 4. 11. (So) se přihnal od jihozápadu silný
vítr, se kterým se vrátil podzim. Po slabé ozvěně zimního
preludia (9. a 10. 11.) následoval poměrně teplý
sv. Martin (max. 8 °C) s večerním deštěm. „Jaký den
na sv. Martina, taková též bude zima.“ Do poloviny měsíce se až nebývale oteplilo, 15. 11. (St) byl krásný den
s oblohou žebrovanou měkce nasvícenými cirrostraty.
No, a to je skoro všechno. Dál už jenom mlha, občas
déšť. Alžběta (ukazuje na léto)? Mlha (po nesměle
slunečném dopoledni). Kateřina (ukazuje na leden)?
Mlha. Ondřej? Mlha (příští rok neúrodný, zato hodně
ovoce). V listopadu mrzlo pouze pětkrát, nejvyšší denní
teplota dosahovala průměrně 8,5°C. Nu co, ještě
„na svatého Ondřeje se někdy člověk ohřeje.“
Marek Čermák

Exkurze do Prahy
Dne 1. listopadu jsme se my, studenti 2. ročníku
a sexty Gymnázia Dačice, zúčastnili velice pestré exkurze
do našeho hlavního města. Šlo hlavně o pestrost žánrovou,
kde si na své přišli budoucí biologové, chemici a historici.
Náš výlet začal už v šest hodin ráno, kdy jsme ještě
značně rozespalí nastoupili do autobusu a vyrazili směr
Praha. Plán byl následující: trojrozměrné kino IMAX,
Vysoká škola chemicko–technologická a nakonec ještě
Národní muzeum. V kině jsme shlédli filmový dokument
Divoké safari o afrických zvířatech tzv. velké pětce,
do které patří slon, nosorožec, buvol, lev a levhart. Díky
speciálním brýlím jsme se ocitli v divoké africké přírodě.
Spolu s průvodkyní jsme mohli procestovat několik přírodních rezervací v Jižní Africe. Na cestě dlouhé 3000 mil
otevřeným džípem jsme se setkali s nebezpečnými a přitom fascinujícími africkými divokými zvířaty v jejich
přirozeném prostředí. Spatřili jsme stádo slonů afrických
se slůňaty u vody, nosorožce tuponosé pasoucí se u cesty
i nebezpečné buvoly africké. Stopovali jsme levharty a nakonec jsme spatřili i smečku lvů se lvíčaty.
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Ještě plni dojmů jsme se vydali k VŠ chemicko
–technologické, přičemž jsme absolvovali malou okružní
jízdu po Praze s výhledem na Vltavu. Ve škole jsme
postupně navštívili různé laboratoře, malý školní pivovar
a krásnou, bohatou sbírku minerálů, známých i méně
známých. Viděli jsme ukázky nerostů, broušených drahých kamenů, hornin a meteoritů. Bylo to zajímavé i pro
nás, kteří k chemii nemáme až tak vřelý vztah. Zvláštní
dojem budila i celá budova a její poněkud strohý interiér.
To je způsobeno tím, že finanční prostředky vkládají
do přístrojového vybavení laboratoří a věnují se především výzkumu. Seznámili nás s moderními metodami
analytické chemie – nukleární magnetickou rezonancí
a infračervenou spektroskopií.
Pak už nás čekal jen poslední bod programu, Národní
muzeum, ke kterému jsme se dostali tradiční městskou
hromadnou dopravou – metrem. Také muzeum si pro své
návštěvníky připravilo řadu zajímavých věcí. Velice
pěkně působila expozice s názvem Lovci mamutů, kde
jsme mohli vidět kromě množství artefaktů z doby
kamenné i originál slavné Věstonické Venuše a kopii
mamuta v životní velikosti, která vypadala skoro jako
živá. Nahlédli jsme do mineralogicko–petrologické expozice, která patří k nejvýznamnějším evropským sbírkám.
V zoologické expozici jsou umístěny exponáty podle
zoologického systému od jednobuněčných prvoků po vývojově nejpokročilejší savce. Obdivovali jsme největšího
známého motýla, modrého žraloka, pět metrů dlouhou
anakondu velkou, ale i model vyhynulého velkého ptáka
Moa. Do expozic Národního muzea se může člověk stále
vracet a pořád bude nacházet nové věci.
Na závěr jsme se prošli po Václavském náměstí s jeho
dominantou sv. Václavem a poté jsme se značně unavení,
ale plní dojmů, vydali zpět do Dačic.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se exkurze zúčastnili a také všem členům pedagogického sboru, kteří nám tyto zajímavé zážitky připravili. Těšíme
se na další akce.
Lenka Holakovská, 2. ročník

oznamuje otevření nové pobočky v Dačicích
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

16.30
16.00
16.30
16.00
16.00

Naše adresa:
Palackého náměstí 2/I, Dačice 380 13
Telefon: 384 388 479
Tým pracovníků je tady právě pro Vás
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Volejbalový turnaj „O pohár zlaťáků“
Turnaj dívčích družstev
ve volejbale „O pohár
zlaťáků“, který pořádá
Gymnázium Dačice měl
v 11. ročníku opět bohatou účast. Po úporných
sportovních bojích se
po dvou letech na první
místo vrátilo družstvo
Gymnázia Dačice A.
Gymnázium Třebíč A
skončilo druhé, třetí bylo Gymnázium Telč. O ostatní
místa se podělila další družstva Gymnázia Dačice,
Gymnázia Třebíč a družstvo SŠTO Dačice.

Florbalový turnaj „O putovní hokejku“
Dne 5. 12. se v tělocvičně SŠTO v Dačicích konal
florbalový turnaj středních škol z Dačic a okolí „O putovní hokejku“. Tohoto turnaje se zúčastnilo i družstvo
chlapců z našeho gymnázia a po urputných bojích obsadilo v celkovém pořadí 2. místo, přičemž porazilo
družstva SOUzas Dačice 2:1, SOUR Třeboň 5:2 a SOU
Moravské Budějovice 5:1. Naše družstvo však mělo
špatný začátek turnaje, kdy prohrálo s DDM Jemnice 3:4
a SŠTO Dačice 1:2. Celkově pak zvítězilo družstvo SOU
Moravské Budějovice a za námi na 3. místě skončilo
SOUR Třeboň. Našim hochům děkujeme za vzornou
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reprezentaci školy a blahopřejeme k nelehkému obrácení
skóre ve svůj prospěch. Poděkování za zdatné koučování
patří také p. učiteli Chalupovi.

Okresní finále florbalu středních škol
V tělocvičně Slovanu J. Hradec se 30. listopadu konalo okresní finále florbalových zápasů družstev středních
škol. Účastnili se čtyři finalisté – OA Třeboň, GVN
J. Hradec, OA J. Hradec a nechyběli ani naši hoši –
družstvo GBN Dačice. Po lítých bojích zvítězilo naše
družstvo, které tímto postoupilo do krajského kola. To
se bude konat v lednu 2007 v Českých Budějovicích.
Našemu družstvu přejeme hodně úspěchů!

Plavání sportovních reprezentantů
gymnázia
V pátek 1. prosince uspořádali učitelé tělesné výchovy
pro naše úspěšné reprezentanty dopolední zájezd do plaveckého bazénu v Jindřichově Hradci. Toto relaxační
dopoledne bylo věnováno našim studentům, kteří během
podzimu úspěšně reprezentovali gymnázium v různých
sportovních soutěžích. Po dobu dvou hodin v pronajatém
bazénu si studenti užili spoustu legrace jak v plaveckých
drahách tak v brouzdališti. Nejoblíbenější atrakcí se stal
tobogán, kde se tvořily dlouhé fronty. Této akce se zúčastnilo celkem 48 našich studentů spolu s vyučujícími
tělesné výchovy.
Mgr. N. Koprová, Gymnázium Dačice
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové

Příprava školního vzdělávacího programu

Školou chodí Mikuláš

Přípravná fáze celostátní reformy základního vzdělávání pomalu spěje do finiše. I na naší škole proto
v těchto týdnech vrcholí příprava nového školního vzdělávacího programu. Ve školním roce 2007/2008 se podle
něj budou už učit žáci, kteří půjdou do 1. a 6. třídy.
Nový vzdělávací program přináší celou řadu změn,
mimo jiné posílení výuky anglického jazyka na 1. stupni
a výuku informatiky už v 5. ročníku. Na druhém stupni
bude vedle povinné angličtiny zařazena jako druhý cizí
jazyk němčina.
Mgr. Bohumil Havlík, ZŠ Boženy Němcové

Aby 5. prosince nepřišel do školy k radosti dětí
Mikuláš, to si snad už nikdo nedokáže představit. Letošní
rok je však pravděpodobně důkazem toho, že i v pekle
přišli s úsporným režimem, protože oproti dřívějšku doprovázel Mikuláše a anděla pouze jeden čert. Nebo že
by se naši žáci v uplynulém roce polepšili? Nevíme,
zapomněli jsme se svatého muže zeptat. Jisté je, že
ve všech třídách poručil andělu, aby rozdal dětem dárky.
Stranou nezůstali ani paní učitelky a páni učitelé (asi byli
také hodní a své žáky moc nemučili). Museli však všichni,
děti i pedagogové, sborem zazpívat Mikuláši nějakou
písničku, nejlépe vánoční koledu. A zpívali opravdu
všichni, nikdo nechtěl vyjít naprázdno a radši skončit
v pekle jako zatvrzelý hříšník. Sice někteří žáci tvrdili,
že se pod maskou čerta skrývá pan školník, a tudíž se ho
nemusí bát, ale jak říkal anděl, byl to pan čert, který
si podobu pana školníka pouze vypůjčil. A komu už
v dnešní době nevěřit než nebi?
Blíží se Vánoce
12. prosince se školou linula vůně cukroví. Paní učitelky z prvního stupně se totiž pustily se svými malými
svěřenci do předvánočních příprav. Na jeden den pověsily
na hřebík tradiční rozvrh a umožnily dětem, aby vytvořily
pracovní skupinky, podle toho, co chtěly dělat. Ve skupinách pracovali žáci z různých tříd, takže mohli pomáhat
starší mladším. Někteří pekli cukroví, někteří vyráběli
vánoční ozdoby, jiní vytvářeli Betlém. Nakonec se všichni
sešli u vánočního stromečku, aby si navzájem své výrobky
ukázali.
Tím, co se 12. prosince dělo na 1. stupni, ještě vše
nekončí. 15. prosince, tedy po uzávěrce tohoto čísla,
pokračoval projekt Vánoce i na 2. stupni. Žáci mohli
pracovat několik hodin v jedné z jedenácti „dílen“ a své
výtvory (cukroví, vánoční přání, ozdoby, Betlémy, vánoční divadlo a další) si pak na závěr vyučování vzájemně
předvést při společné předvánoční besídce. S výsledky
jejich snažení se mohli seznámit nakonec i návštěvníci
Dne otevřených dveří, který probíhal ve škole ve stejný
den odpoledne.

Všem našim žákům, jejich rodičům,
našim pracovníkům a Vám všem,
kteří jste nám v uplynulém roce jakkoli
pomáhali a kteří jste podporovali naše
snažení, přejeme krásné vánoční svátky,
hodně úspěchů, štěstí a zdraví v novém roce.
Vaše Základní škola Dačice, B. Němcové 213

Plavání mládeže RC J. Hradec
V sobotu 25. 11. 2006 se uskutečnil 15. ročník plavání
mládeže RC J. Hradec. Závodu se zúčastnilo 9 tělovýchovných organizací – celkem závodilo 72 plavců.
TJ Centropen Dačice byla zastoupena čtyřmi závodníky, kteří obsadili 5 plaveckých disciplín. Kategorii
mladší žáci (1997–98) – 25 m – obsadil Václav Kolář
6. místo (čas 0:31,40); kategorii mladší žákyně (1999
–2001) – 25 m – obsadila Izabela Starková 3. místo (čas
0:38,48), byla ze všech závodnic nejmladší; kategorii
mladší žákyně (1997–98) – 25 m – obsadila Marie Sedláková 3. místo (čas 0:30,57); kategorii mladší žákyně
(1995–96) – 50 m obsadila 1. místo Rebeka Starková (čas
0:39,10); kategorii starší žákyně (1993–94) – 75 m obsadila Rebeka Starková 1. místo (čas 1:08,54).
Jana Starková

RAIFFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA a. s.
Agentura Kaiferová
oznamuje klientům RSTS
od 1. 1. 2007 ZMĚNU SÍDLA
NÁDRAŽNÍ ULICE 97/II (naproti České spořitelně
v budově v. d. Oděva – přízemí)
1. ÚVĚRY na bydlení a rekonstrukce
možno i bez dokládání příjmů, nízké úvěrové
sazby
2. STAVEBNÍ SPOŘENÍ
tel.: 721 620 178, e-mail: kaiferova@seznam.cz
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Co je nového na ZŠ Komenského
• 15. listopadu jsme vybírali střední školy. Rodiče s vycházejícími žáky se zúčastnili schůzky se zástupci škol. Nezapomeňte, přihlášky se odevzdávají
do konce února.
• 16. listopadu žáci obou devátých ročníků strávili dvě
vyučovací hodiny besedou s panem Polaneckým,
členem Konfederace politických vězňů, který jim
vyprávěl o svých zážitcích z komunistického vězení
50. let. I když je to pro naše žáky hluboká minulost,
nebylo jistě na škodu poslechnout si právě takové
vyprávění den před 17. listopadem a připomenout
si tak také události roku 1989.
• 30. listopadu se učili naši učitelé. Společně s Mgr.
Havlíkovou a Mgr. Kalvodovou z Pedagogicko psychologické poradny si aktualizovali metody práce
s dětmi s poruchami učení. Děkujeme za účast na besedě.
• Tradiční řádění čertů 5. prosince jsme lehce začernalí
přežili, odměnou nám byl laskavý Mikuláš s doprovodem andělů rozdávajících sladké odměny. Děkujeme za finanční podporu Sdružení rodičů při ZŠ
Komenského.
• 13. prosince jeli za kulturou žáci devátých ročníků.
Návštěva Mahenova divadla a představení Figarova
svatba společně s prohlídkou památek v Brně se všem
zúčastněným líbila.
• 13. prosince jsme předvánočně tvořili. Již tradiční
vánoční dílny se s nadšením účastnili žáci i za přítomnosti rodičů. Tímto děkujeme za finanční podporu
Sdružení rodičů při ZŠ Komenského.
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Základní škola v ulici Komenského zve na

Den otevřených dveří,
který se uskuteční ve středu
10. 1. 2007 od 14:30 do 17:00 h
Stará škola všechny volá, přijďte všichni rychle k nám,
ukázat vám vždy co mám!

Adopce na dálku
Od listopadu 2005 se naše škola ZŠ Komenského zapojila do programu adopce na dálku. Adoptovali jsme
malého chlapce Tolju z Podkarpatské Rusi, který nyní
chodí do 3. třídy. Na vysvědčení měl 12, 11, 10,
9 – představují naše jedničky a dvojky. Dvakrát do roka
mu posíláme finanční prostředky. Do konce ledna pošleme zimní splátku, kterou začneme shánět. Tyto prostředky
využije na nákup školních pomůcek, na oblečení apod.
Všem dárcům, kteří přispívají na Tolju, velice děkujeme.
Žákyně ZŠ Komenského IX.A
Monika Sobotková, Markéta Dvořáková

Obrázkové okénko
- tentokrát na téma: ZIMA
Deváťáci pojali téma trochu netradičně. Ilustrovali
„zimní“ přirovnání: je jako kus ledu, leze mu mráz
po zádech, stojí jako přimražen, má ledový pohled atd.
Tato obrazná pojmenování s nadsázkou výtvarně přepsali
pomocí uhlů, tužek, pastelek a temperových barev.

A co nás ještě čeká?
• 18. prosince vystoupí žáci I. stupně s vánočním programem v Domě s pečovatelskou službou. Už pro ně
vyrábíme vánoční maličkosti.
• 18. a 19. prosince nás navštíví děti z Mateřské školy.
Žáci si připravili pro děti vánoční program. Už se
na Vás těšíme.
• 20. prosince znovu divadlo. Žáci pojedou do Mahenova divadla na představení Jak se Vám líbilo.
• 22. prosince uzavřeme kalendářní rok vánoční besídkou.
Není toho málo, že? Letošní rok je pro nás velmi
náročný, intenzivně pracujeme na tvorbě našeho školního
vzdělávacího programu. V naší škole probíhá výuka
jazyků pro pedagogické pracovníky 1. stupně a MŠ v rozvojovém programu JAZYKY HROU hrazeného z fondů
EU. Každé úterní odpoledne se zde vzdělávají pedagogičtí
pracovníci nejen z naší školy, ale i z okolních škol. Velké
díky patří našim zaměstnancům za ochotu podílet se při
tomto pracovním vytížení na výše uvedených akcích.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků,
do nového roku hodně zdraví, štěstí a životní pohody…

S šesťáky jsme propojili literární výchovu s výtvarnou. Ze žáků se stali spisovatelé a zároveň ilustrátoři.
Pod jejich propisovacími tužkami vznikly originální
pohádky, oživené dějovými obrázky, ve kterých vystupují
skřítci Zimňoušci. Nakonec dali Zimňouškům i trojrozměrnou podobu. Pokud chcete tyto i jiné výtvarné
práce našich žáků vidět v barvách, vydejte se na výstavu
pořádanou dačickým MMaG nazvanou Ten vánoční čas.

Ing. Eva Macků, zástupkyně ředitele školy

Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Je jako kus ledu, autorka:
V. Myšková

Zimňoušci autoři:
P. Stejskal, J. Smetana, H.
Klimešová a P.Krčmáriková
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Zimňoušci
Žáci 6. B si vymysleli vlastní příběhy o skřítcích
Zimňoušcích a dokonce si je i sami ilustrovali.
Štědrovečerní překvapení (Leona Mrkvová)
Žilo bylo jedno veliké království plné Zimňoušků.
Byli to skřítci a každý Štědrý den dávali lidem na Zemi
nějaký neobvyklý dárek, který zatím neznali. Tyto Vánoce
se Zimňoušci rozhodli poslat na Zem první sníh. Nevěděli
ale, jak ho vůbec vyrobit. Jednou se ten nejhlavnější
– Stalbaglerose rozhodl, že sníh vyrobí z ledovce. Tak
se tedy všichni Zimňoušci vydali do Antarktidy pro ledovce, ty potom rozsekali na ty nejmenší částečky a po
pytlích sypali na Zem. Tak vznikl první sníh. A od té doby
Zimňoušci posílají sníh dolů z nebe každé Vánoce pro radost lidí.
Jak vznikl sníh (Věra Pokorná)
Vůdce všech Zimňoušků svolal velkou schůzi. Chtěl
ukázat, co všechno umí. Zimňoušci se shromáždili
na palouku. Bylo jich plno.
Vůdce začal čarovat.
Vyčaroval silný vítr
a z nebe začaly
padat vločky.
Zimňoušci měli
radost, ale brzy
je přešla. Začali
k sobě mrznout
a vznikly první hroudy sněhu. Samotného vůdce za chvíli
povalil silný vítr a zbyla z něho jen velká sněhová koule.
Tak se nám objevil první sníh!

Sport na ZŠ Komenského
před koncem roku
Ve středu 6. prosince bojovali žáci základních škol
dačického regionu o postup do okresního finále ve florbalu. Favoritem na postup byla ZŠ Komenského, která
také v prvních zápasech roli favorita potvrzovala.
Po jasných vítězstvích 8:0 nad Kunžakem a 4:0 nad Slavonicemi, však přišlo zaváhání se Strmilovem 1:2 a to
znamenalo konec nadějí na postup do finále, které se hrálo
8. prosince v hale SŠTO v Dačicích. Tam se o postup
do krajského přeboru utkali žáci ZŠ Strmilov s 5. ZŠ
J. Hradec. (V poločase byl stav nerozhodný 1:1, kdo
byl nakonec šťastným postupujícím, se nám nepodařilo
zjistit).
V úterý 12. prosince proběhl v tělocvičně zemědělského učiliště v Dačicích tradiční předvánoční turnaj
ve stolním tenise. Převážně se ho účastní studenti
středních škol, o to více je cennější 2. místo žáků ZŠ
Komenského, kteří znovu dokázali, že jejich vítězství
v okresním přeboru a 3. místo na krajském přeboru nebyly
náhodné.
A ještě nakonec – před nástupem na vánoční
prázdniny budou členům úspěšných Zátopkových Štafet
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ZŠ Komenského předány nádherné poháry, diplomy
a trička za vítězství v republikovém pořadí. Gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

Den otevřených dveří na SŠTO
v Dačicích
(tentokrát s bohatým doprovodným programem)
Ve čtvrtek 24. 11. 2006 měli zájemci z řad rodičů,
žáků ZŠ i širší veřejnosti opět příležitost prohlédnout
si areál SŠTO v Dačicích a získat potřebné informace o široké nabídce oborů, které tu lze studovat.
Během celého dne si školu prohlédly v doprovodu
kompetentních pedagogických pracovníků desítky návštěvníků. Prezentaci jednotlivých oborů, jak se stalo už
dobrým zvykem, doplňovaly minivýstavky v mezipatře
školy, jejichž součástí byly ukázky výrobků a studentských prací. Zaslouženou pozornost návštěvníků
budilo vybavení CNC centra, učeben praktického výcviku, jazykových laboratoří i nové výdejny jídel, zbudované adaptací přízemních prostor v části areálu Domova
mládeže. V útulné a účelně zařízené jídelně se stravují
žáci i zaměstnanci školy teprve necelý měsíc. Současně
s jejím otevřením došlo i ke změně poskytovatele stravovacích služeb, kterým je od začátku listopadu 2006
kuchyně SOUzas v Dačicích.
Lze jistě bez nadsázky říci, že největšímu zájmu
veřejnosti se těšily dvě odpolední prezentace firmy
TRW-DAS probíhající za účasti manažerů a personalistů firmy v multimediální učebně školy. Vystoupení zástupců největšího strojírenského podniku v regionu
vyznělo jednoznačně v tom smyslu, že absolventi strojírenských oborů se i v budoucnu velmi dobře uplatní
na trhu práce. Management firmy vyjádřil zájem o prohloubení spolupráce se školou a seznámil účastníky
setkání s aktuální nabídkou volných pracovních míst
i další strategií rozvoje firmy, na níž podstatně závisí
možnosti uplatnění budoucích absolventů školy.
Neméně atraktivní součástí doprovodného programu
byly i sportovní akce v tělocvičně školy. Doslova nadšení přihlížejících a bouřlivé ovace vzbudily výkony
deseti chlapců, studentů oboru Mechanik seřizovač, kteří
v divácky působivém vystoupení, oslnili dokonalým
zvládnutím celé řady obranných chvatů, prováděných
podle platných pravidel sebeobrany.
Současně probíhal v tělocvičně školy turnaj chlapců
ve florbalu, v němž se utkali žáci prvních ročníků SŠTO
s výběry chlapců základních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Čtyřhodinového turnajového maratónu
se zúčastnilo celkem osm mužstev a nutno dodat, že
na jeho organizaci se podstatnou měrou podíleli starší žáci
školy jako rozhodčí.
Pokud jste SŠTO ještě nenavštívili, těšíme se s Vámi
na dalším Dni otevřených dveří 11. 1. 2007 na shledanou!
J. Burdová a P. Novák
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Skládka odpadů v Borku
– vše, co Vás zajímá
Vážení čtenáři, v tomto čísle se ještě jednou vrátíme
ke skládce komunálních odpadů v Borku u Dačic. Přiblížíme Vám, jaké kontroly se na skládce pravidelně provádějí, aby bylo zaručeno, že svým provozem neohrozí
životní prostředí, a také, jaké jsou další možnosti nakládání s odpady v areálu skládky.
Na skládce se pravidelně dvakrát ročně provádí monitoring podzemních a povrchových vod a jednou ročně
se monitoruje průsaková voda. Tento monitoring včetně
vyhotovení závěrečné zprávy zajišťuje nezávislá akreditovaná společnost GEOTEST Brno a. s.
Vzorky podzemních vod jsou odebírány ze systému tří
monitorovacích vrtů. Jeden, který je umístěn nad skládkou, poskytuje referenční hodnoty. Dva vrty umístěné pod
skládkou jsou indikační. Vzorky povrchové vody jsou
odebírány z rybníčku pod skládkou. Zde jsou jímány
všechny srážkové vody,
které nepřišly do styku
s odpadem. Průsakové
vody jsou znečištěné
srážkové vody, které
protekly odpadem v tělese
skládky.
Jsou
jímány v jímce pod
skládkou. Tato voda je
čerpána zpět do tělesa skládky, kde se odpařuje, a také
snižuje prašnost. V případě přebytku průsakové vody
(dlouhodobé přívalové srážky, havárie čerpadel apod.)
je možno provést odstranění v určených čistírnách
odpadních vod. Rozbory průsakové vody jsou porovnávány se vzorky povrchové a podzemní vody.
V případě úniku vody z izolované části skládky by se
kontaminace objevila ve vzorcích povrchové a podzemní
vody. Z výsledků měření je patrné, že skládka neovlivňuje kvalitu vod, viz. citace ze závěrečné zprávy:
„... z výsledků provedeného měření vyplynulo, skládka
okolní podzemní a povrchovou vodu zájmové oblasti negativně neovlivňuje“.
Kontrolujeme také vývin skládkového plynu. Monitorování vývoje skládkového plynu pravidelně provádí
Ústav využití plynu Brno a. s. a nejaktuálnější měření
provedla také firma BIOGAS Brno s. r. o. Na základě
výsledků z těchto měření bylo rozhodnuto o výstavbě
odplyňovacího systému skládky, o které jsme Vás informovali v říjnovém čísle.
V souvislosti s minimalizováním odpadů ukládaných
na skládku se společnost .A.S.A. rozhodla vybudovat
na tělese skládky kompostovací plochu. Od dubna letošního roku se tedy na skládku nesmí ukládat kompostovatelné odpady – mezi ně patří např. odpady
ze zemědělství, zahradnictví, odpady ze zpracování dřeva.
Kompostovací plocha, kde jsou tyto odpady kompostovány, byla vybudována na tělese 1. etapy skládky,
kde se v současné době neskládkuje. Kompostárna při celoročním kompostování s průměrnou dobou zrání kompostu 2–3 měsíce představuje zpracování až 1000 tun
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ročně. Výsledný materiál vzniklý kompostováním bude
použit na rekultivaci skládky. To vše v souladu s platnou
legislativou. Od zahájení provozu bylo do kompostárny
navezeno 156 tun kompostovatelných odpadů.
V areálu se nachází také hala na skladování využitelných složek odpadu – plast a sklo. Tyto odpady
se sváží z celé svozové oblasti a po naplnění transportní
dávky odvážejí k dalšímu zpracování. Protože není možno
– z prostorových důvodů – do této haly instalovat třídící
linku nebo jinou technologii, je kvalita (čistota) využitelných složek odpadu závislá na zodpovědném třídění
všech občanů ve svozové oblasti.
Společnost .A.S.A. Dačice přeje všem čtenářům
příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 2007.
Českomoravská myslivecká jednota
okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
pořádá střeleckou soutěž

NOVOROČNÍ POHÁR 2007
VIII. ročník
střelnice Dačice – Zahrádecký les

dne 6. ledna 2007 od 9:00 h
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 J. Hradec

Podzim 2006
Počasí letošního podzimu bylo ideální pro vycházky
do přírody. A také pro fotografování „zmatených“ květin
– „lovy beze zbraní“, jako vzpomínka na sté výročí narození básníka a prozaika Jaromíra Tomečka, milovníka
života, přírody, krajiny a lidí.
Všimli jste si některých rozkvetlých kytiček? Představuji Vám dvě z mnoha, které jste mohli vidět, a to jetel
luční a chrpu luční.

Foto: Jaromír Švarc
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Přeji Vám za ochránce přírody našeho okolí hodně
štěstí a zdraví v novém roce a prosím, vzpomeňte si se
mnou na Ing. Pavla Doležala, který tu s námi již bohužel
není. 18. prosince to byly již čtyři roky.
Milena Kráľová, ČSOP Vysočina
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Obrazové zprávičky z DPS
Dne 6. prosince se
zúčastnili obyvatelé
města Dačic a DPS
Dačice
Mikulášské
oslavy v Domově
důchodců v Budíškovicích! K tanci a poslechu hrál p. Dolák.
Veselé
odpoledne
se všem líbilo a zaměstnancům domova důchodců děkujeme za pozvání.
Malí čerti a Mikulášové navštívili i Dům s pečovatelskou
službou v Dačicích. Svým pestrým programem nám všem
udělali velkou radost a těšíme se na jejich další vánoční
programy. Za milou návštěvu děkují zaměstnanci a obyvatelé DPS.
Za DPS Marie Cimbůrková

Domovinka informuje:
Cyklus přednášek
,,Svátosti jako dotyk samotného Pána“
Zveme do Domovinky všechny zájemce o katechetické přednášky, které vede P. František O. Carm.
z Kostelního Vydří. Setkáváme se každý druhý čtvrtek
od 18:30 h. V měsíci lednu se přednášky uskuteční 4. 1.
a 18. 1. 2007.
Tříkrálová sbírka se blíží
Již v loňském roce jsme psali o potřebnosti koledníků v průběhu Tříkrálové sbírky. Kdo si alespoň jednu
Sbírku „odkoledoval“, určitě uvítá,
když nás v týdnu od 1. do 8. ledna
2007 bude o něco víc. Některé děti se
nám přihlašují ke koledování opět
s velkou radostí. Rádi přivítáme ke
koledování i dospělé a mládež. Přihlásit se můžete buď
v Domovince (tel.: 384 422 301 kl. 252), nebo u paní M.
Máchové, případně po mši svaté u P. Jaroslava Pezlara.
DĚKUJEME!

WELLNESS - zdravě žít
Göthova 71/I, Dačice, tel: 384 420 559

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, tel.: 728 260 078
Léčba dětské obezity
Redukčně kondiční pobyty v ČR i v zahraničí
Kurzy k udržení váhových úbytků, cvičení, relaxace

MASÁŽE - Ivan Havel
Klasické, reflexní, thajské bodové, lymfodrenáže,
léčba celulitidy, modelování postavy, poradenství

Dačice, tel.: 728 850 432

prestižní pojišťovna na českém pojistném trhu
přijme spolupracovníky
na pozice obchodních zástupců
NABÍZÍME:
• Zázemí stabilní, kapitálově silné finanční
společnosti
• Hlavní pracovní poměr
• Jistotu motivujícího finančního ohodnocení
• Stálou péči o zaměstnance a profesní rozvoj
• Metodickou podporu
• Nadstandardní sociální výhody
• Působnost v oblasti vašeho trvalého bydliště
POŽADUJEME:
• SŠ/VŠ (minimálně výuční list)
• Příjemné vystupování a komunikativní schopnosti
• Pracovní nadšení a schopnost prosadit se
• Řidičský průkaz skupiny „B“
Váš profesní životopis zašlete na uvedené kontaktní
adresy:
e-mail: zkotounova@koop.cz
adresa: Kooperativa, pojišťovna, a. s., Zátkovo náb.
441/3, 370 21 České Budějovice, k rukám
pí Zdeňky Kotounové

Poděkování panu Jiřímu Maňasovi
Jiří Maňas (*1931), předseda odboru SPV při TJ Centropen Dačice, je sportovcem tělem i duší. Začínal jako
cvičenec v r. 1946, od r. 1947 působil jako první župní
pomahatel a v r. 1949 absolvoval cvičitelskou Českou
školu sokolskou, která mu byla uznána jako úroveň
cvičitele III. tř. SPV. Do vojny působil v Kojetíně jako
cvičitel žactva, po vojně od r. 1953 se usídlil v Ostravě,
kde byl cvičitelem v TJ Baník Hlubina, později v TJ
START. Tam již vedl i složky dospělých.
V r. 1955 nacvičoval spartakiádní skladbu mužů
i skladbu žen s kužely. Od r. 1970 působil v rámci města
Ostravy i v okresních a krajských složkách ZTV (později
ZRTV) až do r. 1990, kdy s rodinou přesídlil do Dačic.
Zde se hned zapojil do řad sportovců, byl cvičitelem dospělých i žákovských složek, a od r. 1995 vykonával práci
předsedy odboru SPV při TJ Centropen Dačice až dosud.
Do r. 1999 byl členem VV JčKA SPV a do r. 2006 i členem Metodické rady RC SPV Jindřichohradecka. Dnes
ze zdravotních důvodů předal žezlo mladší generaci. Jiří
je držitelem Zlaté medaile Dr. Tyrše a nyní mu bylo při
osobní návštěvě předáno Poděkování JčKA a RC Jindřichohradecka za odvedenou celoživotní práci. Oslavenci
děkujeme ještě jednou touto cestou a do dalších let mu
přejeme jen to nejlepší, klid, pohodu a hlavně zdraví.
Jaroslava Nováková – předseda RC Jindřichohradecka
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Domovinka v Dačicích a její 10. výročí
Počátky charitního projektu Domovinka spadají
do první poloviny 90. let minulého století. Prvními lidmi,
kteří zakládali Domovinku byli dobrovolníci z Farní
charity v Dačicích. Od roku 1996 farníci dostali prostory
v areálu nemocnice – bývalé plicní oddělení. Oficiální
otevření už pod názvem Domovinka bylo 1. ledna 1997.
Byly to vlastně farnice – důchodkyně, které rozjely
činnost, která spadá pod hlavičku Domovinka v Dačicích.
V současné době má Domovinka kromě několika
dobrovolníků také dvě zaměstnankyně, které svou činností
navazují na její původní náplň, a také se snaží rozvinout
pole působnosti i na další skupiny obyvatel města a jeho
okolí.
Činnost zařízení se skládá ze šatníku, do kterého
přispívají oblečením jak místní občané, tak i ostatní dárci
z okolích měst a vesnic. Dobrovolnice z Domovinky toto
šatstvo třídí buďto do šatníku, kde je nabízeno potřebným,
kteří vděčně přijímají tuto charitativní službu za symbolický finanční příspěvek, nebo uklízí obnošené oblečení
do krabic a v příhodný čas takto připravené zboží odváží
kamion do Diakonie Broumov, kde je nabízeno do uprchlických táborů, rozvojových států a na další zpracování
dle potřeby.
Jsme rádi, že Domovinku navštěvují i lidé, kteří brzo
ráno přicházejí do areálu nemocnice kvůli odběru krve
a jiným lékařským vyšetřením. V Domovince pak nachází
příjemné prostředí s nabídkou čaje, kávy, sušenek a čas
do dalšího vyšetření tak vyplní malým občerstvením, četbou časopisů či prohlídkou šatníku a aktuálních výstav.
Další aktuální nabídkou je tzv. dětský koutek, který
můžou využít maminky k pohlídání dětí, když si potřebují
vybavit své záležitosti na úřadech nebo navštívit lékaře.
Dětský koutek slouží na hraní také dětem rodičů, kteří
si přišli prohlídnout šatník a vybrat potřebné oblečení.
V odpoledních hodinách slouží Domovinka k dalším
aktivitám. Ve středu od 16 hodin se zde schází maminky
s dětmi, aby si mohly popovídat, vyměnit zkušenosti,
změnit prostředí. Děti se setkávají se svými kamarády,
rozvíjí své schopnosti, zručnosti a návyky zvláště ve vztahu k ostatním dětem.
Čtvrtky patří přednáškám jednak P. Jaroslava Pezlara,
který se věnuje historii řádů v církvi (pravidelný čas
setkávání od 16:30 h), a také katechezím, které si pro nás
připravují karmelitáni z Kostelního Vydří. První cyklus
katechezí „O křesťanské víře úplně od základů“ vedl
P. Gorazd O. Carm. a druhý cyklus pod názvem „Svátosti
jako dotyk samotného Pána“, který právě probíhá každý
druhý čtvrtek od 18:30 h vede P. František O. Carm.
Dále se v Domovince konají 2x měsíčně přednášky
na téma Diabetes Melitus a jiné příležitostné přednášky.
Každoročně v období Vánoc a Velikonoc se některé prostory Domovinky mění na výstavní místnosti, ve kterých
máte možnost si prohlédnout jak výrobky arteterapie
klientů jihlavské a třebíčské Charity, tak i od místních
zručných občanů. Zakoupením výrobků klientů Charity
můžete přispět na provoz jejích jednotlivých projektů.
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Na výstavy nám zapůjčují své výrobky děti z Domu dětí
a mládeže, Mateřské, Základní a Speciální školy Dačice.
Domovinka rozšířila oblast spolupráce také na poskytování osobní asistence postiženým dětem navštěvujícím
Speciální školu v Dačicích. Náplní této služby je odvoz
dítěte na invalidním vozíku do školy a pak domů,
v průběhu vyučovacího procesu se staráme o nakrmení
dítěte a jeho hygienu, jako i o rozvoj jeho reakcí na
některé podněty zrakové, sluchové, hmatové atd. Domovinka je i útočištěm pro lidi bez domova, kteří se tu
ohřejí a popřípadě dostanou oblečení.
Domovinka zajišťuje každý rok Tříkrálovou sbírku
v oblasti Dačic a okolí. Při této příležitosti děkujeme všem
úřadům, nadacím, firmám a jednotlivcům, kteří přispíváte
na zajištění našich služeb.
Za Domovinku zpracovala Elena Hotová

Plesová sezóna v Dačicích
sobota 6. ledna – sál MěKS
Myslivecký ples
pátek 12. ledna – sál MěKS
Maturitní ples SOUzas Dačice
pátek 19. ledna – sál MěKS
Maturitní ples SŠTO Dačice
pátek 26. ledna – sál MěKS
Maturitní ples Gymnázia Dačice
sobota 3. února – sál MěKS
Zemědělský ples
sobota 17. února – sál MěKS
Hasičský bál
sobota 24. února – sál MěKS
Diskoples
Informace a rezervace vstupenek na tel. 384 401 278–9
E-mail: meks@dacice.cz,
Městské kulturní středisko, Palackého nám. 4, Dačice
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Internet v městské knihovně
od 1. 1. 2007 – ZDARMA
Připojení na Internet se šíří jako lavina a již docela
dlouho se vede diskuse o tom, zda veřejné knihovnické
a informační služby uvedené v knihovním zákoně z roku
2001, mezi něž patří i umožnění přístupu k vnějším
informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný
přístup, je provozovatel knihovny povinen poskytovat
bezplatně nebo ne. Výklad Ministerstva kultury ČR
se přiklání k bezplatnému přístupu a tím k nabídnutí
možnosti používat internet jako zdroj informací, zábavy
i poučení, všem.
Od Nového roku tedy dostanou uživatelé naší knihovny dárek, a to INTERNET ZDARMA. Přístup na internet
bude mít stejný režim jako např. výpůjčka knihy, za niž
čtenář nic neplatí. Pro všechny společný bude roční
registrační poplatek ve výši 140 Kč, který je, jen tak
mimochodem řečeno, již čtvrtý rok stejný. Návštěvník,
který bude chtít používat internet pouze občas, či jednorázově, zaplatí pouze jednorázový poplatek za službu
ve výši 10 Kč. Čas pobytu v celosvětové informační
síti nebude omezen, pouze v případě, že bude čekat
další zájemce, bude omezen na půl hodiny v dětském
oddělení a jednu hodinu v oddělení pro dospělé. K bezplatnému internetu se dostanou také občané v místních částech, kde má městská knihovna své pobočky,
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tzn. v Bílkově, Chlumci, Dolních Němčicích, Malém
a Velkém Pěčíně. Stačí si zaplatit roční registraci, která
je na pobočkách pouhých 20 Kč na celý rok a mohou
brouzdat Internetem do omrzení. Připojení na pobočkách
je rychlé a počítače výkonné, což bylo umožněno realizací
programů PIK a SROP. PIK je projekt Ministerstva
informatiky ČR, při jehož realizaci se připojují veřejné
knihovny do sítě internet, nejčastěji vysokorychlostním
připojením přes ADSL linku. SROP je program Jihočeského kraje, financovaný z evropských fondů, při němž
bylo více než 200 malých obecních knihoven v kraji
vybaveno při spoluúčasti místní samosprávy výkonnými
počítači s tiskárnou.
Naše město navíc investovalo další finanční částky
do zajištění vytápění a úprav objektů, v nichž jsou tyto
pobočky a dalo tak najevo, že knihovny v místních
částech jsou důležitá místa setkávání místní komunity.
Realizací všech těchto opatření se výrazně zvýší kvalita
prostředí i vybavení a zlepší se služby občanům.
Mgr. Zdeňka Chadimová
Městská knihovna
děkuje všem čtenářům, všem uživatelům,
všem spolupracovníkům za přízeň
v roce 2006 a těší se na setkávání v roce 2007
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Vánoční provoz v knihovně
Výpůjční doba o Vánocích bude jako obvykle, tzn.
středa a čtvrtek 27. a 28. prosince 8:00 – 11:00 h a 12:00
– 17:00 h, pátek 29. 12. půjčujeme 8:00 – 11:00 h a 12:00
– 16:00 h. Sobota 23. 12 a 30. 12. bude zavřeno. V novém
roce je prvním výpůjčním dnem středa 3. ledna.
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betlémy a jeden dětský muzeu věnovali. Pan Pavel Kos
z Prahy věnoval dačickému muzeu v pořadí již čtvrtý
betlém. Letos je na výstavě poprvé k vidění starý dřevěný
vyřezávaný betlém pocházející přímo z Dačic. Zhotovil
ho v 19. století dačický truhlář Severín Vlček. Na výstavu
betlém zapůjčili manželé Tomanovi z Brna. Tento betlém
vidíte na fotografii.

Křest Divouse Horáce
Ve čtvrtek 7. prosince proběhl v dačickém muzeu
křest nové knihy pohádek a pověstí Vítězslava Jindry:
Divous Horác. Kmotry knihy se stali: generální ředitel
TRW–DAS Ing. Tomáš Valter, ředitel závodu ventily
TRW–DAS Ing. Jiří Urbánek a místostarosta města
Dačice Pavel Habr.
Křtilo se v Dačicích, a tak jak jinak, kniha byla
pokřtěna cukrem. Kolem šedesátky posluchačů vidělo
milé vystoupení členek divadelního studia Tyláček, které
předvedly dramatizaci čtyř pověstí z nové knihy. Režii
vystoupení zajistila Naděje Jahelková. O hudební část
se postarala hrou na flétnu Julie Kučerová a pan učitel
Richard Šeda.
Poté povídal o vzniku knihy autor, o ilustracích
ke knize Iveta Bartheldyová a na samotný závěr proběhla
autogramiáda. Nová kniha pohádek a pověstí je na světě,
je pokřtěna a uvedena na veřejnost. Popřejme jí, aby
si brzy našla cestu k širokému okruhu čtenářů.
Mgr. Marie Kučerová

Ten vánoční čas – výstava
V dačickém muzeu pokračuje do 7. ledna 2007
vánoční výstava pod názvem „Ten vánoční čas...“
Na výstavě jsou k vidění nejrozmanitější betlémy,
obrázky a vánoční výzdoba. Děkujeme všem, kteří na výstavu přispěli svými výrobky a věnovali přípravě exponátů čas a hodně trpělivosti: z Dačic Jitka Vavrušková,
Hana Kulíková, Jitka Pechová, Marta Valentová, Marie
Nováková, Zdeňka Štrejbarová, Milada Straková, Iva
Kolářová, Lenka Tříletá, Iva Habrová; z Budče Iva
Dědková, Miroslava Veselá z Dešné, Helena Chalupská
z Brna, Mirka Kadlecová z Krahulčí, Dagmar Distlová
z Hostkovic, Jarmila Hošková z Jindřiše, Stanislav Prokeš
ze Slavonic.
Chceme poděkovat dětem a učitelkám z dačických
mateřských škol, dětem ze ZŠ Komenského v Bratrské
ul. a žákům ZŠ Komenského, které vede učitelka Romana
Čurdová. Naše poděkování patří zároveň dětem z keramického kroužku při Domu dětí a mládeže v Dačicích,
který vede paní Bačáková, žákům Základní umělecké
školy v Dačicích a žákům dačické speciální školy. Stejně
tak si vážíme činnosti dětí a dospělých v keramickém
kroužku z Cizkrajova, který naši výstavu obesílá pravidelně. Na výstavu přispěli i studenti Střední školy
obchodní a technické v Dačicích, obor aranžér a Středního
odborného učiliště zemědělského, obor kuchař–číšník.
Mnozí nám na výstavu materiály zapůjčili. Manželé
Plecháčovi ze Zahrádek nám zapůjčili dva papírové

Vánoční výstava je v muzeu k vidění od pondělí
do pátku 9 – 12, 13 – 16 h a o svátcích a nedělích od 13
do 16 h. Zavřeno 24. a 31. 12. 2006.
Z Městského muzea a galerie v Dačicích přejeme
všem návštěvníkům pěkné Vánoce a šťastný nový rok
2007.
Mgr. Marie Kučerová

Přijďte zpívat koledy do Lidéřovic!
Každý, kdo si chce zazpívat koledy, je zván v pátek
29. prosince 2006 od 14:30 h do kostela sv. Linharta
v Lidéřovicích. Uskuteční se zde další větrání kostela
a varhan. P. Gorazd se svými přáteli připravuje nové
setkání, které v tomto povánočním čase bude věnováno
zpěvu koled. Všichni zájemci i nadšenci jsou vítáni.
Nezapomeňte se vybavit teplým oblečením a obuví,
v kostele bude zima!
Ing. Jan Jelínek

Já bych rád k Betlému...
22. a 23. prosince od 18:00 h
Vás srdečně zveme na

živý Betlém na Palackého náměstí
Účinkují a pořádají:
DS Tyl+ studio Tyláček Dačice,;
sbory ZUŠ Dačice, MěKS Dačice
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Vánoční a novoroční bohoslužby
Kostelní Vydří
24. 12. – půlnoční mše ve 24:00 h
25. 12. – Slavnost Narození Páně v 8:00 h a v 10:00 h
26. 12. – Svátek sv. Štěpána v 8:00 h
31. 12. – Mše sv. na poděkování ve 23:00 h
1 .1. – Mše sv. v 8:00 a v 10:00 h

Dačice
Datum
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
5. 1.
6. 1.
8. 1.

Farní kostel
sv. Vavřince
17:30 h
9:00 h
22:00 h
9:00 h
9:00 h
–
–
–
17:30 h
9:00 h
9:00 h
17:30 h
17:30 h
9:00 h

Klášter. kostel
sv. A. Paduánského
7:00 h
10:30 h
15:30 h
10:30 h
7:00 h
7:00 h
7:00 h
8:00 h
7:00 h
10:30 h
10:30 h
8:00 h
8:00 h
10:30 h
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tonoucích, ranní a Mořská Hvězdičko, ukaž ukaž Nebeské
Slunečko.“) bychom neměli nechat bez povšimnutí!
Proto patří moje poděkování učiteli Základní umělecké školy v Dačicích a členu pražského souboru
Ritornello panu
Richardu Šedovi,
jeho
hudebním
přátelům a žákům
za krásné adventní zamyšlení
v klášterním kostele bratří karmelitánů v Kostelním Vydří při těchto vzácných písních, kterým čas nic
neubral na jejich kráse, aktuálnosti i dojímavé prostotě,
spíše naopak…
Zdeněk Plaček,
varhaník, ředitel ZUŠ Moravské Budějovice

29. 12. Filmová besídka
PEDAGOGOVÉ A VĚČNOST
14: 30 h

Cesta domů (r. Zhang Yimou, Čína – 1999).
Film jednoduchý jak dětská říkanka,
průzračný jak horská bystřina a krásný
jak zora nad Mutišovem.

16: 00 h

Společnost mrtvých básníků
(r. Peter Weir, USA – 1989).Většina lidí
prožije svůj život v tichém zoufalství.
Ne tak studenti z Vermontu při hodinách
anglické literatury.

Maria pole vznešené
aneb staré písně nestárnou
V záplavě adventních koncertů, které vyplňují čtyři
adventní neděle a které se konají i v těch nejmenších
vískách, můžeme slyšet rozmanitou hudbu nejrůznější
kvality. Někdy je koncert pořádán z charitativních důvodů, jindy je to jen vítaná příležitost pro umělce místní
nebo přespolní, protože tyto koncerty v předvánoční době
bývají hojněji navštěvovány.
Skladby, které se na těchto adventních koncertech
provozují jsou také různé. Od křesťanského folku
k Schubertovu Ave Maria. V horším případě, jakoby se
umělci nemohli udržet, propukne už na adventním
koncertu vánoční jásání, plesání, cukrování hrdliček
a kukání kukačky a mnohde se už svolávají pastýři „Hej
Mistře!“ a předávají se dary Ježíškovi. Naštěstí tento
svérázný přístup k adventní době jako k době tréninku
na vánoce z našich kostelů dík nařízením biskupů mizí.
Málokdy však zazní hudba, která k adventu odjakživa
patří. K obrovskému pokladu, který má náš národ ve starých kancionálech ze 17. a 18. století v podobě písní,
se chováme značně přezíravě. Bohužel! Kromě překrásných melodií najdeme v těchto starých písních
i kvalitní básnické texty. Stojí za námahu se zpočátku
trochu těžkopádně prokousávat starou češtinou, protože
tak nádherná přirovnání („Maria pole vznešené...“, „Vyšlo
slunýčko z hvězdy ...“, „Vykvětla hůl Árónová, když jest
divně porodila Krista Panna čistá.“), tolik vroucnosti
a pokory („Maria ve tmách hynoucích a Moři Světa
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ÚSMĚV OD TATER DO LOS ANGELES
18:15 h

Pásla kone na betone (r. Štefan Uher, ČSSR
– 1982). Dvakrát do téže řeky nevstoupíš,
aneb jak by se Veronika Jeníková cítila jako
pacientka ordinace v růžové zahradě.

19:45 h

Big Lebowski (r. Joel Coen, USA – 1998).
Jde zkombinovat bowling, trávu, koberec
zkropený urinem a válečné veterány?
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12., 13., 14. 1. v 19:30 h
LET ČÍSLO 93
Film USA s titulky
Mládeži do 15 let nevhodný
Vstupné 55 Kč

5., 6., 7. 1. v 19:30 h
HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
Český film
Mládeži přístupný
Vstupné 55 Kč
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26. 1. v 17:00 a v 19:30 h
27., 28. 1. v 19:30 h
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
Český film
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 65 Kč

13. 1. v 19:30 h v komorním sále MěKS
SERPICO
Sidney Lumet (USA – 1973)

27. 1. v 19:30 h v komorním sále MěKS
PSÍ ODPOLEDNE
Sidney Lumet (USA – 1975)

„Ten vánoční čas...“
Vánoční výstava – betlémy, vánoční výzdoba, perníčky...
Do 7. 1. 2007, po-pá 9–12, 13–16, neděle a svátky 13–16,
24. a 31. 12. zavřeno

„Památky na jihozápadní Moravě“
Pamětní kameny v dokumentační fotografii
Františka Valeše z Telče
Výstavní chodba muzea, do 30. 12. 2006

MěKS

FK

19., 20., 21. 1. v 19:30 h
ZÍTRA NEHRAJEME
Film USA s titulky
Mládeži do 12 nevhodné
Vstupné 60 Kč

MMaG

KINO
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22. a 23. 12. od 18:00 h
Já bych rád k Betlému...
živý Betlém na Palackého náměstí

8. 2. v 8:30 a 10:00 h
Ferda Mravenec v cizích službách
divadelní představení pro MŠ a ZŠ
Vstupné 30 Kč

21. 2.
Dětský karneval
pořádá DDM + MěKS

