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Vážení spoluobčané,

Samospráva Dačic pro roky 2006 – 2010

v měsíci říjnu jsme přistoupili k volebním urnám, abychom ze svobodné
vůle zvolili jednadvacet zastupitelů
do vedení města – a to na čtyřleté
volební období 2006 – 2010. Což
se také stalo, včetně zvolení rady
a starosty města.
Účast na volbách v Dačicích se nevymykala průměru
v České republice. Nechci hodnotit, zda je to málo nebo
mnoho, ale velmi rád bych zde vyjádřil poděkování všem
lidem, kteří využili hlasovacího práva, podpořili a vyjádřili svůj názor nejen na kandidáty jednotlivých
volebních stran, ale i na prezentované volební programy.
Volbou tak byl dán směr a charakter rozvoje města
v dalších čtyřech letech. V podstatě se dá konstatovat, že
v zastupitelstvu je vůle ke shodě v řadě jak investičních,
tak dalších záměrů a cílů, jenž by se měly realizovat.
Toto by mohlo zastupitelstvu usnadnit rozhodování,
avšak po zkušenostech z minulého volebního období
vím, že nelze tuto počáteční vůli – shodnout se – přeceňovat; jsem však optimistický realista. Samozřejmě
je třeba brát v úvahu hlavně naše finanční možnosti, ale
také musíme počítat s tím, že život a různé vlivy mohou
přinést během volebního období mnohé nenadálé,
nečekané i nepříjemné chvilky – pevně ale věřím, že nedojde k povodním…
Program rozvoje města a místních částí bude obsažen
v programovém prohlášení rady na roky 2006 – 2010.
Máme za úkol připravovat nejen novou výstavbu, ale
především dokončit rozestavěné akce – byty, koupaliště.
V současné době se zpracovává rozpočet města na rok
2007, který by se měl schvalovat v závěru roku 2006.
Tedy tak, abychom nemuseli začátkem nového roku
pracovat v režimu rozpočtového provizoria.
Vážení spoluobčané, věřím, že Vaši nově zvolení
zastupitelé a rada opět přispějí k dalšímu rozvoji, prosperitě i zkrášlení našeho pěkného města ku prospěchu
a zlepšení životních podmínek nás všech, o což jsme
se snažili a usilovali i v minulých letech.
Na závěr bych Vám pak chtěl popřát v tento předvánoční a adventní čas klid, pevné zdraví, pracovní
i osobní úspěchy a pohodu.
Rudolf Hájek, starosta
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Mgr. Točík Milan nahradil MUDr. Blahu Ctibora,
který odstoupil.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 2. zasedání
ve středu 20. 12. 2006 v 18:00 h v sále MěKS

Rada města Dačice (zleva: Jaroslav Tůma, PhDr. Jana
Bisová, Pavel Habr, Rudolf Hájek, Ing. Jan Jelínek,
Pavel Kamír, MUDr. Richard Stoupenec)

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

11/2006

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 2

RADA MĚSTA
na své 1. schůzi konané 8. 11. 2006 mimo jiné:
•
Schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele
stavby „Dačice – osazení zpětných klapek na výletech kanalizace“ v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek.
•
Schválila zadání veřejné zakázky na výběr zpracovatele územně plánovací dokumentace územního
plánu Dačice.
•
Schválila ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor – kanceláře č. 143 v Obchodním centru
v Antonínské ulici se Sdružením Podané ruce dohodou k 31. 12. 2006 a současně schválila uzavření
nové nájemní smlouvy na tyto prostory se Sdružením Meta se sídlem v J. Hradci od 1. 1. 2007 na
dobu neurčitou pro poradenskou činnost v oblasti
protidrogové prevence.
•
Schválila prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově č. 58/I na Palackého náměstí
do 31. 12. 2010 pro hernu a bar.
•
Vzala na vědomí oznámení společnosti BACLINE
s. r. o., že odstupuje od pronájmu nebytových
prostor v č.p. 4 a 5/I na Palackého náměstí s tím, že
uhrazená jistota na nájem ve výši Kč 15.000,– bude
ponechána v souladu s veřejnou nabídkou na účtě
města Dačice. Současně RM schválila vyhlášení
veřejné nabídky na pronájem výše uvedených
prostor s minimálním nájemným Kč 650,–/m2/rok.
•
Pověřila radní PhDr. Janu Bisovou prováděním
občanských sňatků dle § 4 zákona č. 94/63 Sb.,
o rodině, ve znění pozdějších změn a doplňků.
•
Rozhodla zřídit jako svůj poradní orgán komisi stavební, komisi pro výchovu a vzdělávání, komisi pro
životní prostředí, komisi kulturní, komisi sociální,
komisi dopravní a komise místní pro jednotlivé
místní části.
•
Schválila poskytnutí věcného daru manželům Tichým v hodnotě do Kč 1.300,– za reprezentaci
města při oslavách 88. výročí vzniku samostatného
československého státu na Pražském hradě.
na své 2. schůzi konané 15. 11. 2006 mimo jiné:
•
Schválila rozpočtové opatření č. 17/2006, které bylo
přebytkové, a to v těchto objemech: příjmy 2.704,60
tis. Kč, výdaje 33,60 tis. Kč, financování -2.671,00
tis. Kč. Po provedeném rozpočtovém opatření bude
upravený rozpočet příjmů ve výši 207.678,80 tis.
Kč, upravený rozpočet výdajů ve výši 206.911,17
tis. Kč a schodek upraveného rozpočtu bude 767,63
tis. Kč.
•
Projednala návrh rozpočtu města na rok 2007
v 1. čtení.
•
Schválila jednací řád rady města a plán práce rady
města na IV. čtvrtletí 2006.

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 8/06 na obsazení volného místa

na obsazení volného místa
– pracovník/pracovnice
odboru sociálních věcí
zájemci se mohou přihlásit formou písemné
žádosti doručené na Městský úřad,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádostí do 11. 12. 2006
Požadujeme:
• minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na sociální práci a sociální pedagogiku,
sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci,
sociální práci, sociálně právní činnost, charitní
a sociální činnost
• 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
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda: praxe v oboru
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:
• samostatné zajišťování odborné agendy v oblasti
sociálních věcí
Zařazení:
• 8. platová třída dle zákona č. 330/2003 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup:
• od 1. 1. 2007
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena
pracovní smlouva.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 11/2006. 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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Státní vyznamenání a Dačice

Foto Richard David

V tento den roku 1918 v 11:00 h podepsal maršál
Foche příměří s poraženým Německem, které pak
rozhodlo o ukončení 1. světové války. Nejstrašnější
a nejničivější války do té doby lidstvem nepoznané. Toto
datum se pak stalo Dnem veteránů, kdy si připomínáme
oběti válečných konfliktů, s úctou a pohnutím vzdáváme
čest padlým vojákům. Francie vzpomínala 11. listopad
již v roce 1919. Následovaly pak další státy. V České
republice byl Den veteránů poprvé vzpomínán v roce
1999 a je datem, kdy si vzpomeneme na naše vojáky,
legionáře, jenž položili své životy za naši svobodu.
Novodobá historie se pak týká i veteránů zúčastněných
a podílejících se na řešení válečných konfliktů a v rámci
různých mírových misí.
V Dačicích jsme vzpomenuli Den veteránů na novém
hřbitově u hrobu ppor. Václava Martínka, který tragicky
zahynul v průběhu mise UNPROFOR 13. ledna 1994,
jehož památku jsme za přítomnosti vojáků 153. Záchranného praporu z J. Hradce uctili položením věnce.
Hymnu zahrál orchestr ZUŠ.

Foto Richard David

Pietní akt se také konal u pomníku Obětem 2. světové války na Palackého náměstí a u pamětní desky
na domě, ve kterém žil Vilém Göth. Pilot škpt. V. Göth
padl 25. října 1940 v letecké bitvě o Anglii. Po slavnostním vzdání pocty následovala prohlídka leteckého
muzea pana Vlastimila Kolamazníka.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným
na uctění Dne veteránů v Dačicích. Jmenovitě pak mjr.
v záloze Petru Pokoubovi ze Sdružení veteránů ČR
za organizaci vzpomínkového aktu.
Rudolf Hájek

Většina čtenářů tohoto článku možná neví, že na
Pražském hradě při letošním slavnostním večeru, během
něhož prezident Klaus předával státní vyznamenání,
měly Dačice své zástupce. A nebyli to zástupci ledajací
– jednalo se totiž o pracovníky nejlepší cukrárny v Česku
za rok 2005. Teď již někteří asi tušíte, že sladké pohoštění pro prezidenta a další celebrity připravil tým paní
Marie Tiché.
Tradice předávání dortů prezidentovi republiky
vznikla v roce 1928, kdy přední pražští cukráři, pánové
Berger a Myšák, věnovali dort T. G. Masarykovi k 10.
výročí vzniku ČSR. Když byly po roce 1948 všechny
podnikatelské stavy zrušeny, skončila i tato tradice.
V devadesátých letech minulého století byla Společenstvem cukrářů České republiky znovu obnovena.
Úspěšná dačická cukrárna přivezla 28. října na Hrad
16 dortů a cca 1100 dalších zákusků. Přestože se jedná
o velké množství sladkostí, zpět do Dačic si Tichých již
nevezli nic. Po jejich výrobcích se v Rothmayerově sále
jen zaprášilo a to se ani na všechny V.I.P. nedostalo.
Na dortech si kromě prezidenta Klause, který obdržel
šestipatrové provedení, pochutnali i další ústavní činitelé,
také eurokomisař Vladimír Špidla.
Na závěr chci popřát manželům Tichým a všem
jejich zaměstnancům mnoho podobných úspěchů. Jejich
podnikání je dalším důkazem, že úspěch není závislý jen
na působišti a jeho velikosti. I pro Dačice je to další
příjemné zviditelnění.
Pavel Kamír (KDU–ČSL), radní

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Výběrové řízení na odbor sociálních věcí
Den veteránů – 11. listopad
Vyvolávací systém na odboru dopravy
Pronájem nebytových prostor
Nabídka zaměstnání – TRW – DAS, a. s.
Informace o možnostech studia na Gymnáziu
Prosincové pozvánky do knihovny
Uzávěrka příštího čísla: 15. prosince 2006
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Vyvolávací systém
na odboru dopravy

Po měsíčním zkušebním provozu jsme pro Vás zprovoznili vyvolávací
systém na evidenci vozidel, evidenci řidičů a bodovém systému. Od 1. prosince již nemusíte sledovat kdo kdy přijde na řadu. Toto za Vás obstará
vyvolávací systém. Stačí abyste si po příchodu vybrali na panelu Vámi
požadovanou službu a odebrali vystavený lístek s pořadovým číslem. Poté
budete vyvoláni prostřednictvím světelné tabule a gongu.
Pokud se chcete objednat na konkrétní hodinu můžete využít online objednávky na internetu (www.dacice.cz) v sekci elektronická obsluha občana.
Nemáte-li přístup na internet můžete zavolat na číslo 384 401 265, kde za Vás
provede objednávku pracovnice městského úřadu.
Ing. Karel Macků

Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I
380 13 Dačice

Telefon: 384 401 265
www.dacice.cz

Městský úřad Dačice
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Poskládejte si cestu
k evropským penězům
Semináře v Dačicích
Krajský úřad Jihočeského kraje chce zvyšovat schopnosti jihočeských subjektů čerpat evropské prostředky.
Od října 2006 do května 2007 budou ve všech obcích
III. typu (tzn. i v Dačicích) probíhat semináře na téma
evropské zdroje, projektový management a veřejné
zakázky. Semináře jsou určeny pro odbornou i laickou
veřejnost, zástupce neziskových organizací, státní
správy, podnikatelů apod.
Semináře povedou manažeři specialisté – odborníci
z praxe, kteří úspěšně absolvovali certifikované školení.
Pokud máte zájem vzdělávat se ve výše uvedených
oblastech, neváhejte a využijte možnosti zúčastnit se seminářů přímo v Dačicích. Účast na seminářích je bezplatná! Harmonogram seminářů a způsob, jak se na semináře zaregistrovat naleznete na www.dacice.cz nebo
na prospektu, který je k dispozici v prostorách infocentra. Aktuální informace na http://partnerstvi.krajjihocesky.cz.
Ing. Zdeňka Hrbková
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tržeb, které oproti roku 2005 dosáhly za prvních deset
měsíců letošního roku nárůst o plných 133 %. Kromě
běžných činností souvisejících s cestovním ruchem,
vydáváním nových propagačních materiálů a s prezentací
města, zajišťují pracovnice dačického infocentra také
hlášení městského rozhlasu, odesílání SMS zpráv přes
infokanál, mají na starosti úřední desku, webovou úřední
desku, aktualizují kulturní kalendář na internetových
stránkách www.dacice.cz a www stránky infocentra,
archivují novinové články o Dačicích a podílí se na zajišťování akcí pro město.
Předvánoční nabídku regionální literatury doplní
novinka Divous Horác, pro malé i velké zákazníky bude
připravena nabídka drobností jako jsou magnetky, kalendáře, leporela, pexeso, propisky a další. Přejeme všem
občanům příjemný předvánoční čas a zveme je k návštěvě našeho infocentra.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

Vandalismus nebo špatný vtip?
V sobotu 28. 10. dopoledne, uctili představitelé
města Den vzniku samostatného československého státu
položením věnce u pomníku obětem světových válek
v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí.

Infocentrum v roce 2006
I když do konce kalendářního roku zbývá ještě
posledních pár dnů, můžeme už nyní zhodnotit pomalu
končící třetí rok činnosti dačického infocentra. Nejvíce
potěšujícím zjištěním je fakt, že jeho služby využívá
stále více místních občanů a také počet návštěvníků z řad
turistů každým rokem roste. To se dá přičíst jednak
všeobecné oblíbenosti a rostoucí popularitě informačních
středisek jako takových, ale věříme, že je to i tím, že
na infocentru v Dačicích nabízíme služby, které oslovují
stále širší okruh uživatelů. Kopírování, přístup k internetu, možnost odesílání faxů, provedení kroužkové
vazby, vyhledávání spojů, podávání informací po telefonu či e-mailem, to jsou jen ty nejžádanější.
Turisté, kteří naše infocentrum navštívili v letní sezoně velice kladně hodnotili širokou nabídku map
pro pěší i cykloturistiku a neobvykle velké množství
propagačních a informativních materiálů, které si u nás
mohli zdarma vybrat. Kromě kartografického zboží
se jako každý rok nejvíce prodávají turistické známky,
štítky na hole, pohlednice s motivy Dačic, kterých
nabízíme 20 druhů a potom samozřejmě suvenýry, které
připomínají první kostkový cukr na světě.
Nabídka je oproti loňskému roku obohacená
o množství drobností s logem města a ve spolupráci
s výtvarnicí Kateřinou Zedínkovou z Kostelního Vydří
jsme připravili kolekci upomínkových předmětů z keramiky. Snažíme se, aby nabízené suvenýry nebyly
nákladné a mohly sloužit jako vhodná propagace Dačic
pro všechny, kteří hledají drobné dárečky svým blízkým,
kolegům a známým. To, že se nám to daří, dokládá nejen
zájem místních občanů, kteří ví, že u nás většinou
opravdu najdou to, co hledají, ale jasně hovoří i přehled

Neuběhlo 48 hodin a věnec
s trikolórou se stal terčem zájmu
nenechavců, kteří nelenili a ozdobili jím hlavu sochy, která
je součástí tohoto pamětního
místa. Někoho mohla snad tato špatná recese pobavit,
většinou však pohoršila. Městský úřad chce i tímto
poděkovat pozorným spoluobčanům za upozornění. Zda
se jednalo o vandalismus nebo „jen“ špatný vtip mohou
čtenáři posoudit z přiložené fotografie.
Naděžda Mastná

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
učebna – ul. Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)
kompletní infromace www. autoskolanosek.cz
Telefon: 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 r. 2007
Náš tip – autoškola pod stromeček:
Darujte Vašim blízkým poukázku
k získání řidičského oprávnění jako vánoční dárek!

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

11/2006

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 6

Konec platnosti občanských průkazů
vydaných do 31. 12. 1996
Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince
2006 skončí platnost občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996. Konec
platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou
platností bez omezení, s výjimkou občanských průkazů
občanů narozených před 1. lednem 1936.

Je to již deset let...
Dne 22. listopadu 1996 zemřel v Dačicích hudební
skladatel Vladimír Fuka. V Dačicích se 25. května 1920
narodil, a v Dačicích s výjimkou studentských let, druhé
světové války a deseti poválečných let prožil celý svůj
život.
Učitel, sbormistr, muzikant, dirigent, skladatel, ale
také spolupracovník mnoha hudebních těles, která ráda
hrála či zpívala jeho aranžmá nejrůznějších skladeb.
Obdivuhodná byla jeho práce s dětmi při rozvíjení
jejich hudebních vloh. Přes tři desítky let byl v našem
městě sbormistrem dětského pěveckého sboru, kterým
prošly stovky dětí. Mnozí občané Dačic a celého regionu
se dobře bavili na estrádách, se kterými jeho soubor
neúnavně zajížděl do větších i menších obcí bývalého
dačického okresu.
Významná byla i role, kterou sehrál při prosazení
myšlenky pořádat v Dačicích festivaly dětských a mládežnických orchestrů, stejně jako se podílel svou aktivní
prací na jejich pořádání.
Jeho hudba byla lidová v tom dobrém slova smyslu.
Jeho skladby Dva šátečky, Rodná hrouda, Dačická
či Slavonická polka a další jsou stále oblíbené. Je dobře,
že při slavnostech orchestrů Fest band pravidelně znějí
skladby Vladimíra Fuky. Pamětní deska na rodném domě
Vladimíra Fuky v Antonínské ulici nám připomíná místa
spojená s jeho životem.
Ing. Jan Jelínek

Kalendář na rok 2007
ve formě plakátu 80 x 60 cm je v prodeji za cenu
25 Kč na Infocentru Dačice

Město Dačice nabízí pronájem nebytových prostor

v budově č.p. 4/I a č.p. 5/I
na Palackého nám. v Dačicích
o celkové ploše 256,3 m2, v nichž je umístěna
restaurace Beseda tomu zájemci, který doručí
nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru
v zalepené obálce zřetelně označené:
„Neotvírat – pronájem nebytových prostor
č.p. 4/I a č.p. 5/I
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice,
nejpozději do 29. 12. 2006 do 10:00 h.
Stanovená kritéria výběru:
1. způsob využití prostor – druh provozované činnosti,
2. výše nájemného, které musí být vyšší než stanovené
nájemné minimální 650 Kč za 1m2/rok,
3. Zájemce nesmí mít nesplacené pohledávky vůči
městu Dačice, osoba podnikající vůči státu (FÚ),
OSSZ a zdravotním pojišťovnám a proti zájemci
nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí být trestně
a disciplinárně stíhán. Zájemce toto ve své nabídce
prokáže čestným prohlášením. Vybraný zájemce
následně předloží písemná potvrzení příslušných
institucí.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, (název a sídlo,
IČ) a vlastnoruční podpis žadatele,
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených
kritérií výběru, oprávnění k podnikání v uvedeném
druhu činnosti, uvést všechny druhy předpokládaných provozovaných činností, včetně zpracovávaných
a uskladněných látek a materiálů.
Při podání nabídky složí zájemce na pokladně MěÚ
Dačice jistotu na nájem ve výši 15 000 Kč, nebo
ji uhradí předem na účet č. 6015-0603143369/0800
u České spořitelny a. s., variabilní symbol – rodné číslo,
nebo IČ žadatele. Tato jistota bude zájemcům, kteří
nebudou vybráni, vrácena. V případě, že vybraný
zájemce od své nabídky odstoupí, nebo nepodepíše
nájemní smlouvu do jednoho měsíce po vyzvání k podpisu smlouvy, zaplacená jistota se nevrací. Zájemcům
bude umožněna prohlídka nabízených nebytových
prostor.
Informace podají pracovníci MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, odbor správy majetku města dveře č.102, 103,
nebo na tel. č. 384 401 230, 384 401 227.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené
nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným žadatelem
a veřejnou nabídku zrušit.
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jinovatkou. A nejen ty, jak asi dobře vědí ranní řidiči negarážovaných vozů.
21. a 22. 10. – „Svatá Voršila a Kordula – větry
pohnula.“ Rozhýbaly se od severozápadu o týden později,
a pořádně.
28. 10. – „Na svatého Šimoniše přikluše k nám zima
tiše.“ Na Šimona a Judu se během odpoledne nebe
zatáhlo, večer se rozpršelo a další dny už byly nevlídné.
A beránky, které se objevily na obloze poslední říjnový
den, oznamovaly další změnu k horšímu.
Marek Čermák

GLOBE: „Je-li říjen velmi zelený,
bude zato leden hodně studený“
Nebo také: „Když dlouho listí nespadne, tuhá zima
se přikradne.“ Myslím, že podmínka je splněna: v první
půli dosahovaly nejvyšší denní teploty 15 – 20°C, poté
se na tři dny mírně ochladilo a následoval týden krásného
podzimu, který skončil se školními prázdninami. Po nich
už byly koruny stromů hodně prořídlé, stěhovavé ptactvo
za horami, žáby v zemi zalezlé, rybníky vylovené (byl
dobrý rok!), ornice obrácená… a čas posunutý.
Říjen přináší jevy nasvědčující blížící se zimě. Proberme je podle lidových postřehů:
2. 10. – „Den Marie orodovnice – první mrazíky.“ My
jsme zaznamenali první mráz za noc s úplňkem z pátku
6. na sobotu 7. Zabezpečili jste tehdy včas své teplomilné
rostliny, nebo jste se nechali zaskočit jako schönbrunnští
zahradníci? Těm jeden druh okrasných keříků v zámeckém parku pomrznul. Spíše však až vinou silnějších
mrazů na 17. a 18. října (u nás -4 resp. -3°C).
8. 10. – „O svaté Brigitě bývá mlha na úsvitě.“ Lze
potvrdit, letošní suchý podzim však mlžných jiter nedal
tolik, jak jsme v Dačicích zvyklí.
15. 10. – „Po svaté Tereze mráz po střechách leze.“
Lezl i před ní (celkem asi 7x), tzn. že vodorovné plochy, vyzařující teplo domu nebo země, byly pokryty

Městské lesy
Dačice s. r. o.
Hradišťko 25, 380 01 Dačice
Nabízí od 12. 12. 2006
prodej vánočních stromků
• borovice lesní
• smrk ztepilý
v městské hájence v Hradišťku

TRW – DAS a. s. Dačice
ZÁVOD ŘÍZENÍ
hledá
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Ø
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l og i st i ka prot ot ypů pro c e nt rum t e c hnic ké podpory
j uniory/ se niory manaže ry novýc h proj e kt ů
j uniora/ se niora t e c hnol og a C N C st roj ů
j uniora/ se niora t e c hnol og a výroby
manaže ra pro c e nt rál n í nákup
j uniory t e st l ab i n že nýry
t e c hnika prot ot yp ů
vývoj ové i n že nýry
zkuše bní t e c hniky
i n že nýra kval i t y
mist ry výroby
konst rukt é ry
Strukturovaný životopis v češtině i angličtině zasílejte, prosím, na adresu:
Jitka Wagnerová, Strojírenská 160, 380 17 Dačice, Tel.: 384 456 345,
E-mail: jitka.wagnerova@trw.com
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Informace o možnostech studia
na Gymnáziu Dačice
Podzimní odbobí je v rodinách žáků 9. tříd základních
škol a v posledních letech také jejich mladších spolužáků
z 5. tříd ve znamení rozhodování se o dalším vzdělávání.
Absolventům základních škol v letošním školním roce
nabízí naše gymnázium studium čtyřletého, všeobecně
zaměřeného oboru. Po jeho ukončení maturitní zkouškou
se předpokládá další studium na vysokých nebo vyšších
školách. Výhodou tohoto čtyřletého oboru je skutečnost,
že jeho absolvent získá všeobecné střední vzdělání, které
mu umožňuje výběr z široké nabídky humanitních,
přírodovědeckých i technických oborů dalšího studia. Pro
školní rok 2007/2008 připravujeme otevření jedné
třídy čtyřletého studia pro 30 žáků.
Druhý námi nabízený studijní obor je gymnázium
osmileté, rovněž všeobecně zaměřené. Jde o studium
vhodné pro žáky a žákyně současných 5. tříd základních
škol, kteří se v dosavadní školní docházce již projevili
jako osobnosti zvídavé, mající sklon spíše k teoretickému
než praktickému zaměření. Tomu odpovídá i skladba
vyučovacích předmětů na nižším stupni osmiletého
gymnázia. Je zde posílena výuka českého jazyka,
matematiky a cizích jazyků, z nichž první se vyučuje již
v primě, druhý cizí jazyk se žáci začínají učit od sekundy.
Rovnoměrně jsou zastoupeny společenskovědní i přírodovědné předměty, nechybí ani výuka výpočetní
techniky. Na vyšším stupni osmiletého gymnázia je
učební plán shodný se čtyřletým oborem. Zkušenosti
z posledních let ukazují, že absolventi osmiletého studia
jsou velmi úspěšní v přijímání ke studiu na vysokých
školách. Není výjimkou, že jsou přijati současně na více
škol, volí potom jednu z nich a v některých případech
se zapíší ke studiu dvou vysokých škol současně. Pro
školní rok 2007/2008 počítáme rovněž s otevřením
jedné třídy osmiletého studia pro 30 žáků. Od loňského
roku jsou uchazeči o studium obou nabízených oborů,
kteří mají prospěchový průměr v posledních 3 klasifikačních ob-dobích na ZŠ do 1,2, přijímáni bez přijímacích
zkoušek. Ostatní skládají přijímací zkoušky z českého
jazyka a matematiky.
Rozhodujete-li se pro studium svých dětí na naší
škole, využijte „Den otevřených dveří“, který se koná
v pátek 15. prosince 2006 od 14.00 do 17.00 hodin
v prostorách školy. Můžete nás kontaktovat i v jiném
termínu, rádi vám poskytneme potřebné informace
a umožníme prohlídku školy. Kontakty: tel., fax.:
384 420 432, e-mail: moravek@gymn-dacice.cz.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel školy

Biologická exkurze
Studenti dačického gymnázia se spolu se svými
vrstevníky z Jihočeského kraje a Vysočiny zúčastnili
v sobotu 7. října výjezdu pořádaného Katedrou
biologických disciplín Zemědělské fakulty Jihočeské
univerzity. V oblasti pískovny nedaleko Třeboně si studenti v praxi vyzkoušeli sledování populací rostlin
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a živočichů, analýzy pochodů v prostředí a nechyběly ani
ukázky práce terénních biologů – orientace se satelitní
navigací GPS či měření výšky stromů. Celá akce se vydařila díky atraktivnosti prostředí a především díky
znalostem všech organizátorů. Všem zúčastněným přinesla řadu nových poznatků.
J. Zeman, 3. ročník

Běh městem Gross Siegharts 2006

Ve čtvrtek 26. října se konal již XII. ročník přespolního běhu městem Gross Siegharts, který organizuje
rakouská strana a zve školy z přilehlé oblasti – Dačice,
Slavonice, Nová Bystřice. Za Dačice se tohoto závodu
zúčastnili žáci gymnázia a ZŠ Komenského.
Dopoledne byl organizován turistický výlet po okolí
města v délce zhruba 8 kilometrů a odpoledne samotný
závod. Za gymnázium se účastnilo 6 běžců, z nichž
se nejlépe umístila Slavěna Albastová ze sekundy, která
ve své kategorii obsadila 2. místo a získala pohár
v současnosti vystavený v prostorách školy. David Vávrů
a Martin Hanzal byli ve svých kategoriích čtvrtí. Dalšími
účastníky byli Robin Štolba, Jitka Koudelková a Josef
Novák. Žáci naší školy sestavili také štafetu, která získala
4. místo.
Celá výprava z Dačic byla velmi spokojena s organizací této akce a již se těší na příští ročník.
Děkujeme všem účastníkům za vzornou reprezentaci
školy, Centropenu a. s. za sponzorský dar a Městu Dačice
za zajištění dopravy na tuto akci.
Za gymnázium Mgr. Karel Chalupa
Mgr. Naďa Koprová

Gymnázium Dačice pořádá
dne 15. prosince 2006

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Zveme všechny zájemce o studium i příznivce
naší školy k návštěvě gymnázia
Otevřeno bude od 14:00 do 17:00 h
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Dačičtí gymnazisté ve Vídni

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové

Dne 19. října se studenti maturitních ročníků gymnázia zúčastnili jednodenního poznávacího zájezdu
do Vídně. Program začal projížďkou po okružní třídě
Ringstraße s reprezentativními budovami jako parlament,
radnice, Burgtheater a universita. Poté jsme už pěšky
prošli Hofburgem, mimo jiné sídlem rakouského
prezidenta, a po výstavní ulici plné zlatnictví a luxusních
obchodů dorazili k monumentálnímu chrámu svatého
Štěpána. Tam jsme měli možnost navštívit podzemní
kryptu s hrobkami biskupů a prohlédnout si Pummerin,
největší zvon Rakouska. Orloj, vzdálený jen pár ulic, nás
příliš nenadchnul. Asi to bylo tím, že figury na něm
se posouvaly velmi pomalu a představovaly osobnosti
pro nás neznámé.
Další zastávkou byl rozsáhlý komplex Schönbrunnu,
který svou velkolepostí zdařile napodobuje francouzské
Versailles. Posledním cílem naší exkurze byly nekonvenční stavby projektované architektem Stovodou
(Hundertwasserem) na protest proti monotónnosti
současné architektury. Jeho Kunsthaus a Hundertwasserhaus byly vskutku originální tečkou za touto zdařilou
exkurzí do města na Dunaji.
Jakub Zeman, 3. ročník; Jitka Procházková, 4. ročník

Úspěch v okresním kole turnaje ve stolním tenise
V úterý 24. října 2006
se žáci a žákyně ZŠ
Boženy Němcové účastnili okresního kola turnaje
ve stolním tenise. Mladí
sportovci bojovali ve třía čtyřčlenných družstvech. Nejlépe si vedla
děvčata ve složení Klára
Landová, Růžena Konvičková a Sára Szepeši. Ve
své kategorii vybojovaly
první místo. Také chlapci
se turnaje zhostili velice
zodpovědně, ale ve velké konkurenci nedosáhli na medailová místa. Všem žákům, kteří nás na této soutěži
reprezentovali, děkujeme, zvláště pak Radovanu Kubkovi,
který svým sportovním „fair play“ chováním může být
příkladem všem ostatním.
Mgr. Alena Benešová

Turnaj v odbíjené gymnázií regionu

Tradiční turnaj O košík plný podzimních radovánek
se letos konal v Třebíči ve středu 25. října. Do gymnázia
v Třebíči se sjela družstva gymnázií z Telče, Dačic a samozřejmě třebíčské gymnázium bylo jako vždy silně zastoupeno.
Celkové pořadí škol a jejich družstev:
1. místo – Gymnázium Třebíč A
2. místo – Gymnázium Dačice A
3. místo – Gymnázium Telč
4. místo – Gymnázium Třebíč B
5. místo – Gymnázium Dačice B
Příští turnaj regionu hostí naše škola dne 7. 12. 2006
– bude to tradiční mikulášský – O pohár zlaťáků. Tohoto
turnaje se kromě výše zmiňovaných družstev zúčastní také
družstva Gymnázia Moravské Budějovice, SŠTO Dačice
a SOUZ Dačice. Všechny účastníky srdečně zveme
a těšíme se na sportovní utkání i vzájemnou spolupráci.

Lovci mamutů žijí v Národním muzeu
O tom se mohli přesvědčit naši osmáci, kteří vyrazili
24. října na svou podzimní exkurzi do Prahy. Měli tak
mimochodem jedinečnou šanci spatřit na vlastní oči sošku
slavné Věstonické Venuše. Po návštěvě této skvěle
připravené výstavy následovala prohlídka Pražského
hradu, a aby exkurze byla opravdu dokonalá, nesměla
chybět večerní zastávka u Mc Donalds.
Příběhy bezpráví
Lidé, kteří zapomínají
na minulost, jsou prý
odsouzeni k tomu, prožít
si ji ještě jednou. Je proto
dobré připomínat mladé
generaci i temné kapitoly
z naší nedávné historie.
Již druhý rok je naše škola
zapojena do celostátního
projektu „Příběhy bezpráví“, pořádaného společností Člověk v tísni.
I v tomto roce zhlédli žáci
devátého ročníku dokumentární film o komunistických zločinech 50.
let minulého století, ve kterém se tentokrát seznámili
s životním osudem Dr. Milady Horákové popravené
v roce 1950. Byli jsme rádi, že i tentokrát si na nás mohl
udělat čas pan Dobroslav Pustaj z Prostějovska, který
9. listopadu po projekci tohoto filmu deváťákům vypravoval své zážitky z komunistických vězení, ve kterých strávil šestnáct let. Ještě více nás ale potěšil zájem žáků, kteří
nakonec s panem Pustajem dlouhou dobu živě diskutovali.
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Planetárium
7. listopadu vyrazili žáci pátého ročníku do Českých
Budějovic, aby navštívili tamější planetárium. Podle slov
jejich paní učitelek se vrátili domů plní obrovských
zážitků.
Burza škol
Kam jít? Tuto otázku si v současnosti pokládá v těchto měsících většina žáků devátého ročníku. Doufáme,
že alespoň některým v tomto rozhodování pomohla burza
středních škol pořádaná 9. listopadu 2006 v Jindřichově
Hradci, kde mohli získat potřebné informace o školách
z celého okresu.

Protidrogová prevence
Drogy a další sociálně patologické jevy představují
pro mladé lidi velké nebezpečí. V rámci protidrogové
prevence byly uspořádány 3. listopadu pro žáky 8. a 9.
ročníku semináře, které vedla Mgr. Irena Duchoňová
ze Zdravotního ústavu v Č. Budějovicích. 6. listopadu
se pak všichni žáci II. stupně účastnili v Městském kulturním středisku přednášky známého publicisty Radka Johna,
který se věnoval stejnému tématu.
Rusalka
Koncem října bylo našim žákům nabídnuto podívat se
14. listopadu do Janáčkova divadla v Brně na představení
opery Rusalka od Antonína Dvořáka s tím, že cenu
vstupenky 100 Kč za ně uhradí Nadační fond základní
školy a gymnázia. Nikdo však nečekal takový zájem.
V den, kdy začal zápis účastníků, postávali někteří žáci
před školou už před sedmou hodinou ranní, jen aby na ně
zbylo místo v autobuse. Naštěstí se podařilo rezervovat
vstupenky ještě na jedno představení, a tak může druhý,
také beznadějně obsazený autobus, vyrazit na Rusalku
v pátek 1. prosince.
Mgr. Bohumil Havlík

Cvičení se zvířátky a kreslení s Jůlinkou
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Ne, že bychom se chtěli chlubit… J
Všechny příznivce moderní komunikace bych ráda
seznámila s naším školním webem, který si můžete prohlédnout na internetové adrese:
www.zskomenskeho.d1net.cz
Začnu základními údaji. Naše „www stránky“ fungují
od školního roku 2004/2005. Můžete se na nich dozvědět
všechny důležité informace o škole. O její historii i současnosti, o jednotlivých třídách, žácích i učitelích, o proběhlých i plánovaných akcích, ale i o aktuálním stavu
našeho jídelníčku J. Také nám můžete napsat jakoukoliv
připomínku. Budeme za ni rádi.
Těší nás, že se počet těch, kteří náš školní web sledují
stále zvyšuje. Dostali jsme se na průměrné číslo 62,63
návštěvníků za den. Právě díky věrným příznivcům
se naše stránky staly druhými nejnavštěvovanějšími města
Dačic, hned po městském internetovém serveru. (info
TOP list, 13. 11. 2006). Vedle stávající fotogalerie jsme
doplnili obrazovou dokumentaci o videonahrávky. Můžete na nich vidět naše žáky sportovat, zpívat, tancovat,
modelovat i háčkovat. Můžete si poslechnout úryvky
z besedy s populárním žurnalistou Radkem Johnem o drogách a také jeho vzkaz pro naše žáky.
Všechny Vás srdečně zveme na netradiční elektronickou prohlídku naší školy. Doufáme, že se Vám bude
líbit.

…ale hlásit se to musí J
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Obrázkové okénko
S žáky 8. ročníku jsme se věnovali čtyřem z pěti
základních lidských smyslů. Zrak, sluch, čich a chuť
– schopnosti, bez kterých bychom nemohli vnímat okolní
svět. Od kresebné studie jednotlivých částí obličeje, které
nám smysly přeneseně zastoupily, jsme přešli k samotným
vjemům. Pojali je obecně, představili si je v abstraktní
podobě a tu pak ztvárnili na papíře.
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Zveme všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče
na cvičení se zvířátky a kreslení s Jůlinkou. Sejdeme
se ve středu 13. 12. 2006 v 16:00 h v tělocvičně Základní
školy Dačice, Boženy Němcové 213. Těší se na Vás
učitelky 1. stupně ZŠ. Vezměte si prosím s sebou obuv
na přezutí.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Aneta Tůmová

Václav Šimánek

Filip Neuvirt

Zuzana Bočková

na ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213
Vážení rodiče, prarodiče, sourozenci, přátelé, kamarádi našich žáků, milí rodiče předškoláků i Vy, děti,
dovolujeme si Vás všechny pozvat. Udělejte si v předvánočním shonu chvilku času a pojďte si 15. prosince
2006 mezi 14:00 a 17:00 h prohlédnout naši školu,
čeká Vás zde nejedno překvapení. Těšíme se na Vás.
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Skvělé výsledky
Po výborných výkonech starších žáků na okresním
a krajském kole v přespolním běhu, přibyly už tradiční
skvělé výsledky v Gross Sieghartsu v běhu městem.
V kategorii mladších žákyň Romana Tůmová 2. místo,
Lucie Bártů 3. místo, v mladších žácích Martin Novák
2. místo, Petr Čermák 3. místo, kategorii starších žáků
naši reprezentanti zcela ovládli. 1. místo Tomáš Chvátal,
2. místo Zdeněk Krejčí a 3. místo Patrik Chvátal.
V minulých dnech přišla skvělá zpráva z pražské
agentury Sprint v Zátopkových štafetách. Naši žáci
z I. stupně jsou už popáté za sebou nejlepší v republice
a ještě k tomu přibyl skvělý úspěch štafety z II. stupně,
která skončila v republikovém pořadí druhá, když od vítězství ji dělily pouhé 3 desetiny vteřiny.
14. listopadu stolní tenisté ZŠ Komenského dosáhli
dalšího krásného úspěchu, když po vítězství v okresním
přeboru vybojovali na přeboru kraje 3. místo.
Blahopřejeme!
Pavel Novotný,
ZŠ Komenského Dačice

Výzva
Chtěli bychom vás všechny požádat o pomoc při sbírání víček od pet lahví. Zatímco na konci loňského
školního roku jsme je sbírali pro zábavu, abychom
si s nimi mohli hrát, nynější sbírka je určená pro ušlechtilejší cíl. Víčka totiž poputují do Hamzovy odborné
léčebny pro děti a dospělé v lázních Luže – Košumberk,
která poskytuje ambulantní a lůžkovou péči o pacienty
s onemocněním či postižením pohybové soustavy a rehabilitaci pooperačních či poúrazových stavů.
Díky této sbírce bude moci léčebna pořídit nové
rehabilitační pomůcky pro svoje pacienty. Přesvědčili
jsme se, že sbírání víček není pro naše žáky vůbec žádný
problém, proto doufáme, že i vy se aktivně zapojíte
v dobré věci a těšíme se, že nás víčky doslova zaplavíte.
ZŠ Komenského
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hor. I žáci přispěli svými střípky prožitků z přírody
a ze setkání se zvěří. Společnou řeč našli i v povídání
o ochraně životního prostředí. Nejbližší akcí tohoto tématu je Den Země, na který se opět naše škola chystá. Žáci
si prohlédli trofeje, zbraně a poslechli si vábné pískání
na vábničky, které pan Plachý ovládal tak dobře, že ve třídě zavládlo ticho jako v hlubokém lese.
Povídání bylo nekonečné, ale přesto jsme se museli
rozloučit. Žáci přijali pozvání do bažantnice a poslali
zvěři do lesa dva pytle kaštanů a žaludů, které pro ně
nasbírali. Touto cestou bychom rádi, ještě jednou, poděkovali panu Plachému za veselé a poučné vyprávění a těšíme se na další setkání.
Mgr. Dana Vláčilová,
ZŠ Komenského Dačice

Adventní koncert ve Velké Lhotě
Milí přátelé, přijměte prosím pozvání na Adventní
koncert, který pořádáme v sobotu 16. prosince 2006
od 19:00 h ve Velké Lhotě (v horním kostele Evangelického tolerančního areálu). Naším vzácným hostem
bude herec, moderátor a hudebník, pan Alfred Strejček,
který přednese adventně laděné texty.
Dále vystoupí Komorní sbor Velká Lhota (sbormistryně a varhanice Jitka Čudlá) a Žesťový soubor ZUŠ
Dačice (vedoucí Stanislav Kamínek).
Po loňských zkušenostech, kdy adventní koncert
s Radovanem Lukavským navštívilo cca 400 posluchačů,
Vám doporučujeme využít předprodejů - od 5. prosince
na Infocentrech v Dačicích a v Telči. Na místě koncertu
pravděpodobně již nebude možné zakoupit vstupenku,
snad jen několik míst ke stání nebo vzadu na kruchtu, kde
není dobře vidět (tato místa nabízíme za sníženou cenu 20
Kč). Běžné vstupné činí 60 Kč pro dospělé a 30 Kč pro
děti do 15 let.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Komorní sbor Velká Lhota, MgA. Jitka Čudlá (roz.
Plánská) Josef Čudlý, Velká Lhota 25, 380 01 Dačice,
e-mail: jitka.pepa@volny.cz, www.sweb.cz/JitPep.

Sběrová akce ZŠ Komenského
Naše škola pořádá sběr starého papíru – jedná se
o noviny, časopisy, letáky, staré knihy apod. Sběr probíhá
do pátku 15. prosince 2006. Máte tak jedinečnou
příležitost dát letákům přetékajícím z našich schránek
opravdový smysl. Získané finance budou použity na nákup nových učebnic. Děkujeme.

Zajímavé vyprávění s myslivcem
Po roce opět zavítal do ZŠ Komenského v Dačicích
zástupce mysliveckého sdružení z Dolních Němčic.
Letošní pozvání mezi žáky třídy 4. A přijal pan František
Plachý. Přiblížil žákům práci myslivců v nadcházejícím
zimním období, jak se starají o zvěř v zimě a o les a přírodu po celý rok. Děti s napětím poslouchaly vyprávění
zážitků z lovu v našich lesích, ale i z dalekých alpských

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
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Město Telč

ZUŠ Dačice
a Žesťový soubor ZUŠ Dačice
zvou všechny milovníky hudby na

Vánoční koncert pěveckých sborů,
který se koná
v neděli 17. prosince v 17:12 h
v hlavním sále MěKS.

Vánoční podvečerníček,
který se uskuteční
v úterý 21. prosince v 18:00 h
v sále Základní umělecké školy.

Vánoční vytrubování
u cukrárny na Červeném vrchu
23. prosince v 17:00 h.

Koledy z věže kostela sv. Vavřince
24. prosince v 17:00 h.

Listopadové zprávičky z DPS
ü

V pátek 27. října opět proběhlo na domě s pečovatelskou službou učení seniorů na počítači.

ü

K podzimní výzdobě v domě s pečovatelskou službou přispěly mj. i děti z mateřské školky Sokolská.
Vyrobily nám krásné draky, za které jim děkují zaměstnanci i obyvatelé DPS.

Městský úřad Telč
vyhlašuje výběrového řízení na

zaměstnance se zaměřením na pořizování
územního plánu města, péči o památky
ve vlastnictví města, investiční činnost
města a dotační zdroje
s místem výkonu práce správní obvod obce
s rozšířenou působností Telč
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Zájemce musí splňovat předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka uvedené v §4 zákona č.312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků (státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk
minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka).
Jiné požadavky:
- výborná znalost práce na PC (Office Professional)
- řidičský průkaz sk. B
- vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického
zaměření
- dobrá znalost právních předpisů na úseku územního
plánování a stavebního řádu (zejména zákon č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
- časová flexibilita
- schopnost vstřícného jednání s občany
- samostatnost
- praxe v oboru výhodou
Přihláška uchazeče musí obsahovat:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení
k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka
- datum a podpis uchazeče
Přihláška musí být písemná
(§ 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.).
Výčet dokladů, které je zájemce povinen připojit
k přihlášce:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
(u cizinců obdobný doklad příslušného státu)
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platová třída:
- 10 dle zákona č.143/1992 Sb. v platném znění, nařízení
vlády č. 469/2002 Sb. v platném znění a nařízení vlády
č. 330/2003 v platném znění
Lhůta pro podání přihlášky:
- do 20. prosince 2006 (nejpozději do této lhůty musí být
přihláška doručena)
Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi
a doklady se podávají:
- osobně na podatelně Městského úřadu Telč, náměstí
Zachariáše z Hradce 10, nebo se odesílají na stejnou
adresu.
Město Telč si vyhrazuje právo nepřijmout žádného uchazeče.
Město Telč si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.
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Prosincové pozvánky
do knihovny
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Dům dětí a mládeže připravuje
na měsíc prosinec:
Ø

4. 12. Mikulášská nadílka – od 16:00 h v DDM
Za Lávkami. Na programu jsou soutěže, hry, říkadla
a nadílka. Možnost zakoupení občerstvení. Přezůvky
nutné.

Ø

15. 12. ve 14:30 h – vystoupení dětí z kroužků
aerobiku v Domě s pečovatelskou službou.

Ø

29. 12. Ozvěny Vánoc – od 9:00 h v DDM program
pro děti i jejich rodiče – koledy, tanečky, rytmické
hry, ochutnávka cukroví, výměna receptů.

1. pro mládež a dospělé
Příznivce slova vázaného, zájemce o poezii, srdečně
zveme na autorské čtení současného českého básníka
a překladatele PETRA BORKOVCE, které se uskuteční
v knihovně ve středu na MIKULÁŠE – 6. 12. 2006
v 17:00 h.
Petr Borkovec se narodil v r. 1970 v Louňovicích pod
Blaníkem. V roce 1988 absolvoval pražské Gymnázium
Jana Keplera, pak studoval obor český jazyk a literatura
na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale studium
nedokončil. Pracoval jako redaktor revue pro literaturu
a kulturu Souvislosti, redaktor v Literárních novinách
a v Nakladatelství Lidové noviny, korektor v deníku MF
Dnes. Nyní žije jako svobodný spisovatel a překladatel
poezie. Jeho básně byly přeloženy téměř do všech
evropských jazyků. Knižně publikoval v Rakousku
a Itálii. Sám překládá převážně z ruské poezie 20. století.
Vydal několik básnických sbírek (např. Prostírání do tichého, Polní práce aj.), získal několik literárních cen.

2. pro děti
Děti s maminkami, babičkami, tatínky či dědečky zveme na VÁNOČNÍ DÍLNU v dětském oddělení knihovny – ve čtvrtek 14. 12. 2006 od 14:00 do 16:30 h.
Společně si ozdobíme knihovnický vánoční stromek,
při čemž bude každá ruka dobrá. A hlavně, aby byl
speciálně knihovnický a ne jenom tak ledajaký. Děti
si v knihovně budou během dílny vytvářet jednoduché
vánoční ozdoby.
Základním materiálem bude papír, pokud si děti ještě
přinesou zbytky látek, krajek, stužky či nejrůznější
motouzky, případně svůj papír, ze kterého by měla být
ta jejich ozdoba, budou dílka ještě vydařenější. Děti
si ozdoby poté odnesou domů, případně jimi ozdobíme
ten náš knihovnický stromek. Přijďte, těšíme se na vás.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Domovinka informuje
Tradiční vánoční výstava
Charita Domovinka v Dačicích pořádá Vánoční výstavu, která se koná od 4. prosince do 15. prosince ve
dnech pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 h. Zahajovacím
dnem bude pondělí 4. prosince, kdy bude hostem charity
paní Dědková. V průběhu dne bude předvádět zdobení
perníků, které si můžete zakoupit.

Cyklus přednášek
„Svátosti jako dotyk samotného Pána“
Dne 14. prosince v 18:30 h se uskuteční v dačické
Domovince pokračování cyklu přednášek „Svátosti jako
dotyk samotného Pána“. Přednášky vede P. František,
O. Carm. z Kostelního Vydří. Všichni jste srdečně zváni!
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VÁNOČNÍ JARMARK
na zámku v Dačicích

17. 12. 2006 od 13:00 do 16:00 h,
vstup z parku
¯ prodej perníčků, vizovického pečiva,
ozdob slaměných, háčkovaných, keramiky...
¯ ukázky zdobení perníčků, malby na hedvábí...
¯ prohlídka vánoční výstavy
¯ hudba v podání komorního souboru
ZUŠ Dačice
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Vodní měkkýši Moravské Dyje (Dačice)
Obecně o vodních měkkýších
Na území ČR žije asi 70 druhů vodních měkkýšů,
z toho přibližně 65 % připadá na plže. Dají se najít téměř
všude, od zaplavovaných tůní, rybníků, přes řeky a horské
potoky až k podzemním systémům. Ale většina druhů
se vyskytuje v nadmořské výšce do 400 m. n. m.
Naši plži (ti, co mají jednu více, či méně vinutou
ulitu) se živí převážně rostlinnou potravou, kterou tvoří
živé i odumřelé zbytky rostlin, ale jsou i druhy živící
se filtrací, či konzumací živočišných zbytků. Žijí povětšinou na rostlinách a jiných předmětech u hladiny,
méně už na dně. Větší druhy se dožívají až 10 let.
Převážná část mlžů (ti, co mají dvě symetrické
lastury) se vyskytuje do hloubek asi 1,5 m a tráví život
zahrabáni ve dně, kde filtrují vodu. Na povrch vyčnívá
pouze vyvrhovací a přijímací otvor. Tímto způsobem
přijímají organické částečky z vody, kterými se živí
a zároveň tak dýchají. Některé velké druhy jsou schopny
přefiltrovat za hodinu značné množství vody (škeble
– 1,5 l; velevrub – 3,6 l), proto jsou důležitou součástí
vodních ekosystémů.
Některé druhy (velevruby, škeble…) mají docela
zajímavý způsob rozmnožování. Vypouští do vody larvu,
která parazituje na žábrách ryb a dospívá až po několika
týdnech. Malí mlži se dožívají pouze několika let, zatímco
velké druhy mohou žít i 50 let.
Měkkýši nepatří k příliš pohyblivým živočichům,
přemisťují se hlavně po proudu, či pasivně za pomoci
jiných druhů živočichů, včetně člověka, proto jsou velmi
zranitelní hlavně změnou jejich přirozeného prostředí.
Ať už jde o regulaci toků, jejich přehrazování, znečištění,
či zvýšený přísun živin.
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stáčenou doleva. Dále krásná plovatka toulavá s výrazně
nadmutou ulitou a plovatka malá, která je nechvalně
známá jako hostitel motolice jaterní.
Výčet druhů není úplný, ale to ani nebylo mým cílem,
chtěl jsem jen upozornit na množství měkkýšů v dačickém
úseku Moravské Dyje. V jejich výskytu hrají roli dvě
hlavní kriteria a těmi jsou nadmořská výška (více než 400
m. n. m) a substrát dna (písčité). Ani jedno z nich není
pro měkkýše úplně ideální. I přesto zde žije několik sice
běžných, ale zajímavých druhů. Podle složení tohoto
společenstva, které má přirozenou skladbu, se dá usuzovat
na celkovou zachovalost ekosystému i na celkovou čistotu
řeky.
Adam Lacina

Sparkasse děkuje
Během Světového týdne spoření banka odměnila
2.166 střadatelů hezkým dárkem. Děkujeme tak za důvěru, kterou nám naši klienti prokazují.
Letos u příležitosti jubilea W. A. Mozarta jsme téma
„spoření“ obohatili o vědomostní soutěž s výhrami, které
korespondují s postavou tohoto hudebního génia. Jsem
rád, že v Dačicích můžeme poblahopřát Barboře Pykalové
a Tereze Stejskalové k výhře,“ uvedl vedoucí pobočky
Karel Geist.

Jednotlivé druhy
V Moravské Dyji, přesněji v části protékající Dačicemi žije minimálně 8 druhů vodních měkkýšů. Byly
sbírány především za Valchou a dále k Toužínu, kde je
nejvíce příhodných lokalit. Z velkých mlžů se zde
vyskytuje škeble říční s oválnými často nazelenalými
lasturami až 15 cm velkými a velevrub malířský (více
podlouhlé, často hnědé a masivnější lastury), který má
z velevrubů nejskromnější nároky na kvalitu prostředí.
Oproti zbylým dvěma druhům velevrubů měl tedy štěstí
a je na našem území stále docela hojný. Všichni byly
dříve loveni a z jejich perleti byly vyráběny knoflíky, ale
jejich úbytek byl způsoben hlavně snižováním kvality
toků.
Z malých druhů mlžů jsem objevil některé druhy
hrachovek, jejichž lastury dorůstají pouhých 4 mm. Plži
se vyskytují na klidnějších místech, především v zatopených rákosinách. Žije zde nejběžnější z našich svinutců,
svinutec běloústý, který dosahuje šířky asi 7 mm a má
krásně hustě navinutou ulitu.
Díky silnému vápnitému víčku dokáže tento druh
dobře vzdorovat vyschnutí prostředí. Rákosiny s ním
obývá levatka říční, jeden z mála našich plžů s ulitou

„Rád bych představil dvě novinky, které jsme pro své
klienty připravili. První z nich je široká paleta úvěrů pro
fyzické osoby, které vyřizujeme do konce roku zdarma.
Druhou pak je Kapitálová vkladní knížka. Klient má
garantované úroky na pět let a předem ví, kolik korun
v časovém horizontu vydělá. Výsledky z prvního týdne,
kdy jsme založili 36 těchto knížek nám naznačují, že
si lidé tuto formu spoření oblíbili,“ dodává Karel Geist.

KULTURA

1., 2., 3. 12. v 19:30 h
PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
Český film
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 65 Kč

8. 12. v 17:00 a v 19:30 h
9., 10. 12. v 19:30 h
RYCHLE A ZBĚSILE: Tokijská jízda
Film USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodný
Vstupné 55 Kč

2. 12. v 19:30 h v komorním sále MěKS
NOC
Michelangelo Antonioni
(Itálie, Francie - 1961)

16. 12. v 19:30 h v komorním sále MěKS
POVOLÁNÍ: REPORTÉR
Michelangelo Antonioni
(Itálie, Francie, USA, Španělsko - 1975)

„Ten vánoční čas…“
Tradiční vánoční výstava z prací lidových
tvůrců a dětí z Dačicka
10. 12. 2006 – 5. 1. 2007

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

Muzejní čtvrtek 7. 12. v 17:30 h
Slavnostní křest knihy
Vítězslava Jindry: Divous Horác
Představení nové knihy spojené
s autogramiádou

2. 12. v 19:00 h, sál MěKS
Závěrečný věneček
Kurzu tance
Vstupné 50 Kč

9. 12. ve 20:00 h, sál MěKS
Taneční zábava
REFLEXY
Vstupné 70 Kč

14. 12. v 19:30 h, sál MěKS
Jarmila Šuláková + Fleret
Vstupné 120 Kč předprodej,
150 Kč v den koncertu

15. 12., sál MěKS
Maturitní ples
Gymnázium Dačice

17. 12. v 17:00 h, sál MěKS
Vánoční koncert sborů ZUŠ Dačice
Vstupné 50/25 Kč

31. 12. ve 20:00 h, sál MěKS
SILVESTR s kapelou Secret
Vstupné 99 Kč
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15. 12. v 17:00 a v 19:30 h
16., 17. 12. v 19:30 h
KLIK – Život na dálkové ovládání
Film USA s titulky
Vstupné 65 Kč

29. 12. ve 14:30 h v komorním sále MěKS
FILMOVÁ BESÍDKA

