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Programové prohlášení – část třetí
Vynechat v našem programovém prohlášení téma
„zdravotnictví“ by nebylo ani možné. V podstatě
všechny politické strany, které se zúčastnily komunálních voleb, se ve svých předvolebních vyjádřeních
přihlásily k myšlence pomoci s řešením problémů
týkajících se zdravotní péče v našem městě. Když píšu
zdravotní péče – tak hlavně myslím na dačickou
nemocnici.
Prohlášení bylo psáno v roce 2002 a část „Zdravotnictví“ začínala slovy „V současné složité situaci
pro zdravotnictví …“. Nyní se píše rok 2006
a mohli bychom bez velkého uvažování napsat
„V současné kritické situaci pro zdravotnictví…“.
Bohužel, v současné době je kritická situace dána
především událostmi kolem Všeobecné zdravotní
pojišťovny. Ten, kdo získá dominantní vliv nad
obrovskými finančními prostředky, jimiž VZP
disponuje, bude mít i vliv na nemocnice, které jsou
existenčně závislé na úhradě za léčebné výkony.
Vždyť převážná většina občanů si platí pojištění právě
u VZP. Nejistotu ze strany VZP a Ministerstva
zdravotnictví vidím nyní jako zásadní problém i naší
nemocnice.
Dovolte mi malé ohlédnutí. Zastupitelé přistoupili
ke změně provozovatele v době, kdy celková bezkoncepčnost ve zdravotnictví vrcholila a řešení bylo
ještě dál než v nedohlednu. Absence řešení čehokoliv
na úrovni státu vedla postupem doby k čím dál složitější finanční situaci i v dačické nemocnici. Bylo
rozhodnuto pasivně nečekat, až se systém zhroutí, ale
jednat. Rozhodování, zda má nemocnici provozovat
„ten či onen“, je vždy velmi složité vzhledem
k dostupným informacím a objektivním okolnostem
v konkrétním daném čase. Rozhodnutí bylo přijato
v dobré víře, že vše bude lepší než čekání na „zázrak“.
Nyní bych se soustředil na body v prohlášení.
Snaha zapojit okolní města i obce do finančního krytí
nákladů nemocnice se ukázala jako nereálná. A to
nejen z důvodu napjatých rozpočtů měst a obcí, ale
i z mnoha dalších důvodů. V neposlední řadě také
proto, že měl být nastaven systém zdravotní péče
a plateb úhrad za pojištěnce tak, aby malé nemocnice,
které jsou nenahraditelné při zajišťování základní
lékařské péče v okrajových regionech, měly právo
na „život“. V případě získání dotace se měly rekonstruovat části nemocnice (JIP, operační sál, stravovací
provoz). Zde se – jako často – jednalo o dotaci, kterou
můžete obdržet, ale ze zkušenosti mohu říci, že ve
většině případů tomu tak není. Tak se tomu také stalo

Zdarma do každé rodiny
Březen 2006
v případě požadovaných peněz na rekonstrukce v nemocnici. Byl zpracován projekt na přestavbu, ale
vidina dotace se rozplynula – změnila se doba. Přesto
se však díky změně provozovatele nemocnice a díky
přispění města, uskutečnila rekonstrukce již hygienicky nevyhovujících operačních sálů včetně sterilizace v celkové hodnotě 13 mil. Kč.
Městu se v roce 2005 podařilo splnit rovněž
dlouhodobý záměr vybudovat výtah v budově polikliniky (800 tisíc Kč), čímž je umožněn bezbariérový přístup do ambulancí. I vzhled části hlavní
budovy dostal příjemnější tvář výměnou původních
oken za nové (1,6 mil. Kč). Na oddělení dlouhodobě
nemocných byla vyměněna část původních lůžek
za nová polohovací, která pomohou nejenom nemocným, ale i ošetřujícímu personálu. Tyto investice
po delší době výrazně přispěly k její celkové modernizaci nemocnice.
Zůstávají však ještě další provozy, které by potřebovaly zásadní opravy a dispoziční změny. Velmi
mnoho záleží na tom, jakým směrem se bude
zdravotnictví ubírat, jaké budou přijaty zákony a ministerské vyhlášky, které budou bezprostředně
ovlivňovat situaci v regionálních nemocnicích. Z toho,
co se v současnosti na politické scéně děje, se nedá
příliš předpokládat, že půjde o ohleduplný přístup
k lidem a jejich potřebám, i když se slovo občan
skloňuje ve všech pádech. Celková nejistota způsobuje
zhoršování již tak dost složité situace, se kterou
se musejí provozovatelé dnes a denně potýkat. Proto
město uskutečnilo na žádost provozovatele některé
kroky, jejímž účelem bylo nemocnici pomoci. O těchto krocích bylo psáno v únorovém čísle bulletinu
Město Dačice informuje.
Člověk musí být ale optimista, a tak chci věřit, že
„vše se v dobré obrátí“. I když - být optimistou – to je
někdy dřina…
Rudolf Hájek, starosta

V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Informace prostřednictvím SMS
Rok 2005 na matrice
Pohádkový den se Zdeňkem Troškou
Let do země vycházejícího slunce – VI. díl
Školení práce ICT pro veřejnost
Dačičtí „dechaři“ soutěžili
Velikonoce v muzeu
Uzávěrka příštího čísla: 15. dubna 2006
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 19. zasedání konaném 22. 2. 2006 mimo jiné
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006 o veřejném pořádku
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 o stanovení závazných podmínek k zajištění veřejného
pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí
• schválilo prodej pozemku na Nivách o výměře 970
m2 za cenu Kč 388.000,-- za účelem stavby rodinného domu
• schválilo prodej pozemku na Nivách o výměře 1400
m2 za cenu Kč 560.000,-- za účelem stavby rodinného domu
• schválilo uzavření smlouvy s Diecézní charitou Brno
- Oblastní charitou Jihlava o poskytování pečovatelské služby a současně schválilo poskytnutí
dotace této organizaci ve výši Kč 300.000,-- pro
provoz „Domovinky“ v Dačicích
• schválilo dodatek o odložení splatnosti finančního
vypořádání uvedeného v článku 3 smlouvy o převodu činnosti uzavřené mezi Městem Dačice, Nemocnicí Dačice a PP Hospitals s. r. o. Splatnost bude
odložena do 31. 12. 2008 s tím, že měsíční rovnoměrné splátky finančního vypořádání začnou v lednu
roku 2007 a budou ukončeny nejpozději do 31. 12.
2008

RADA MĚSTA
na své 79. schůzi konané 1. 3. 2006 mimo jiné
• schválila zadání veřejné zakázky na realizaci
výměny oken v budově ZŠ v Komenského ulici
v Dačicích v souladu s vnitřní směrnicí o postupu
zadávání veřejných zakázek a současně schválila
složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek
a firmy navržené k oslovení
• schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele
rekonstrukce rozvodů vody v MŠ v ulici B. Němcové v Dačicích v souladu s vnitřní směrnicí o postupu zadávání veřejných zakázek, u nichž cena
předmětu plnění zakázky nepřesáhne 2 mil. Kč bez
DPH a současně schválila složení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek a firmy navržené
k oslovení
• schválila zadání veřejné zakázky na zhotovitele
architektonické studie, komunikačního řešení,
pohledové studie a studie využitelnosti komplexu
staveb nacházejících se v zájmovém území a dále
vymezeném Havlíčkovým náměstím a ulicemi
Komenského a Jiráskova (areál ZŠ Komenského,
č.p. 96 a 229 na Havlíčkově náměstí a č.p. 179
v ulici Komenského)
• neschválila výměnu bytu č. 13 v Dlouhé ulici č.p.
423 za volný byt č. 5 v Dlouhé ulici č. 422
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schválila nákup dodávkového automobilu pro
Městské kulturní středisko formou výběrového řízení
dle směrnice RM č. 2/2005
vzala na vědomí informaci o propagaci města, stavu
současných propagačních materiálů a záměru informačního centra na výrobu nových propagačních
materiálů pro prezentaci města
vzala na vědomí informaci o stanovení podmínek pro
podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2006 - 2007 do Mateřské
školy Dačice
vydala souhlas společnosti PP Hospitals, aby
poskytla podnájem nebytových prostor v pavilonu
polikliniky MUDr. Weindethalerovi k provozování
gynekologické ambulance
schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,-pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně na vydání publikace „Středověká vesnice na Moravě“
schválila výsledky hospodaření příspěvkových
organizací ve školství za rok 2005 takto: ZŠ v ul. B.
Němcové zisk ve výši Kč 25.033,15, ZŠ v ul.
Komenského zisk ve výši Kč 254.948,53 s tím, že
prostředky ve výši Kč 231.096,-- budou použity
na výměnu oken, Školní jídelna zisk ve výši Kč
15.862,77, MŠ Dačice zisk ve výši Kč 178.290,28
s tím, že prostředky ve výši Kč 24.156,70 budou
použity na nákup učebních pomůcek

na své 80. schůzi konané 15. 3. 2006 mimo jiné
•

•

•
•

•

projednala žádosti o prominutí místního poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
a schválila v jednom případě poplatek prominout
ze sociálních důvodů, v jednom případě snížit
poplatek na polovinu z důvodu dlouhodobého
pobytu v zahraničí a ve dvou případech rozhodla
žádostem nevyhovět.
schválila použití rezervního a investičního fondu MŠ
Dačice na vybavení zahrad a opravu asfaltové plochy
v celkové výši Kč 274.000,-- a opravu teras a zábradlí ve výši Kč 17.526,-vzala na vědomí záměr firmy Fuertes Development
s. r. o. Kuřim na stavbu obchodního domu u autobusového nádraží
schválila vyhlášení veřejné nabídky v otevřeném
zadávacím řízení podle zákona č. 40/2004 Sb.
v platném znění na výběr zhotovitele stavby osmi
malometrážních bytů v Bratrské ulici v Dačicích
schválila vyhlášení veřejné nabídky v otevřeném
zadávacím řízení podle zákona č. 40/2004 Sb.
v platném znění na výběr zhotovitele stavby parkoviště na břehu Dyje v Pivovarské ul. v Dačicích
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Zima, lidé a silnice
Letošní dlouhá zima prověřuje po všech stránkách
nejen nás lidi. Trpí zvířata, ptáci, ale i stromy. Hlad a vysílení sužuje vše živé, přívaly mokrého sněhu lámou
stromy jako špejlíky na střelnici. A co lidé? Těm kromě
všech obvyklých nástrah zimního počasí, jako je náledí
a uklouzaný sníh, znepříjemňují život i technické závady
na stavbách a infrastruktuře způsobené dlouhodobými
mrazy a neuvěřitelným množstvím sněhu. Správce
vodovodu VaK Jižní Čechy v posledním měsíci řeší
velké množství poruch jak v obcích, tak na hlavních
rozvodných řadech. Důsledkem jsou krátkodobé výpadky
v dodávce pitné vody. Technické služby kromě zimní
údržby komunikací zabezpečovaly i odstraňování sněhu
ze střech domů a veřejných budov. I díky tomu nedošlo
v našem městě k tragediím při zřícení střechy. Že nebezpečí hrozilo i zde, je možné doložit zřícenou tělocvičnou
ve Starém Městě pod Landštejnem či zdeformovanou
ocelovou halou v Markvarci.
Co tedy obyvatele našeho města v letošní zimě nejvíce trápí? Nespíše stav silnic a komunikací. Problém
není ani tak ve stavu povrchů místních komunikací, které
jsou v majetku města, ale v neutěšeném až havarijním
stavu silnic v majetku Jihočeského kraje. Které to jsou?
Veškeré průtahy městem. Ulice Hradecká, Komenského,
Tyršova, Krajířova, 9. května, Masarykova, Kapetova,
Jemnická, Berky z Dubé, Mikšíčkova a V Kaštanech.
Průjezdní silnice jak na Havlíčkově, tak Palackého
náměstích jsou též stejného vlastníka. Nejhorší stav je
v ulici Krajířově a 9. května. Díra na díře, kličkující auta,
postříkané fasády domů a stejným osudem postižení
chodci jsou denní realitou. V uplynulých letech se Správa a údržba silnic Jihočeského kraje snažila vliv zimního
počasí na vozovku alespoň zmírnit a v technologických
možnostech odstranit největší díry, ale to již v letošní
zimě nestíhá.
Vlastník je vlastník, ale co pro zlepšení situace dělá
Město Dačice? Je zpracována projektová dokumentace
na rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu
z Palackého náměstí až k benzínové čerpací stanici
PARAMO. Město společně s Jihočeským krajem nechalo
vyhotovit projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci silnice, chodníků, veřejného osvětlení včetně
řešení odstavných parkovacích pruhů. Projekt začíná
v horní části Palackého náměstí a zahrnuje ulici
Krajířovu a ulici 9. května. Koncem minulého roku
se podařilo městu vyřešit majetkové poměry nutné
k podání žádosti o stavební povolení a v současné době
již probíhá stavební řízení. Projektant zpracovává
prováděcí a tendrovou dokumentaci nutnou pro vypsání
veřejné soutěže na dodavatele této stavby. Jihočeský kraj
bude financovat rekonstrukci vozovky, včetně jejího
odvodnění, dopravní značení a další práce se silnicí
spojené. Město Dačice bude investovat do rekonstrukce
kanalizace, vodovodu, chodníků, veřejného osvětlení.
E.ON a Jihočeská plynárenská provedou rekonstrukci
svých rozvodů. Předpokládaná realizace je v roce 2007.
Město Dačice počítá s využitím dotačních prostředků
na rekonstrukci kanalizačního řadu z fondů EU. Žádost
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byla podána již v roce 2003, ale vyhodnocení se díky
jak státní, tak evropské byrokracii neustále protahuje.
V případě, že nebude dotace ani v tomto roce přiznána,
bude město akci v příštím roce financovat ze svého
rozpočtu, jelikož řešení tohoto problému nelze dále
odkládat.
Pavel Habr, místostarosta

Změna volební místnosti
Rada města rozhodla na základě žádosti obyvatel
Velkého Pěčína, že volební místnost volebního okrsku
č. 11 (Velký Pěčín a Malý Pěčín) bude pro volby do
Poslanecké sněmovny v roce 2006 přesunuta z Malého
Pěčína do budovy bývalé školy ve Velkém Pěčíně. Pro
komunální volby, které se budou konat na podzim se volební místnost vrátí zpět do Malého Pěčína.
Ing. Karel Macků, tajemník

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 2/06 na obsazení volného místa

pracovník odboru správy majetku
Zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádosti do 19. 4. 2006
Požadujeme:
• středoškolské vzdělání stavebního zaměření
nebo vysokoškolské vzdělání
• 10 let praxe v oboru stavebnictví nebo investic
• schopnost jednání s lidmi
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• 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: autorizace v oboru pozemních staveb
a praxe ve veřejné správě
Doklady pro řízení:
• přihláška (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:
• investiční činnost a staveb. dozor pro Město Dačice
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva
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Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
Rada města na základě obecně závazné vyhlášky
č. 3/1999 o Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
ve znění pozdějších změn a doplňků vyhlašuje výběrové
řízení na poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě
nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř.
na stavební práce prováděné v této souvislosti (např.
nástavba dalšího bytu, připojení opravovaného domu
na inženýrské sítě, atd.).
Lhůta pro podávání žádostí o úvěr:
do 2. května 2006 do 12:00 h.

účel

01 Obnova střechy, krytina i konstrukce včetně
komínů
02 Obnova fasády event.
včetně zateplení obvodového pláště domu
staršího 10 let ode dne
nabytí právní moci
kolaudace, vč. výměny
oken a klempířských
prvků
03 Dodatečná izolace proti zemní vlhkosti domu
staršího 10 let ode dne
nabytí právní moci kolaudace
04 Vybudování WC
a koupelny v bytě, kde
dosud nejsou
05 Zřízení plynového nebo elektrického topení
vč. přípojek ve stávajícím domě
06 Zřízení domovní ČOV
vč. přípojek ke stávajícímu domu nebo zřízení kanalizační přípojky do kanalizačního
sběrače
07 Rozšíření stávajícího
bytu přístavbou, nástavbou, event. vestavbou do půdního
prostoru
08 Přístavba, nástavba,
event. vestavba, kterou
vznikne nová bytová
jednotka

max.
lhůta
splatnosti

úrok

kód

Prostředky fondu se poskytují na tyto účely:

6

3%

80 tis.
na jeden
dům

5

3%

60 tis.
na jeden
byt

horní
hranice
úvěru (Kč)

3

4%

40 tis.
na jeden
dům

3

5%

40 tis.
na jeden
byt

3

5%

30 tis.
na jeden
byt

3

3%

25 tis.
na jeden
dům

6

3%

80 tis.
na jeden
byt
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Zájemci musí doručit svoji žádost na předepsaném formuláři na adresu Města Dačice nebo na podatelnu MěÚ
v Dačicích, Palackého nám 1/I, Dačice v daném termínu
a v obálce zřetelně označené „Žádost o úvěr z Fondu
rozvoje bydlení Města Dačice - 2006“.
Žadateli o úvěr z „Fondu rozvoje bydlení Města Dačice“
mohou být:
a) fyzické osoby, které jsou vlastníky bytů, bytových
a rodinných domů postavených ve městě Dačice
a v místních částech a které přijmou závazek podle
čl. 5 výše uvedené vyhlášky (smlouvu o poskytnutí
úvěru)
b) společenství vlastníků jednotek, která vznikla podle
zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, žádající
o úvěr na opravu společných částí domů s byty
postavených ve městě Dačice a v místních částech
a která přijmou závazek podle čl. 5 výše uvedené
vyhlášky (smlouvu o poskytnutí úvěru).
Formulář žádosti o úvěr z „Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice“ lze vyzvednout na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, odbor správy majetku, místnost č. 102 nebo
na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Kontaktní osoba pro poskytování informací a formulářů
žádosti o úvěr z FRB: Libor Kořínek, tel. č. 384 401 230,
e-mail: dotace@dacice.cz.
Libor Kořínek, správa majetku města

Informace prostřednictvím SMS
Připomínáme, že Vás můžeme v případě ohlášených
výpadků energie nebo v jiných krizových situacích
informovat nejen městským rozhlasem, ale i prostřednictvím krátkých textových zpráv, a to bezplatně, přímo
na Váš mobilní telefon. Službu si můžete zaregistrovat
zasláním SMS za běžnou cenu jedné SMS podle tarifu
Vašeho operátora. Způsob zaregistrování naleznete
na webových stránkách města Dačice www.dacice.cz,
odkaz Radnice/informace/informování prostřednictvím
SMS nebo na Infocentru v Dačicích, přízemí Radnice,
Palackého nám. 1/I, tel. 384 401 265.
Ing. Zdeňka Hrbková,
odbor kultury a cestovního ruchu

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
7

3%

120 tis.
na jeden
byt

Klasické, reflexní, thajské bodové, lymfodrenáže,
léčba celulitidy, modelování postavy, poradenství

Dačice, tel.: 728 850 432
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Informace pro ubytovatele
Infocentrum Dačice nabízí ubytovatelům v Dačicích
a okolí možnost spolupráce ve formě zajištění propagace
služeb v cestovním ruchu. Spolupráce se uskutečňuje
prostřednictvím Smlouvy o zajištění propagace služeb
v cestovním ruchu, která se uzavírá na období jednoho
roku za poplatek 300 Kč/rok a případně se každý další
rok obnovuje. Za tento paušální poplatek infocentrum
zajišťuje zastoupenému propagaci následujícím způsobbem:
• propaguje ubytovací služby na oficiálních webových
stránkách Infocentra s uvedením kontaktu, základním
popisem a fotografiemi včetně odkazu na vlastní webové stránky
• uvedení ubytovatele v katalogu, který je předkládán
návštěvníkům a zájemcům o ubytování k nahlédnutí
v prostorách Infocentra Dačice
• rozesílání informací o poskytovaných ubytovacích
službách prostřednictvím elektronické pošty informačním centrům či jednotlivcům na vyžádání, poskytování informací po telefonu, rozesílání informací
a propagačních materiálů o ubytovatelích na vyžádání
prostřednictvím České pošty
• umístění vlastních propagačních materiálů ubytovatelů v prostorách Infocentra Dačice
• propagaci zastoupeného na veletrzích cestovního
ruchu (Regiontour, Holiday World aj.)
Vyzýváme proto všechny, kteří mají zájem prezentovat a zviditelnit své ubytovací nebo stravovací
zařízení prostřednictvím Infocentra Dačice, kontaktujte
nás na tel. 384 401 265 nebo 384 401 273, e-mail:
cest.ruch@dacice.cz, adresa: Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice. Výzva neplatí pouze
pro ubytovatele. Uvítáme zájem o spolupráci také
ze strany provozovatelů stravovacích zařízení, půjčoven
a opraven kol a sportovního náčiní, dopravců a všech
ostatních, kteří provozují služby cestovního ruchu.
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Adéla 3x a o třetí místo se dělí Šárka, Natálie a Eva 2x,
ale potkat můžeme také Viktorii, Julii, Veroniku, Annu,
Michaelu, Kristýnu, Kláru, Vanessu, Petru, Romanu,
Annu Marii, Lauru, Martinu a Lucii.
Kniha úmrtí obsahuje za rok 2005 celkem 209 zápisů, z toho 49 se týká občanů našeho města a z nich jsou
23 muži a 26 žen.
V knize manželství je zapsáno celkem 60 sňatků
(o 9 méně než v roce minulém), z nichž ve 42 případech
byl alespoň jeden ze snoubenců občanem našeho města.
Z celkového počtu se 32 obřady uskutečnily v obřadní
síni městského úřadu, 15 párů si řeklo své „ano“
v církevních objektech, 7 párů si za své svatební místo
zvolilo státní zámek, dva páry se nechaly oddat
v zámeckém parku, jeden v areálu tenisových kurtů,
jedna svatba se odehrála v kuželně, jedna na palouku u
lesa a jeden pár uzavřel sňatek v zámecké kapli, kterou
spravuje muzeum.
Svatební obřad poprvé absolvovalo 46 ženichů a 14
jich mělo se sňatkem opakovanou zkušenost, u nevěst
opakovaný sňatek proběhl v 17 případech a 43 nevěst
si poprvé obléklo svatební šaty. Nejmladšímu ženichovi
bylo ve dvou případech 21 let, nejmladší nevěsta byla
dvacetiletá, rovněž ve dvou případech. Nejstarší muž,
který v Dačicích uzavřel manželství, dovršil 54 roky,
také 2x a nejstarší nevěstě bylo 57 let. V 17 manželských
párech byla starší nevěsta, ve 41 ženich a dvakrát se brali
stejně staří snoubenci. O 16 let byla ve dvou případech
starší nevěsta, největší věkový rozdíl mezi starším
ženichem a mladší nevěstou představoval 20 let. Nejčastějším věkem, v němž muži vstupovali do manželství
bylo 27 let a to v 7 případech, nejvíce nevěst se vdávalo
ve věku 25 let, bylo jich 10. Průměrný věk u ženichů byl
32 let, u nevěst pak 29,5 roku (v roce 2004 to bylo 30
a 27 let). Tři nevěsty byly cizinky, jedna občanka
Bulharska a dvě Ukrajiny.
Eva Pokorná,
vedoucí správního odboru

Ing. Zdeňka Hrbková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Rok 2005 na matrice
V dačické porodnici se rodilo jen do 30. března
2005, za tuto dobu se narodily 63 děti, z toho 30 chlapců
a 33 dívky. Z tohoto počtu 12 novorozenců bylo novými
občánky našeho města. Prvním zapsaným narozeným
dítětem v roce 2005 je Matěj Bodocký a prvním
občánkem Dačic Tomáš Krejčí. V Dačicích přibylo
narozením celkem 56 dětí, z toho 27 chlapců a 29 děvčat.
Nejoblíbenějším jménem, které rodiče v Dačicích
vybrali svému synovi, byl Jan a Josef, oba 3x, dále
Šimon, Dominik a Adam 2x, ale své chlapečky narozené
v roce 2005 oslovují rodiče také jménem Tomáš,
František, Štěpán, Karel, Petr, Lukáš, Jakub, Waldemar,
Matěj, Radim, Kazimír Stanislav, Ladislav, Daniel,
Martin, Matyáš, Maxmilián a Viktor. U dívek je
nejoblíbenějším jménem Tereza 4x, na druhém místě

Město Dačice nabízí

pronájem volných nebytových
prostor v přízemí budovy č.p. 58/I
na Palackého náměstí v Dačicích
Jedná se o jednu místnost s předsíní a sociálním
zařízením o celkové ploše 31 m2
Informace podají pracovníci odboru správy majetku
města MěÚ Dačice, Krajířova 27/I,
tel. 384 401 228, 384 401 227
Bližší podmínky jsou zveřejněny na úřední desce
nebo webových stránkách Města Dačic.
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Infocentrum Dačice
Pracovnice Infocentra Dačice poskytují informace
o úřadech a institucích ve městě, sportovních, kulturních
a společenských akcích v Dačicích a okolí, vyhledávají
dopravní spoje, aktualizují kalendář akcí na webových
stránkách města, spolupracují s provozovateli služeb
cestovního ruchu při jejich propagaci a aktivně spolupracují s dalšími organizacemi činnými v cestovním
ruchu (např. Jihočeská centrála cestovního ruchu,
agentura CzechTourism, Asociace turistických informačních kanceláří, krajský úřad), podílí se na propagaci
města, zajišťují hlášení městského rozhlasu, zabezpečují
služby podatelny městského úřadu, vedou úřední desku
úřadu a zajišťují další potřebnou agendu.
K nejvyužívanějším službám infocentra patří kopírování pro veřejnost, veřejný internet, možnost odeslání
faxu, nedávno zavedená služba kroužkování vazeb
a samozřejmě prodej upomínkových předmětů a regionální literatury.
Nejžádanějším titulem je jednoznačně publikace
Vlastivěda moravská – Dačicko – Slavonicko - Telčsko,
které se na infocentru od jejího vydání v listopadu 2005
prodalo již 470 kusů. Druhým nejvyhledávanějším
titulem je třetí díl Dačického vlastivědného sborníku.
V březnu jsme rozšířili nabídku upomínkových předmětů. Informace můžete získat nejen osobní návštěvou,
ale i telefonicky na čísle 384 401 265 nebo
prostřednictvím elektronické pošty na emailové adrese:
info@dacice.cz.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu
Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 8, 1+1, I. kategorie
ul. Bratrská č. p. 175/I
pokoj
kuchyň
předsíň
koupelna
WC
lodžie
sklep

18,30 m2
9,30 m2
10,40 m2
3,20 m2
1,30 m2
2,50 m2
2,40 m2

Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené a zřetelně označené obálce:
Neotvírat – pronájem bytu č. 8, Dačice 175/I
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice nejpozději
do 12. 4. 2006 do 13:00 h
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
od 1. 5. 2006, s tím ze zájemců, který si vylosuje první
místo na uzavření nájemní smlouvy.
Město Dačice si vyhrazuje právo, zda některou
z doručených nabídek přijme, či nepřijme žádnou
z nich. Informace podá bytový odbor Městského úřadu
v Dačicích, Krajířova 27/I, tel.: 384 401 234.

Informace odboru kultury a cestovního
ruchu - úsek památkové péče
Co je to závazné stanovisko? Správní rozhodnutí
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Kdy je nutné žádat o vydání závazného stanoviska?
Pro řízení vedená u stavebního úřadu:
• územní řízení
• řízení o povolení stavby
• změny stavby
• práce prováděné v souvislosti s úpravou území,
na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče
• ohlášení drobné stavby
• ohlášení stavebních úprav
• ohlášení udržovacích prací
Kdo je povinen žádat o vydání závazného stanoviska?
• vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která je
kulturní památkou
• vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není
kulturní památkou, ale nachází se na území památkové rezervace, památkové zóny nebo na území
ochranného pásma nemovité kulturní památky,
nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny
Více informací získáte: Městský úřad Dačice, Krajířova
27/I, 380 13 Dačice, starý zámek, I. patro, kancelář
č. 122, tel.: 384 401 244, Pavel Urban (e-mail:
kultura2@dacice.cz), Mgr. Zdeňka Prokešová (e-mail:
kultura3@dacice.cz).
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Jednatel společnosti .A.S.A. Dačice
odpovídá na Vaše dotazy
Dnes na téma: tříděný odpad – papír
Podle statistických údajů ČR je množství vyprodukovaných odpadů z domácností na jednoho obyvatele
v rozmezí 150 – 200 kg ročně. Pokud budeme jednotlivé
odpady správně třídit, umožníme tak jejich další zpracování. Odpady bychom měli třídit doma, protože
pozdější dotřídění tuhého komunálního odpadu již není
možné.
Zeptali jsme se tedy jednatele společnosti .A.S.A.
Dačice Jiřího Nováka na konkrétní cestu vytříděných
odpadů v našem městě:
1. Co vše patří do kontejneru na papír? Musím odstraňovat všechny svorky z papírů? Do kontejneru patří kancelářský papír, noviny a časopisy,
poskládaný karton a krabice,
balicí papír. Naopak by tam neměly být dřevo, stavební suť, plasty, silně znečištěné papíry apod.
Drobné kancelářské sponky nejsou
závadou.
2. Kolik papíru roztřídíme měsíčně? Město Dačice za
rok 2005 vytřídilo celkem 59,11 tun papíru (přibližně
5 tun/měs), celkové množství ze svozové oblasti
společnosti .A.S.A. Dačice v loňském roce činilo 240
tun (cca 20 tun/měs). To jsou velice úctyhodná čísla.
3. Co se stane s tříděným
papírem? Poté co je
papír vysypán z kontejneru
na
svozové
vozidlo, putuje na dotřiďovací linku. Zde je
tříděn na jednotlivé
druhy dle následného
použití nebo požadavků
papíren. Zároveň se odstraňují nežádoucí příměsi a nečistoty. Následně je papír slisován
do balíků a tyto uloženy ve skladu. Odtud se pak
odváží nákladními auty do papíren. Karton a krabice
se odváží mimo jiné do firmy Bupak papírny
v Českých Budějovicích, noviny a časopisy do firmy
CEREPA v Červené Řečici.
4. Jak probíhá recyklace papíru? Sběrový
papír se rozemele na
kaši ve velkém mlýnku, kterému se říká
tampela. Tato kaše
je
pak
smíchána
s buničinou nebo dřevovinou (nový papír) a dopravena na papírenský stroj. Ten si můžeme
představit jako 50 m dlouhý kolos se spoustou
tvarovacích, sušících a hladících válců. Na konci
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stroje je pak hotový papír navíjen do kotouče, který
nazýváme tambor. Recyklovaný papír se využívá
např. jako novinový papír, na výrobu lepenkových
krabic, toaletního papíru atd. Takto je možno papír
recyklovat 5 – 7x. Co se s ním stane potom? Časem se
papírenské vlákno tak znehodnotí, až se z něho stane
kal - „bahno“, které je zachyceno na čistírně
odpadních vod. Po odvodnění na speciálních lisech se
kal odváží do cihelen, kde je využíván k výrobě
pálených cihel.
5. Kam patří nápojové kartony a jak se zpracovávají
dál? V Dačicích se nápojové kartony sbírají společně
s PET lahvemi.
Nápojovým kartonům a plastům se budeme věnovat
v dalším čísle. Uvítáme jakékoli Vaše dotazy na dané
téma. Spolu s odpovědí je rádi otiskneme v dalších
číslech. Své dotazy, prosím, směrujte na tiskovou mluvčí
společností .A.S.A., paní Gabrielu Pánkovou na e-mail:
gap@asa-cz.cz.

Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 1, 1+0, I. kategorie
ul. Nivy č. p. 165/IV
pokoj s kuchyní
předsíň
koupelna
WC
komora

24,60 m2
4,34 m2
3,59 m2
0,86 m2
1,17 m2

Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené
a zřetelně označené obálce:
Neotvírat – pronájem bytu č. 1, Dačice 165/IV
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice nejpozději
do 12. 4. 2006 do 13:00 h
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 5. 2006 do 30. 4. 2017, s tím ze zájemců, který
si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy
a současně vysloví souhlas se zaplacením neobydlené
částky předplaceného nájemného předešlého nájemníka ve výši 109.000 Kč. Při podání nabídky složí
zájemce jistotu ve výši 15.000 Kč na pokladně MěÚ
v Dačicích nebo bezhotovostně na účet Města č. účtu
6015-0603143369/0800, variabilní symbol 165001.
Vylosovanému zájemci bude při uzavření nájemní
smlouvy zaplacená jistota odečtena z částky předplaceného nájemného. V případě že vybraný zájemce
od své nabídky odstoupí, nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu městskou radou,
zaplacená jistota se nevrací. Zájemcům, kteří nebudou
vybráni, bude zaplacená jistota vrácena.
Město Dačice si vyhrazuje právo, zda některou z doručených nabídek přijme, či nepřijme žádnou z nich.
Informace podá bytový odbor Městského úřadu v Dačicích, Krajířova 27/I, tel.: 384 401 234.
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Statistika požárů v roce 2005
Tak jako v loňském roce, tak i statistika požárnosti
za rok 2005 hodně napoví o příčinách požárů. Hasičský
záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Jindřichův Hradec, kam patří i zásahová jednotka HZS Dačice,
zpracoval velmi podrobný písemný materiál s názvem
„Rozbor požárnosti a přehled o událostech v okrese
Jindřichův Hradec“ - rok 2005, ze kterého uvedu základní informace.
Za období od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005 bylo na Hasičský záchranný sbor okresu Jindřichův Hradec
nahlášeno celkem 144 požárů, (pozn. v roce 2004 bylo
136 požárů), které způsobily přímou hmotnou škodu
ve výši 6 238 000 Kč. Při těchto požárech bylo zraněno
5 osob.
Příčina
Neobjasněno, v šetření
Dále nešetřeno
Úmysl-pachatel nezjištěn
Děti do 15-let
Kouření
Zakládání ohně, vypalování
Hořlaviny u topidla
Používání otevřeného ohně
Zanedbání bezp. předpisů
Nedbalost - celkem
Nesprávné umístění topidla
Topidla - celkem
Technické závady
Tření, přehřátí
Ost. změny provoz. parametrů
Tech. závady - celkem
Samovznícení uhlí
Samovznícení - celkem
Dopravní nehody
Mimořádné příčiny - celkem
Jiné příčiny
Příčiny - celkem

Počet
požárů
15
92
1
3
1
1
2
1
5
10
2
2
12
1
5
18
1
1
1
1
1
144

Podíl
v%
10,42
63,89
0,69
2,08
0,69
0,69
1,39
0,69
3,47
6,94
1,39
1,39
8,33
0,69
3,47
12,5
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
100

Jednotky HZS územního odboru Jindřichův Hradec
uskutečnily celkem 705 výjezdů k událostem a jednotky
Sboru dobrovolných hasičů 134 výjezdů.
Z celkového počtu obcí v okrese - 106 došlo k požáru
v 48 obcích. Nejvíce požárů vzniklo v J. Hradci 31, Třeboň 15, v Dačicích 11. Také v roce 2005 bylo nejvíce
požárů v pátek. Pro srovnání ještě „pár čísel“ za celý Jihočeský kraj.
V rámci kraje bylo nahlášeno celkem 1053 požárů,
které způsobily přímou hmotnou škodu ve výši
65 223 000 Kč. Průměrně každých 8 hodin vznikl jeden
požár. Při těchto požárech v roce 2005 bylo usmrceno
celkem 7 osob, zraněno 38 osob - z toho 9 příslušníků
Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Celkem
bylo 6457 výjezdů k různým událostem. Tak hovoří strohá
čísla statistiky.
Činnost jednotek HZS i Sboru dobrovolných hasičů
se neomezuje pouze na požáry, ale na události, kde hrozí
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nebezpečí ohrožení života, majetku a životního prostředí.
Patří jim poděkování nás všech. (Zpracováno dle statistik
HZS JčK za rok 2005).
Rudolf Hájek, starosta

Sbor dobrovolných hasičů Dačice
Sbor dobrovolných hasičů Dačice má v současné době
celkem 67 členů z toho je 49 mužů a 18 žen. Každoročně
pořádáme kulturní akce pro širokou veřejnost ať už je to
ples, pálení čarodějnic či noční soutěž. Ne jinak tomu
bude i letos. Ples již proběhl v únoru, pálení čarodějnic
bude jako tradičně poslední dubnový den u rybníku
Vražda. V sobotu 20. května plánujeme již IV. ročník
noční soutěže o Putovní pohár města Dačice. V letních
měsících jezdíme na pouť do Kostelního Vydří, kde
zajišťujeme občerstvení.
Poslední naší akcí je zajištění občerstvení na posvícení v domově důchodců v Budíškovicích. Protože jsme
hasiči a naše poslání je chránit životy lidí, majetek a životní prostředí, má náš sbor výjezdovou jednotku, kterou
ze zákona zřizuje obec. O této jednotce bychom vás informovali podrobněji v dalším čísle. K hasičské činnosti patří
nesporně i požární sport. I my máme soutěžní družstva
chlapců a dívek, která absolvují ročně nejednu hasičskou
soutěž.
Po řádných volbách v roce 2004 a doplňující volbě
do výboru v roce 2005 pracuje vedení sboru v tomto
složení: starosta: Novotný Rudolf, místostarosta: Krebs
Přemek, velitel: Švec Vlastislav, jednatel: Přikryl Jaromír,
hospodář: Voleinová Miroslava, sklad a materiálové
zabezpečení: Přibyl Pavel, kulturní referent: Kolman
Milan, člen výboru: Kulík Zdeněk ml.
Vlastislav Švec

Sbor dobrovolných hasičů Dačice pořádá
v neděli 30. 4. 2006 ve 20:00 h
tradiční

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
na louce u rybníka Vražda. Začátek lampiónového
průvodu v 19:00 h od Finančního úřadu v Dačicích.
K poslechu a tanci bude hrát kapela Benefit.
Občerstvení zajištěno.

AUTOŠKOLA Nosek Dačice
učebna – ul. Krajířova 15 (areál podnikatelského centra)
informace a přihlášky vždy v pondělí 14:00 – 16:00 h
kompletní informace www.autoskolanosek.cz
Tel.: 567 223 888, 384 420 311, Mob.: 603 236 669
Zahájení kurzu – středa 26. dubna v 16:00 h
cena sk. B (os. auto) – 5 000 Kč
Individuální dálkové kurzy zahajujeme průběžně.
Učebnice a testy zdarma!
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Aktuality
•

Výherci soutěže z internetových stránek města
za měsíc únor jsou: Vladimír Henzl, Oldřich Růna
a Mirka Marková. Správná odpověď zněla: „Peč“.
Výhercům gratulujeme.

•

Na internetových stránkách města www.dacice.cz
je možné sledovat stav vody v řece Dyji v Dačicích. Pro přihlášení použijte přihlašovací jméno
dacice a heslo dacice.

Nejlepší česká cukrárna je v Dačicích
Titul NEJLEPŠÍ CUKRÁRNA V ČESKÉ REPUBLICE získalo 6. března ve finále soutěže v Pardubicích
zařízení paní Tiché, majitelky cukrárny v Dačicích. Právě
tato cukrárna nejlépe vyhověla hygienickým předpisům
EU a plnému sortimentu cukrářských výrobků podle
Společenstva cukrářů. Blahopřejeme.

Charita Domovinka pořádá v dubnu
4. 4. od 16:00 h – O řádech v církvi - přednáška P. J.
Pezlara v Domovince, charakterem
podobná „univerzitě třetího věku“.
Velikonoční výstava v Domovince pokračuje do 7. 4.,
otevřeno - pondělí až pátek od 7:30 do 16:00 h. Můžete si
zde zakoupit perníky z domácí dílny paní Ivy Dědkové,
výrobky seniorů z domovů pokojného stáří, práce klientů
ze stacionáře „Úsměv“ v Třebíči, či jihlavskou keramiku.
Prohlédnout si můžete umělecké a ruční práce domácích
tvůrců z Dačic a okolí.

Maškarní bál v DD v Budíškovicích

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Pohádkový den se Zdeňkem Troškou
V rámci projektu Jižní Čechy pohádkové se v pátek 7. dubna koná v Telči
již IV. Pohádkový den s pohádkovým králem Zdeňkem Troškou. Akce
se uskuteční pod záštitou hejtmanů
Jihočeského kraje a kraje Vysočina, starosty města Telče a za účasti ministra
kultury.
Všichni příznivci pohádkového království jsou srdečně
zváni na následující program:
9:00 Pohádkový průvod přes náměstí na zámek
9:30 Slavnostní zahájení trubači na nádvoří zámku
a příjezd pohádkového krále Zdeňka Trošky
s družinou
9:45 Vernisáž výstavy Pohádková země
Vítězslavy Klimtové v Justičním sále zámku
10:00
Malované písničky Pavla Púty pro děti v kinosále
a
11:00
10:00 Zasedání pohádkového království s předáním
prestižních cen JAKUB 2005, předáním certifikátů novým pohádkovým kancelářím, tříkorunovým ubytovacím kapacitám a pohádkovému
rytíři
12:00 Živý pohádkový orloj na věži sv. Jakuba – slavnostní fanfáry z ochozu věže a pozdrav pohádkového krále
14:00 Představení pohádkových známek – slévání
ranních vod z českých luhů, hájů, potoků a řek
do kašny sv. Markéty na náměstí Zachariáše
z Hradce. Doprovází kvintet Jaroslava Čajky, vyhlášení vítězů výtvarné soutěže dětí, historické
vystoupení jihočeských tamborů
14:30 Autogramiáda pohádkového krále Zdeňka
Trošky, Vítězslavy Klimtové a dalších osobností
v Informačním středisku
Pokud se Pohádkového dne v Telči zúčastníte, vezměte si s sebou hrneček ke slévání vod (vodu ze své řeky,
potoka, studánky, rybníka atd. s sebou) a k tomu vymyslete krátký slogan vztahující se k Vašemu místu
či městu. Vzorky vod v popsaných láhvích si odvezou
zástupci z Agentury Dobrý den z Pelhřimova. Od 8:00
do 17:00 h bude na náměstí Zachariáše z Hradce probíhat
Pohádkový jarmark s šumavskými řezbáři.
Na akci srdečně zve
Pohádková Telč

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou a města
se zúčastnili dne 22. 2. 2006 maškarní veselice v Domově
důchodců v Budíškovicích. K tanci a poslechu hrála
hudba Dolák – Nekula. Veselé odpoledne se nám všem
moc líbilo a tímto chceme poděkovat, že nás na Vaše akce
vždy pozvete. Vždy se dobře pobavíme a opět se těšíme
na další setkání. Děkujeme.
pracovnice PS Dačice

Velikonočních bohoslužby
v Kostelním Vydří:
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Velikonoční vigílie
Boží hod velikonoční
Velikonoční pondělí

13. 4. v 19:00 h
14. 4. v 17:00 h
15. 4. v 21:00 h
16. 4. v 8:00 a 10:00 h
17. 4. v 8:00 h
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Nábor pracovníků
V souvislosti s rozvojem našeho závodu bychom chtěli zpracovat databázi zájemců o práci ve firmě
TRW-DAS, kteří mají technické
vzdělání. Zájemci o zaměstnání by měli vyplnit dotazník,
který je k dispozici na vrátnici TRW-DAS, Strojírenská
č. 160 III Dačice.
Jsme si vědomi, že v osobním dotazníku jsou uvedena některá citlivá data, a proto v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. osobní data uchazečů použijeme pouze
pro potřeby náboru pracovníků, pokud nám vyplněním osobního dotazníku poskytnou souhlas s uložením
a zpracováním dat.
Ing. Petr Havlík, manager HR & HSE

Město Dačice nabízí prodej volného bytu

Jedná se o byt č. 13, 2+1, I. kategorie
ul Dlouhá č. p. 427/V
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 64,9 m2
Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené
a zřetelně označené obálce:
Neotvírat – prodej neobsazeného bytu č. 13,
v č.p. 427/V
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice nejpozději
do 28. 4. 2006 do 9:00 h
Stanovená kritéria výběru:
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny,
která musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši 616.550 Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis
žadatele (žadatelů),
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených
kritérií výběru
Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na
budoucí kupní cenu ve výši 20.000 Kč v hotovosti na
pokladně MěÚ v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy
bude zaplacená jistota odečtena z kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo
nepodepíše kupní smlouvu do jednoho měsíce po
schválení prodeje zastupitelstvem města, zaplacená
jistota na budoucí kupní cenu se nevrací. Zájemcům,
kteří nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena .
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout o tom,
zda některou z doručených nabídek přijme, či nepřijme
žádnou z nich.
Informace podá bytový odbor nebo odbor správy
majetku Městského úřadu v Dačicích, Krajířova 27/I,
tel. 384 401 234, nebo 384 401 227.
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Stanovení podmínek pro podávání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání
Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon) stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2006 - 2007.
Termín pro podávání žádostí: 3. 4. 2006 – 12. 4. 2006
Den otevřených dveří:
MŠ Bratrská 177/I, Dačice
MŠ Sokolská 163/V, Dačice
MŠ B. Němcové 444/V, Dačice
MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice
MŠ Bílkov 99
MŠ D. Němčice 15
Místo a doba pro podání žádosti:
MŠ Bratrská 177/I, Dačice
MŠ Sokolská 163/V, Dačice
MŠ B. Němcové 444/V, Dačice
MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice
MŠ Bílkov 99
MŠ D. Němčice 15

4. 4. v 8:00 h
7. 4. v 8:00 h
3. 4. v 8:00 h
5. 4. v 8:00 h
5. 4. v 8:00 h
3. 4. v 8:00 h
10:00 – 16:00 h
10:00 – 16:00 h
10:00 – 16:00 h
10:00 – 16:00 h
12:00 – 15:00 h
12:00 – 15:00 h

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2006/2007
budou umístěny na vývěskách mateřských škol a na webových stránkách školy - www.msdacice.cz. Veřejnost
bude informována i prostřednictvím místního tisku a rozhlasu.
Mgr. Hana Švarcová

PENZION CHYTROV
Brandlín u Studené

RESTAURACE, UBYTOVÁNÍ
www.notas.cz

restaurace po zimní přestávce opět
otevřena od 9. dubna
Po – Čt
Pá – Ne

16:00 – 21:00 h
12:00 – 21:00 h

****************************************

rodinná rekreace, školení, firemní akce,
oslavy, svatby...
***************************************

15 km od Dačic směr Studená,
za vesnicí Brandlín odbočit doprava
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Jaro?!?
Tak nevím. Když jsem psala článek do minulého čísla
o přikrmování vodních ptáků, říkala jsem si, jestli to není
pozdě. Nebylo. Ptáci už sice měsíc zpívají, ale jaro ne a ne
přijít. Ještě nekvete ani lýkovec! O sněženkách, bledulích
a žlutých talovínech ani nemluvě.
Je to už smutné, ale musíme být optimisté, jaro snad
přijde! Jediné, co svědčí o nadcházejícím jaru je to, že
se na slunných místech objevují na jívách "kočičky". Ptáci
už by měli začít
hnízdit, ale stále je
zima, nemají co jíst.
Ještě je chvilku
opatrně přikrmujte
a těšte se, že nám
potom za to krásně
zazpívají. Ještě bych
Vás chtěla poprosit
jménem ptáčků, kteří hnízdí v keřích
a starých stromech: buďte k nim laskaví a nekácejte
zbytečně staré stromy a nechte jim na zahradě i nějaký ten
keříček, třeba i nestříhaný. Vždyť žádný keř ani strom
neroste až do nebe!!!
Milena Kráľová, ČSOP "Vysočina"

Městské kulturní středisko, Základní umělecká
škola a Kruh přátel dačického dětského sboru

„VÍTÁNÍ JARA“
koncert dětských pěveckých sborů ZUŠ Dačice
v neděli 2. dubna v 18:00 h v sálě MěKS

GLOBE: „Únor bílý…“
Únor se od ledna moc nelišil. Leda o málo mírnějšími
mrazy a jedním výraznějším oteplením. Z únorového
počasí naši předkové s oblibou odvozovali předpovědi pro
úrodu toho roku. Ta by měla být letos alespoň na Vysočině skvělá, protože sníh slezl nanejvýš na jižních
mezích. Pole tedy budou silná. Je to zejména proto, že
trvale ležící sníh představuje nejpodstatnější obohacení
podzemních zásob vody během roku.
Stejně tak zvěř vydrží krutou zimu hlavně díky
zásobám tuku z podzimu. Pozdější přikrmování je ovšem
také nezbytné, zvláště brání-li sněhový příkrov přístupu
k zemi. Ani ptactvo se bez lidské pomoci neobejde.
Z malého průzkumu nám vyšlo, že rodiny, které mají
zahradu, a tudíž k přírodě blíže, cítí za ni zřejmě větší
zodpovědnost a instalují u svých domů krmítka pro ptáky
ve větší míře (na vesnicích většina), než obyvatelé
paneláků a bytovek (10 – 20 % bytů). Zajícům v lesích
patrně nikdo nesype, takže se postupně přibližují zejména nechráněným stromkům dosti nebezpečně, jak
vidíme při pohledu z okna naší školy. Prvním únorovým
mezníkem jsou tradičně Hromnice (2. 2.). Ty letošní byly
jasné. To mnohé vysvětluje, protože: „Svítí-li slunce na
Hromnice, bude zimy o šest neděl více.“ Svatá Agáta
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a svatá Dorota nepřipouštějí jiné možnosti: Jedna i druhá
„bývá na sníh bohatá.“ A vskutku – kolem těchto dvou
dnů (5. a 7. 2.) připadlo. Nepamatujete si, jak bylo 9. 2. ve
čtvrtek na Apolenu? Podle našich záznamů kolem nuly
a na obloze stoprocentní stratus, což nevylučuje, že tato
byla zase jednou „v mlhu zahalena.“ Začínalo tak teplejší
období, které přineslo větší množství sněhu (do 12. 2.)
a následnou oblevu, při níž jsme po dlouhé době ucítili
vůni země. Obavy ze záplav se nenaplnily, protože nad
nulou (a to až kolem 10° C) bylo jenom přes den.
Poslední týden byl opět mrazivý. Podle jedné
zkušenosti má mráz na nastolení sv. Petra (22. 2., -12° C)
trvat dalších 14, podle jiné 40 dní, totéž se praví o sv. Matěji (24. 2., -3° C). Únor se s námi rozloučil svou
nejchladnější nocí (-20° C). Ani tehdy už mráz nebyl
celodenní. Světla povzbudivě přibývá a zima to má
spočítané.
Marek Čermák

Město Dačice nabízí prodej volného bytu

Jedná se o byt č. 5, 3+1, I. kategorie
ul Dlouhá č. p. 422/V
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 65,2 m2
Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené
a zřetelně označené obálce:
Neotvírat – prodej neobsazeného bytu č. 5,
v č.p. 422/V
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice nejpozději
do 28. 4. 2006 do 9:00 h
Stanovená kritéria výběru:
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny,
která musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši 619.400 Kč a podle způsobu vyrovnání kupní ceny.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis
žadatele (žadatelů),
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených
kritérií výběru
Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na
budoucí kupní cenu ve výši 20.000 Kč v hotovosti na
pokladně MěÚ v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy
bude zaplacená jistota odečtena z kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo
nepodepíše kupní smlouvu do jednoho měsíce po
schválení prodeje zastupitelstvem města, zaplacená
jistota na budoucí kupní cenu se nevrací. Zájemcům,
kteří nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena.
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda
některou z doručených nabídek přijme, či nepřijme
žádnou z nich.
Informace podá bytový odbor nebo odbor správy
majetku Městského úřadu v Dačicích, Krajířova 27/I,
tel. 384 401 234, nebo 384 401 227.
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Let do země vycházejícího slunce - VI. díl

Š-16

Oba účastníky rekordního letu čekal přelet do korejského města Hodžu. Vůbec poprvé se při své cestě
ocitli nad mořem. Co se dělo dál, ve svých vzpomínkách
vypráví Matěj Taufer.
„Tady to tak vysadit, myslím si, tak bude konec.
Motor jde ale dobře a je hezky. Máme asi 3 500 metrů
výšky a viditelnost je výborná. K Hädži to je nejvýše
70 km, budeme tam za chvilku. Pak ještě skok přes moře
a jsme v Japonsku. Z přemýšlení jsem byl najednou
děsivě vyrušen. Jako vodotrysk se kolem rozprskla voda
a pára. Teploměr vody skočil na 115° a hned klesl na
nulu. Prasklý chladič! Musíme hned přistát, ale kde?
Skála se rozhoduje přistát přímo na písku mezi skálou
a vodou. Klouzali jsme dolů. Ke své hrůze jsme zjistili, že
zdánlivě hladká pláž je plná velkých balvanů. Už jsme ale
ztratili tolik výšky, že na rozmýšlení nebyl čas. Výfuk už
jiskřil a bylo cítit spálený olej.

V posledním okamžiku Skála uviděl jedinou možnost.
Pokusit se přistát v údolí, kde za sebou ležela dvě políčka,
mezi nimiž byl náhon špinavé vody. Glisádou se sešinul
na samý okraj prvního pole, vyrovnal a dosedl. Pole bylo
oseto rýží, vysokou asi padesát centimetrů. Stonky se
nabalovaly na osy podvozku a letoun se zastavil necelý
metr od náhonu. Zase jedno z těch nepochopitelných
štěstí, která nás na cestě plné nehod přece jen provázela.
Tentokrát to bylo ještě horší, než v Moskvě. Tam
voda jen odkapávala, ale tady byla trhlina po celé délce
od horního okraje až dolů. Skála chtěl přivolat pomoc
z Hädžu. Už měl celého letu až po krk. Říkal, že necháme
mašinu rozmontovat a pošleme ji lodí domů. To je tedy
konec. Smůla nás provázela po celé cestě a tohle je pouze
dovršení všech těch nenadálých překážek.
A zase totéž divadlo: ze všech stran se hrne množství
lidí. Objevují se na stráních, přibíhají od tratě i od moře.
Už jsem neměl odvahu ani chuť se s nimi rvát jako
v Číně. Přišel ke mně jakýsi maličký Korejec a spustil na
mě dokonalou angličtinou. Uměl jsem jen německy.
Korejec se představil jako student, trochu německy také
uměl a tak jsme se začali domlouvat. Ukázal jsem
studentovi prasklý chladič a naznačil mu, že letoun
rozmontujeme a odešleme do vlasti.
Ale když jsem se tak díval na trhlinu v chladiči a začal
si ji prohlížet podrobněji, dostal jsem nápad. To kdyby se
tak podařilo zaletovat! Vytáhl jsem kufřík a otevřel ho.
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Mohli jsme si s sebou vzít jen 3 kilogramy osobních
zavazadel. Co to bylo doma lamentování, když jsem
manželce vyházel z kufříku zásobní košile, spodky a dokonce i ponožky a strčil tam maličkou letovací lampu,
pájku a kyselinu. Udělal jsem to tajně, protože jsme
to neměli v seznamu součástí. Jen mě to tak napadlo a ani
Skála, velmi dbalý na to, aby bylo všechno jen a jen dle
předpisů, o tom nevěděl.
Student mi velmi pomohl. Zatím co jsem odmontovával chladič, přineslo několik mužů za studentova
vedení z blízkého bambusového hájku několik kmenů,
z nichž utvořili jakousi labilní kozu. Za pomoci vybraných
mužů se mi podařilo padesátikilový chladič sundat
a položit na zem. Uvědomil jsem si, že nemám vlastně
jednu z nejdůležitějších součástek – plech. Z krytu ho vzít
nemůžu, nádrže také rozřezat nelze, ale vzpomněl jsem si,
že v každé benzinové nádrži je síto s prodlouženým
plechovým nástavcem. Kapesním nožem jsem se do toho
pustil. Nůž jsem sice zničil, ale kousek plechu byl
na světě. Opatrně, kousek po kousku, aby ani kapka pájky
neupadla, jsem zalepoval celou trhlinu. Vůbec se nepamatuji kolik hodin to trvalo.
Chladič byl opraven a provisorně zvednut na své
místo. Jaké to bylo napětí, když jsem do něj lil vodu.
Netekl! Budeme moci odstartovat! Jenže rýže je příliš
vysoká, bude ji nutné posekat. Za chvíli student přivedl
majitele políčka a netrvalo dlouho, pole bylo posekáno.
Jelikož jsme neměli japonské jeny (Korea byla tehdy
obsazena Japonskem) nabídl jsem majiteli dolary. Student
nám řekl, že máme dát pouze jeden dolar za celou úrodu.
Nabízel jsem mu dva, ale Korejec jen vrtěl hlavou a přijal
jeden. Strčil jsem tedy druhý dolar do ruky jeho děcku.
Bylo to přijato jásotem a velkým tleskáním.
Půda byla ale měkká a těžko by se na ní startovalo.
Požádal jsem studenta aby vybral několik lidí, kteří by
se pokusili pole trochu ušlapat. Sotvaže pochopili co chceme, spojili se v řady a začali za sebou celé pole šlapat
bosýma nohama. Několik set lidí šlo vedle sebe, jedni
podél, druzí za nimi napříč a za chvíli bylo pole jako mlat.
Naše letadlo potřebovalo k tomu, aby se dostalo do vzduchu, nejméně tři sta metrů a pole bylo přesně sto dvacet
kroků dlouhé a šestnáct široké. Kdyby bylo možno
překlenout asi metr široký a po pás hluboký příkop plný
vody, snad by mohl letoun na druhém poli start prodloužit
a vzlétnout.
Během další hodiny byl postaven šikmý násep před
náhonem. Ovšem nyní záleželo ještě na Skálovi. Přijel až
večer těžce unavený. K nejbližší stanici to bylo „jen“ 18
kilometrů. Domluvil se s letištěm v Hädžu, že zítra
přijedou mechanici a pomohou letoun rozložit a postupně
převést na nádraží. Ubezpečil jsem ho, že nic se rozdělávat nebude – odstartujeme. Skála obdivoval práci na
chladiči i na poli, ale naprosto odmítl startovat. Ne! Skála
byl jako skála! Ale konečně, snad aby měl pokoj,
připustil, že si to rozmyslí a ráno mi řekne.“
Jak se pilot rozmyslel? Bude Š-16 pokračovat v letu?
To si všichni zájemci přečtou v dubnovém čísle.
Vlastimil Kolomazník, letecké muzeum
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stroji a absolvují zajímavou besedu se členem KRNAPU.
K programu kurzu patří i večírky, soutěže a diskotéky.
Že se na běžkách dá řádně unavit, ale i dobře pobavit,
se všichni přesvědčili při celodenních výletech na Martinovku nebo na Labskou boudu. No a na závěr kurzu
se konají tradiční závody ve slalomu, sjezdu a běhu.
Nakonec se to všechno sečte a vyhodnotí se tzv. trojkombinace.
Potom už zbývá poslední den, sbalení zavazadel
a cesta domů. Mnohým se ani nechtělo a možná že budou
příští rok loudit, abychom je vzali s nynějšími šesťáky,
kteří vzhledem k většímu počtu zřejmě pojedou na dva
běhy. Tak ať žijí naše jedenácté hory 2007.
Výsledky nejlepších lyžařů v Sedmidolí 2006:

Lidé, kteří navštěvují naší školu říkají, že se jim
tvorba našich žáků moc líbí. Proč ji tedy nepředstavit
i ostatním? A třeba v pravidelném obrázkovém okénku.
Snad Vás potěší. S letošní dlouhou zimou se loučíme
prací Kristýny Černochové, žákyně 6. B, která ve svém
světě fantazie objevila Mrazivce Fujavce.
Romana Čurdová, ZŠ Komenského

Úspěch v olympiádě
Ve středu 1. března 2006 reprezentovala žákyně Věra
Šimánková z IX. A ZŠ ul. Komenského Dačice v okresním kole olympiády v českém jazyce. Soutěže v Domě
dětí v Jindřichově Hradci se zúčastnilo 22 škol
z Jindřichohradecka, Třeboňska a Dačicka. Soutěžily jak
základní školy tak i víceletá gymnázia. Úkoly byly
obtížné, přesto nám Věrka udělala velikou radost, protože
se umístila na 5. místě ze všech přítomných škol. 1. a 2.
místo obsadili studenti hradeckého a třeboňského
gymnázia, takže naše reprezentantka byla na 3. místě
v hodnocení základních škol. Věrka je šikovná dívka a my
jí za vzornou reprezentaci děkujeme.
Mgr. Jitka Stavělová, ZŠ Komenského Dačice

Hory byly zase naše
Již podesáté se žáci sedmých tříd ze ZŠ Komenského
Dačice zúčastnili lyžařského kurzu. Po zkušenostech
z minulých let se místem konání lyžařského výcviku opět
stala bývalá chata MD v Sedmidolí nad Špindlerovým
Mlýnem. V překrásném prostředí s nádhernou vyhlídkou
na areál ve Svatém Petru a na Medvědín se 45 žáků
pod vedením zkušených instruktorů začalo seznamovat
se základy sjezdového a běžeckého lyžování nebo se
v nich zdokonalovat. A protože mezi mládeží je stále
populárnější snowboarding, nesměl samozřejmě chybět
ani tento adrenalinový sport. Díky instruktorce Ireně
Pekárkové, si každý účastník mohl alespoň dvakrát
vyzkoušet svoje nadání pro jízdu na „prkně“. Při začátcích
je vždy hodně veselo, o pády není nouze, ale díky sněhové
měkoučké peřině to vůbec nebolí a ani to moc nestudí.
Během týdne se při výcviku střídají sjezdovky, běžky
a snowboardy, žáci se naučí základům mazání a údržby
lyží, seznamují se s novinkami v lyžařské výzbroji a vý-

Slalom
1. Doležal Patrik
2. Neuvirt Filip
3. Žaloudková Lucie
4. Chvátal Tomáš
5. Chvátal Patrik
Běh na lyžích
1. Chvátal Tomáš
2. Jindra Tadeáš
3. Chvátal Patrik
4. Žaloudková Lucie
5. Švorc David

65,8
67,0
68,7
68,7
71,2
6:44,9
7:37,2
7:47,8
8:09,7
8:23,1

Sjezd
1. Doležal Patrik
2. Jindra Tadeáš
3. Neuvirt Filip
4. Straka Michal
5. Chvátal Patrik
Trojkombinace
1. Doležal Patrik
2. Jindra Tadeáš
3. Chvátal Tomáš
4. Chvátal Patrik
5. Neuvirt Filip

26,0
26,8
26,9
27,5
27,5
9
9
9,5
11,5
17

Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

VII. ročník florbalového přeboru
ZŠ Komenského
Obliba florbalu v České republice stále roste. Jistě
k tomu přispívají výsledky naší reprezentace, ale hlavní
příčinou je poměrně levné vybavení florbalistů. Na naší
škole se již tradičně hraje přebor školy mezi třídami a na
konci halové sezóny se utkávají nejlepší družstva
mladších a starších žáků v přeboru školy. Zápasy mají
velice dobrou úroveň a jsou hrány s velkým zápalem
a nasazením. Letos se v kategorii mladších žáků nekonalo
překvapení. Sedmáci přehráli jednoznačně šesťáky
ve dvou zápasech 14:2
a 11:4. Nejlepšími
střelci se stali Tadeáš
Jindra s 9 brankami,
Patrik Chvátal dal 6
a Radek Jakubec 5 branek. Ve starších žácích
po dlouhé době vyhráli
osmáci nad deváťáky
4:1 a 10:4 a jejich
výkonnost je dobrou
předzvěstí pro příští
florbalovou sezónu. Pověst výborného střelce
potvrdil Prokop Ferdan, autor 5 branek a hned za ním
se prosadili Vojtěch Habr se 4 a Martin Toman se 3
brankami.
Mgr. Pavel Novotný
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Město Telč
zveřejňuje záměr

Pronájmu části nebytových prostor
v budově č.p. 330 v Masarykově ulici
v Telči (poliklinika).
Stanovené podmínky pro uzavření nájemní smlouvy:
¾ doba nájmu od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2016
¾ pronájem nebytových prostor jako celku
¾ garance zachování stávajícího rozsahu
zdravotnických služeb
¾ minimální cena pronájmu 500 000 Kč/rok
Písemné nabídky budou přijímány na podatelně
Městského úřadu Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10,
v zalepené obálce zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – pronájem nebytových prostor
poliklinika Telč“
Uzávěrka nabídek je 14. dubna 2006 do 12:00 h
Nabídka musí obsahovat: Jméno a příjmení, RČ
(název a sídlo, IČ) a vlastnoruční podpis žadatele,
oprávnění k podnikání v uvedeném druhu činnosti.
Informace: Ing. Lenka Komůrková, vedoucí
finančního odboru MěÚ Telč, tel. 567112451.
Město Telč si vyhrazuje právo odmítnout všechny
doručené nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu se žádným žadatelem a veřejnou nabídku zrušit.

Proč jít do knihovny v dubnu?
Dvacet čtyři hodin denně je pro vás knihovna otevřená na www.mkdac.cz. Všechny příznivce cestopisných
vyprávění zveme ve středu 5. dubna v 17:00 h do knihovny na tradiční vyprávění maželů Kasalových z Dačic
– VELKÁ TÚRA TURECKEM. Tentokrát o horách
i tajuplných údolích tureckého vnitrozemí, o podzemních
městech i o sultánském paláci, o skalních chrámech i slavných mešitách, o ženách zahalených, i o břišních tanečnicích, o Bosporu i Dardanelách, o návštěvě Tróje a dalších antických památek a mnohém jiném. Vše jako
obvykle, s mnoha obrázky.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Školení základů práce ICT
pro veřejnost (pro úplné začátečníky)
Přihlásit se může každý, kdo se potřebuje seznámit
se základy práce s počítačem, naučit se základy práce
v textovém editoru, potřebuje si udělat tabulku a chce
se orientovat na internetu. Školení bude probíhat vždy
druhé úterý v měsíci, tzn. že k dispozici jsou následující
termíny: 11. dubna, 9. května a 13. června. Navržené
časové rozmezí 14:00 – 17:00 h je možné po dohodě
upravit. Cena školení je 99 Kč za jedno odpoledne.
Přihlásit se je možné přímo v knihovně, telefo-
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nicky (384 422 397, 721 145 265), případně e-mailem
(knihovna@mkdac.cz).
Maximální počet účastníků na jedno odpoledne jsou
podle kapacitních možností v knihovně 3 občané.
Opakuji, že školení je určeno výhradně veřejnosti, lidem,
kteří nemají téměř žádné či minimální zkušenosti s počítačem, seniorům, maminkám na mateřské dovolené,
všem, kteří si chtějí rozšířit své dovednosti. Jedná se
o základy práce s počítačem.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Knihovna dále nabízí:
Veřejnost má k dispozici v knihovně i v dubnu následující databáze:
• ASPI – elektronická sbírka zákonů je průběžně doplňovaná a aktualizovaná. Spolehlivý pramen všemožných zákonů, vyhlášek a nařízení.
• ANOPRESS – v této mediální databázi najdete texty
z novin a časopisů, přepisy rozhlasových a televizních
pořadů a texty vybraných zpravodajských a informačních serverů. Databáze je denně aktualizovaná.
• EBSCO - databáze je v angličtině a přináší plné texty
článků z časopisů a ze sborníků pro humanitní a společenské obory.
Přístup do všech databází je pouze za úhradu přístupu
na internet, tzn. 0,50 Kč za 1 minutu připojení.
Do všech škol byla zaslána nabídka literárních besed
a lekcí knihovnicko informační výchovy. Cílem lekcí je
naučit děti orientovat se v encyklopediích a v knihovně
a pracovat s informacemi. Všichni učitelé tak mají
možnost vybrat si, telefonicky či mailem se domluvit
a s dětmi do knihovny přijít. Pokud se někomu nabídka
do rukou nedostala, najde ji na webových stránkách
knihovny ve službách pro školy. Během dubna se také
naše knihovna připojí ke kampani na podporu četby
„Rosteme s knihou“. Bude probíhat po celý duben v dětském oddělení a má dvě části. Výtvarnou – NAVRHNOUT LOGO KNIHOVNY a literární. Ta bude spočívat
v tom napsat krátké doporučení, úvahu či reklamní
slogan na podporu četby – PROČ ČÍST? Mohou se jí
zúčastnit všichni čtenáři dětského oddělení knihovny a na
10 vylosovaných čtenářů čekají hodnotné odměny.
Slosování proběhne ve středu 3. května v 15:00 h.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Firma Levné knihy
oznamuje svým zákazníkům, že
od 30. března 2006
bude prodejna levných knih v Dačicích přemístěna
na Palackého náměstí č.p. 4
(budova MěKS – bývalé bistro)
těšíme se na Vás v nových větších prostorách
Přijďte si nakoupit knihy za nejnižší ceny
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Únorové přírůstky knih
v Městské knihovně v Dačicích
Pro každého něco:
9 Ďáblův pancíř (Leo Kessler) – na podzim 1944
se pluk SS Wotan stal „Vůdcovou údernou brigádou“,
elitní jednotkou německého wehrmachtu. Když
spojenecká vojska stála před německým „posvátným
městem“ Cáchami, mají tito vojáci za úkol město
udržet za každou cenu.
9 Dům nad strží (Marcia Willettová) – příběh o životě, smrti a naději, která nikdy neumírá, napsaný
ve stylu oblíbených románů Rosamundy Pilcherové,
potěší čtenáře košatým dějem s mnoha překvapivými
zvraty i barvitým vylíčením přírody romantického
anglického pobřeží.
9 Neposkvrněné početí (Anna Hesová) – Román z 50.
let 20. st. Patnáctiletá dívka Jana se narodila svobodné
matce, kterou zajímá jen kariéra a muži. Dospívající
dívka nemůže počítat s její láskou, vstřícností ani
účastí a ve zranitelném období náctiletých, nemá
nikoho, komu by se mohla svěřit či poprosit o radu.
A tak v mylném domnění, že vše zvládne sama,
a v panické hrůze, aby nebyla pranýřována a vystavena posměchu i pohrdání spolužáků zatají, že byla
při jednom večerním návratu domů v místním lesíku
znásilněna.
9 Smrtící intriky (Arnaldur Indridason) - kriminální
thriller z Islandu, který se čte jedním dechem. Vztah
dvou žen vyústí v brutální vraždu manžela jedné
z nich.
Pro poučení a zábavu:
9 Vyhnání (Peter Glotz) - kniha líčí historii s krvavým
vyústěním. Mluví se tu o několika národech sdílejících stejný kus země: O Češích, Slovácích,
Němcích, Židech, Rusínech, Polácích a Ukrajincích,
kteří žili v českých zemích. Vedle vylíčení konce
nacistického běsnění je v knize prezentován i náhledný odsun Němců po skončení války.
9 Malá ilustrovaná encyklopedie zeměpisu – publikace s překrásnými fotografiemi, podrobnými
mapami a aktuálními fakty. Je doplněna souhrnnými
tabulkami o rozloze, počtu obyvatel, měně, vývozu,
státním zřízením, jazycích a náboženství jednotlivých
zemí.
9 Želvy v přírodě a v péči člověka (Jiří Zych) - kniha
je určena zájemcům o želvy, jak chovatelům, tak
i všem dalším, kdo mají zájem se dozvědět více
o těchto starobylých zástupcích živočišné říše.
9 Háčkování (Betty Barndenová) - kniha obsahuje
více než 200 vzorů pro háčkování. Jsou přehledně
a srozumitelně vysvětleny, každý provází fotografická
ukázka, popis a názorný nákres.
9 Praktická astrologie v číslech (Simon G. Brown) skvělý a praktický systém východní astrologie pro
lepší využití vašeho potenciálu, efektivnější řešení
problémů, nalezení vhodného partnera a zasvěcenější
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náhled do vašich vztahů, vhodné naplánování důležitých událostí. S. G. Brown je známý odborník
a poradce specializovaný na feng-šuej.
Alena Nováková

Havlíčkovo nám. 102/I
380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/fax: 384 420 292
www.stefl-tour.cz,
cestovka@stefl-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696
Nabízíme léčebné pobyty na Slovensku: Lázně Dudince, Hokovce – hotel Park*** - týdenní pobyt s plnou penzí včetně
léčebných procedur od 4 490 Kč. Autobusové termíny: 1. 5. –
7. 5., 18. 8. – 23. 8., 22. 10. – 28. 10. 2006. Příplatek za dopravu
950 Kč. Při vlastní dopravě zajistíme termín dle požadavku.
Jednodenní zájezdy (vstup + doprava)
1. 4. Aquapark – něm. tropický Karibik
950 Kč
Kultura (vstupenka + doprava):
19. 5. Tři mušketýři – muzikál, ND Praha
950 Kč
20. 5. Cyrano z Bergeracu – ND Praha
460 Kč
28. 7. Rusalka – opera – otáčivé hlediště
910 Kč
Český Krumlov
18. 8. Ženy Jindřicha VIII – komedie –
820 Kč
otáčivé hlediště Český Krumlov
Poznávací a pobytové zájezdy:
12. 4. – 17. 4. Paříž speciál
4 990 Kč
13. 4. – 17. 4. Paříž klasická a královská sídla
3 990 Kč
13. 4. – 17. 4. Florencie a Řím s Vatikánem
4 990 Kč
13. 4. – 17. 4. Řím, Vatikán, Neapol, Vesuv,
5 790 Kč
ostrov Capri
14. 4. – 17. 4. Na skok do Říma a Vatikánu
3 690 Kč
14. 4. – 17. 4. Na skok do Paříže
2 990 Kč
27. 4. – 1. 5. Květinové Holandsko
4 990 Kč
a romantická Belgie
Připravujeme(vstupenka + doprava):
350 Kč
3. 6. ZOO Dvůr Králové n.L.- safari
Myslete na výběr letní dovolené, poslední možnost využití
termínových slev.
Zajištění pobytů i u našich partnerských CK.
Ještě možnost zajištění zimních rekreací
v tuzemsku i v zahraničí

Bližší informace Vám rádi sdělíme v naší CK

TK PODCESTNÝ MLÝN
hledá dobrovolnice, které naučí naše
klientky ručním pracem
(háčkování, pletení, zašívání, drhání,
vyšívání). Vhodné pro ženy na MD
nebo důchodkyně.
Váš profesní životopis zašlete, prosím,
na tuto adresu: TK Podcestný Mlýn,
Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice.
Informace na tel.:
384 420 172, 777 916 271.
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Plán činnosti TJ Velký Pěčín na rok 2006
Hlavním cílem TJ Velký Pěčín je zapojení co největšího počtu lidí všech věkových kategorií a hlavně
mládeže do rekreačního sportu a kulturního vyžití v naší
obci. Po založení této nové organizace v lednu 2006
máme již 75 členů. Z toho 52 členů je ve věku do 35 let.
Všechny naše akce budou přístupné všem zájemcům
o sport a aktivní odpočinek, přičemž počítáme s ohleduplností k majetku obce a TJ. Finanční prostředky
od ČSTV J. Hradec a MěÚ v Dačicích budou šetrně
a efektivně využity k zajištění všech našich akcí.
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Všem výše jmenovaným mladým umělcům gratulujeme k jejich výkonům a učitelům přejeme více takových šikovných a nadaných žáků. A těm nejlepším,
co postoupili, přejeme dobrý tón, hodně dechu, štěstí
a pevné nervy na podiu ústředního kola, které se uskuteční
ve Vysokém Mýtě ve dnech 7. – 9. dubna 2006.
Evžen Mašát, ZUŠ Dačice

Svatba v zámecké kapli

V roce 2006 plánujeme tyto akce:
30. dubna – májová slavnost (soutěž pro děti o ceny,
stavění májky, posezení u ohně, opékání buřtů). Děti budou mít občerstvení zdarma.
17. června – dětský den a akce „Sportuj s námi“
(dětský skákací hrad, různé hry a sportovní soutěže o ceny, každý malý soutěžící dostane malou pozornost, občerstvení a sladkosti por děti zdarma).
9. prosince – mikulášská besídka, děti budou recitovat, zpívat, vyprávět atd., odměnou bude dáreček od Mikuláše, pro všechny děti bude občerstvení zdarma.
Členové a výbor TJ Velký Pěčín

Dačičtí „dechaři“ soutěžili
Pro letošní školní rok byla vyhlášena celostátní soutěž
ZUŠ ve hře na dechové a bicí nástroje. Na naší škole
proběhlo 26. ledna školní kolo, ze kterého do okresního
postoupilo 25 žáků. Okresní kolo se uskutečnilo 7. února
také u nás v Dačicích a kromě našich žáků se zúčastnili
ještě hudebníci ze ZUŠ Třeboň a ZUŠ Jindřichův Hradec.
Po vyčerpávajícím dni, soutěž začala v 9:00 h a skončila
v 17:00 h, poslaly poroty do krajského kola z naší školy
7 soutěžících v kategorii dřevěných dechových nástrojů
a 6 soutěžících v kategorii žesťových a bicích nástrojů.
Krajské kolo se konalo 23. a 24. února v ZUŠ J. Hradec. V oboru příčná flétna soutěžili: Aneta Vybíralová,
Kateřina Pokorná, Helena Maňasová a Vojtěch Trčka,
všichni ze třídy pana učitele Jiřího Nováka. Za své výkony obdrželi 3. místa.
Julie Kučerová (zobcová flétna) získala 1. místo a nepostoupila jen proto, že byla v 1. kategorii, ze které se tradičně nepostupuje. Jitka Koudelková (zobcová flétna) si
vyhrála 1. místo bez postupu, Štěpán Trčka (zobcová
flétna) a Vojtěch Havlík (trubka) získali 2. místa. Všichni
tito žáci jsou ze třídy pana učitele Richarda Šedy.
Tubista Jakub Zeman dosáhl mety nejvyšší a postoupil z 1. místa do ústředního kola, Jan Tomšík (bicí)
obdržel 1. místo bez postupu, oba ze třídy pana ředitele
Milana Kubka. Ondřej Vaněk (pozoun), jdoucí v šlépějích
svého učitele Stanislava Kamínka, převzal diplom za
1. místo a postoupil do ústředního kola. Dalibor Jelínek
(pozoun) dostal za svůj výkon 1. místo bez postupu,
pěkný dárek k jeho 11. narozeninám, a Miroslav Hruška
(lesní roh) získal 3. místo, oba jsou žáky pana učitele
Kamínka.

V sobotu 11. března 2006 se stala zámecká kaple
dačického zámku již po druhé krásným prostředím svatby.
Své ano si zde řekli Petra Nováková z Velkého Pěčína
a Tomáš Dvořák z Dačic.
Mgr. Marie Kučerová

Akce DDM Dačice na měsíc duben
13. 4. Velikonoční dopoledne v DDM – malování
kraslic, výroba dekorací z papíru, textilu…
Začátek v 9:00 h
13. 4. Velikonoční turnaj ve stolním tenise
– od 9:00 h v MěKS, klubovna č. 3.
14. 4. Pletení pomlázek v DDM – od 9:00 h
28. 4. Oslavy Dne Země v Malém Pěčíně. Pořádá
DDM ve spolupráci s Jockey Clubem Malý
Pěčín. Bohatý program, občerstvení…
Začátek ve 14:30 h
Mateřská škola Za Lávkami v Dačicích
a Občanské sdružení "LÁVKY" pořádají
23. 4. 2006 14.00 - 17.00 h

zábavné odpoledne u příležitosti
oslav Dne Země.
V areálu zahrady MŠ Za Lávkami si můžete ověřit svou
zručnost, znalosti o přírodě a občerstvit se. Skákací hrad
zapůjčený od Waldvierttler Sparkasse von 1842 zdarma.
Vstupné je dobrovolné, pouze u občerstvení a některých
stanovišť se bude platit zaláveckými tolary, které lze
opatřit v areálu.
V případě deštivého počasí bude program omezen
v prostorách MŠ.
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Velikonoce v muzeu

Malá statistika dačického muzea
a galerie za rok 2005
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

v roce 2005 navštívilo muzeum 10 515 osob
nejvíce lidí se do muzea vydalo v srpnu: 2 693, nejméně v měsíci lednu: 93
největší denní návštěvnost 5. července: 222 osob
proběhlo celkem 11 nových výstav, z toho 8 velkých
a 3 malé ve výstavní chodbě muzea
připraveno 7 vernisáží s průměrnou návštěvností 88
osob
nejpočetnější účast na vernisáži: 160 (Marie Lamperová - keramika, Miloš Šimánek – obrazy, David
Tichý - šperk)
nejvíce navštívená výstava: „Letadla a svět kolem
nich“ 5 325 lidí
nejpoutavější výstava „Rozumíme zvířatům?“, o chování zvířat s ukázkami skutečných – živých živočichů, doplněna kvízy, hádankami, skládáním puzzle, černým pavilonem, …
nejpoutavější přednáška spojená s promítáním diapozitivů: RNDr. Karel Pecl – „Pralesem, pouští,
savanou“ (o výpravě českých zoologů do jižní Afriky), 50 osob
nejzajímavější doprovodná akce: start horkovzdušného balónu Ing. Zbyňka Daňhela u příležitosti
zahájení výstavy „Letadla a svět kolem nich“ 26.
června v zámeckém parku
Dny otevřených dveří s volným vstupem do expozic
a na výstavy připraveny dvakrát za rok, k Mezinárodnímu dni muzeí 22. května a na Dny evropského kulturního dědictví 10. a 11. září
ve sbírkách muzea je zapsáno celkem 17 749 inventárních čísel sbírkových předmětů, z toho je 1 611
ve fondu galerie; za rok 2005 přibylo 60 nových
inventárních čísel
knihovna muzea obsahuje 7 309 knihovních jednotek

Provoz Městského muzea a galerie
Dačice v roce 2006
Muzeum s galerií je otevřeno pro běžný návštěvnický provoz celoročně:
•
leden - březen, po - pá 9 – 12, 13 – 16 h; pokud
probíhají výstavy, také neděle a svátky 13 – 16 h
•
duben, květen, září, říjen: út - ne 9 – 12 a 13 – 16 h
•
červen - srpen: út - ne 9 – 12 a 13 – 17 h
•
listopad - prosinec: po - pá 9 – 12, 13 – 16 h, neděle
a svátky 13 – 16 h
Kolik u nás zaplatíte?
I. Prohlídka celého muzea včetně výstav:
- plné
- snížené (žáci, studenti, důchodci...)
II. Výstavy
III. Přednášky, besedy
Děti do 6 let mají vstup volný.
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30 Kč
15 Kč
10 Kč
10 Kč

Jaro a Velikonoce přivítáme v dačickém muzeu několika akcemi. Od soboty 1. dubna je ve výstavních
prostorách otevřena tradiční jarní výstava pod názvem
„Vítej, jaro, vítej“.
Výstava přináší přehlídku typických výrobků s jarní
a velikonoční tematikou v různém materiálovém zpracování – kraslice, perníky, pomlázky, výrobky z šustí,
paličkované krajky, keramika, výšivky, přírodní vazby,
aj. Kromě okruhu tvůrců z Dačic a okolí se tentokrát
na jarní výstavě opět setkáme s výrobky ze šustí paní
Marie Janoštíkové z Třebíče a krásnými batikami
Ing. Sylvy Vašinové z Brna. Výstavu doplňuje i tentokrát
prodej kraslic, perníků, keramiky a vystřihovánek.
K jarní výstavě patří i předvádění zdobení perníčků
(Iva Dědková z Budče), ukázka zdobení kraslic odrátkováním, výroba panenek ze šustí (Jitka Vavrušková
z Dačic) či ukázka pletení výrobků z proutí (Karel
Straka z Lidéřovic). Kdo chce získat inspiraci, může
se přijít podívat v neděli 9. dubna odpoledne od 13:00
do 16:00 h (vstupné 10 Kč).
Mgr. Marie Kučerová

„Dejte vejce malovaný“
je název dalšího muzejního
čtvrtku 20. dubna 2006.
Od 16:00 h proběhne ve studovně muzea přednáška
dr. Evy Večerkové z Etnografického ústavu v Brně,
naší přední odbornice na
kraslice, o všem, co se váže k tomuto zvyku malování
vajec, o kraslicích z Moravy i Čech. Vše s názornými
fotografickými ukázkami. Tuto přednášku si určitě
nenechte ujít (vstupné 10 Kč).
Mgr. Marie Kučerová

Dubové podlahy, schody, střešní okna
mob.: 777 788 164

KULTURA
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8. 4. v 19:30 h v Komorním sále MěKS
DEN KOBYLEK
Režie: John Schlesinger
„VÍTEJ, JARO, VÍTEJ!“
Jarní a velikonoční výstava; zahájení v sobotu 1. 4. v 16:00 h
Otevřeno do 8. 5. 2006, denně kromě pondělí
9:00 -12:00, 13:00 - 16:00 h, na Velikonoční pondělí otevřeno.
K prodeji perníčky, kraslice, vystřihovánky, keramika …

MěKS
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7., 8., 9. 4. v 19:30 h
CO JE ŠEPTEM, TO JE S ČERTEM
Film USA s titulky
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 65 Kč
21., 22., 23. 4. v 19:30 h
28., 29. 4. v 17:00 a v 19:30 h
1. 5. v 19:30 h
PANIC JE NANIC
Český film
JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
Mládeži do 12 let nevhodné
Český film
Vstupné 60 Kč
Vstupné 65 Kč

FK

31. 3., 1., 2. 4. v 19:30 h
MOJE LÉTO LÁSKY
Film VB s titulky
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 60 Kč
15., 16. 4. v 19:30 h (v pátek nepromítáme)
JEŠTĚ ŽIJU
s věšákem, plácačkou a čepicí
Český film
Vstupné 55 Kč

MMaG

KINO
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22. 4. v 19:30 h v Komorním sále MěKS
POHLED SPOLEČNOSTI PARALLAX
Režie: Alan J. Pakula
PŘEDVELIKONOČNÍ NEDĚLE V MUZEU
Ukázka zdobení perníčků, drátkování vajíček, výrobky z šustí,
pletení z proutí. Neděle 9. 4. 2006 od 13:00 do 16:00 h
Muzejní čtvrtek
„DEJTE VEJCE MALOVANÝ“
Přednáška dr. Evy Večerkové z Etnografického ústavu v Brně
20. 4. v 16:00 h ve studovně muzea

2. 4. v 18:00 h
JARNÍ KONCERT SBORŮ
Účinkují dětské pěvecké sbory ZUŠ Dačice

7. 4. DJ Ivan Mejsnar
v 16:00 h DĚTSKÁ MAXIDISKOTÉKA
ve 21:00 h OLDIES SHOW

9. 4. v 15:00 h
PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI
Pohádka pro děti
DAP – Divadelní agentura Praha

22. 4. ve 20:00 h
Taneční zábava – hraje HORNET

23. 4. v 19:30 h
„PAŘÍŽANKA“ – ironická komedie
Účinkují herci PKS – Praha

29. 4. ve 20:00 h
Taneční zábava – hraje SECRET

