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Zdarma do kaž dé rodiny
Prosine c 2005

Vážení spoluobčané,

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

opět přichází doba, kdy se rok chýlí ke konci, opět
přichází doba Štědrého dne, který je posledním dnem
adventu. Pro většinu z nás je vánoční čas nejkrásnějším obdobím v roce. Nejen pro nás dospělé, ale
hlavně pro děti, pro které je Štědrý den snad tím
nejočekávanějším.
Každý z nás má své vlastní představy, jak Štědrý
den i poslední prosincové dny prožít. Já sám bych
chtěl po náročném roce strávit vánoční čas v prostředí
alespoň zdánlivého klidu. V klidu, který hledám
a nacházím v přírodě.
Blíží se konec roku a nastává čas pro zamyšlení
se nad tím, co se za uplynulý rok podařilo či nepodařilo vykonat, ale také nad plány pro příští rok.
Škoda jen, že některá důležitá rozhodnutí není možno
vyzkoušet, jak se říká, nanečisto. Ale taková už je
správa věcí veřejných. Naplnění cílů zařazených
v městském rozpočtu určitě přispělo k rozvoji našeho
města.
Záměrně nedělám shrnutí všeho, co se podařilo
uskutečnit, protože to není smyslem tohoto článku.
Jsou to vynaložené peněžní prostředky, které nám
přinášejí spokojenější a plnohodnotný život v našem
městě. Při návrhu plánu rozvoje není někdy
jednoduché vybrat záměr tak, aby plně uspokojil
všechny občany.
Přece jen každý z nás má trochu rozdílný názor
na danou věc. Zde si myslím, že vzájemná tolerance
dokáže mnohé vyřešit. A tak mi dovolte, abych Vám
v těchto svátečních dnech poděkoval za tu Vaši
toleranci vůči nám na radnici. Ale to se již pouštím
do úvah, které tak zcela nesouvisí s blížícími se svátky
klidu a radosti.
Doba, kterou budeme v tento vánoční čas prožívat,
bude naplněna také řadou duchovních programů. Přál
bych Vám, abyste se dokázali ve vánočním shonu
pozastavit a prožít vše, co dělá vánoce vánocemi.
Určitě to není jen materiální stránka.
Vážení spoluobčané, přeji Vám, aby se Vám
splnila alespoň větší část toho, co jste přáli sobě
a svým nejbližším. Přeji Vám radost z vašich dětí, ať
prožijete vánoce ve vzájemné lásce a porozumění.
Do nového roku 2006 přeji všem spoluobčanům
v Dačicích i místních částech hodně zdraví, štěstí
a pohody, mnoho úspěchů v životě, práci, podnikání
i ve studiu.

na svém 18. zasedání konaném 7. 12. 2005 mimo jiné

Rudolf Hájek, starosta

•
•
•

schválilo rozpočet města na rok 2006 (více na str. 4)
schválilo rozpočtový výhled města na období roků
2006 – 2010
rozpočtové opatření č. 13/2005, které bylo přebytkové a zvýšilo příjmy města o 5.700,00 tis. Kč
a výdaje ponechalo v nezměněné výši. Celkové
příjmy po provedeném rozpočtovém opatření jsou
144.219,52 tis. Kč a celkové výdaje 143.959,24 tis.
Kč

•

schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2005
o Městské policii

•

schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2005
o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

•

schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 7/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

•

schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 8/2005
o místních poplatcích
zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/1994
o užívání znaku, praporu a názvu města
zrušilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2002 Řád
veřejného pohřebiště
schválilo prodej volného bytu o velikosti 3+1
v domě č. 223 v Jiráskově ulici P. Rodkové
za nabídnutou kupní cenu Kč 535.150,--

•
•
•

•
•

•
•
•

•

schválilo prodej pozemku pro stavbu rodinného
domku v lokalitě Nivy v Dačicích Mgr. M. Dejmkové za Kč 321.200,-schválilo prodej pozemku v k. ú. Bílkov o celkové
výměře 26 889 m 2 do výlučného vlastnictví VNP,
s. r. o. Dačice, za Kč 4.033.350,-schválilo změnu a doplnění zřizovací listiny Nemocnice Dačice
schválilo zřizovací listiny jednotek Sborů dobrovolných hasičů Města Dačice
schválilo smlouvu o půjčce s T J Centropen ve výši
Kč 90.000,-- splatnou do konce roku 2009 v ročních
splátkách ve výši Kč 30.000,-schválilo v rámci přípravy na rekonstrukci ulic
Krajířova a 9. května koupi části pozemku o výměře
16 m 2 od R. Bartoše a části pozemku o výměře
18 m 2 a od manželů Červových za Kč 105/m 2
a od Římskokatolické farnosti Dačice část pozemku
28 m 2 za dohodnutou celkovou cenu Kč 1.
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RADA MĚSTA – VÝBĚR USNESENÍ

Městský úřad a občané

na 73. schůz i konané 30. 11. 2005 mimo jiné
•
schválila rozpočtové opatření č. 12/2005, které bylo
přebytkové a zvýšilo výdaje rozpočtu o 4.558,17 tis.
Kč a současně zvýšilo příjmy o 4.568,45 tis. Kč
•
jmenovala s účinností od 1. 12. 2005 do funkce
velitele strážníků Městské policie Dačice Stanislava
Zelenku, který byl dosud pověřen řízením této
složky
•
vyslovila souhlas s výměnou bytů v domě č. 209
v ulici B. Němcové, a to bytu č. 5 o velikosti 2+1
uživatelky H. Čermákové za byt č. 1 o velikosti
2+1, který se nachází v suterénu a byl volný
•
schválila uzavření smlouvy o pronájmu bývalé prodejny v Chlumci o celkové ploše 86 m 2 s Ing.
M. Nesnídalem za vzájemně dohodnuté roční
nájemné Kč 12.720,-- na dobu určitou od 1. 12.
2005 do 31. 3. 2010
•
schválila Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2005/2006
•
schválila poskytnutí příspěvku od švýcarského
partnerského města Urtenen ve výši 5.000,-- švýcarských franků Nadačnímu fondu Nemocnice
Dačice
•
schválila provoz v Mateřských školách Dačice o vánočních prázdninách: 23. – 30. 12. 2005 budou
všechna pracoviště MŠ uzavřena, 2. 1. 2006 bude
provoz zajištěn na pracovišti v ulici B. Němcové
•
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu o velikosti 2+0 v ulici Nivy se S. Kofroněm,
který si byt vylosoval

v letošním roce jsme se snažili ve své práci zaměřit
více než jindy na vztah městského úřadu k občanům.
Z tohoto důvodu se v průběhu roku scházela pracovní
skupina, která řešila zlepšování vztahů jak uvnitř úřadu
tak vztahů mezi úřadem a občany. Výsledkem práce
zmíněné skupiny je mimo jiné akční plán, jehož plnění
již probíhá, a který bude v příštím roce vyhodnocen.
Prvním hmatatelným výsledkem je zavedení nové služby
a to placení prostřednictvím platebních karet na pokladně
městského úřadu. O tuto službu projevilo zájem téměř
66% z 264 respondentů odpovídajících v anketě
na městských webových stránkách.
Další cestou, jak zjistit názory občanů jsou anketní
lístky, které jsou rozdávány klientům na jednotlivých
odborech, a které budou v únoru vyhodnoceny vedením
úřadu. Každý úředník je povinen nabídnout klientovi
anketní lístek k vyplnění. Pokud by tak neučinil má
klient právo lístek vyžadovat a poznamenat do něj i to, že
mu jej úředník nechtěl vydat.
Jako další aktivity, které v minulosti zlepšovaly
službu městského úřadu veřejnosti můžeme zmínit promítání prodávaných nemovitostí na zasedáních zastupitelstva, zrušení polední přestávky v úřední dny a tradiční
úřední pátky. Pro rok 2006
připravujeme další aktivity,
které zlepší službu městského
úřadu pro veřejnost. O správnosti nastoupené cesty nás
přesvědčilo i ocenění Ministerstva vnitra České republiky,
které v závěru roku udělilo
Městskému úřadu Dačice titul
O RGANIZACE ZVYŠUJÍCÍ KVALITU VEŘEJNÉ
SLUŽBY.
Na závěr bych rád jménem všech pracovníků
městského úřadu popřál občanům Dačic a celého spádového území Vánoce plné pohody a úspěšné vykročení
do nového roku.
Ing. Karel Macků, tajemník

Vánoční dárek
T ak jako v minulém roce i letos přišla koncem
listopadu potěšující zpráva z našeho partnerského města
Urtenen-Schönbühl ve Švýcarsku. Obecní rada se rozhodla poskytnout našemu městu finanční obnos ve výši
pěti tisíc švýcarských franků a to pro naši nemocnici.
V tento vánoční čas je to krásné a nezištné připomenutí
partnerství. Rada Města Dačic schválila poskytnutý
finanční dar převést na „Nadační fond nemocnice
Dačice“ pro nákup přístrojového vybavení.
President obecní rady Hansueli Kummer a obecní
písař Hansjörg Lanz ve svém dopise jménem obecní
rady uvádí: „Víme o vysokých nákladech, které jsou
potřeba pro nemocnici a těší nás, že příspěvek bude
využit na zlepšení infrastruktury našeho partnerského
města Dačic.
Obecní rada Vám přeje krásný a rozjímavý adventní
čas a posílá srdečné pozdravy do Dačic. Děkujeme Vám,
přátelé z Urtenen-Schönbühlu.
Rudolf Hájek, starosta

Hudební pozvánky na leden
8. 1. 2006 v 17:00 h – Nový rok bě ž í – koncert
k zakončení vánoční doby se uskuteční v kostele Panny
Marie Karelské v Kostelním Vydří, účinkuje Cornetto
pod vedením Richarda Šedy, zazní písně z českých
barokních kancionálů. Dobrovolné vstupné bude věnováno na konto T říkrálové sbírky.
15. 1. 2006 v 18:00 h – Songy a monology – pásmo
populárních melodií a recitace připravili žáci a učitelé
ZUŠ Brno – Veveří. Vystoupení se koná v koncertním
sále ZUŠ Dačice.
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Končí rok a nastává čas …
ohlédnout se co nového přinesl, co se ve městě
změnilo. Rada města navrhla zastupitelstvu rozpočet
pro rok 2005 s přebytkem příjmů nad výdaji. Kromě
běžných, tj. nutných výdajů pro život města v něm byly
zahrnuty i investiční akce. Většinu z nich se nám podařila zrealizovat nebo alespoň zahájit. Parkoviště u Homolkova mlýna a ulice Pivovarská však zůstávají nadále
zakleté. Záměr upravit v letošním roce tento nevzhledný
prostor opět nevyšel. Bylo sice vydáno stavební povolení, ale Povodí Moravy a. s., správce toku řeky Dyje,
se odvolalo a celou stavbu tak zastavilo. Dost ale smutku. Důležité je, co se podařilo vytvořit.
Největší a finančně nejnáročnější investicí byla přístavba centrálních šaten v Základní škole a Gymnáziu
v ulici Boženy Němcové. Stavba za 15 milionů korun
byla financována kromě městských peněz i ze státního
rozpočtu a to částkou 6,5 milionu korun. Šatny postavila
Jemnická stavba a. s. ve velmi krátkém termínu tak, aby
žáci mohli první školní den po prázdninách vstoupit
do své školy novým vchodem a nepřevlékat se ve sklepení, ale v moderních a prostorných šatnách.
Ve stejném termínu bylo dokončeno v areálu školy
víceúčelové hřiště jak pro školu, tak i pro veřejnost. Žáci
základní školy navázali na studii zpracovanou městským
úřadem a se svojí prací zvítězili v soutěži nadace Duhové
energie. Získali tak pro město 2 miliony korun na výstavbu hřiště s umělým povrchem v celkové hodnotě
2 miliony 400 tisíc korun.
Další veřejné hřiště, tentokrát pro skateboardisty
a také kurt s umělou trávou pro tenis, volejbal a malou
kopanou vyrostl v hodnotě 1 milion 900 tisíc korun
ve čtvrtii Za Lávkami. V Základní škole v ulici Komenského jsme pokračovali ve výměně oken. Většina tříd tak
již má nová okna, která kromě energetické úspory,
pomohla snížit rušivý hluk z frekventované silnice.
Do výměny oken investovalo město 1 milion 170 tisíc
korun. Ve všech školách, včetně mateřské, byly nainstalovány termostatické ventily na radiátorech, tak jak vycházelo z energetického auditu. V Základní škole
v ul. Komenského se při této akci navíc vyměnilo ještě
čtyřicet starých radiátorů. Práce stály víc než jeden
milion korun.
Město v roce 2006 investovalo také do dopravní
infrastruktury. Na sídlišti Nivy byly zhotoveny dvě
komunikace včetně chodníků v hodnotě 2 milionů 400
tisíc korun. Za necelých 300 tisíc korun bylo na sídlišti
dokončeno veřejné osvětlení.
Zájem o výstavbu na Nivách se v letošním roce
velmi zvýšil. Z připravených parcel ke konci roku
zbývaly v nabídce pouze dvě, a proto rada rozhodla
rozdělit zbylou část zainvestovaných pozemků. Pro příští
rok tak bude připraveno dvanáct nových stavebních
parcel. T echnické služby s. r. o. vyměnily veřejné osvětlení v polovině Husovy ulice.
V místních částech Malý Pěčín a Lipolec byly
opraveny chodníky, v každé za necelých sto tisíc korun.
Začátkem listopadu začala výstavba ulice k areálu firmy
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Frigomont v Borku. T uto akci financuje firma Frigomont
společně s městem a bude dokončena v příštím roce.
Pokročili jsme též v přípravě rekonstrukce ulic
Krajířovy a 9. Května. Bylo vydáno územní rozhodnutí
pro rekonstrukci kanalizace a vodovodu a je vyhotovena
projektová dokumentace pro stavební řízení týkající
se rekonstrukce silnice, chodníků a veřejného osvětlení.
P – ateliér J. Hradec vypracoval studii rekonstrukce
lávky u Homolkova mlýna.
Město v letošním roce vkládalo finance i do staveb
zlepšujících životní prostředí. Především byla dokončena plynofikace Dolních Němčic v celkové hodnotě
5 milionů 888 tisíc korun. V průběhu roku byly v místní
části připojeny na plyn budovy ve vlastnictví města, jako
například budova občanské komise, hasičárna, mateřská
školka včetně bytu.
V Dačicích byla provedena kompletní plynofikace
domu č. 304 v Bratrské ulici za 932 tisíc korun. Město
koupilo čistírnu odpadních vod v T oužíně od JVS
Č. Budějovice v hodnotě 28 milionů korun, které bude
splácet v ročních dvoumilionových splátkách. Byla vyhotovena projektová dokumentace na kanalizaci v místní
části T oužín, včetně připojení na čistírnu odpadních vod.
Projektově byl zpracován návrh protipovodňového
opatření na Volfířovském potoku u mlýna pana Šilera,
kde každoročně dochází k záplavám. Na rybníku Velký
Křivý byla provedena oprava hráze včetně výměny
stavidla. Městské lesy s. r. o. připravily projekt ozelenění
cesty kolem kaskády rybníků od Červeného Vrchu až
po Kramářskou silnici. Pracovníci Městských lesů zde
na podzim vysázeli novou alej stromů. Naplňuje se tak
další část revitalizace tohoto příměstského prostoru.
Z akcí bytového odboru bych kromě plynofikace
domu v Bratrské ulici připomněl celkovou rekonstrukci
zdravotní instalace a elektrických rozvodů v domech
č.p. 189 a 200 v Komenského ulici a v ulici Sokolské
za necelý milion korun. Kromě těchto větších prací bytový odbor provedl ve spravovaných objektech mnoho
menších akcí.
Investice do zdravotnictví a sociálních služeb v letošním roce byly tyto: výtah na poliklinice, výměna oken
v hlavní budově nemocnice na oddělení interny a chirurgie a výměna transformátoru vysokého napětí pro celý
areál. V domě s pečovatelskou službou byla zřízena
místnost pro mytí termonádob, ve kterých se obyvatelům
tohoto domu dováží jídlo.
Z malých akcí bych zmínil vyzdění ohradní zdi
a opravu oplocení na hřišti v Malém Pěčíně, zvýšení
a výměnu oplocení hřiště na Červeném Vrchu, včetně
obnovy prosívkového povrchu. Dále úpravu zeleně
na Havlíčkově náměstí, opravu fasády budovy Speciální
školy, opravu letní scény. V Prostředním Vydří T echnické služby opravily přepad rybníka a přeložily část
chodníku, v Bílkově doasfaltovaly prostor před čekárnou,
a v křižovatce u hospody, opravily prašnou cestu
za školkou. V Dolních Němčicích dobrovolní hasiči
opravili požární zbrojnici. Město zde hradilo materiál
a odborné práce za sto tisíc korun. Chlumečtí
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pokračovali v úpravách občanské komise. Těch drobných
akcí by bylo ještě velmi mnoho a nelze je v tomto článku
všechny vyjmenovat.
Rád bych poděkoval všem, kteří se na zvelebování a
výstavbě našeho města v roce 2005 podíleli.
Přeji jim hodně zdraví a sil do další práce v příštím
roce, aby naše město bylo stále krásnější. Všem
spoluobčanům přeji šťastné a veselé prožití vánočních
svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2006.
Pavel Habr, místostarosta

Rozpočet města Dačic
na rok 2006
Zastupitelstvo města schválilo na svém 18. zasedání,
které se konalo 7. prosince, rozpočet města Dačic na rok
2006 jako schodkový v těchto objemech:
příjmy
výdaje vč. splátek úvěrů
schodek
úhrada prostředky min. let

166
184
17
17

856,5
525,9
669,4
669,4

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

K hlavním záměrům roku 2006 patří:
• podpora základních škol, mateřských školek a školních jídelen, pro které je v rozpočtu vyčleněna částka
9,47 mil. Kč,
• podpora zlepšování životního prostředí zahájením
výstavby plynovodu v Borku za 1,5 mil. Kč,
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací (na realizaci PD i vlastní práce se počítá
s 8,20 mil. Kč, na jejich údržbu včetně čistoty pak
ještě s dalšími 3,75 mil. Kč),
• podpora sportovních a volnočasových aktivit včetně
zahájení stavby venkovního koupaliště v investičních
výdajích za 47,1 mil. Kč,
• podpora kultury s celkovými výdaji 7,62 mil. Kč,
• podpora zájmové činnosti - různých spolků a sdružení
rozpočtovaná ve výši 900 tis. Kč,
• podpora různých forem bydlení v investicích ve výši
11,4 mil. Kč a v běžných výdajích 2,85 mil. Kč,
• půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1 mil. Kč.
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Příjmy

tis . Kč

Daně z příjmů fyzických osob
daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
daň ze samostatné výdělečné činnosti
daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba
Daně z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišťování životního
prostředí
poplatky za ukládání odpadů
poplatek za znečišťování ovzduší
poplatek za komunální odpad
Ostatní daně a poplatky
poplatek ze psů
poplatek za užívání veřejného prostranství
poplatek ze vstupného
poplatek z výherních hracích přístrojů
Výtěžek z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitostí

18 255,00
12 100,00
5 555,00
600,00
15 000,00
13 500,00
1 500,00
21 300,00
3 900,00

Daňové příjmy

70 175,00
314,00
100,00
4 480,00
489,00
563,00
20,00
3 206,00
140,00
62,00
664,00
800,00
270,00
948,00

Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu majetku
příjmy z pronájmu pozemků (i rybníky)
příjmy z pronájmu lesů
příjmy z pronájmu hrobových míst
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
příjmy z pronájmu vodohospod. zařízení
příjmy z pronájmu veřejného osvětlení
Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku
Přijaté sankční platby a vratky
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku
Přijaté splátky půjček

Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje akcií
Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem

Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hospodář. činnosti

Příjmy celkem
Výdaje
Deratizace
Lesní hospodářství
Vnitřní obchod, služby
Turismus, cestovní ruch
Pozemní komunikace
Vodní hospodářství

6 295,00
3 000,00
5,00
3 290,00
1 025,00
335,00
158,00
32,00
500,00
300,00
4 100,00

7 576,00
23 880,70
15 500,00
39 380,70
117 131,70
47 942,80
0,00
47 942,80
1 782,00
166 856,50
tis. Kč
10,00
43,10
24,00
140,00
3 746,40
742,00
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Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost
Zdravotnictví - nemocnice
Nivy bytový dům – úrok z úvěru
Bytové hospodářství
Příspěvek na koupi pozemku - Nivy
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Veřejné osvětlení – provoz a údržba
Pohřebnictví
Správa nemovitostí v majetku města
Příspěvek hospodářské komoře
Ochrana životního prostředí
Sociální péče
Obrana a bezpečnost
Všeobecná veřejná správa
Neinvestiční platby rozpočtům
Daň z příjmů právnických osob za obec

Běžné výdaje
Splátky jistin přijatých půjček a úvěrů

Běžné výdaje včetně splátek
Správa majetku města – mimořádné výdaje
Občanské komise – mimořádné výdaje
Kultura – mimořádné výdaje
Školství – mimořádné výdaje
Obrana a bezpečnost – mimořádné výdaje
Příspěvky občanským sdružením

Běžné výdaje – mimořádné
Ulice Pivovarská s parkovištěm
Komunikace v D. Němčicích
Chodník ul. Jiráskova – č.p. 251-255
Chodník ul. Komenského -po přeložce NN
Rybník Sládek – odbahnění
Rybník Toužínská nádrž - odbahnění
Výměna oken ZŠ ul. Komenského
ZŠ ul. Komenského – chodník, přístavba
Zastřešení tribuny sportovního stadionu
Venkovní koupaliště
Dětské hřiště v ul. B. Němcové
ZTI Nivy dokončení III. etapy
Veřejné osvětlení U Třech křížů
Přístavba bytů k č.p. 304/I
Plynofikace Borek
Veřejné osvětlení ul. Komen. a Tyršova
PD dešťové kanalizace Borek
ČOV Toužín – splátka kupní ceny
Navýšení zákl. kapitálu Městským lesům
Nákup pozemku
PD na koupaliště
PD na přístavbu bytů č.p. 304/I
PD ul. Severní a Červený vrch
Studie sportoviště Nivy
Studie řešení MěKS

7 672,00
5 604,30
527,00
876,00
980,00
1 710,00
160,00
1 000,00
1 370,00
436,00
1 709,00
30,00
5 243,00
29 430,00
2 529,60
31 388,50
100,00
1 500,00
96 970,90
4 980,00

101 950,90
2 280,00
1 370,00
1 920,00
1 244,00
130,00
900,00
7 844,00
5 000,00
1 500,00
200,00
1 000,00
1 000,00
400,00
200,00
150,00
4 500,00
40 000,00
2 400,00
3 500,00
100,00
7 500,00
1 500,00
500,00
100,00
1 940,00
500,00
500,00
90,00
400,00
500,00
100,00
100,00

Vstup na „nový hřbitov“
Pořízení auta pro městskou policii
Program. vybavení pro vnitřní správu
Stroje, přístroje, zařízení pro vnitř. správu
PD sociálního zařízení v budově gymnázia
Výměna kuchyň. robotu v MŠ Bratrská

Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
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300,00
200,00
250,00
100,00
70,00
131,00
74 731,00
184 525,90

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu na rok 2006
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Převody z hospodářské činnosti

Příjmy ce lke m
VÝDAJE
Běžné včetně mimořád. výdajů a splátek
Kapitálové výdaje

Výdaje ce lke m

tis. Kč
70 175,00
7 576,00
39 380,70
47 942,80
1 782,00

166 856,50
tis. Kč
109 794,90
74 731,00

184 525,90

RO ZDÍL

tis. Kč

Příjmy celkem

166 856,50

Výdaje celkem

184 525,90

Roz díl (příjmy - výdaje )
FINANCO VÁNÍ
Prostředky z minulých let

FINANCO VÁNÍ CELKEM

-17 669,40
tis. Kč
17 669,40

17 669,40

Zápis žáků do prvních tříd
Zápis se bude konat v pátek 20. le dna 2006 od 13:00
do 17:00 h. Zapsány budou dě ti narozené do 31. srpna 2000.
Na ZŠ Dačice Komenského bude zápis probíhat
v areálu mateřských škol v ulici Bratrská.
Na ZŠ Dačice B. Němcové bude zápis probíhat
v prostoru horního pavilonu.
K zápisu se dostaví děti za doprovodu zákonného
zástupce, který k ověření bydliště a data narození dítěte
předloží svůj občanský průkaz , rodný list dítěte a průkaz z dravotní pojišťovny dítě te , dále při zápisu předloží Dotaz ník pro rodiče ž áků prvního ročníku, který
jim předá příslušná mateřská nebo základní škola.
Prodám dubové podlahy, schody, střešní okna.
Kontakt: 777 788 164
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Dačická nemocnice v roce 2005

Rekonstruovaný operační sál

Již téměř rok provozuje naši nemocnici soukromá
firma PP Hospitals s. r. o. Dačice. Co tedy uplynulé
období přineslo? Jako při každé velké změně se v počátku projevily spíše negativní dopady převodu.
Odchody lékařů a sester, podporované někdy až štvavou
kampaní proti novému provozovateli, vedenou jak
zevnitř zařízení, tak i z vnějšího prostředí.
PP Hospitals s. r. o., tak jak mu ukládala smlouva,
získalo licenci na provozování zdravotnického zařízení
ve všech oborech stávající nemocnice. Celé zařízení
prošlo výběrovým řízením na ministerstvu zdravotnictví
a i zde se podařilo obhájit všechny obory, vyjma
porodnice a gynekologie. T ehdejší ministryně podepsala
ortel nad těmito odděleními s odůvodněním malého
počtu výkonů a tím možnou špatnou erudicí lékařů.
Ne PP Hospitals s. r. o., ale ministerstvo zdravotnictví
definitivně uzavřelo naši porodnici. Nicméně ostatní
primariáty zůstaly zachovány a pokračují ve své práci.
T radičně vysokou úroveň si zachovala interna, rehabilitace a oddělení dlouhodobě nemocných. Na chirurgickém oddělení v průběhu roku došlo z důvodů
personálních, ale především z provozních k velkému
omezení výkonů. Bylo nutno provést rekonstrukci celého
operačního traktu. Operační sály nesplňovaly již dlouhodobě základní hygienické požadavky na provozování
této činnosti.
PP Hospitals s. r. o. nechalo zpracovat projektovou
dokumentaci a v srpnu byly zahájeny stavební práce
na obnově operačního traktu. Byly odděleny špinavé,
čisté a superčisté prostory tak, aby byla zajištěna požadovaná vysoká hygiena prostoru. Sály dostaly novou
kvalitní vzduchotechniku, která doposud chyběla. Nová
plastová okna splňují všechny náročné podmínky
pro tento specializovaný provoz.

Současně se sály proběhla rekonstrukce centrální sterilizace včetně jejího přístrojového vybavení. Sterilizace
byla jedním z nejzávažnějších nedostatků ohrožujících
existenci nemocnice. Slavnostní otevření operačních sálů
proběhlo 14. prosince za účasti hejtmana Jihočeského
kraje RNDr. Jana Zahradníka, zástupců všeobecné
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zdravotní pojišťovny a dalších významných hostů.
Rekonstrukce sálů stála 10 milionů korun, které
investovala firma PP Hospitals s. r. o. Důležitou
skutečností je i připravenost operačního týmu. Dle vyjádření vedení společnosti je od počátku nového roku
personálně vše zajištěno tak, aby se chirurgické oddělení
mohlo rozjet na plný výkon.
Co dalšího se ještě v Dačické nemocnici změnilo?
V rámci využití nájmu, které Město Dačice získává
od provozovatele, byla zbudována a vybavena již zmíněná centrální sterilizace a zakoupeny nové moderní polohovací postele na oddělení dlouhodobě nemocných.
PP Hospitals s. r. o. zajistilo některá nová přístrojová
vybavení např. analyzátor v laboratoři. Město Dačice
vybudovalo pro starší a méně pohyblivé občany výtah
v budově polikliniky, včetně bezbariérového vstupu,
provedlo výměnu transformátoru vysokého napětí tak,
aby nedocházelo k výpadkům el. energie jako v minulosti. Na pokojích chirurgického a interního oddělení
byly vyměněny za 1 600 000 Kč stará dřevěná okna
za nová včetně žaluzií.
Nemocnice Dačice má všechny předpoklady poskytovat dobře své služby občanům příhraniční oblasti
Českomoravské vrchoviny. Slova pana hejtmana nás
ujišťují, že naše nemocnice je a bude součástí sítě
zdravotnických zařízení Jihočeského kraje. T ato slova
jsou pro nás velmi důležitá, zvláště po zveřejněných
zprávách o prosazovaném modelu zdravotnictví v podání
ministerstva, které s malými nemocnicemi typu Dačic
nepočítá.
T o, co se v letošním roce podařilo v nemocnici
vybudovat, opravit, jaké vybavení se do nemocnice
pořídilo ukazuje, že spolupráce veřejného a soukromého
sektoru i v tomto oboru je prospěšná pro všechny
a zvláště pak pro pacienty. Vím, že nejhůře dopadly
důsledky změny zřizovatele nemocnice na střední zdravotnický personál. Věřím, že po rekonstrukci operačních
sálů, centrální sterilizace a zajištění operačního týmu
bude nemocnice pracovat na plný výkon a její ekonomika umožní i tento problém vyřešit. Nezáleží pouze
na vedení společnosti a investicích, ale také na přístupu
každého zaměstnance, sestry a lékaře, jak se bude
Dačické nemocnici dařit. Bylo málo těch, kteří věřili, že
se podaří rekonstrukci sálů provést a vidíte, sály jsou
hotové.
Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům nemocnice, kteří i přes všechny útrapy letošního roku vydrželi
a kymácející se loď neopustili. Chtěl bych jim všem
popřát hodně zdraví a štěstí, aby se v příštím roce
potvrdila jejich správná volba setrvat. Přeji jim hodně sil
k výkonu jejich krásné, avšak velmi náročné a zodpovědné práci.
Všem občanům Dačic a okolí pak přeji hodně zdraví
a štěstí v novém roce a pokud nastane nějaký zdravotní
problém, ať se můžeme všichni s důvěrou obrátit na naši
Dačickou nemocnici, která nám poskytne vždy tu nejlepší péči.
Pavel Habr
Člen dozorčí rady PP Hospitals s.r.o. Dačice
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Nasloucháme našim občanům

Ocenění dačických dobrovolníků

Na internetových stránkách města Dačic proběhla
anketa, která se zeptala našich občanů, zda by chtěli mít
možnost platit na pokladně městského úřadu bankovními
kartami. Z jejich reakcí vyplynulo, že by tento způsob
úhrady přivítali. Od středy 7. 12. 2005 se toto přání stalo
skutečností. Platby na pokladně můžete tedy hradit
hotově i kartou. Možnost zaplatit bezhotovostním převodem z účtu lze zrealizovat po předchozí dohodě
na městském úřadu. Předchozí dohoda je nutná z důvodu
jednoznačné identifikace platby.
A jaké poplatky budeme muset od ledna příštího
roku platit? A dokdy? Stručně řečeno: ty samé jako letos,
v té samé výši a v těch samých termínech splatnosti.
Konkrétně to je:

Město Dačice a charita
„Domovinka“ pořádali
1. prosince v Městském
kulturním středisku v
Dačicích
netradiční
setkání dobrovolníků.
Pracovník Oblastní charity Jihlava pan Jan
T kadleček poděkoval
zúčastněným za jejich
obětavou službu potřebným občanům a seznámil je s některými projekty OCHJ.
Další poděkování přednesli pan starosta Rudolf
Hájek a pan děkan P. Alois Pernička. Celým večerem nás
provázela koordinátorka dobrovolníků Jitka Křivohlavá.
Organizátoři akce obdarovali dobrovolníky dárky
zhotovenými v Domovech pokojného stáří. Večer nám
zpříjemnila dačická hudební skupina ST REAM.
Podobné akce proběhly v T elči 29. listopadu a v Lukách u Jihlavy 30. listopadu v souvislosti s nově zavedeným Dnem dobrovolníků, který připadá na 5. prosince.

Pes trvale
Poplate k z e psa
splatný do 31. 3. 2006 neoznačený
Dačice (město)
600 Kč
- rodinný dům
Dačice (město)
– bytový dům se 4
1.000 Kč
a více byty
Dačice (místní část
+ Dačice V – U
400 Kč
podcestného mlýna)
Poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, kte200 Kč
rý je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
Poplate k z a komunální
odpad splatný
do 30. 4. 2006

Pes trvale
označený
300 Kč
700 Kč

100 Kč
Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 5, 2 + I, I. kategorie
ul. Nivy č. p. 165, Dačice IV
100 Kč

sazba za 1 poplatníka
a kalendářní rok - 420 Kč

Poplatky tedy zůstávají pro rok 2006 stejné jako
v roce 2005.
Ing. Lea Andrejsová,
vedoucí finančního odboru

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

Kurzy snižování nadváhy
B. Havlová, te l.: 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

Pokoj 1
12,75 m 2
Pracovna
5,10 m 2
Pokoj s kuchyní 24,60 m 2
Předsíň
4,34 m 2
Koupelna
3,59 m 2
WC
0,86 m 2
Komora
1,56 m 2
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2.
2006 do 31. 1. 2017 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 5,
Dačice 165/IV“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 150.000 Kč a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti je:
6. 1. 2006 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice. Při podání nabídky složí zájemce
jistotu na nabídnutou částku v hotovosti 15.000 Kč
na pokladně MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným zájemcem
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Ultrazvukové měření hladiny řeky Dyje

AKTUALITY

„Moravská Dyje“ , která protéká naším městem je
v převážné části roku klidnou řekou. Přesto dokáže
za pomoci potoka Vápovky nadělat problémy. Při některých rychlých meteorologických změnách pak hladina
rychle stoupá až do výše dvou metrů. Hlavně v nočních
hodinách je tento jev nebezpečný. Ale nejprve trochu
historie. My dříve narození pamatujeme, že se výška hladiny měřila ve vodoměrné stanici, která stála po pravé
straně starého mostu. Byl v ní umístěn v podstatě
hodinový stroj, který poháněl válec, na kterém byl
umístněn hodinami označený papír. „Pisátko“ pak kreslilo křivku podle výšky hladiny přenášené plovákem.
Po výstavbě nového mostu se již tato vodoměrná stanice
neobnovila. Jako náhrada byla na pilíř mostu instalována
vodoměrná lať tak, jak ji známe do dnešních dnů. Další
je připevněna nad splavem u Homolkova mlýna
a na mostě přes Vápovku u T RW. Uznávaným vodoměrným místem je ale limnigrafická stanice na Janově.
Její hodnoty jsou pak dálkově přenášeny na příslušná
místa. Výšku a průtok řeky je možné vidět na stránkách
internetu včetně historie.
Pro město a jeho orgány – hasiče a povodňové
komise, je důležité znát okamžitou hladinu řeky. Při
povodních rozlišujeme tři základní stupně a to podle
výšky hladiny. I. stupeň – 110 cm, II.stupeň – 130 cm,
III. stupeň – 170 cm. Každému stupni náleží příslušné
úkony, které je potřeba vykonat. Protože odečet podle
vodoměrné latě byl neoperativní, nepřesný a Hydrometeorologický ústav neuvažuje o obnově nové stanice,
rozhodla rada o nákupu vlastní stanice. A to v hodnotě
šedesát tisíc korun. Stanice bude umístněna na sloupu
veřejného osvětlení na mostě, kde je současné měření

•

•

•

•

•
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Úře dní hodiny O kre sní správy sociálního zabezpe če ní (důchody) budou v první polovině roku 2006
v Dačicích vždy první úterý v měsíci (3.1., 7.2.,
7.3., 4.4., 2.5., 6.6.) od 8:00 - 12:00 h v budově
Městského úřadu (zámek), č. dveří 17.
Od 1. 1. do 8. 1. 2006 se bude konat Tříkrálová
sbírka. Malí koledníci budou doprovázeni dospělou
osobou, která se může prokázat průkazkou Farní
charity. Prosíme o vstřícnost.
Českomoravská myslivecká jednota okresní myslivecký spolek v J. Hradci střelecká sekce Dačice
pořádá střeleckou soutěž „Novoroční pohár 2006 –
VII. ročník“. Soutěž se bude konat na střelnici
v Dačicích – Zahrádecký les 7. 1. 2006 od 9:00 h.
Výhe rci soutě ž e z inte rne tových stránek města
za měsíc listopad jsou: J. Mátl, Dačice; M. Pilerová,
Brno; V. Bílý, Dačice. Správná odpověď: V Českém Rudolci. Výhercům gratulujeme.
Dne 31. 12. 2005 bude provozní doba sběrného
dvora od 8:00 do 10:00 hodin.
Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 5, 2 + 1, II. kategorie
ul. B. Němcové č.p. 209, Dačice V
Pokoj 1
15,75 m 2
Pokoj 2
17,64 m 2
Kuchyně
6,42 m 2
Předsíň
6,06 m 2
Koupelna
3,89 m 2
WC
1,36 m 2
Sklep
8,30 m 2
Kolna
10,68 m 2
Náje mné z bytu je ne re gulované a je ho výše je :
1. Za první měsíc tvořena součtem základní složky
ve výši nejméně 50.000 Kč, kterou nájemce nabídne,
a kterou zaplatí před podpisem nájemní smlouvy
a regulovaným nájemným stanoveným podle platných
předpisů pro příslušné období. Základní složka se
po skončení pronájmu nevrací.
2. Za druhý a každý následující měsíc pak ve výši odpovídající regulovanému nájemnému platnému pro příslušné období.

vodoměrnou latí. Hladina bude snímána ultrazvukovou
sondou. Za normálního stavu stanice průběžně měří
výšku hladiny. Po dosažení poplachové úrovně – např.
I. stupeň – 110 cm - se ze stanice automaticky rozešlou
varovné SMS naprogramovaným adresátům. Stanice umí
až 30 různých nastavení úrovně hladiny sledovaného
toku. Naměřená data lze sledovat také na webovém
prohlížeči. Vodoměrné zařízení v kombinaci s městským
rozhlasem určitě napomůže rychlejšímu upozornění
občanů na případné nebezpečí velké vody.
Rudolf Hájek, starosta

Právo na uzavření smlouvy o pronájmu
od 1. 2. 2006 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené a zřetelně označené obálce
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 5, Dačice 209/V“
nejvyšší nabídku základní složky.Konečný termín pro
podání žádosti je: 6. 1. 2006 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,/I,
380 13 Dačice. Při podání nabídky složí zájemce jistotu
na nabídnutou částku v hotovosti 15.000 Kč na
pokladně MěÚ v Dačicích. Více informací na bytovém
odboru tel. 384 401 234.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným zájemcem
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Pozvánka do bílé stopy…

Společenská kronika

Náš region s nadmořskou výškou od 500 m do 700 m
není úplně ideální pro zimní turistiku na běžkách, ale
přesto při dobrých sněhových podmínkách můžete zažít
radost v bílé stopě. A to hlavně v oblasti České Kanady,
kde je běžecká stopa upravována sněžným skútrem. Je to
zásluhou Nové Bystřice, Starého Města pod Landštejnem
a dalších obcí. Běžecké stopy jsou připraveny v několika
různých trasách, které jsou velmi dobře označeny.
Pro styl „bruslení“ je upravovaná trasa ve Starém Městě
pod L. Bližší informace o běžeckých okruzích najdete
na www.novabystrice.cz, www.novadomus.cz, kde jsou
i další informace.
T rochu je problém s informací o sněhových podmínkách, které jsou oproti Dačicím dost rozdílné. Ale
i to se dá zjistit. Základní informace již tedy máte, tak
bych Vás rád pozval na jednu trasu, která je pro nás
z Dačic nejbližší.
Nástup do stopy je v 15 km vzdáleném Matějovci
na hrázi „Hladového rybníka“ , kde se můžete dát směrem
na Landštejn nebo na druhou stranu na Dolní Radíkov.
Doporučuji směr Landštejn přes Rožnov nejen pro hezkou trasu, ale i občerstvovací stanici (hospoda), která
je na Landštejně. Jedete směrem na jih, tak i sluníčko,
pokud svítí je příjemné. Výškové převýšení 620 m
- 700 m a délka jedné trasy asi 10 km. Pokud rádi experimentujete, můžete také jezdit podle značení z letní
turistické mapy, ale v neprošláplé stopě a vyšší sněhové
pokrývce je to poněkud náročnější. Co se týče lyžařského
vybavení je vhodnější turistická běžka, ale v tom Vám
velmi dobře poradí pan Petr Elster v obchodě
„U Elsterů“ . Na cestě se Vám neztratí ani tři základní
lyžařské vosky a stěrka na starý vosk. Ale hlavní
co potřebujete je „chuť“ vyrazit. Pohyb na běžkách
je vhodný pro všechny věkové skupiny a po vánočních
dobrotách téměř nenahraditelný. Na závěr mohu jen
popřát „Skol“ (pozdrav mezi lyžaři).
Rudolf Hájek, starosta

narození:
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Eva Wohosková, Dolní Němčice
Josef Lacko, Dačice
Adéla Kvapilová, Dačice

manželství: František Beňo, Krahulčí
a Romana Šprinclová, Krahulčí
Jaromír Skočný, T řeboň
a Jana Doležalová, Jersice
úmrtí:

Františka Mašatová, 93 roky, Dačice
Božena Javůrková, 77 let, Dačice
Anna Pokorná, 80 let, Dačice
Bedřich Bárta, 72 roky, Dačice
Ludmila Slavíčková, 50 let, Dačice
Marie Pisařovicová, 87 let, Dačice
Stanislav Novák, 83 roky, Malý Pěčín

Dne 19. 11. přivítal starosta Rudolf Hájek v obřadní
síni za spoluúčinkování dětí z MŠ Sokolská tyto nové
občánky: Kristýnu Macků, Dominika Nováka, Ladislava
Pažourka, Romanu Holou, Adama Švejdu, T erezu Bauerovou a Jana Buďu.

Úřední hodiny Městského úřadu v Dačicích
budou z provozních důvodů dne 30. 12. 2005
od 8:00 do 12:00 h.

Svoz vánočních stromků
9. 1. 2006 provedou pracovníci T echnických služeb
Dačice svoz vánočních stromků. Občany, kteří budou mít
zájem o tento druh služby, žádáme, aby stromky odložili
v průběhu soboty 7. ledna a neděle 8. ledna 2006 na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů.
Pro občany, kteří by chtěli využít služeb sběrného
dvora odpadů, uvádíme jeho provozní dobu:
listopad - únor
březen - říjen

pondělí - pátek
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

Město Dačice se zúčastní ve dnech 12. – 15. 1. 2006
veletrhu cestovního ruchu Re giontour Brno. Nabízíme všem provozovatelům služeb souvisejících
s cestovním ruchem zprostředkování propagace.
V případě zájmu se obaťte na Infocentrum, Palackého
nám. 1, 380 13 Dačice, tel. 384 401 275, 384 401
265, redakce@dacice.cz, info@dacice.cz.
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Předvánoční Vídeň
V úterý 13. prosince 2005 se zúčastnili žáci tercie
a kvarty Gymnázia v Dačicích exkurze do Vídně. Cílem
akce bylo poznat nejen kulturní památky – chrám
sv. Štěpána, Hofburg, Hundertwasserhaus a další, ale také
prožít předvánoční atmosféru na tradičních vánočních
trzích před vídeňskou radnicí. Zejména chlapci měli
hodně zážitků z prohlídky vojenského muzea Arsenal.
Stejnou akci pak absolvovali 15. prosince 2005 i žáci
7., 8., 9. tříd základní školy, kteří si jako cizí jazyk zvolili
němčinu.
Mgr. Alena Pízová,
Základní škola B. Němcové a Gymnázium v Dačicích

Dačičtí gymnazisté šili panenky
S nečekaně velkým zájmem se mezi žáky a žákyněmi
Gymnázia Dačice, ale i jejich rodinnými příslušníky a
zaměstnanci školy, setkala výzva organizace UNICEF
k zapojení do projektu „Adoptuj panenku a zachráníš
dítě“ .
Smyslem projektu je získat finanční prostředky na
očkování dětí proti šesti hlavním smrtelným nemocem za
použití symbolu, který znají děti na celém světě –
panenky. Každá ušitá panenka představuje jedno skutečné
dítě, které bude v rozvojových zemích za finanční
prostředky získané jejím prodejem, proočkováno.
Panenky jsou ušité podle předepsaného střihu, jsou
opatřeny rodným listem, na němž jsou uvedeny údaje o
tvůrci panenky, její jméno a další údaje včetně fotografie.
Panenky byly odeslány Českému výboru pro UNICEF
v Praze, který bude koncem kalendářního roku organizovat prodej – adopci panenek ve vybraných prodejních
místech v Praze, Brně, Ostravě a v dalších městech České
republiky. Panenky jsou prodávány za cenu 600,- Kč, což
je částka potřebná pro uvedené očkování.
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Musilová z tercie, Jitka Suchá, Petra Pelechová, Michal
Kos, Barbora Jeřábková, Martina T říletá, Vladimíra
Lisnerová, Jana Ellingerová, Markéta Lešková, Michaela
Cvrčková, Ivana Lavičková a Soňa Karkošková
z 1. ročníku, Lenka Šafránková a Helena Maňasová
z kvinty, Alena Zezulová ze septimy a Jitka Chvátalová ze
4. ročníku.
Všem jmenovaným patří upřímné poděkování
zejména za to, že si našli čas a zapojili se do činnosti,
která ve svém důsledku pomůže dětem té chudší části naší
planety. Poděkování patří dále pracovnicím Městské
knihovny v Dačicích, které nás s výzvou UNICEF
seznámily, učitelům naší školy Mgr. Anně Kasalové, která
poskytla materiál na šití panenek, Mgr. Milanu Točíkovi,
který zajistil fotografování panenek na rodné listy a jejich
expedici, žákyni 1. ročníku Petře Pelechové, která se ujala
nesnadného úkolu namalovat panenkám obličeje.
Velký dík patří také maminkám, babičkám, tetám
a známým našich žáků za jejich rady a podíl na zhotovení
panenek.
Mgr. Jana Morávková,
Gymnázium Dačice

Bílá pastelka 2005
V posledních listopadových dnech t.r. obdrželo
ředitelství Gymnázia Dačice děkovný dopis obecně
prospěšné společnosti T YFLOSERVIS, v němž je kladně
hodnocen vstřícný přístup některých žáků maturitního
ročníku při zajištění celonárodní veřejné sbírky „Bílá
pastelka 2005“ .
Pomoc při zajištění uvedené sbírky se v posledních
letech na naší škole stala tradicí. Letos se aktivně zapojily
čtyři dvojice žáků maturitního ročníku. Oslovovaly
obyvatele Dačic i návštěvníky našeho města s informací o
výukových programech pro nevidomé a slabozraké
občany, kteří se učí zvládat samostatnou chůzi s bílou
slepeckou holí, číst Braillovo slepecké písmo a jiné
základní dovednosti, které jim napomáhají přiblížit se
normálnímu životu. Naši žáci nabízeli také bílou pastelku
jako symbol světa slabozrakých a nevidomých.
Děkujeme touto cestou vám všem, kteří jste zakoupením bílé pastelky v Dačicích dne 17. října 2005 přispěli
na společné konto částkou 15.597,50 Kč. V rámci Jihočeského kraje dosáhl výtěžek sbírky částky 216.439,40
Kč, v celé České republice pak 4.553.420,50 Kč.
PaedDr.Aleš Morávek, Gymnázium Dačice

Na naší škole se sešlo v období listopadu a prosince
letošního roku celkem 36 ušitých panenek. Na jejich
tvorbě se podíleli tito žáci a žákyně: Sabina Fischerová,
Monika Lojdová, Anna Hergeselová, Nikola Klimešová,
Pavel Mašát, Klára Běhanová, Katka Hejlová, Kateřina
Doudová, Katka Kolářová, Jakub Jeřábek, Jitka
Koudelková a Nikita Gabrhelová z primy, Markéta
Plucarová, T ereza Kadrnožková, Marie Kolbová a Aneta

Gymnáz ium Dačice

a

ZŠ B. Ně mcové

zvou širokou veřejnost a zejména budoucí žáky
a jejich rodiče na prohlídku obou škol v
De n ote vře ných dve ří
v pátek 13. ledna 2006 od 14:00 do 17:00 h
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Den otevřených dveří na ISŠTO Dačice
Už podruhé v tomto školním roce se
24. listopadu 2005 symbolicky „otevřely dveře“ ISŠT O v Dačicích. Žáci,
rodiče i širší veřejnost využili mimořádné příležitosti seznámit se s prostředím školy i bohatým spektrem oborů,
které lze na naší škole studovat.
Zasvěceným výkladem o učební náplni
i možnostech uplatnění absolventů
na trhu práce vzorně prezentovali jednotlivé učební obory jejich garanti
z řad kompetentních členů pedagogického sboru. Prezentaci vhodně doplňovaly inspirativní
minivýstavky v mezipatře školy, jejichž součástí byly
i ukázky výrobků a studentských prací.
Během celého dne si prohlédlo školu několik set
návštěvníků, kteří se živě zajímali o její provoz a oceňovali moderní vybavení dílen (aranžérská, truhlářská,
elektrodílna) i odborných učeben (počítačové a jazykové).
Zaslouženou pozornost budilo nově zřízené CNC
centrum, sloužící výuce programování CNC strojů
a automatizovaná školní knihovna, transformující se postupně ve studijní a informační centrum školy. Kromě
toho, že žákům poskytuje běžné knihovnické služby,
klade si za cíl postupně prohlubovat informační
gramotnost školní komunity a motivovat vyučující
k preferování takových metod a forem práce, které žáky
učí kriticky a tvořivě pracovat s informacemi.
Mnozí z návštěvníků pozitivně hodnotili dostupnost
internetu a možnost kulturního a zejména sportovního
vyžití v nadstandardně vybavené tělocvičně s posilovnou.
Sportovního ducha osvědčili žáci ISŠT O před zraky
návštěvníků při turnaji ve florbalu, jehož se zúčastnila
4 družstva (T ornádo DDM Jemnice, ISŠT O A, ISŠT O B
a ZŠ Lubnice). Vítězné družstvo T ornádo DDM Jemnice
obdrželo pohár věnovaný ředitelem školy a nejlepší hráči
(Smoleja, Hájek a Janda, všichni z družstva DDM
Jemnice) pak byli odměněni cenami, které věnovala
místní pobočka ČSOB.
Pokud jste naši školu ještě nenavštívili, jste srdečně
zváni! Dve ře školy se pro ve ře jnost z novu otevřou již
12. le dna 2006. T ěšíme se na Vaši návštěvu.
Mgr. Jana Burdová, ISŠT O Dačice

Malování s Jůlinkou pro budoucí
prvňáčky
Všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče zveme
11. 1. 2006 od 15.00 – 17.00 hodin do Základní školy
v ulici Boženy Němcové na cvičení se zvířátky a malování s Jůlinkou. Paní učitelky rády zodpoví vaše dotazy
ohledně zápisu a nástupu dětí do 1. třídy. Na Vaši
návštěvu se těší učitelky z 1. stupně.
Mgr. Milena Němcová,
vedoucí metodické sekce 1. stupně

Dětem do dětského domova
Dětský domov v Jemnici předem srdečně děkuje všem
občanům, kteří dobrovolně přispějí jakoukoliv částkou
do kasičky, která je umístěna v prodejně s kancelářským
a papírnickým zbožím PAS - D s. r. o. v Dačicích. T am
se máte také možnost na děti podívat na vystavených fotografiích.
Dobrovolné příspěvky budou výhradně použity pro
sportovní a zájmovou činnost dětí. Kdo by chtěl našemu
domovu pomoci osobně ať již finančně, materiálně nebo
i jinak, má možnost si spolupráci domluvit na telefonu
568 451 182. Zároveň děkujeme vedení v prodejně,
která nám umístění kasičky umožnila. Předem srdečně
děkujeme
Dětský domov Jemnice
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Let do země vycházejícího slunce – III. díl
Vyprávění pana Matěje T aufera, rodáka z Bílkova,
o jeho rekordním letu z Prahy do T okia dnes pokračuje již
třetím dílem: „Startovali jsme 22. srpna ve čtyři hodiny
ráno. Počasí nám přálo, motor šel „jako panenka“ ,
no zkrátka, libovali jsme si. Už jsem v duchu viděl, jak
se na tabulce světových rekordů zase mihne jméno Československa a to už přece stálo za to. Měli jsme už asi dvě
třetiny cesty za sebou, když se mi zdálo, že se nějak příliš
rychle stmívá.
Blížili jsme se k Čitě, když na zem padla tma jako
plachta. Na tohle jsme nebyli rozhodně připraveni. Co
se to k čertu děje? Čitu ještě jsme našli, protože ležela
v táhlém údolí, ale kde je letiště? Obletěli jsme město
jednou, podruhé a žádné znamení. Až konečně jsme viděli
oheň. Namířili jsme k němu a Skála stáhl plyn. Letěli
jsme pomalým klouzavým letem a připravovali se na přistání. Už jsme byli téměř na zemi, když jsme viděli před
sebou stádo dobytka a u ohníčku, který jsme pokládali
za znamení k přistání, asi tři pasáky, kteří nám radostně
mávali. Nabrali jsme znovu výšku, ale to už nám bylo
horko. Benzinoměr byl na nule, rychle jsem počítal kolik
máme asi benzínu ve spádových nádržích. Načrtl jsem
to na papír a podal Skálovi. Mohli jsme být ve vzduchu
nejvýše dvacet minut. Ještě jednou nás zmátl oheň, ten
u pasoucího se dobytka a pak jsme se pustili za vzdáleným světélkem nahoře na kopci, které se neustále vzdalovalo – byla to hvězda!
T eď už bylo opravdu zle. Museli jsme přistát kdekoliv. Viděli jsme dlouhý černý pruh, to byl jistě les
a vedle slabou světlejší čárku, kterou jsme pokládali
za silnici. Sedneme na ni. Hodinky ukazovali půl desáté,
ovšem podle našeho času. Podle místního bylo už po půlnoci! Zapomněli jsme totiž, že letíme stále k východu
a čas na hodinkách nám zůstal pražský. Rozdíl byl tři
hodiny! Olejové nádrže byly prázdné a v přídavné bylo
na dně. Rozhodli jsme se přistát na silnici. Zapřel jsem
se v sedadle a rychle se v duchu rozloučil s rodinou, vždyť
kolem silnice bylo stromořadí.
Letoun tiše klouzal bez motoru. Napravo i nalevo
hustá tma. Kolečka drnkla bez rychlosti o zem a letoun
v okamžiku stál. Vyskočili jsme, já oběhl s baterkou stroj.
Opravdu bylo všechno v pořádku! Klopýtl jsem o nějaký
příkop, převalil se, ale to nic nebylo. Vždyť podvozek,
křídla i ostruha byly v pořádku. Se Skálou jsme se objali.
V takové chvilce má člověk srdce na dlani a všechny
přehrady praskají. Když jsme si podrobněji prohlédli,
do čeho jsme přistáli, nebylo nám do smíchu. Seděli jsme
na široké rozježděné cestě, jejímž středem se táhli tři
hluboké, vodou vymleté, rýhy. Kolečka se dotkla země
právě mezi výmoly, z nichž každý mohl znamenat
katastrofu. Když jsme se trochu vzpamatovali, sáhl jsem
na osu pravého kola podvozku a zvedl kus jakéhosi sena.
T eprve když se rozednilo, ověřili jsme si, že se stal téměř
zázrak. Asi osmdesát metrů dále stála fůra sena. Zachytili
jsme o ni jedním kolem podvozku, aniž jsme o tom věděli.
Asi za hodinu přijeli důstojníci z Čity. Vůbec jsme je
nečekali. Jelikož jsme s sebou nesměli mít fotoaparát,
nařídil velitel letiště, aby bylo téměř zázračné přistání
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vyfotografováno a oba jsme dostali po jednom obrázku.
A nejlepší nakonec: letiště leželo sotva půl kilometru
od místa nouzového přistání, hned na kopci, u kterého
jsme seděli. Jak jsme si ověřili, přistáli jsme do prudkého
kopce a letoun stál na necelých padesáti metrech od místa,
kde se dotkla ostruha země. Stačilo ho nyní jen obrátit,
urovnat terén, odstranit fůru sena a Skála hladce odstartoval. Učinil pouze půlobrat a za necelou minutu seděl
na letišti.
Na letišti v Čitě jsem byl hned v zajetí všech
mechaniků. Neodpustil jsem si jim trochu prudčeji
vytknou, že mohli vystřelit alespoň jednu raketu, protože
na pohřeb v té sakramentské Asii, tak daleko od domova,
mám ještě dost času. Oni se zase pustili do mě, že takové
blázny, kteří létají po půlnoci neviděli a kdesi cosi.
Nadávali jsme si dlouho a skončilo to objímáním,
mnohým „charašo“ , a „tovarišč sem – tovarišč tam“. Pivo
bylo, vodka byla a veselo také.
Vlastimil Kolomazník, letecké muzeum

Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 8, 3 + I (mezonet),

I. kategorie ul. Nivy č. p. 164, Dačice IV
Pokoj 1
12,75 m 2
Pokoj 2
14,86 m 2
Pokoj 3
28,49 m 2
Kuchyně
10,30 m 2
Předsíň
5,95 m 2
Galerie
5,32 m 2
Koupelna
5,39 m 2
WC
0,94 m 2
Spíž
1,37 m 2
Šatna
9,35 m 2
Komora
3,41 m 2
T erasa
38,43 m 2
Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období. Právo
na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2. 2006
do 31. 1. 2017 získá ten zájemce, který předloží
v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 8,
Dačice 164/IV“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 70.000 Kč a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti je:
6. 1. 2006 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice. Při podání nabídky složí zájemce
jistotu na nabídnutou částku v hotovosti 15.000 Kč
na pokladně MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu
se žádným zájemcem
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Setkání s myslivcem
Co si lidé představí pod pojmem myslivec? Určitě
je na-padne, že je to člověk, který pečuje o zvěř, chrání ji
a jak mu dovoluje zákon i loví. A to tak, aby byly dalším
pokolením zachovány všechny její druhy. Myslivec dále
pečuje o přírodu a o zvěř, která v ní žije. Jaký to však
musel být pro děti 3. A třídy ze ZŠ Komenského
v Dačicích zážitek, když se přímo ve škole setkaly
s opravdovým myslivcem? A proč ho do své třídy
pozvaly? Protože za celé podzimní období nasbíraly velké
množství plodů – kaštanů, žaludů, ale co s nimi? A tak
právě v tento den prostřednictvím pana myslivce poslaly
nadílku dobrot do lesa všem zvířátkům. Děti se mimo jiné
dozvěděly, jak myslivci zakládají obory a bažantnice, kde
se zvěř chová, jak a čím je krmí, jak ji léčí a jak se o zvěř
starají. Například každý myslivec má přidělený krmelec,
kam musí celou zimu docházet a navážet krmení.
Největší zážitek však byl, když si děti, především
chlapci, mohly vzít do ruky skutečnou mysliveckou zbraň
a podívat se dalekohledem na krajinu „očima“ myslivce.
Děvčata se zase zahleděla do krásně ilustrované knihy
o myslivosti, kterou jim pan myslivec přinesl. Závěrem
lze říci, že si děti odnesly spoustu zážitků, poznatků a také
si uvědomily, že myslivost není jenom vyrazit si s flintou
a střílet po zvěři, ale že je to především o práci v lese
a péči o zvěř.
Protože se setkání vydařilo, slíbili jsme si další setkání
nejen ve třídě, ale právě v té přírodě. Jako poděkování
namalovali žáci v hodině výtvarné výchovy barevné
obrázky z besedy a zaslali je panu myslivcovi.
Mgr. Dana Vláčilová, ZŠ Komenského
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obsadili v republikovém pořadí 8. místo, ZŠ B. Němcové
15. a ZŠ Slavonice 34. místo. Výbornou úroveň měly
i štafety druhého stupně základních škol o čemž svědčí
umístění v republikovém pořadí:
5 km I. stupeň ZŠ
8. ZŠ Komenského Dačice
15. ZŠ B. Němcové Dačice
10 km I. stupeň ZŠ
1. ZŠ Komenského Dačice
5 km II. stupeň ZŠ
4. ZŠ B. Němcové Dačice
8. ZŠ Komenského Dačice
10 km II. stupeň ZŠ
38. ZŠ B. Němcové Dačice
60. ZŠ Komenského Dačice
10 km stře dní školy
6. Gymnázium Dačice

čas
15:19,6
15:40,7
čas
36:42,4
čas
12:44,7
13:00,1
čas
31:37,3
34:48,8
čas
29:08,8

Je velká škoda, že se štafet středních škol zúčastnili
pouze studenti dačického gymnázia, k vyšší úrovni
by jistě přispěla účast ISŠT O a SOU zemědělského. Již
teď se těšíme na 15. ročník Zátopkových Štafet a jsme
zvědaví, jestli si některá škola troufne postavit štafetu
Maratonskou (42 195 m).
Úspěšným štafetám blahopřejeme a pro příští ročník
přejeme ještě lepší výkony a stejně krásnou atmosféru,
která bývá na atletických závodech v Dačicích.
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

Dům s pečovatelskou službou

14. ročník Zátopkových Štafet
Na Městském stadionu v Dačicích si koncem září
pravidelně dávají sraz mladí atleti z Dačic a Slavonic
a měří své síly v Zátopkových Štafetách. Závody mají o to
pikantnější příchuť, že se na dálku utkávají s mnoha
školami České republiky. Výsledky se totiž zasílají
do Prahy, kde se na základě nahlášených časů stanovuje
republikové pořadí škol. Dá se říci, že už skoro tradičně,
totiž počtvrté za sebou obhájili prvenství v republice
ve štafetě na 10 km žáci I. stupně ze ZŠ Komenského
Dačice a třetí místo vybojovali žáci ze Slavonic. Vítězství
dačických žáků bylo tentokrát skutečně o prsa, vždyť
odstup od druhé štafety ZŠ Klášterní z České Lípy byl
pouhé 0,3 sec. Ani ve štafetě na 5 km si žáci z našeho
regionu nevedli špatně, žáci ZŠ Komenského Dačice

Ve středu 7. 12. se obyvatelé města Dačic a Domu
s pečovatelskou službou Dačice zúčastnili mikulášské
zábavy v Domově důchodců v Budíškovicích. Odpoledne
se vydařilo a všichni účastníci se rozcházeli spokojeni
a s dobrou náladou.
Podě kování z a příz e ň, kte ré se dostalo
stře le cké se kci Dačice v roce 2005.
Přejeme příznivcům lovecké střelby a všem sponzorům v roce 2006 hodně a ještě více zdraví, štěstí
a spokojenosti. Střelbě zdar.
J. Coufal, předseda střelecké sekce
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Atleti bilancují
Další sezóna dačických atletů je minulostí. T ak jako
předchozí roky, i tentokrát se můžeme pochlubit
výbornými výsledky. Na krajských přeborech získali
mladí atleti 3 zlaté, 7 stříbrných a 4 bronzové medaile.
Krajským přeborníkem se dvakrát stal mladší žák
T adeáš Jindra (překážky a výška v hale) a jednou junior
Pavel Mátl (koule). Stříbro vybojovali: T adeáš Jindra
(dálka v hale, přespolní běh, výška, dálka, pětiboj),
Zdeněk Krejčí (čtyřboj přípravek) a družstvo mladších
žáků. Bronz: opět Zdeněk Krejčí (800 m mladších žáků),
mladší žák T omáš Chvátal (800 m v hale a přespolní běh)
a mladší žákyně Sabina Hummelová (výška v hale).
Nad všemi úspěchy ční výborné vystoupení T adeáše
Jindry na 2. letní olympiádě dětí a mládeže v Brně. Vkonkurenci nejlepších českých atletů vybojoval dvě finálová
umístění. 4. místo na 60 m překážek a 5. ve výšce.
Již delší dobu se oddíl potýká s nedostatkem staršího
žactva a vyšších kategorií. Proto jsme letos závodili pouze
v krajském přeboru družstev mladšího žactva a mužů.
Mladší žáci dokázali, že jsou v současnosti největší
ozdobou oddílu a obhájili 2. místo v kraji.
Novou sezónu zahájí oddíl koncem ledna na krajském
přeboru dospělých open v hale.
PaedDr. Vítězslav Jindra

Zprávy ze ZŠ v ulici Boženy Němcové
Příbě hy be z práví na Základní škole v ulici Boženy
Ně mcové
V listopadu se naše škola zapojila do projektu Příběhy
bezpráví – komunistické Československo, garantovaného
společností Člověk v tísni, který probíhal zhruba na třech
stovkách základních a středních škol v celé České republice. Jeho autoři chtěli připomenout současné mladé
generaci některé temné kapitoly z naší nedávné historie.
Účastníci si vybrali bezplatně jeden z devíti dokumentárních filmů České televize, které mapují osudy lidí
pronásledovaných komunistickým režimem zejména
v padesátých letech 20. století. Po jeho projekci následovala beseda s pamětníkem, politickým vězněm.
Podařilo se nám oslovit pana Dobroslava Fustaje
z Prostějovska, který byl ochotný 21. listopadu přijet
a podělit se s našimi „deváťáky“ o své zkušenosti z komunistických lágrů.
Bohumil Havlík
A jak to vidě li ně kte ří naši ž áci…
Zprvu bych rád poděkoval panu Fustajovi za zajímavé
vyprávění. V první části sezení jsme se dívali na film Věž
smrti.
Dozvěděli jsme se, jakou hrůzu prožívali lidé v pracovních táborech na Jáchymovsku, kde se těžila a zpracovávala uranová ruda. Čas od času se stávalo, že se jeden
nebo více vězňů pokusilo o organizovaný útěk. Většinou
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však byli chyceni a dostali velmi tvrdé tresty. Někdy
se stávalo, že začali příslušníci SNB po uprchlících střílet.
T o byl i případ vězně z našeho filmu. Po zásahu do nohy
uprchlík upadl, pak byl z bezprostřední blízkosti střelen
do hlavy. Po roce 89 se postižený vězeň, který jako
obrovským zázrakem přežil, obrátil na soud. Ač vypovídalo mnoho svědků a důkazy hovořily pro něj, soud
prohlásil bachaře za nevinného a všechno za podivných
okolností ututlal.
Po filmu následovalo vyprávění pana Fustaje o svém
věznění. Atmosféra v místnosti rázem ožila, protože
vyprávěl s obrovským zaujetím. Vyprávěl o založení své
demokratické organizace Svobodné Československo,
se kterou bojoval proti komunismu. Potom mluvil o vězení, kde strávil šestnáct těžkých let, o bezpráví, o setkáních s lidmi, z nichž některá od základů změnila jeho
život. Na konci vyprávění si oddechl a říkal, že je rád
za demokracii a svobodu, za kterou bojovali.
Jan Pecha, IX. B
Výhra v soutě ž i mě síc kvality
Listopad byl letos již po šesté „Měsícem kvality
v ČR.“ Naše škola se též zúčastnila soutěže „Poznej
kvalitu, vyhraj kvalitu!“
Jaké pak bylo překvapení, když po týdnu přišel jedné
žačce telegram, že vyhrála 3. místo v kategorii žáků
5. – 9. ročníku ZŠ. Výherkyní se stala Šárka Kopřivová,
žákyně IX.A.
Výherci byli pozváni do Prahy do hotelu Ramada,
kde jim za Klub národní ceny ČR za jakost poděkovali
ing. Plašková, ing. Sváčela a pan Ryšánek a kde jim byly
předány ceny a diplomy.
Do soutěže došlo celkem 716 obrázků a citátů z celé
republiky. Soutěžní práce byly rozděleny do tří věkových
kategorií: 1.– 4. ročník, 5. – 9. ročník, studenti středních
a vysokých škol.
Šárka Kopřivová, IX.A

Letecké muzeum Dačice děkuje návštěvníkům
za podporu a přízeň a přeje všem občanům
Dačic a okolí hodně štěstí a zdraví v následujícím roce 2006.
Vlastimil Kolomazník

Z městské knihovny
Výpůjční doba o vánocích bude
beze změn, od Nového roku
rozšíříme výpůjční dobu o páteční dopoledne, takže v pátek
bude otevřeno dopoledne i odpoledne. Městská knihovna děkuje
všem čtenářům a návštěvníkům
za jejich přízeň v roce 2005.
Všem dobrým lidem přejeme
v roce 2006 hodně zdraví a pohody a těšíme se na setkávání v knihovně.
Mgr. Zdeňka Chadimová
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Dačický vlastivědný sborník III.
Nové – třetí číslo Dačického vlastivědného sborníku
je od pátku 9. prosince k dostání v Dačicích v Městském
muzeu a galerii, v Knihkupectví Hany Marečkové,
na městském informačním středisku, v prodejně Karpa
K. Pospíchala v Göthově ul., v T abáku E. Lovětínské
na Palackého nám., v Papírnictví M. Sekaninové na Červeném vrchu. Prodejní cena je stejná jako u druhého čísla
a činí 179,- Kč při rozsahu 234 stran. Sborník obsahuje
desítky černobílých fotografií a tabulky.
Nový Dačický vlastivědný sborník č. III si můžete zakoupit v obvyklých prodejních místech.
Mgr. Marie Kučerová

Vánoce v muzeu
V Městském muzeu a galerii v Dačicích byla v neděli
4. prosince slavnostně otevřena Vánoční výstava.
Na zahájení vystoupil pěvecký soubor Pramínek ze ZUŠ
Dačice, který vede pan učitel Vítězslav Hergesel.
Vystoupení dětí spolu s ním připravily Blanka Henzlová,
Lucie Králová a T erezka Hergeselová. Vernisáže se zúčastnilo kolem stovky návštěvníků. Zahájení probíhalo
na svátek Barborek, proto i děti byly odměněny podle
starých zvyků děvčaty, převlečenými za Barborky. (viz
foto). Dříve obcházely Barborky oblečené celé v bílém
se závojem přes obličej v předvečer svátku Barborek
po vsích a nadělovaly hodným dětem z košíčku dobroty,
oříšky, jablíčka apod. Dětem, které zlobily, pohrozily
metličkou.
Na vánoční výstavě je zastoupeno cca 15 vystavujících z řad dospělých, dále děti z dačických mateřských škol, ze ZŠ v ul. Komenského v Dačicích,
z dačické speciální školy, z ISŠT O v Dačicích – obor
aranžér, práce dětí z keramického kroužku při DDM
Dačice, z keramického kroužku v Cizkrajově. Vystaveny
jsou betlémy z různých materiálů – sláma, šustí, perník,
dřevo, keramika, malované na papíru; vánoční ozdoby
zhotovené nejrozmanitějšími technikami.
Na výstavě jsou poprvé také vystaveny betlémy, které
zhotovil a muzeu letos daroval pan Pavel Kos z Prahy,
který pravidelně dochází na setkání dačických rodáků
v Praze. Jedná se o malované papírové betlémy, které byly
vydávány v tištěné podobě od počátku minulého století:
Staropražské jesličky Josefa Weniga, Národopisný betlém
Mikoláše Alše z roku 1902, česko-arabský betlém. Další
dva malované betlémy zapůjčili manželé Plecháčovi
ze Zahrádek – Betlém Jiřího Knapovského z Ústí nad
Orlicí a Dětský betlém M. Kvěchové.
Výstavu doplňuje i soubor novoročenek z galerijní
sbírky muzea – drobná výtvarná grafická díla od výtvarníků z Dačic a Dačicka – soubor novoročenek Michaela Floriana ze Staré Říše, ukázky z novoročenek
Jiřího Albrechta, Jiřího Chládka. Dále jsou zastoupeni
i významní čeští výtvarníci a grafici, jako Jiří Bouda,
Vladimír Komárek, Ladislav Rusek, Karel Oberthor aj.
Výstava je spojena s prodejem perníčků, slámových
a jiných ozdob, keramiky, publikací. Výstava je otevřena

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 15

do 6. ledna 2006, po - pá 9:00 – 12:00 h, 13:00-16:00 h,
o nedělích a ve svátek 26. 12. od 13:00 h do 16:00 h.
Z dačického muzea přejeme našim návštěvníkům
příjemné prožití vánočních svátků a šťastný a úspěšný
nový rok 2006. Těšíme se na setkání s Vámi při dalších
výstavách, přednáškách, vycházkách a výletech v novém
roce.
Mgr. Marie Kučerová

Bohoslužby v Dačicích
24. 12. 2005
25. 12. 2005
26. 12. 2005
31. 12. 2005
1. 1. 2006

15:30
22:00
9:00
10:30
9:00
10:30
15:30
9:00
10:30

h
h
h
h
h
h
h
h
h

- sv. Antonín Paduánský
- sv. Vavřinec
- sv. Vavřinec
- sv. Antonín Paduánský
- sv. Vavřinec
- sv. Antonín Paduánský
- Antonín Paduánský
- sv. Vavřinec
- sv. Antonín Paduánský

Bohoslužby v Kostelním Vydří
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.

2005
2005
2005
2005
2006

24:00
8:00
8:00
23:00
8:00

h
h
h
h
h

- půlnoční mše svatá
- mše svatá
- mše svatá
- mše svatá na poděkování
- mše svatá

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
ul. Krajířova 15 – areál podnikatelského centra
tel. 567 223 888, 384 420 311, mobil 603 236 669

Děkujeme všem zákazníkům
a partnerům za důvěru a spolupráci
a těšíme se na další v roce 2006
Veškeré informace na www.autoskolanose k.cz

LIDOVKA
Textil – obuv „U Jitky“
Přejeme Vám příjemné prožití svátků
a vše nejlepší v novém roce
Oznamujeme Vám

1. 1. 2006 – 31. 1. 2006

Zimní sleva – 20 %
Sleva na všechny druhy zboží

Z UŠ

MěKS

MMaG

FK

KI N O

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
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6., 7., 8. 1. v 19:30 h
ŠTĚSTÍ
Český film Bohdana Slámy, vstupné 55 Kč

13., 14., 15. 1. v 19:30 h
40 LET PANIC
Film USA, titulky, mládeži do 15 let nevhodné

20., 21., 22. 1. v 19:30 h
LÁSKA NA INZERÁT
Film USA, titulky
Mládeži do 12 let nevhodné, vstupné 60 Kč

27., 28., 29. 1. v 19:30 h
ŠÍLENÍ
Český film
Mládeži do 15 let nevhodné, vstupné 65 Kč

14. 1. v 19:30 h
POSLEDNÍ ESKORTA
Film USA (1973), režie: Hal Ashby

28. 1. v 19:30 h
BYL JSEM PŘI TOM
Film USA (1973), režie: Hal Ashby

4. 12. 2005 – 6. 1. 2006 - VÁNOČNÍ VÝSTAVA
betlémy z různých materiálů, perníčky, vánoční ozdoby, novoroční přání
Výstava je spojena s prodejem drobných dárků – perníků, slaměných ozdob, keramiky, vánočních pohledů, publikací…
Otevřeno: po - pá 9 – 12 h, 13 – 16 h, neděle a 26. 12. - 13 - 16 h

7. 1. ve 20:00 h
Myslive cký ple s

13. 1. ve 20:00 h
Maturitní ple s Gymnáz ia Dačice

27. 1. ve 20:00 h
Maturitní ple s Gymnáz ia Dačice - oktáva

20. 1. ve 20:00 h
Maturitní ple s ISŠ Dačice

29. 1. v 16:00 h
Če rtův švagr
pohádka pro děti, Divadlo Julie Jurištové - Praha
začátek v 16. hodin, vstupné 50,-Kč

7.1. v 15:00 h
NOVOROČNÍ KONCERT
Městského dechového orchestru ZUŠ s rakouským orchestrem Weitersfeld, - sál ZUŠ

