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Programové prohlášení
Jsme na začátku nového roku, ale také v posledním roce našeho volebního období - zbývá několik
měsíců do konání nových komunálních voleb. A tak je
třeba se pozastavit a zamyslet se nad minulými léty.
Nebudu tyto roky hodnotit z hlediska mezilidských
vztahů, i když je považuji v životě našeho města za
velmi důležité. Myslím si, že k tomuto hodnocení
bude ještě prostor.
V lednu roku 2003 byl všemi hlasy schválen
„Program rozvoje města a místních častí pro roky
2002 - 2006“. V úvodu programu je uvedeno: „Vytváří
tak prostor pro širokou a účinnou komunikaci o dalším
rozvoji našeho města v následujících čtyřech letech
nejen se zastupitelským sborem, ale i s veřejností“.
Dále cituji: „Zastupitelstvo města chápe své poslání
v tom, že bude plnit své předvolební sliby, a že se ve
spolupráci s voliči zasadí o další postupné zlepšování
životních podmínek všech, kdo chápou své místo
bydliště jako svůj domov.“
Program byl ideově sestaven z jednotlivých programů stran, které se zúčastnily voleb. Znovu musím
podotknout, že byl odhlasován všemi hlasy zastupitelů. Téměř dokonalý stav pro konstruktivní řešení
problémů a rozvoje města. Ale bohužel, jak se často
stává, nastoupily negativní lidské vlastnosti –
netolerantnost, nedostatek objektivity, ješitnost. Navíc
se pak v průběhu času promítla do situace i okolnostmi
vyvolaná změna ve vedení města, podávání trestních
oznámení a v neposlední řadě stížnosti na různé
instituce - od těch nejnižších až po ty nejvyšší. A tak
proklamovaná jednota celého zastupitelstva v rámci
shody s programovým prohlášením dostala vážné
„trhliny“. Programové prohlášení je poměrně rozsáhlý
materiál, a tak se budu k jeho částem vracet postupně.
Zastupitelstvo považovalo za jednu z významných
priorit dokončení převodu pravomocí výkonu veřejné
správy na město Dačice jako pověřenou obec. Od
1. ledna 2003 se staly Dačice městem s rozšířenou
působností. To znamená, že se po roce 1960, kdy byl
okres Dačice zrušen, opět vrací větší část kompetencí
okresního úřadu zpět do Dačic.
Naše správní území v sobě zahrnuje přibližně
22 000 obyvatel žijících ve 23 samostatných obcích.
Tato priorita byla splněna v plném rozsahu, ať se týká
samosprávy nebo převodu státní správy. S tímto
naplněním se každý z nás setkáváme při vyřizování
našich záležitostí na městském úřadě. V roce 2003
byla také dokončena rekonstrukce budov „Staré
radnice“ v částce asi 17 000 000 Kč, kterou připravilo minulé vedení radnice. Náklady byly kryty jak
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finančním příspěvkem od státu, tak od města. Rekonstrukci provedla firma Korint s. r. o. z Dačic podle
návrhu ing. arch. Dvořáka. A tak se po 155 letech
vrátila budova radnice ke svému původnímu účelu.
Město tady jako význačný investor, investující z veřejných finančních prostředků, velmi význačně přispívá k udržení zaměstnanosti. Řadu zakázek, větších
i menších, realizovaly na základě výběrového řízení
firmy z našeho města.
Změnou „Územního plánu“ vznikla také v roce
2005 průmyslová zóna pro případnou průmyslovou
výstavbu v prostoru u závodu TRW. Škoda jen, že
město nemá v tomto prostoru ve vlastnictví více
pozemků, pro rychlejší realizaci případné výstavby.
Stále je však volná nabídka komerčních parcel na
sídlišti „Nivy“. Přes všechno úsilí se ale zatím nenašel
žádný zájemce o tento stavební prostor. Věřím, že
s rostoucím počtem obyvatel na sídlišti, se investor
objeví.
Myslím si, že mezi významná aktiva, kterými
region v současné době disponuje, patří poměrně
dobře pracující podnikatelská sféra. V této souvislosti
i v souvislosti s výše uvedeným bych zmínil, že naše
město mělo ke konci roku 2005 – 9,2 % nezaměstnanost, to je 375 z celkového počtu obyvatel
Dačic. Musím říci, že bych byl rád, kdyby se výrazně
snížila. A právě v návaznosti na snahu zvýšit
zaměstnanost je nutné si uvědomit, že pro náš region
má velký význam i rozvoj cestovního ruchu.
Zvyšování úrovně a pestrosti služeb představuje
základ pro tento rozvoj. Podařilo se sice zlepšit
propagaci města i některé služby (stravování,
informační centrum, letní kulturní akce), ale dosud se
nezvýšila ubytovací kapacita, nedokončila se výstavba
koupaliště, značení cyklostezek, veřejné tábořiště atd.
Takže - jak jsem již psal ve svém článku v č. 10/2005
„Cykloturistika na Dačicku“ - vyhledávaným cílem
turistů se můžeme stát, máme k tomu všechny
předpoklady, ale je nutné ještě vyřešit určité „resty“.
(Pokračování v dalším vydání bulletinu Město Dačice
informuje).
Rudolf Hájek
V TOMTO ČÍSLE SE DOČTETE:
Výroční zpráva o poskytování informací
Investice v roce 2006
Elektronická úřední deska
Výběrové řízení na strážníka městské policie
První občánek Dačic v roce 2006
Regiontour 2006
Uzávěrka příštího čísla: 15. února 2006
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RADA MĚSTA – VÝBĚR USNESENÍ
na své 74. schůzi konané 14. 12. 2005 mimo jiné:
•
schválila rozpočtové opatření č. 14/2005, které bylo přebytkové a snížilo výdaje rozpočtu města
o 560,77 tis. Kč a současně zvýšilo příjmy
o 7.078,73 tis. Kč
•
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
garáže č. 6 u bytového domu na Nivách č. 161 –
165 od 1. 1. 2006 na dobu neurčitou za nabídnuté
měsíční nájemné Kč 360,-•
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu č. 6 v domě č. 304 v Bratrské ulici od 1. 1.
2006 na dobu neurčitou. Nový nájemník nabídl
nejvyšší částku základní složky nájemného.
•
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu č. 26 v domě č. 175/I v Bratrské ulici na dobu
neurčitou. Nový nájemník si byt vylosoval.
•
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu č. 7 v domě č. 164/IV v ulici Nivy na dobu
neurčitou. Nový nájemník si byt vylosoval.
•
vyslovila souhlas s uzavřením smlouvy o pronájmu
bytu č. 12 v domě č. 175/I v Bratrské ulici na dobu
neurčitou. Nový nájemník si byt vylosoval.
•
souhlasila s přechodem nájmu bytu č. 10 v domě
č. 423/V
•
schválila cenový návrh firmy .A.S.A. Dačice na zajištění služeb v oblasti odpadového hospodářství
v roce 2006
•
schválila ceník prací a služeb Technických služeb
Dačice platný od 1. 1. 2006
•
schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování
projektové dokumentace na stavbu bytového domu
s malometrážními byty s firmou F-plan spol. s r. o.
Slavonice za nabídnutou cenu Kč 327.250,-•
schválila smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů
města Dačice s E.ON ČR, a. s., Č. Budějovice,
Jihočeskou plynárenskou, a. s. Č. Budějovice,
a Vodovody a kanalizacemi Jižní Čechy, a. s.
Č. Budějovice
na své 75. schůzi konané 4. 1. 2006 mimo jiné:
•

•
•

schválila rozpočtové opatření č. 15/2005, které
bylo přebytkové a snížilo výdaje rozpočtu město
o 2.000,00 tis. Kč a současně zvýšilo příjmy
o 4.844,61 tis. Kč
vzala na vědomí informace o požární ochraně města
a o činnosti sborů dobrovolných hasičů ve městě
a v místních částech
schválila zadání veřejné zakázky na realizaci stavby
dětského hřiště v ulici B. Němcové
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schválila zadání veřejné zakázky na komplexní
výkon zadavatelských činností na výběr zhotovitele
stavby letního koupaliště
schválila pronájem tržiště na Palackého náměstí
v Dačicích pro pořádání trhů v roce 2006 za nájemné Kč 9.000,-- za konání jednoho trhu s tím,
že se trhy nebudou konat v červenci a v srpnu
schválila ukončení smlouvy o pronájmu nebytových
prostor v domě č. 4/I a 5/I na Palackého náměstí
schválila uvolnění zboží v hodnotě Kč 6.710,-pro propagaci města na veletrhu cestovního ruchu
Regiontour Brno 2006
vyslovila souhlas s ukončením nájemní smlouvy
na byt č. 1 v bytovém domě č. 165/IV v ulici Nivy
a garáže č. 18 dohodou k 31. 12. 2005

Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za rok 2005
V roce 2005 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny 4 žádosti o poskytnutí
informací podle výše uvedeného zákona. Žádostem bylo
ve všech případech zcela vyhověno. V této věci nebylo
proti městu Dačice vedeno soudní řízení. Městu Dačice
nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.
Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel
Macků. Zprávu projednala a schválila rada města dne
18. 1. 2006
Rudolf Hájek, starosta

Tisy
Jak jsme uvedli v červnovém čísle bulletinu, Česká
inspekce životního prostředí provedla na základě
stížnosti pana L. Kloibera šetření ořezu větví tisů
na Havlíčkově náměstí. Svým rozhodnutím, proti
kterému se Město Dačice i Technické služby Dačice
s. r. o. odvolaly, uložila technickým službám pokutu
ve výši 20 000 Kč. Po odvolání se celou záležitostí
zabývalo Ministerstvo životního prostředí ČR a to
konstatovalo, že technické služby ořezaly tisy podle
projektové dokumentace, kterou schválil příslušný orgán
ochrany přírody. Provedly tedy činnost dovolenou.
Navíc tímto ořezem trvale nesnížily estetickou
a ekologickou funkci dřevin. Podle znaleckého posudku
je tis schopen se vyrovnat i s velmi radikálním ořezem.
Příčina úhynu tisů na Havlíčkově náměstí tedy není známa. Ministerstvo proto vyhovělo odvolání technických
služeb a Města Dačice a rozhodnutí inspekce o pokutě
zrušilo.
Ing. Karel Macků, tajemník

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 1/2006. Ročník jedenáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady: Ing.
Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon: 384 401
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Investice v roce 2006
V prosinci minulého roku schválilo zastupitelstvo
města Dačic rozpočet na rok 2006. Celkové výdaje města
činí 184 525 900 Kč, z toho běžné výdaje 109 794 900
Kč a kapitálové výdaje dosáhnou výše 74 731 000 Kč.
V této položce jsou zahrnuty především investiční výdaje
na výstavbu a přípravu nových staveb. Co nás tedy čeká
v tomto roce?
Výčet začnu investicemi do bydlení. Na konci roku
2005 jsme zadali zpracování projektové dokumentace
na přístavbu domu s 8 bytovými jednotkami v Bratrské
ulici. Projekční práce budou ukončeny v prvním čtvrtletí
tohoto roku, tak aby se do prázdnin zahájila výstavba
domu. Předpokládané náklady stavby činí 7 500 000 Kč,
které budou hrazeny z příjmů z prodeje obecních bytů.
Do oblasti bydlení lze zařadit i další etapu základní
a technické infrastruktury na sídlišti Nivy. Dokončením
třetí etapy v hodnotě cca 3 500 000 Kč vznikne dalších
dvanáct parcel pro individuální výstavbu rodinných
domků. Za přibližně 600 000 Kč bude vybudováno
a zrekonstruováno veřejné osvětlení v ulici Komenského
a Tyršově a U třech křížů.
Investice do komunikací pro rok 2006 město
připravuje ve výši cca 8 milionů korun. Jedná
se především o rekonstrukci ulice Pivovarské, včetně
vybudování parkoviště s předpokládanými náklady
5 000 000 Kč. Akce je projekčně připravena, je vydáno
územní rozhodnutí, ale stavebnímu povolení na tuto akci
brání odmítavé stanovisko Povodí Moravy a. s. - správce
toku Moravská Dyje. Věřím, že se nám společným
jednáním podaří důvody nesouhlasu odstranit a tuto akci
jejíž projednávání probíhá již od roku 2001 letos zrealizovat.
V hodnotě 1 500 000 Kč bude v Dolních Němčicích
provedena rekonstrukce silnice k „okálům“. Projekt řeší
kromě povrchové úpravy i výškové a spádové parametry
vozovky tak, aby se co možná nejvíce ochránily přilehlé
domy před přívalovými vodami protékajícími při
bouřkách touto uličkou. Necelý milion korun bude stát
povrchová úprava prašného povrchu cesty v Bílkově
podél potoka, kolem budovy občanské komise.
Do rekonstrukce chodníků bude město investovat
cca 1 200 000 Kč. Jedná se o chodník v Jiráskově ulici
u spodního čtyřpatrového panelového domu a chodníky
v ulici Komenského a to od Jiráskovy po Školní ulici.
Nesmím zapomenout ani na přípravu akcí pro příští
období. V letošním roce bude vydáno stavební povolení
na rekonstrukci ulic Krajířovy a 9. května, tak aby tato
akce mohla být v roce 2007 zrealizována. Město
v letošním roce zadá zpracování projektové dokumentace
na celkovou rekonstrukci ulic Červený vrch, ulice
Severní a přilehlých uliček. Projekt bude řešit celý
prostor uliční fronty.
Ochrana životního prostředí je důležitou součástí
investičních aktivit města. V této oblasti město
připravuje v letošním roce plynofikaci místní části Borek
v celkových nákladech 1 500 000 Kč. Dále projektovou dokumentaci na dořešení problémů s odvodem
povrchových vod v téže místní části a její realizaci.
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Necelé dva miliony korun z investičních prostředků jdou
na splátku čistírny odpadních vod v Toužíně, kterou
město v loňském roce muselo odkoupit od Jihočeského
vodárenského svazu. Dále jsme požádali o dotace
na odbahnění rybníků - rybníka Sládek a společně s rybářský svazem rybníka Toužínského.
Oblast vzdělávání a kultury v rozpočtu města zastupují následující akce: dokončení výměny oken v budově
Základní školy v ulici Komenského, zpracování studie
řešení přístavby učeben a tělocvičny u téže školy, jejíž
součástí je i řešení průchodu – chodníku mezi ulicí
Jiráskovou, Komenského s průchodem na Havlíčkovo
náměstí. V budově gymnázia bude zahájena příprava
na rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zařízení
zpracováním projektové dokumentace. V Mateřských
školách budou postupně vyměněny nevyhovující hrací
prvky na školních zahradách a výměna zastaralého
zařízení ve školní jídelně. V oblasti kultury se v letošním
roce vypracuje architektonická a provozní studie Městského kulturního střediska tak, aby bylo dle této koncepce
možno zahájit rekonstrukci objektu.V letošním roce
se bude též nově řešit vstup na nový hřbitov.
Život města dotváří i zařízení pro sport a aktivní
odpočinek. V letošním roce bude v této oblasti realizováno zastřešení tribuny na fotbalovém a atletickém
stadionu v hodnotě cca 4 500 000 Kč. Na Červeném
vrchu v areálu mateřské školy a na přilehlém prostoru
bude v letošním roce vybudováno veřejnosti přístupné
dětské hřiště pro věkovou skupinu od 3 do 11 let.
Na sídlišti Nivy bude vypracována studie prostoru
určeného k rekreaci a sportu, včetně návrhu sportovišť.
Největší a také finančně nejnáročnější akcí letošního
roku je zahájení stavby venkovního koupaliště. Kromě
40 miliónů korun z rozpočtu si město na tuto akci vezme
i bankovní úvěr.
Schválením rozpočtu byly všechny výše uvedené
akce určeny k realizaci v roce 2006. Nyní nás čeká
období výběrových řízení a přípravných prací. Věřím, že
se nám podaří naplánované investice zrealizovat. Některé
z nich částečně omezí v době výstavby i pohodlí občanů
města. Proto bych Vás již nyní požádal o shovívavost a
porozumění. Budeme se snažit, aby tyto nepříjemné
doprovodné efekty byly co možná nejmenší.
Pavel Habr, místostarosta
Město Dačice nabízí pronájem nebytových prostor

Kancelář č. 147 v OCA
ul. Antonínská 15, Dačice II
o ploše cca 37,17 m2, včetně společně užívaných nebytových prostor, tj. schodiště, chodby a sociálního
zařízení.
Informace podají pracovníci odboru správy majetku
MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, tel.: 384 401 228, nebo
384 401 227. Bližší podmínky jsou zveřejněny na
úřední desce nebo na webových stránkách města Dačic
www.dacice.cz.
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Elektronická úřední deska

Názvy odborů

Podle nového správního řádu je městský úřad povinen zveřejňovat obsah úřední desky i způsobem
umožňujícím dálkový přístup, tedy na internetu. Dačický
městský úřad k tomu již několik let využívá internetové
stránky města.
Pro lepší orientaci je úřední deska na webu rozdělena
podle odborů a oznámení jsou vystavována ve formátu
PDF. Ten jednak zachovává vzhled dokumentů a jednak
umožňuje jejich tisk.
Elektronickou úřední desku tedy najdete na adrese
www.dacice.cz, když zvolíte nabídku úřední deska.

Od 1. ledna 2006 byly některé odbory městského
úřadu přejmenovány. Důvodem je zjednodušení především písemného styku občanů s městským úřadem.
Z odboru sociálních věcí a zdravotnictví tak vznikl
odbor sociálních věcí, z odboru územního a stavebního
řízení vznikl odbor stavební úřad, z odboru dopravy
a silničního hospodářství vznikl odbor dopravy, z odboru životního prostředí, lesnictví a zemědělství odbor
životního prostředí a z odboru správy majetku města
odbor správy majetku. Náplně činnosti těchto odborů
zůstaly zachovány.
Ing. Karel Macků, tajemník

Ing. Karel Macků, tajemník

Aktuality
Dubové podlahy, schody, střešní okna
mob.: 777 788 164
Město Dačice nabízí pronájem volného bytu

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

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

m2
m2
m2
m2
m2

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
od 1. 3. 2006 do 28. 2. 2017, s tím ze zájemců, který
si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy
a současně vysloví souhlas se zaplacením neodbydlené
částky předplaceného nájemného předešlého nájemníka
ve výši 109.000 Kč. Nájemné z bytu je věcně usměrňované.
Při podání nabídky složí zájemce jistinu na nabídnutou
částku v hotovosti ve výši 15.000 Kč na pokladně MěÚ
v Dačicích.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 3. 2006
získá ten zájemce, který předloží v zalepené a zřetelně
označené obálce
„NEOTVÍRAT – pronájem bytu č. 1, Dačice 165/IV“
nejvyšší nabídku základní složky.
Konečný termín pro podání žádosti je:
3. 2. 2006 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena
na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1./I,
380 13 Dačice. Při podání nabídky složí zájemce jistotu
na nabídnutou částku v hotovosti 15.000 Kč na pokladně MěÚ v Dačicích.
Více informací na bytovém odboru tel. 384 401 234
nebo na www.dacice.cz
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní
smlouvu se žádným zájemcem

• Výherci soutěže z internetových stránek města
za měsíc prosinec jsou: Tomáš Novotný, Mirka
Marková, Viktor Piler. Správná odpověď zněla:
„Ve Volfířově“. Výhercům gratulujeme.
• Od 5. ledna 2006 pokračuje cyklus přednášek
P. Gorazda z Kostelního Vydří na téma: „Křesťanská víra úplně od základů“. Setkáváme se pravidelně každých čtrnáct dnů ve čtvrtek v 18:30 h
v Domovince.

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 1/06 na obsazení volného místa

strážník městské policie
zájemci se mohou přihlásit formou písemné žádosti
doručené na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
termín podávání žádostí do 15. 2. 2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Požadujeme:
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
schopnost jednání s lidmi
organizační schopnosti
bezúhonnost v dosavadním životě
věk minimálně 21 let
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
Doklady pro řízení:
přihláška (k dispozici na MěÚ v sekretariátu starosty,
nebo na www.dacice.cz)
životopis
čestné prohlášení o bezúhonnosti
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným ze zájemců
nebude uzavřena pracovní smlouva
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První občánek Dačic v roce 2006

Honzík Havránek se narodil v pondělí 2. ledna
ve 12:20 h v porodnici Okresní nemocnice Jindřichův
Hradec. Při narození vážil 2,27 kg a měřil 45 cm.

Gratulace jubilantům
Dačická radnice má hezkou tradici, jejíž počátek
nemohou přesně definovat ani pamětníci a tou je
gratulace občanům, dožívajícím se 80 a více let. Starosta
zasílal jubilantům písemné blahopřání, pokud si to
jubilant či jeho rodina přáli, přišel pogratulovat i osobně.
Obzvláště tato osobní setkání s jubilanty byla nesmírně
příjemnou záležitostí, při níž měli zúčastnění možnost
setkat se možná poprvé osobně se starostou. Při té
příležitosti mu mohli pokládat otázky, na jejichž
zodpovězení měli zájem, neformálně si popovídat o svém
životě i o dění ve městě. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů však neumožňuje provádět vyhledávání jubilantů v evidenci obyvatel a gratulaci ať již
písemnou formou či osobní návštěvou starosty uskutečnit.
Obracím se proto s výzvou na samotné občany, kteří
se budou těchto životních výročí dožívat a rádi by
obdrželi blahopřání od starosty: informujte se na matrice
Městského úřadu v Dačicích. Pokud by Vás při dovršení
významného životního jubilea potěšila tato gratulace buď
starostou podepsaná nebo i osobně vykonaná, sdělte tuto
skutečnost matrikářce, požádat může za jubilanta s jeho
souhlasem i člen rodiny a gratulace bude v dohodnuté
podobě provedena. Věřím, že v této chvályhodné a milé
tradici bude moci naše město i nadále při zájmu občanů
pokračovat.
Eva Pokorná, matrikářka

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 – pondělí 20. února v 16:00 h
cena sk. B (os. auto) – 5 000 Kč
Individuální dálkové kurzy zahajujeme průběžně.
Učebnice a testy zdarma!
Nově – CD s kompletním výukovým programem autoškoly.
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Křest Vlastivědy moravské
Město Dačice společně s Městským muzeem a galerií Dačice uspořádaly dne 12.1.2006 na Státním zámku
autogramiádu u příležitosti vydání již 70. svazku Vlastivědy moravské – Dačicko, Slavonicko, Telčsko. Na řešení finančních nákladů s vydáním knihy se podílela
všechna tři města regionu. Knihu a její autory představil
občanům pan doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.
Při této příležitosti také představila ředitelka muzea
paní Mgr. Marie Kučerová novou knihu „Dačický
vlastivědný sborník, svazek III. 2005“, kterou vydal
Spolek přátel muzea v Dačicích a Městské muzeum
a galerie Dačice s finanční podporou města Dačic.
Přítomní občané pak měli možnost si publikace na autogramiádě koupit a nechat si je podepsat od přítomných
autorů. Obě vydané knihy přispěly k dalšímu poznání
této části jihozápadní Moravy.
Rudolf Hájek, starosta
Město Dačice nabízí prodej volného bytu

Jedná se o byt č. 3, 1+1, I. kategorie,
ul. Dlouhá č.p. 423, Dačice V
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 40 m2
tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle
stanovených kritérií výběru v uzavřené obálce zřetelně
označené:
„NEOTVÍRAT – prodej neobsazeného bytu č. 3
v č.p. 423/V“ na podatelnu Městského úřadu
v Dačicích, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
nejpozději do 27. 3. 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 380.000 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 Dačice, Krajířova 27/I. Po podpisu
smlouvy bude zaplacená jistota odečtena z kupní ceny.
V případě, že zájemce od smlouvy odstoupí nebo
nepodepíše kupní smlouvu do jednoho měsíce po schválení prodeje zastupitelstvem města se jistota 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.
Bližší informace podá bytový odbor – tel.: 384 401 234,
nebo odbor správy majetku – tel.: 384 401 227
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Regiontour 2006
Ve dnech 12.
až 15. ledna se
uskutečnil
na
Brněnském výstavišti již 15.
mezinárodní veletrh cestovního
ruchu Regiontour
2006. Také Jihočeský kraj zde
měl svoji expozici v rámci které
měla i města
Dačice a Slavonice svůj výstavní stánek. Turistické
možnosti
Dačic a okolí zde
prezentovaly pracovnice odboru kultury a cestovního
ruchu Městského úřadu v Dačicích Naděžda Mastná
a Ing. Zdeňka Hrbková.
Rudolf Hájek, starosta

Tříkrálová sbírka 2006
probíhala od 1. do 8. ledna 2006.
Letošní výtěžek z pokladniček,
složenek i bankovních příkazů bude
rozdělen takto: 65% konkrétní
projekty farních a oblastních charit,
10% humanitární pomoc u nás i v zahraničí, 15%
podpora činnosti diecézních charit, 5% činnost sekretariátu Sdružení Česká katolická charita, 5% režie sbírky.
Tříkrálová sbírka se soustřeďuje na konto 369 369369369/0800, v.s. 777 u České spořitelny, a. s. Praha.
Výsledky Tříkrálové sbírky za rok 2006
Obec
Báňovice
Bílkov
Borek
Budeč
Budíškovice
Cizkrajov
Dačice
Dobrohošť
Dolní Němčice
Horní Slatina
Hostkovice
Hradištko
Hříšice
Chlumec
Jersice
Kostelní Vydří
Lidéřovice
Lipolec
Malý Pěčín

Částka
11. 928,50
5. 497,00
1. 890,00
2. 578,50
11. 191,00
3. 373,50
50.096,50
3. 950,00
6. 118,00
2. 465,00
2. 295,00
2. 050,00
6. 990,00
3. 755,00
2. 380.00
2. 032,00
2. 225,00
3. 104,50
5. 264,00
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Manešovice
Ostojkovice
Panenská
Peč
Prostřední Vydří
Staré Hobzí
Toužín
Třebětice
Urbaneč
Velký Pěčín
Vesce
Vnorovice
Volfířov
celkem
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1. 137,00
9. 305,00
2. 092,00
4. 140,00
580,00
4. 292,00
1. 010,00
19. 660,00
1. 200,00
3. 185,00
3. 458,00
1. 060,00
3. 112,00
133. 318,00

Porovnání Tříkrálových sbírek
rok 2006
rok 2005
Dačice
41. 623,00
50. 096,50
okolí Dačic
125. 582,50
133.318,00
celkem
167. 205,50
183.414,50
Jménem charity Domovinka chceme poděkovat všem
koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas ve prospěch
pomoci druhým. Děkujeme všem vám, kteří jste
jakoukoliv formou přispěli k uskutečnění Tříkrálové
sbírky a všem občanům, kteří projevili finančním
příspěvkem svou podporu charitě a službě druhým.
pracovnice Domovinky v Dačicích
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Novoroční pohár
Českomoravská myslivecká jednota, Okresní myslivecký spolek v Jindřichově Hradci - střelecká sekce
Dačice, pořádaly již VII. ročník střelecké soutěže
"Novoroční pohár". Závod se uskutečnil v hezkém
prostředí střelnice Dačice - Zahrádecký les.
Jako každý rok, tak i letos měla tato soutěž dobrou
účast střelců. Samozřejmé je spolehlivé organizační
zajištění celého průběhu poháru. A tak za mrazivého
počasí proběhla další zdařilá akce střelecké sekce Dačice,
s těmito výsledky:
1.
2.
3.
4.

Tomíšek Vladimír, Valtínov
Hrubý Roman, Dol. Radouňka
Pavlásek Pavel, Budeč
Ferdan Miroslav, Dobrohošť
Rudolf Hájek, starosta
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Již tradičně to byl velmi vydařený masopustní průvod.
Následovalo pálení „čarodějnic“ a hned zase stavění máje.
Kácení máje se také neobešlo bez kamarádského posezení.
Děti také nepřišly zkrátka, neboť na závěr školního roku
se uskutečnilo „dětské odpoledne“ s mnoha atrakcemi,
kde jako obvykle byl největší zájem o „skákací hrad“,
bezplatně zapůjčený bankou Sparkasse. Ale bylo zde
i kolo štěstí, střelba ze vzduchovky, překážková dráha.
Pro ty nejmenší pak připravila zábavu paní Leitkepová
z MŠ. V rámci dobré a pro obě strany výhodné spolupráce
se zorganizoval pro ZD sběr kamene. Uskutečnil se také
výlov rybníků, o něž se stará pan Pospíchal. O tenisové
hřiště zase pečuje pan Krejčí. Je toho opravdu hodně,
co dělají nejen pro sebe, ale i ostatní. Přitom se jedná jen
o takové malé shrnutí jejich práce v roce 2005. Závěrem
mi dovolte vám poděkovat a popřát v roce 2006 hodně
zdraví a spokojenosti.
Rudolf Hájek, starosta

Sbor dobrovolných hasičů Dolní Němčice

Máme nový znak

Sbor dobrovolných hasičů D. Němčice patří v našem
regionu k těm nejaktivnějším a nejpočetnějším sborům.
O tom jsem se přesvědčil na výroční schůzi, která se konala 14. 1. 2006. Velmi rád jsem přijal pozvání na setkání
se členy spolku. Byla to také příležitost, jak všem poděkovat za jejich velmi aktivní činnost v roce 2005.
SDH D. Němčice má v obci dvě oblasti působnosti.
Hlavní je pomoc člověka člověku při nenadálých situacích
a ta druhá je společenská. Obě jsou pro občany této místní
části Dačic velmi důležité.
Současný počet členů je šedesát včetně deseti žen.
Potěšující je právě velký počet mladých lidí, což je
zásadní pro budoucnost sboru. Zásahová jednotka zařazena do kategorie JPO - je vybavena základními
prostředky potřebnými pro akci. V posledních dvou letech
se velmi zlepšila materiální stránka. Město uvolnilo také
finanční prostředky ve výši 120 000 Kč na vybudování
sociálního zařízení zbrojnice. Mimo odborných prací ještě
mnoho zůstalo, co bylo potřeba udělat svépomocí a tak se
řízení stavby ujal pan Milan Svoboda. Jak se vyjádřil
starosta „němčických“ hasičů pan Milan Melichar: „S pílí
jemu vlastní“. A když měl pomocníky, jako pana Duška,
Krejčího, M. Straku, F. Havlíka, L. Kulíka, ale i další
nejmenované - podařilo se stavbu zvládnout. Na jaře
zbývá dát budově nový kabát, provést terénní úpravy, a to
hlavní - slavnostní otevření.
S hasiči D. Němčic úzce souvisí i soutěžní sport. Je to
hlavně v požárním útoku družstev. Sportovní oddíl hasičů
má dvě družstva mužů - A, B a jedno družstvo žen.
Družstvo A vybojovalo pěkné 9. místo EXTRALIGY ČR
v Nové Včelnici. Pravidelný trénink je základním
předpokladem pro dobré umístnění. Z důvodu hlučnosti
(motorová stříkačka) je potřeba vyřešit výstavbu cvičné
plochy se sportovním hřištěm. Nyní se už tento problém
řeší, věřím, že nejen ke spokojenosti občanů, ale i soutěžících.
Na závěr jsem si nechal, jak se říká „společenskou
rubriku“. Sbor dobrovolných hasičů v D. Němčicích
připravil pro své spoluobčany i ty nejmenší mnoho akcí.

Konečně má
naše organizace ČSOP svůj
znak a moc
pěkný. Navrhnul a nakreslil
nám jej pan Jiří Albrecht.
Kvůli značnému územnímu
rozpětí činnosti naší organizace to byl poměrně tvrdý
oříšek, se kterým si dačický
výtvarník
hravě
poradil.
Inspirací mu byla socha u pramene Dyje v Panenské Rozsíčce u Třeště. Děkujeme, pane Albrechte!
Milena Kráľová, ZO ČSOP „Vysočina“
(foto Mgr. Jaromír Švarc)

Informace z domu s pečovatelskou službou

Dne 20. 12. 2005 proběhlo v domě s pečovatelskou
službou Vánoční odpoledne. K pestrému programu přispěl
i žesťový orchestr pod vedením pana Stanislava Kamínka
ze ZUŠ Dačice. Zahrál si s nimi i starosta Rudolf Hájek
a všichni byli spokojeni.
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Prevcentrum v Dačicích
Jako každý rok i letos byl leden měsícem hodnocení
uplynulého roku a závěrečných zpráv činnosti Prevcentra,
Sdružení Podané ruce v Dačicích.
Centrum prevence již šestý rok pořádá preventivní
programy sociálně patologických jevů pro žáky a studenty, semináře pro pedagogy a osvěty pro rodiče v regionu J. Hradec.
V uplynulém roce za podpory ministerstva školství
se program rozvinul do hraniční oblasti kraje Vysočina,
rozšířila se spolupráce s externími lektory o témata související se závislostmi jako jsou vztahy a partnerství.
Koncem roku jsme zahájili spolupráci s textařem
a písničkářem panem J. Vodňanským a D. Dobiášem
na kulturně vzdělávacím pásmu pro žáky a jejich pedagogy, který byl realizován na ZŠ Komenského v Dačicích, a který měl velký ohlas.
Programu Specifická prevence v roce 2005 využilo
celkem 12 základních a 18 středních škol, bylo osloveno
2837 žáků, vzdělávacích seminářů se účastnilo 190
pedagogů, osvět využilo 245 rodičů. Bylo zaznamenáno
96 kontaktů a 64 konzultací. Zájem byl o pobytové
adaptační programy, které využily i školy z jiných oblastí
– Prachatice, Telč nebo Jihlava. Služby lze objednat
na tel. 777 916 272, poradnu lze využívat i anonymně
na adrese: prevcentrum.jh@podaneruce.cz.
Božena Havlová, vedoucí

Den otevřených dveří
na SŠ technické a obchodní
Ve čtvrtek 12. ledna 2006, už potřetí v tomto školním
roce, měli zájemci z řad rodičů i širší veřejnosti
příležitost prohlédnout si areál SŠ technické a obchodní
v Dačicích a získat potřebné informace o široké nabídce
oborů, které tu lze studovat.
V souladu s novým školským zákonem č. 561/2004 se
s účinností od 1. 1. 2006 změnil název školy z původního
„Integrovaná SŠ technická a obchodní Dačice“ na současný „Střední škola technická a obchodní Dačice“. Ve
skladbě, zaměření a učební náplni jednotlivých oborů
však k žádným změnám nedošlo.
Během celého dne si školu prohlédly v doprovodu
kompetentních pedagogických pracovníků desítky
návštěvníků. Zaslouženou pozornost budilo především
vybavení nově budovaného CNC centra, učeben
praktického výcviku i učeben odborných - zejména počítačových a jazykových.
Kvalitu jazykové výuky bezprostředně ovlivňuje
instalace nových vyučovacích laboratoří L224 v obou
jazykových učebnách. Moderní polyfunkční sluchátkové
zařízení pro více než čtyřicet žáků umožňuje podstatně
zvýšit intenzitu jazykového vyučování a konverzační
schopnosti studentů. Kromě jiného mohou studenti
konverzovat s vyučujícím ve dvojicích i programových
skupinách s možností automatického odposlechu učitelem. Jazykové učebny byly současně zařízeny novým
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vkusným nábytkem, na jehož zhotovení se podíleli
v rámci praktické výuky truhlářští učni.
Mezi žáky vyšších ročníků základních škol se těšily
největšímu zájmu čtyřleté obory s maturitou, ale i tříletý
obor Truhlář. Rodiče budoucích žáků oceňovali možnost
sportovního vyžití v moderně vybavené tělocvičně, kde
právě probíhal turnaj O pohár ředitele SŠ technické
a obchodní v odbíjené chlapců. Mnohé zaujalo využívání
prostor školní knihovny k relaxaci. Žáci si tu mohou
během delší polední přestávky odpočinout při četbě
časopisů, jejichž výběr reflektuje specifické potřeby
dospívajících čtenářů.
Pokud jste školu prozatím nenavštívili, vězte, že
i v tomto kalendářním roce k tomu bude jistě dostatek
vhodných příležitostí. Zaměstnanci i žáci školy se těší
na shledanou!
Jana Burdová

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ - ŠKOLNÍK
(nástup od 1. března 2006)
Požadujeme:
 vyučen v oboru technického směru
 min. 3 roky praxe v oboru údržba, opravy, provoz
 dobrý zdravotní stav
 bezúhonnost, odpovědnost a spolehlivost
 časová flexibilita
 zkoušky pro obsluhu nízkotlakých plynových kotlů výhodou
 řidičský průkaz sk. B
 komunikační schopnosti
Hlavní úkoly:
 zodpovědnost za provozuschopnost školy
 obsluha plynových kotlů
 zabezpečení pořádku v areálu školy
 domovnické služby
 provádění drobných řemeslných prací
Nabízíme:
 pružná pracovní doba
 platové ohodnocení podle zákona
 příjemné pracovní prostředí
 možnost ubytování na ubytovně
Nabídky včetně životopisu zasílejte do 3. února 2006
Na adresu: SŠTO Strojírenská 304, 380 01 Dačice
nebo e-mail: info@issto.cz, www.issto.cz

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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Let do země vycházejícího slunce – IV. díl
Třetí vyprávění Matěje Taufera skončilo v okamžiku,
kdy letoun šťastně dosedl na letiště v Čitě. Ve čtvrté části
přinášíme jeho další líčení rekordního letu z Prahy do Tokia, který absolvoval s pilotem podplukovníkem Skálou.
„Dobře opatřeni, spokojeni a s přáním mnoha zdaru
jsme druhého dne opouštěli nesmírné území SSSR
směrem na Mukden. Hodinu za hodinou letěl náš letoun
Š 16 s kruhem československých barev na křídlech
i na směrovce. Přemýšlel jsem, co všechno jsme již
vykonali a jak veliký otazník je ještě před námi. Když už
jsme měli startovat z Čity, zjistil jsem, že máme prasklou
olejovou nádrž. Zalepil jsem ji isolační páskou a vyzkoušel na ní veškerý svůj um dobrého dráteníka. Opředl
jsem ji celou drátem tak, jak kdysi drotaři spravovali staré
hrnce.
Co nás nyní čeká? Za námi i nad námi je modré nebe,
ale vpředu se to všechno zdálo hrozivě zasmušilé. Letoun
stále stoupal, protože před námi se táhl obrovský masiv
Velkého Chinganu. Tam prý bývají strašné bouře,
do nichž se žádný letoun neodváží. Už jsme byli
nad nejvyššími vrcholky a nebe bylo stále klidné.
Ta podivná čerň jako by před námi ustupovala. Ale to byl
pouze klam. Náhle jsme se octli před stěnou mraků.
Nebylo myslitelné jít nad ně, protože se táhly až k samému zenitu a pod nimi? Vyloučeno! Ležely až k zemi.
A ještě k tomu v nich občas zasvítilo sinavým bleskem.
Znovu jsme museli sedat tam, kde jsme neměli
co dělat. Znovu za dobrodružstvím. Vyhlédli jsme si veliké pole nedaleko vesnice táhnoucí se svými nízkými
domky do nedohledna. Podle propočtů jsme nemohli být
od Mukdenu dále než nějakých sto kilometrů.
Přistáli jsme hladce, ale co se potom dělo, na to vzpomínám. Představte si, dřív než se zastavila kolečka, hrnuly
se k nám zástupy lidí. Bylo to k neuvěření. Snad během
několika minut se seběhlo několik tisíc lidí, kteří nikdy
v životě letadlo neviděli. Nevím, za co nás pokládali, ale
já sám jsem se cítil jako utopený v lidském moři. Tlačili
se na nás, křičeli a nejhorší bylo, že mnozí z nich měli
dlouhé srpy, jak běželi pravděpodobně s pole. A hned
se pustili do křídel a trupu. Určitě ne v zlém úmyslu,
protože by nás mohli v minutě doslova rozdrtit a letoun
roznést, ale ze zvědavosti. Každý zasekl srp do potahu,
učinil dírku a začal v ní vrtat prstem. Chtěli asi vědět,
z čeho je to uděláno. Nadávali jsme rusky a hlavně česky,
ale nebylo to nic platné. Vzal jsem pistoli a tady ji poprvé
a naposledy užil. Vystřelil jsem dvakrát do země, ale
to na ně neplatilo.
Konečně jsem v zoufalství vzal do ruky stočenou
gumovou pružinu, kterou jsou zajišťována kola podvozku
a mlátil jsem kolem sebe hlava nehlava. Nebránili se, jen
uhýbali. Sotva jsem to na jedné straně vyčistil, už se věšeli na druhé straně na křídla, lezli po podvozku i do sedadel. Konečně přiběhla jakási skupina lidí, kteří
se od domorodců lišili. Bylo mezi nimi i několik cizinců,
většinou Rusů. Jak jsme se dozvěděli, přišli z jakéhosi
blízkého sanatoria, nebo lázní. Ti nám pomohli. Utvořili
kruh kolem letounu, chytili se za ruce a vytlačili dav
do bezpečnější vzdálenosti. Přesto se tu a tam podařilo
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některému Číňánkovi proklouznout mezi nohama našich
ochránců a už měl prst v proseknutém křídle.
Přijela policie. Velitel vzal hned Skálu do auta a odjel
s ním. U letounu zůstalo asi deset mužů ozbrojených
nejen puškami, ale i šavlemi. Spustili na domorodce hrůzu
a ti se už k letounu neodvážili. Počítal jsem rány na
šestnáctce. Bylo jich téměř sto. Ani jsem nedoufal, že mně
na všechno stačí nitě, kalouny a celon. Začal jsem ihned
spravovat za asistence jak tisícihlavého zástupu, tak
i vojáků, kteří přes veškerou důstojnost byli velmi zvědaví.“
Jestli se Matěji Matesovi Tauferovi podařilo letoun
spravit se dozvíme v příštím čísle.
Vlastimil Kolomazník, letecké muzeum

Koupím domek, chalupu nebo byt.
Stav a místo nerozhoduje.
Mob.: 603 442 474

Lékárníci svým pacientům
Chtěli bychom se vyjádřit k současnému mediálně
hojně diskutovanému problému vládou nařízeného snížení
marže lékáren. Žádným firmám nikdo nenařizuje, za jakou
cenu mají své zboží prodávat a jakou mohou mít marži.
O ceně léku rozhoduje na návrh výrobce Ministerstvo
financí. O úhradách ze zdrojů zdravotního pojištění
rozhoduje kategorizační komise Ministerstva zdravotnictví. Lékárna má nařízenou výši obchodní přirážky,
o kterou se dělí s distributorem. Reálný hrubý zisk pro
lékárnu je tedy nyní 15 - 17 % z celkové ceny léku.
Přitom pacient ušetří u léku v hodnotě 100 Kč pouze
2 Kč.
Příjmy veřejných lékáren dlouhodobě stagnují,
zatímco jejich provozní náklady se kontinuálně zvyšují.
Premiérem Paroubkem přislíbená diskuse, která by řešila
koncepční problémy lékárenství v rámci již zřízené
odborné komise, však stále neprobíhá díky tomu, že
ministr Rath její činnost prostě ignoruje. Nezačne-li
ministr Rath s touto komisí spolupracovat, nastoupí
nejkrajnější možné řešení – stávka lékárníků. Vážení
pacienti, proto pokud nastane takováto situace a vstoupíme do stávky, nebude to namířeno proti vám, ale
naopak.
PharmDr. J. Gellnerová
Mgr. J. Makovička
Mgr. H. Neužilová
Mgr. I. Šálková

Lékárna Na Č. Vrchu, Dačice
Lékárna Nemocnice Dačice
Lékárna Na náměstí Dačice
Lékárna Slavonice

Penzijní připojištění Winterthur
Největší švýcarská pojišťovna a PF.
Bezpečné zhodnocení úspor cca 30 % za 5 let.
Státní příspěvek i pro seniory, převody z jiných PF
H. Šimánková, tel.: 384 423 418, mob.: 721 308 727

MÃSTO DA»ICE INFORMUJE

1/2006

Možnosti studia na Gymnáziu v Dačicích
ve školním roce 2006 - 2007
Ve školním roce 2006/2007 bude Gymnázium Dačice
otevírat jednu třídu čtyřletého gymnázia – 1. ročník
a jednu třídu osmiletého gymnázia – primu, každou z nich
pro počet 30 žáků. První kolo přijímacích zkoušek
do čtyřletého i osmiletého gymnázia se koná v pondělí
24. dubna 2006 od 8:00 h v budově gymnázia. Testovanými předměty jsou český jazyk a matematika. Uchazeči, jejichž průměrný prospěch v posledních dvou
ročnících základní školy byl maximálně 1, 2, se přijímací
zkoušky účastnit nemusí a budou přijati na základě
dosažených výsledků během docházky do základní školy.
Přihlášky uchazeči odevzdají na ředitelství své základní
školy do konce února 2006.

Sportovní úspěch žáků gymnázia
Dne 15. 12. 2005
se uskutečnil v tělocvičně ISŠTO Dačice
předvánoční
florbalový
turnaj
chlapců
středních
škol, kterého se
zúčastnila tři družstva z následujících
škol – Gymnázium
Dačice, ISŠTO Dačice a výběr registrovaných hráčů
DDM Jemnice. Pro menší účast družstev se hrálo
dvoukolovým systémem – každý s každým 2x.
Výsledky našeho družstva: 2 vítězství nad družstvem
ISŠTO, remíza a vítězství nad družstvem DDM Jemnice.
Celkové pořadí: 1. místo Gymnázium Dačice, 2. místo
DDM Jemnice, 3. místo ISŠTO Dačice. Každé družstvo
hodnotilo nejlepšího hráče a nejlepšího střelce. Nejlepším
hráčem gymnázia byl Jan Musil, 1. ročník – brankář.
Svými vynikajícími výkony přispěl k celkovému vítězství.
Naším nejlepším střelcem byl Pavel Urbánek z oktávy,
se 6 brankami a 3 asistencemi. Všem hráčům našeho
družstva patří poděkování za vzornou reprezentaci školy.
Další plánovaná sportovní akce je na měsíc leden 2006
– turnaj chlapců v odbíjené, který pořádá ISŠTO Dačice.
Mgr. Naďa Koprová, zástupkyně ředitele

Vánoční besídka
Jako v předchozích letech, tak ani v předvánočním
čase roku 2005 nechyběla na škole v Komenského ulici
Vánoční besídka pro všechny žáky a učitele, kteří se chtěli
společně sejít a strávit příjemné odpoledne před
nadcházejícími svátky. Zatímco v minulých letech, kdy
převážnou část účastníků besídek tvořili mladší žáci
z prvního stupně, se letos sešli spíše starší žáci z tříd
druhého stupně, a proto jsme se také snažili přizpůsobit
jim besídkovský program.
Do tance se mládeži moc nechtělo, a proto jsme
vsadili na oblíbené hry a soutěže, ze kterých plynula
sladká odměna. A tak se žáci snažili při obouvání židlí,
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provlékání provázku pod tričkem, lovení jablka z vody
ústy, při identifikaci různých „pochutin“ se zavřenýma
očima a při dalších záludnostech, které jsme si pro ně připravili.
Zároveň jsme ale neporušili tradici ochutnávání
cukroví, která se vždy těší velkému zájmu, a psaní
Vánočních přání pro sebe i pro ostatní na velký balicí
papír. Každoročně se samozřejmě objevují tužby po
mobilech, počítačích, diskmenech apod., ale stejně tak se
pokaždé najdou opravdu originální přání jako např. dostat
najíst, mít pokoj od školy, najít hezkého kluka nebo přání
ve smyslu je mi to jedno, hlavně že pod tím stromkem
něco bude …
Na druhou stranu se rok od roku častěji objevují přání
najít pod stromečkem živá zvířata, od papoušků a křečků,
přes kočky a psy až po koně. Stále více si také děti přejí
zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, úspěchy ve škole atd.
Mezi přáními pro ostatní se objevila přání lásky,
splněných přání, spokojenosti, peněz, úspěchů, pro kluky
hezké holky a pro holky, aby to s nimi kluci dlouho
vydrželi, deváťákům zdárné složení přijímaček, dětem
šťastnou rodinu a učitelkám pevné nervy a hodné žáky.
Doufám, že jste všichni prožili Vánoční svátky v klidu
a pohodě, že jste dostali od Ježíška to, co jste si přáli,
že se vám daří plnit novoroční předsevzetí, a že ten letošní
rok přinese každému z nás zase něco hezkého, co budeme na jeho konci rádi bilancovat. Těšíme se s vámi
na příjemná setkání u dalších akcí ZŠ Komenského.
J. Doláková, školní metodik

Lidový ples - nejen pro Popelku
Kulturní dům Hříšice
hrají: M-CLUB (z Budkova) a DJ Habáň (rádio Proglas)
11. února 2006 od 20:00 h
bohatý program: předtančení, tombola, soutěže,
půlnoční překvapení...
Předprodej vstupenek
v Lékárně Na náměstí v Dačich (tel.: 732 648 232)

Beseda „Dyslexie“
V prosinci 2005 proběhla v naší škole schůzka učitelů
a rodičů žáků se specifickými poruchami učení( dyslexie,
dysgrafie, dysortografie, ...). Pozvání přijala paní psycholožka Jana Kalvodová, která nás seznámila s podstatou
práce s dětmi s poruchou učení. Výchovná poradkyně nám
přiblížila práci s těmito dětmi ve vyučování a v dyslektických kroužcích.
Z následné diskuse, probíhající za aktivní účasti rodičů, vyplynula nezbytnost intenzivní spolupráce rodiny
a školy a potřeba systematické domácí přípravy. Závěrem
jsme si se zájmem prohlédli výstavku pomůcek k nápravě
poruch učení. Těšíme se na další setkání a dobrou spolupráci.
Mgr. D. Vláčilová,
výchovný poradce ZŠ Komenského
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Na vítězné vlně také ve florbalu

Den otevřených dveří

Po velkém úspěchu v přespolním běhu (vítězství
v okresním i krajském přeboru), dosáhli žáci ZŠ Komenského Dačice dalšího úspěchu a stali se přeborníky
okresu ve florbalu. V hale Slovanu J. Hradec za účasti
7 družstev prošli soutěží bez jediného zaváhání.
Ve skupině A nejdříve porazili Kardašovu Řečici 4:1
a potom loňského krajského přeborníka V. ZŠ J. Hradec
3:1. V semifinále si potom lehce poradili s Kunžakem
7:3 a ve finále se znovu utkali s V. ZŠ J. Hradec. Přestože
se utkání začalo pro nás vyvíjet nepříznivě, nepropadli
naši hráči panice a zlepšeným výkonem obrátili vývoj
ve svůj prospěch na 2:1.
I když výsledek svědčí o urputném boji, byli naši
borci jednoznačně lepší a svého soupeře předčili ve všech
směrech. Obzvlášť to bylo patrné v našem kolektivním
pojetí hry a v herním nasazení, byli jsme výrazně rychlejší
a v závěru jsme soupeře nepustili do tlaku a zápas dotáhli
do vítězného konce. Přestože vítězství je dílem celého
kolektivu, zvláštní uznání si zaslouží Prokop Ferdan, který
byl vyhlášen nejlepším hráčem a střelcem turnaje.
26. ledna jedeme na krajský florbalový přebor do
Č. Budějovic. Pokud se bude dařit hra, kterou jsme
předváděli v J. Hradci, nebudou naši hráči bez šancí
na úspěšné umístění.
Mgr. Pavel Novotný

Pátek třináctého nemusí být nutně špatným dnem.
To potvrzuje i 13. leden 2006, kdy se konal na naší škole
Den otevřených dveří. Prakticky každý zájemce měl
možnost si mezi 14. a 17. hodinou prohlédnout prostory
naší školy, její vybavení, učitele ... Pro návštěvníky z řad
dětí připravili naši učitelé a žáci soutěž, při které soutěžící
plnili na stanovištích v odborných učebnách jednoduché
úkoly. Na každého účastníka čekala v cíli malá sladká
odměna.
V rámci dne otevřených dveří vystoupila i naše
skupina Planet, tentokrát doplněná o Kamila Berana
z IX.A, hrajícího na klávesy. Jsme rádi, že oproti minulým
letům letos opět mezi veřejností o něco vzrostl zájem
o tuto akci.
Mgr. Bohumil Havlík

Netradiční vánoční besídka
22. prosince zažila
škola v ul. B. Němcové poněkud netradiční vánoční besídku.
Pro ni si totiž připravili rockový koncert členové nově
vzniklé hudební skupiny Planet, žáci naší
VIII. B Robert Malý
(bicí) a Michal Sedlák (elektrická kytara). Jejich vystoupení se setkalo s obrovskou odezvou mezi žáky
i učiteli. O tom, co je k tomu vedlo, ať promluví oni sami.
Mgr. Bohumil Havlík
Především bychom chtěli poděkovat spolužákům a paní ředitelce Tomandlové. Náš největší dík však patří paní
učitelce Kubešové, která nám pomáhala. Asi týden před
zimními prázdninami jsme se rozhodli, že pro školu
uspořádáme vánoční koncert, abychom poslední školní
den oživili a žáky i učitele pobavili. Po krátké domluvě
jsme si druhý den přivezli nástroje a po vyučování jsme šli
zkoušet. Nastal den D a my odešli ze třídy, abychom vše
do třetí vyučovací hodiny připravili. Koncert se povedl,
žáci byli spokojeni a to byl náš cíl. Jsme také rádi, že nám
paní ředitelka dovolila něco takového uspořádat a jako
kapele se zviditelnit. Pokud byste věděli o nějakém
baskytaristovi, rádi ho uvítáme. Chceme totiž ve hraní
pokračovat.
Robert Malý a Michal Sedlák, kapela Planet
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Státní zámek v Dačicích přijme
pokladníka - průvodce.
Bližší informace na tel. 384 420 246.

Dům dětí a mládeže v Dačicích
pořádá v měsíci únoru:
3. 2. od 10:00 h

Pytliáda – na kopci nad rybníkem
Vražda. Na programu jsou soutěže
na sněhu, odměny.

13. 2. od 9:30 h

Vyřezávání z kůry – akce pro děti
a rodiče v DDM Za Lávkami

14. 2. v 9:15 h

Výlet vlakem do Urbanče – za dobrých sněhových podmínek zpět na
běžkách. Sraz na vlakové zastávce.
Sebou uzeniny na opékání.

15. 2. od 9:00 h

Keramika – pro děti, které v průběhu roku navštěvují keramický
kroužek v DDM Za Lávkami.

28. 2. od 14:30 h

Dětský karneval – v sále MěKS
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Jaký byl rok 2005 v městské knihovně?
Celkem 22 159 návštěvníků prošlo budovou v Pantočkově ulici, půjčili si rekordní počet knih a periodik
- 80 079, roste počet uživatelů internetu, 24 hodin denně,
7 dní v týdnu můžete navštěvovat naši knihovnu na
www.mkdac.cz.
Přízemím budovy knihovny, které je s výpůjčním pultem srdcem
knihovny, projde každý
den s výjimkou úterý
a víkendu kolem stovky
lidí. Najdou zde širokou
paletu služeb, od možnosti půjčit si knihu,
noviny nebo časopis, přes možnost objednat si knihu
z jiné knihovny, vyhledání titulu v online katalogu až po
přístup na internet, přístup do různých databází (články,
sbírky zákonů,…) či kopírování. Poplatek pro dospělé 140 korun za 12 měsíců se zdá části uživatelů vysoký, ale
zkuste si za to koupit třeba knížku. V roce 2006 se
poplatek zvyšovat NEBUDE. Na obrázku je za pultem
knihovnice Majka Pykalová, před pultem Míša Slavíková,
která má na starosti účetnictví knihovny a péči o knihovny
na vesnicích.
Sejdeme se v knihovně je program komunitní knihovny. Znamená to, že bychom
byly rády, kdyby tyto
pořady
oslovovaly
všechny občany, kterým není lhostejné, co
se kolem nich děje.
V roce 2005 to byla
zajímavá přednáška o přírodním parku Javořická vrchovina, o úpravách zeleně na Havlíčkově náměstí či informace o bytech v Dačicích.
Poslední ladění před přednáškou o úpravách zeleně
na Havlíčkově náměstí.
Zleva místostarosta Pavel
Habr, radní Jana Bisová
a pracovník MěÚ Zdeněk
Valenta.
Akce pro děti jsou významnou součástí práce
knihovny. Shánění nových
knih pro toto oddělení,
protože v poměru k produkci pro dospělé jí vychází málo, příprava nejrůznějších akcí pro děti,
soutěže a malování. Knihovnice Štěpánka Krebsová je kreativní a pro děti stále
něco vymýšlí. Tradiční je spolupráce se školami. Docela
by mě zajímalo, kolik dětí v Dačicích neví, kde je
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knihovna či v ní nikdy nebylo? Na obrázcích vidíte
účastníky Noci s Andersenem a jejich návštěvu nočního
zámku, pohled do letní čítárny při besedě se spisovatelkou
Martinou Drijverovu, ukázku z divadélka Tyláčku při
Pohádkovém dopoledníčku a dílnu ve skládání origami.

Autorská čtení – spisovatelé
a básníci nejsou v současnosti
mediálně hýčkanou skupinou
a jejich autorská čtení jsou akce
spíše komorní. V roce 2005
jsme v knihovně přivítali Vráťu
Brabence a Joea Karafiáta či
Pavla Zajíčka. Svou novou
knihu povídek u nás představil
i Michal Stehlík.

Co zbývá? Ještě toho zbývá hodně a podrobné
informace a další obrázky
najde každý na webu
knihovny. Např. jsme zahájili spolupráci s Domem
s pečovatelskou službou,
pro který jsme připravili
3 pořady, ženám jsme nabídli dílnu s Monikou Brýdovou, zapojili jsme se do celostátních knihovnických akcí
(Březen – Měsíc internetu, Týden knihoven ad.) S velkým
zájmem se setkala beseda s cestovatelem Honzou Vlasákem, který vyprávěl o Albánii.
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Na závěr ohlédnutí za rokem 2005 bych chtěla poděkovat všem čtenářům a uživatelům za přízeň, dětem,
maminkám a babičkám za ušití panenek pro Unicef,
radním a zastupitelům města za podporu činnosti
knihovny, f. Centropen a 2ES Romanu Sedlákovi za finanční dary na nákup nových knih a dovolím si projevit
jedno velké přání.
Aby knihovna mohla nabízet služby na úrovni 21. století, potřebuje větší prostory právě na tyto služby – vzdělávání, volný přístup ke všem knihám, příjemné
uživatelské prostředí, přístup pro handicapované do celé
knihovny, vzdušný a nečlenitý prostor. Současná budova
knihovny je milá, útulná a příjemná, ale pro moderní
knihovnické a informační služby občanům města nevyhovující.
Rozloučím se přáním: ať si něco z té nedávné sváteční
vánoční nálady neseme s sebou po celý rok a ať si najdeme čas a místo pro druhé. Panenky pro Unicef, které
z Dačic odcházely na začátku nového roku, odnesly s sebou i toto poselství.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Něco k poučení i zábavě pro dospělé
Prosincové přírůstky knih v Městské
knihovně v Dačicích
•

Techniky bojových umění (Peter Lewis) – kniha
seznamuje s historickým pozadím čtyř bojových
umění a osloví i čtenáře, který sám tento sport nepěstuje

•

Encyklopedie myslivosti - mimořádné encyklopedické dílo předních českých a slovenských myslivců, zoologů a fotografů

•

Horolezectví – kompletní průvodce skalním lezením
od prvních krůčků po pokričilé techniky záchrany,
s více než 600 nádhernými fotografiemi

•

Stíhač nad Finskem (Eino Luukkanem) – vzpomínky třetího nejúspěšnějšího finského stíhače 2. světové války

•

Se skicákem k mohamedánům (Jiří Chládek) – reportáže známého dačického výtvarníka z cest po Turecku s vlastními kresbami a fotografiemi

•

Pestrý život cyklotrempa (Jan Vlasá) – cestopis
známého trempa po evropských státech

•

O čem sní muži (Olga Sommerová) – soubor otevřených důvěrných příběhů současných mužů

•

Milý člověk Jan Libíček (Josef Petrů) – životopis
známého herce

•

Hry v přírodě s malými dětmi (Dušan Bartůňek) –
inspirace pro volný čas dětmi

•

Anglická čítanka (Jaroslav Culek) – učebnice pro
pokročilé s dvojjazyčnými příslovími a říkadly
Mgr. Zdeňka Chadimová
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Plesová sezóna v MěKS
pátek 27. ledna
Maturitní ples Gymnázia Dačice - oktáva
sobota 4. února

Zemědělský ples
sobota 11. února ve 20:00 h

Country bál
se skupinou MOMENT - country Brno
vstupné 70 Kč
pátek 17. února

Hasičský bál
sobota 25. února ve 20:00 h

Diskoples
DJ Pavel Kasalý
vstupné 100 Kč
úterý 28. února v 14:30 h
Dětský karneval

„Krajem, který máme rádi“ aneb s kresbami
Jiřího Albrechta po jihozápadní Moravě
Pod tímto názvem připravuje dačické muzeum spolu
s dačickým výtvarníkem Jiřím Albrechtem letošní první
výstavu. Koncem loňského roku vydala Muzejní
a vlastivědná společnost v Brně publikaci Vlastivěda
moravská, Dačicko, Slavonicko, Telčsko. Nová výstava
reaguje na tuto publikaci tím, že se vrací do kraje, který je
z velké části obsažen v obecné i místopisné části této
knihy prostřednictvím obrázků Jiřího Albrechta.
Čtenáři mají jistě v živé paměti krásnou knihu Jiřího
Albrechta pod názvem „Kreslířovy tipy na výlety“, kde
nás autor zavádí do zajímavých míst našeho kraje včetně
poutavého vyprávění. Jiří Albrecht vydal knihu v roce
2004, ale tím jeho práce a zároveň koníček neskončil.
Pokračuje dál ve svém putování a malování, a tak přibyla
celá řada dalších kreseb. Dají se počítat na desítky.
Výsledky jeho několikaleté práce můžete vidět právě na
této výstavě.
Muzeum navíc doplní výstavu o část, která bude
věnovaná dřívější podobě míst a obcí prostřednictvím
dobových fotografií z jednotlivých obcí bývalého
politického okresu Dačice. Tento fond má muzeum ve
svých sbírkách díky dokumentační práci prvního ředitele
muzea PhDr. Františka Křížka a pana Františka Valeše
z Telče, kteří prováděli fotodokumentaci v obcích v letech
1956 - 1960. Zároveň se na výstavě dozvíte, jakým
vývojem prošel někdejší Dačický okres od poloviny
19. stol. až do roku 1960.
Výstava bude zahájena v dačickém muzeu v neděli
26. února 2006 ve 14:00 h. Potrvá do 26. března 2006.
Otevřeno: po - pá 9:00 -12:00 h, 13:00 – 16:00 h a neděle
13:00 – 16:00 h.
Mgr. Marie Kučerová

MěKS

MMaG

FK

KINO
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3., 4., 5. 2. v 19:30 h
JESKYNĚ
Akční horor od tvůrců trilogie „Matrix“ s titulky
Mládeži do 12 let nevhodné
Vstupné 65 Kč
17., 18., 19. 2. v 19:30 h
ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY
Film USA a SRN s titulky
Vstupné 55 Kč

11. 2. v 19:30 h
Vtáčkovia, siroty a blázni
Film ČSSR, Francie (1969), režie J. Jakubisko
„Krajem, který máme rádi“ s kresbami
J. Albrechta po jihozápadní Moravě
Zahájení v neděli 26. 2. ve 14:00 h
Otevřeno do 26. 3. 2006
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10., 11., 12. 2. v 19:30 h
HRUBEŠ A MAREŠ JSOU KAMARÁDI DO DEŠTĚ
Česká tragikomedie
Mládeži do 15 let nevhodné
Vstupné 60 Kč
24. 2. v 17:00 a v 19:30 h
25. 2. v 17:00 a v 19:30 h
ANDĚL PÁNĚ
Česká hraná pohádka
Vstupné 60 Kč

25. 2. v 19:30 h
Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý
Film ČSFR (1992), režie: J. Jakubisko

16. 2. v 17:30 h
“Dačický zámek po roce 1945“
Muzejní čtvrtek - PhDr. Jana Bisová:
Studovna muzea

18. 2. v 15:00 h
„Valná hromada
Spolku přátel muzea v Dačicích“
Restaurace u Malínků

29. 1. v 10:00 h pohádka pro děti
„Čertův švagr“
Divadlo Julie Jurištové – Praha
Vstupné 50 Kč

16. 2. v 8:30 a 10:00 h pro MŠ a ZŠ
„Putování za ztracenou kapkou“
hudební pohádka v podání herců Karlovarského hudebního divadla

3. - 5. 3.
„Dačické kejklování“
soutěžní divadelní amatérská přehlídka
s možností postupu na „Divadelní Třebíč + Femad Poděbrady“

24. 3. v 19:30 h
Jakub SMOLÍK - koncert
vstupné 200 Kč

