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Milí spoluobčané,
chtěl bych Vám v tyto dny, kdy
se blíží vánoční čas a konec roku
2004, popřát všechno nejlepší a také
poděkovat. Poděkovat za všechno i za
to, co třeba nevyznívalo z Vaší strany tak úplně pozitivně.
Chtěl bych také, abyste věřili, že slova, která nyní čtete,
pro mne nejsou pouhou zdvořilostní frází. Velmi si vážím
každé Vaší spolupráce, každého nápadu, každého setkání
s Vámi.
Je toho mnoho co bychom cht ěli společně s Vámi řešit. Nalézt společnou řeč, umět diskutovat o věci, přesvědčovat se navzájem a nakonec umět přijmout rozhodnutí
většiny při demokratickém hlasování. Přál bych si, aby
občané našeho hezkého města věřili, že zastupitelé, které
si zvolili, jsou jedni z nich a při svých rozhodováních mají
na mysli prospěch města a jeho občanů. Chtěl bych jim v
tomto popřát hodně sil a poděkovat. Myslím, že negativismus nemám v povaze, ale je pravdou že relativní neúspěchy mě mrzí, tak jako každého z nás.
Podle nedávno zveřejněného průzkumu patří kraj, ve
kterém žijeme k těm místům v České republice, kde lidé
nejen rádi pobývají, ale i zůstávají. Samozřejmě, průzkumy je nutné brát s rezervou (a to i ty, které se týkají
volebních preferencí…), ale přece jen: je to dobrý pocit.
Přál bych si, aby tento dobrý pocit mělo co nejvíce z Vás,
abyste se nenechali otrávit momentálním neúspěchem ať
v osobním nebo společenském životě. Mnoho problémů
se dá vyřešit vzájemným tolerantním přístupem a jak říká
citát: když nemůžeš pomoci, tak neubližuj. Vánoce jsou
svátky všech lidí dobré vůle, jeden druhému chceme
udělat radost a tak mám ještě jedno přání - aby tento krásný zvyk v nás všech vydržel po celý příští rok.
Dovolte, abych Vám všem popřál o vánočních svátcích hodně pohody a radosti s Vašimi blízkými a zároveň
mnoho zdraví a osobních úspěchů v novém roce 2005.
Rudolf Hájek, starosta

O provozovateli dačické nemocnice
rozhodnuto
Celý proces výběru provozovatele Nemocnice Dačice
tak, jak jsem ho na těchto stránkách popisoval, dospěl
8. 12. 2004 ke konečnému určení pořadí. Zastupitelé
města na své 13. schůzi určili trojím hlasováním první tři
místa výběru.
První hlasování bylo o uchazeči, se kterým se začne
jednat o uzavření smlouvy na provozování nemocnice.
Vybrán byl ten, který získal nadpoloviční většinu hlasů
všech zastupitelů. V případě shody by do druhého kola
postupovali uchazeči s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Hlasování v prvním kole dopadlo následovně: nejvíce
hlasů, a to 12, což je nadpoloviční většina, obdržela firma
PP Hospitals a. s. Bratislava. Pro tohoto uchazeče hla-

Zdarma do kaž dé rodiny
Prosine c 2004
sovali Dr. Bisová, Mudr. Blaha, Ing. arch. Dvořák, Habr,
Hájek, Dr. Jindra, Mgr. Němcová, Mgr. Neužilová, Dr.
Stehlík, Mudr. Stoupenec, Mudr. T omandl a paní Vašnovská. Firma Chironax Invest s. r. o. dostala sedm hlasů a to
od pana Antoňů, Bubeníka, Mudr. Fabešové, Hrona,
Obrdlíka, Ing. Štěbetáka a pana T omšů. Dva hlasy, a to
pana Coufala a MVDr. Fabeše získala Okresní nemocnice
v Jindřichově Hradci.
Pro případ, že se s vybraným uchazečem nepodaří
uzavřít smlouvu, určilo zastupitelstvo v druhém hlasování
jako prvního náhradníka Chironax Invest s. r. o. Brno
a pokud by nebyla smlouva uzavřena ani s tímto zájemcem, třetí hlasování stanovilo druhého náhradníka –
Okresní nemocnicí v Jindřichově Hradci.
Firma PP Hospitals a. s. má zájem poskytovat v Nemocnici Dačice zdravotní péči ve struktuře, ve které byla
poskytována doposud. Je připravena rozvíjet i nosný odborný program v konkrétních specializacích, pro které má
tato nemocnice dispozice. Firma založí obchodní společnost v České republice se sídlem v Dačicích. V řídících
orgánech bude mít zastoupení město i stávající management a pracovníci nemocnice. T ato společnost převezme
veškeré stávající zaměstnance.
Rád bych stručně představil členy vedení této společnosti, kteří se budou spolupodílet na řízení Nemocnice
Dačice. Ing. T omáš T varůžek, MBA (1963) předseda dozorčí rady. Je absolventem ekonomické fakulty na Vysoké
škole báňské v Ostravě. V roce 2000 ukončil studia MBA
na T he Nottingham T rend University, Velká Británie. Na
manažerských funkcích ve zdravotnictví působí od roku
1993. Sedm let byl ředitelem okresní nemocnice v Novém
Jičíně. Aktivně se podílel na českoholandském projektu
MAT RA optimalizace zdravotní péče v ČR.
Ing. Věra Prousková, MBA (1964) je absolventka vysoké školy ekonomické v Bratislavě. V roce 2002 ukončila studia MBA na T he Nottingham T rend University,
Velká Británie. Ve zdravotnictví pracuje od roku 1988.
V letech 1999 až 2002 ve funkci ekonomického a personálního náměstka nemocnice v Novém Jičíně a od roku
2002 byla její ředitelkou.
Na závěr bych chtěl popřát nám všem, aby se v novém
roce splnila všechna naše přání a Nemocnice Dačice pod
novým vedením vzkvétala a vzorně sloužila všem našim
spoluobčanům.
Pavel Habr, místostarosta
V TO MTO ČÍSLE SE DO ČTETE:
Nabídky prodeje nemovitostí
Zatupitelstvo, Rada města
Obecně závazné vyhlášky
Plesová sezóna v Dačicích
Silvestrovské zvyky a tradice
Uzávěrka příštího čísla: 15. ledna 2005
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Setkání dačických rodáků

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů v roce 2005

Aktuality
·

Výherci soutěže z internetových stránek města za
měsíc listopad jsou: Mojmír Holec, Horní Slatina,
Luděk Peníška, Dačice, Pavel Havlík, Dačice. Správná odpověď zněla: Ostojkovice.

·

Úřední hodiny v období vánočních svátků zůstávají
s výjimkou posledního dne roku na Městském úřadě
v Dačicích nezměněny. 31. prosince je úřední doba
od 8:00 h do 12:00 h.

·

Změna telefonních čísel v MěKS. Upozorňujeme na
změnu telefonních čísel Městského kulturního střediska v Dačicích. Od 1. 12. 2004 jsou platná tato
čísla: 384 401 278 – kancelář, 384 401 279 – ředitel
MěKS, toto číslo slouží zároveň pro fax.

·

V pátek 7. ledna 2005 provede firma A.S.A. svoz
vánočních stromků. Pokud budou chtít občané Dačic
službu firmy A.S.A využít, žádáme je, aby v průběhu
středy a čtvrtka tj. 5. a 6. ledna 2005 odkládali
vánoční stromky na bývalá stanoviště kontejnerů.

Tříkrálový koncert
Corne tto – barokní soubor ZUŠ Dačice
pod ve de ním Richarda Še dy
Ave Musica Brno
Soubor historických nástrojů Praha
V programu zazní méně známé české barokní koledy
a česká i světová hudba 17. století
za pomoci hudebních nástrojů této epochy.
(zpěv, flétny, cinky, pozaun, dulcin, theorba)
sobota 8. 1. 2005, 17 hodin,
atrium ZUŠ Dačice

Letos se již podruhé sešli v Praze naši rodáci na svém
pravidelném setkání. Přes šedesát krajanů přišlo do budovy Strojimportu, aby se setkali se svými známými, přáteli a představiteli města Dačic.
Jsou nejen z Prahy, ale sjíždějí se i z dalekého okolí.
Je to pro nás milé setkání s lidmi, kteří po tolika letech
mají stále ten krásný vztah k našemu městu a okolí. Je
úplně jedno, jestli se v Dačicích narodili, žili, chodili do
školy, nebo je mají prostě jenom rádi. S našim městem je
spojují vzpomínky na mládí a na vše ostatní. A je toho
mnoho o čem se povídá a na co se vzpomíná. Například
při minulém jarním setkání jsem měl možnost si popovídat s panem Lovětínským z Cizkrajova o jeho životních
osudech. A při podzimním setkání jsem obdržel tyto vzpomínky v písemné formě s názvem „Ročník 21“ . Při přečtení si uvědomíte, jak si osud dokáže s lidmi pohrát. Ale
k těmto vzpomínkám se v našem zpravodaji ještě vrátím.
Bohužel s některými rodáky se již nesetkám, ale vzpomínka na ně zůstane.
Nedílnou součástí našich setkání s krajany je nabídka
propagačních materiálů a knih o našem městě a krajině.
T ohoto úkolu se tradičně ujala paní Mgr. Kučerová, ředitelka muzea a poprvé i paní Mastná z odboru kultury
a cestovního ruchu. O tyto materiály je mezi našimi
krajany vždy velký zájem. Paní ředitelka také seznámila
přítomné s kulturním životem v Dačicích, jaké se připravují nové publikace a pohovořila o dalších kulturních
záměrech. Bylo pro nás příjemné, že jsme mohli našim
rodákům nabídnout také něco nového. Při tomto
setkání to byla
např. velmi zdařilá
kniha od dačického malíře Jiřího
Albrechta „Malířovy toulky krajinou“ .
O investiční
výstavbě v Dačicích a místních částech se rozhovořil pan místostarosta
Habr, který pak odpovídal na řadu otázek.
Musím říci, že na tato setkání jezdím velmi rád. A to
nejen proto, že zde mám kamarády a přátele. Ale máme
něco společného - náš kraj a Dačice. Připravit takové
setkání vyžaduje hodně úsilí a času. Zde je potřeba velmi
poděkovat panu generálnímu řediteli Strojimportu Ing.
Ivanu Čapkovi, panu Cechovi, paní Novákové a dalším,
kteří se podílejí na organizačním zajištění těchto akcí.
Chci věřit, že setkání rodáků budou pokračovat i nadále
a bude-li potřeba, přispěje i naše město na zajištění této
krásné tradice. Děkuji všem, kteří nezapomínají.
Rudolf Hájek, starosta

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 12/2004. Ročník devátý. 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: 384 401 211.
Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Společenská kronika
Období od 12. 11. 2004 do 11. 12. 2004
narození:

T ereza Fabešová, Dačice
Vilém Haruda, Dačice
Michal Dvořák, Chlumec
Andrea Marková, Dačice
Simona Popelínská, Dačice
manželství: Petr Vrba, Hříšice
a Sofia Magdalena Petterssonová, Rakousko
Marian Lajtkep, Řečice
a Eva Bulíčková, Panenská
úmrtí:

Marie T ůmová, 72 roky, Dačice
Václav Karpíšek, 59 let, Dačice
Petr Cvrček, 29 let, Malý Pěčín

Dne 20. 11. 2004 přivítal starosta města Rudolf Hájek
v obřadní síni za spoluúčasti dětí z MŠ v Bratrské ul. tyto
nové občánky města: Patrika Javůrka, T erezu Čurdovou,
Lucii Zamrazilovou, Lucii Vejmělkovou, a Jakuba Smitku (viz. obě fota).
Dne 11. 12. 2004 přivítal místostarosta Pavel Habr
v obřadní síni za spoluúčinkování dětí z MŠ v Sokolské
ul. tyto nové občánky města: Filipa Folka, Leonu Fukovou, Julii T ichou, Šárku Jakubcovou, Veroniku Kopečkovou a Petra Houžvu.
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dosti nepřidají. Vybavuji si lidi různých profesí, pro něž
svátky znamenají velké pracovní vypětí. Jenže někdy
právě v situaci přetížení si člověk srovná, co vlastně dělá
víceméně z nutnosti, kdežto v čem naopak vidí samotné
„srdce“ svého života – a z toho se pak víc těší... Mnohem
smutnější je pro mě myšlenka na ty, kdo jsou vysíleni
neshodami ve vztazích s druhými nebo vleklými napětími
v rodině, na lidi zarmoucené nedávnou ztrátou někoho
blízkého, na lidi vyrovnávající se s těžkou nemocí či jinou
životní ránou nebo s nějakou zdrcující osobní slabinou.
Vždyť to vše bude uprostřed vánoční atmosféry ještě
citelnější...
A přece každý betlém ukazuje, že to Dítě přichází pro
všechny. Na českých betlémech navíc k němu ze všech
stran přicházejí s pastýři i prostí lidé jako my, někteří
velmi chudí... Kdyby se vánoční radost měla týkat jen
těch, kteří „jsou v pohodě“ , nenazývali by naši předkové
Ježíše Spasitelem, tedy vysvoboditelem, a určitě by
vánocemi nežili tak vroucně. Neostýchejme se tedy ani
my hledat vánoční radost i navzdory překážkám. Společně
(jako rodiny, přátelé) i každý sám ve svém nejosobnějším
soukromí. Věřme v ni, určitě ji najdeme. I kdyby jí měla
být jen špetka, i kdybychom ji měli pouze zahlédnout
v očích druhého člověka, třebas jen neznámého dítěte na
ulici. Odtud má přece i k našemu srdci už hodně blízko.
P. Gorazd, O. Carm., klášter v Kostelním Vydří

Vánoční zdobení stromku
Ve čtvrtek 9. prosince nazdobily na Městském úřadě
v Dačicích děti z mateřských škol se svými učitelkami
vánoční stromečky. Na radnici na Palackého náměstí
stromeček připravily děti z MŠ Za Lávkami a na starém
zámku se o výzdobu postaraly děti z MŠ v ulici Sokolská.

Vánoční radost
V souvislosti s vánocemi se mi stále vrací vzpomínka
na mé první kázání při „půlnoční“ v prvním roce mého
kněžství. Dlouho jsem tehdy přemýšlel o tom, čím oslovit
co možná nejvíc těch, kteří se v kostele shromáždí. Až
mě v jednom z biblických textů, které se při bohoslužbě
čtou, zaujala prorokova vděčná slova Bohu: „Zvětšuješ
radost... “
Věřím, že o vánocích se to proroctví naplňuje. A snad
nějak na všech. Věřící křesťané oslavují narození Ježíše,
v němž vidí zachránce z moci zla (kolem nás i v nás)
a veliké „světlo“ do svého života. Rozjímají o Ježíši,
modlí se k němu, roste jejich radost. Mnozí ostatní lidé
sice přímo na Ježíše tolik nemyslí, ale vánoce pro ně představují krásné svátky rodiny, vzájemné pozornosti a obdarovávání, odpočinku spojeného s romantikou. I jim jsou
vánoce cenným zdrojem radosti.
Usilovně přemýšlím o tom, komu asi vánoce na ra-

Město Dačice se zúčastní ve dnech 13. – 16. 1. 2005
veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno. Nabízíme
všem provozovatelům služeb souvisejících s cestovním
ruchem zprostředkování propagace. V případě zájmu se
obaťte na Infocentrum, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice, tel. 384 401 275, 384 401 265, redakce@dacice.cz, info@dacice.cz.
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Město Dačice
předkládá veřejnou nabídku na

Město Dačice
předkládá veřejnou nabídku na

pronájem nebytových prostor v budově
čp. 4/I na Palackého nám. v Dačicích

prodej domu čp. 147/I v obci a katastrálním
území Dačice: dům čp. 147/I postavený na
parcele p. č. 5, a parcela p. č. 5 zast. plocha
a nádvoří o výměře 423 m2

(prodejna o ploše 46,53 m2 , dva sklady o ploše

25,10 m 2 , kancelář o ploše 13,50 m 2 , chodba a WC
o ploše 4,30 m 2 , tj. celkem 89,43 m2 )
Stanove né podmínky pro uz avře ní nájemní
smlouvy: 1) minimální nájemné je stanoveno ve výši
860 Kč z a 1 m 2 /rok, 2) nájemní období se stanovuje
na dobu určitou od 10. 1. 2005 do 31. 3. 2009,
3) veškeré úpravy pronajímaných nebytových prostor – včetně úprav stavebně technického charakteru
nutných pro činnost nájemce si nájemce zajistí na
vlastní náklady bez nároku na jejich úhradu pronajímatelem, 4) při podpisu nájemní smlouvy nájemce
složí na pokladně MěÚ Dačice kauci.
Nájemní smlouva bude uzavřena s tím zájemcem, který doručí nejvhodnější nabídku dle kritérií
výběru v zalepené a zřetelně označené obálce:
„NEO TVÍRAT – pronáje m ne bytových
prostor čp.4/I“
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
ne jpoz dě ji do 4. le dna 2005 do 10:00 hod.
Stanove ná krité ria výbě ru: 1) způsob využití
prostor – druh provozované činnosti, 2) výše nájemného, které musí být vyšší než stanovené nájemné
minimální 860 Kč za/1 m 2 /rok, 3) zájemce nesmí mít
nesplacené pohledávky vůči městu Dačice, osoba
podnikající vůči státu, OSSZ a zdrav. pojišťovnám a
proti zájemci nesmí být vedeno soudní řízení a nesmí
být trestně a disciplinárně stíhán. Zájemce toto ve
své nabídce prokáže čestným prohlášením. Vybraný
zájemce následně předloží písemná potvrzení příslušných institucí.
Nabídka musí obsahovat: jméno a příjmení,
adresu, rodné číslo (názem a sídlo, IČO) a vlastnoruční podpis žadatele, údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru, oprávnění
k podnikání v uvedeném druhu činnosti, uvést všechny druhy předpokládaných provozovaných činností, včetně zpracovávaných a uskladněných látek
a materiálů. Při podání nabídky zájemce složí na
pokladně MěÚ Dačice jistotu na nájem ve výši
10 000 Kč nebo ji uhradí převodem na účet č. 60150603143369/0800 u ČS a.s., variabilní symbol –
rodné číslo, nebo IČO podnikatele.
Informace: odbor správy majetku města, Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 227, 384 401 230.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené
nabídky, neuzavřít nájemní smlouvu s žádným žadatelem a veřejnou
nabídku zrušit.

Dům č. p. 147/I se sestává ze dvou nadzemních podlaží
a podkroví, v přízemí jsou volné nebytové prostory
vhodné pro prodejny, v patře tři obsazené bytové
jednotky o velikosti (1+1, 1+0, 1+2), v podkroví dvě
obsazené bytové jednotky o velikosti (1+1, 1+3). Na
bytové jednotky jsou se současnými nájemci uzavřeny
nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Prodej bude
realizován se zájemcem, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru v uzavřené obálce
zřetelně označené:
„NEO TVÍRAT – prode j domu čp. 147/I v Dačicích
na podatelnu Městského úřadu v Dačicích,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
ne jpoz dě ji do 12. le dna 2005 do 10:00 hod.
Stanove ná krité ria výbě ru: Kupující bude vybrán
podle výše nabízené kupní ceny, která musí být vyšší,
než cena minimální, která je stanovena ve výši
2.000.000,- Kč a podle způsobu jejího vyrovnání – váha
kritéria 50 %. Při rovnosti cen bude upřednostněna
nabídka současných nájemců bytů prodávané nemovitosti. Záměr využití nemovitosti – váha kritéria 50 %.
Zájemce nesmí mít nesplacené pohledávky vůči městu
Dačice, osoba podnikající vůči FÚ, OSSZ a zdrav.
pojišťovnám a proti zájemci nesmí být vedeno soudní
řízení a nesmí být trestně a disciplinárně stíhán. Zájemce toto ve své nabídce prokáže čestným prohlášením.
Nabídka musí obsahovat: jméno a příjmení, adresu,
rodné číslo a vlastnoruční podpis žadatele, údaje pro
vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií výběru
(cena, způsob vyrovnání).
Jistina na budoucí kupní ce nu: při podání nabídky
složí zájemce na pokladně MěÚ Dačice jistinu na budoucí kupní cenu ve výši 30.000 Kč, nebo ji uhradí předem na účet č. 6015-0603143369/0800 u České spořitelny a. s., variabilní symbol - rodné číslo zájemce nebo
IČ. T ato jistina bude zájemcům, kteří nebudou vybráni
vrácena. V případě, že vybraný zájemce od své nabídky
odstoupí, nebo nepodepíše kupní smlouvu do jednoho
měsíce po vyzvání k podpisu smlouvy, zaplacená jistina
se nevrací. Nabídka, která bude doručena bez uhrazen í
jistiny, bude ze soutěže vyřazena.
Informace podají: pracovníci MěÚ Dačice, Krajířova
27/I, na odboru správy majetku města - dveře č. 103,
102, tel. č. 384 401 227, 384 401 230.
Město Dačice si vyhrazuje právo odmítnout všechny doručené nabídky,
neuzavřít kupní smlouvu s žádným žadatelem a veřejnou nabídku zrušit.
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ZASTUPITELSTVO

na svém 13. zasedání konaném 8. 12. 2004 :
·
·
·

·
·

·

·

schválilo výběr provozovatele Nemocnice Dačice
schválilo pravidla rozpočtového provizoria Města
Dačic na rok 2005
schválilo rozpočtové opatření č. 8/2004, které je přebytkové ve výši 1.856,70 tis. Kč a zvyšuje výdaje
rozpočtu o částku 8.270,20 tis. Kč a současně zvyšuje příjmy o 10.126,90 tis. Kč. Celkové výdaje po
provedeném rozpočtovém opatření budou ve výši
153.759,70 tisíc Kč a celkové příjmy ve výši
153.475,60 tis. Kč. Upravený rozpočet je schodkový
ve výši 284,10 tis. Kč. Schodek bude uhrazen z finančních prostředků minulých let.
schválilo zadání změny územního plánu sídelního
útvaru Dačice č. 6 a č. 7
schválilo poskytnutí mimořádných sociálních výpomocí z prostředků města ve výši Kč 53.000,--. Jedná
se o 47 rodin s nezaopatřenými dětmi, které jsou
v evidenci sociálně potřebných občanů, 9 rodin,
kterým je vyplácen příspěvek z důvodu péče o těžce
zdravotně postižené dítě a manžele Prknovi a manžele Janákovi, kterým byla do péče svěřena vnoučata.
schválilo prodej nemovitostí bývalé čistírny odpadních vod do výlučného vlastnictví 2 ES, spol. s r. o.
Dačice za Kč 227.190,-- za podmínky, že kupující
uhradí náklady spojené s geometrickým oddělením
parcely a provede zrušení vodohospodářského díla
bývalé ČOV na své náklady
schválilo prodej části stavby č. p. 15/II v obchodním
centru v Antonínské ulici do výlučného vlastnictví
ČR – Úřadu práce v Jindřichově Hradci za Kč
5.727.990,--. V současné době je v této budově
umístěn Úřad práce, pod který patří i kontaktní místo
státní sociální podpory.

·

schválilo koupi budov čistírny odpadních vod v Toužíně včetně veškerého technologického vybavení,
oplocení, příjezdové komunikace, zpevněných ploch,
inženýrských sítí, vysazené zeleně a parcel od Jihočeského vodárenského svazu České Budějovice za
Kč 29.030.393,-- hrazenou v ročních neúročených
splátkách ve výši Kč 1.935.359,-- po dobu 15 let.

·

schválilo záměr postupného prodeje bytů v panelových domech a v bytových domech stávajícím nájemcům prostřednictvím realitní kanceláře Jan Chlebec – FINAL s. r. o., na základě smlouvy o zprostředkování prodeje bytů. Záměr se týká 180 bytů
v domech č. 222/V, 223/V, 348/V, 422 – 428/V,
521/V a 522/V.

·

schválilo záměr prodeje domu č. 147/I v ulici Na
Rybníčku včetně parcel veřejnou nabídkou. Minimální cena byla snížena na Kč 2.000.000,--.
schválilo bezúplatný převod chaty v Lipnici u Markvarce od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových

·
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·

·

·

schválila uzavření smlouvy s Janem Berouskem na
pronájem části Kancnýřova sadu na Palackého náměstí v Dačicích o přibližné prodejní ploše 826 m2
k provozování trhů v roce 2005, s tím, že se trhy
budou konat sedmkrát za rok za nájemné Kč 12.000,- za jeden prodejní trh
schválila vyhlášení veřejné nabídky na prodej skladu
u ZŠ v Komenského ulici postaveného na parcele
o výměře 156 m 2 a nově vzniklé parcely p. č. 798/2,
ostatní plocha o výměře 426 m 2 . Minimální cena
byla stanovena na Kč 389.500,--.
uzavření dodatku ke smlouvě s a. s. Montgas Hodonín na prodloužení termínu dokončení plynovodu
v D. Němčicích do 31. 5. 2005 z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro montáž plynovodního vedení. V daném termínu bude stavba komplexně ukončena včetně terénních úprav a konečných
povrchů místních komunikací a státní silnice.
schválila pravidla pro převod evidence nepotřebného
movitého majetku, vyřazování a případnou fyzickou
likvidaci nepoužitelného movitého majetku ve vlastnictví města

Českomoravská
myslivecká jednota,
okresní mysl ivecký spol ek
v J. Hradci střel ecká sekce
Dačice
pořádá VI. ročník střelecké soutěže

Novoroční pohár 2005
Soutěž se koná 8. ledna od 9:00 h na střelnici Zahrádecký
les v Dačicích. Závod je dotován hodnotnými cenami! Střílí
se za každého počasí dle střeleckého řádu z r. 1998.
Občerstvení zajištěno, parkování vozidel bezplatně.
Na Vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice a OMS
ČMMJ J. Hradec.
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Gymnázium Dačice
B. Němcové 213, Dačice
nabízí studium oborů:
79-41-K/401
gymnáz ium čtyřle té
79-41-K/801
gymnáz ium osmile té
Ve školním roce 2005/2006 otevřeme jednu třídu
čtyřletého a jednu třídu osmiletého studia.
Kontakty pro další informace: ředitelka školy
Mgr. Irena T omandlová, tel./ fax: 384 420 432,
e-mail: tomandlova@gymn-dacice.cz,
www.gymn-dacice.cz
De n ote vře ných dve ří - páte k 14. le dna 2005
od 14 do 17 hodin.

Zápis žáků do 1. tříd
Zápis se koná v pátek dne 21. le dna 2005 od 13:00
do 17:00 h. Zapsány budou děti narozené do 31. srpna
1999. Na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského bude zápis
proveden v prostoru mateřských škol v Bratrské ulici. Na
ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové bude zápis proveden
v prostoru horního pavilónu.
Rodiče při z ápisu pře dlož í: rodný list dítěte a vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku, který
jim předá příslušná mateřská nebo základní škola.

Výsledek celonárodní veřejné sbírky
„Bílá pastelka 2004“ v Dačicích
Ředitelství a studenti Gymnázia Dačice obdrželi
v těchto dnech poděkování obecně prospěšné společnosti
T YFLOSERVIS, která byla spolupořadatelem celonárodní veřejné sbírky „Bílá paste lka 2004“ za vstřícný
přístup a pomoc při zajištění této akce v našem městě.
V dopise se uvádí, že v celé republice se prodalo bílých
pastelek za 5.844.695,-Kč, v jihočeském regionu za
262.219,80 Kč. Studenti maturitního ročníku dačického
gymnázia prodali pastelky celkem za 15.336,50 Kč a touto částkou přispěli na společné konto.
Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové
programy pro nevidomé a slabozraké občany, kteří se učí
zvládat samostatnou chůzi s bílou slepeckou holí, číst
Braillovo slepecké písmo a jiné základní dovednosti, které
jim napomáhají přiblížit se normálnímu životu.
PaedDr. Aleš Morávek, Gymnázium Dačice

Kalendář akcí na rok 2005
Obracíme se se žádostí na všechny spolky, občanská
sdružení a organizace činné v Dačicích a místních částech, aby nám poskytly informace o připravovaných společenských, kulturních, sportovních a případně dalších
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akcích, které se budou konat v průběhu příštího roku.
U akcí, kde není znám přesný termín konání stačí uvést
měsíc.
Odbor kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s Infocentrem bude sestavovat kalendář akcí na příští rok,
který bude již v lednu prezentován na veletrhu CR Regiontour Brno 2005 a dále bude umístěn na webových
stránkách krajských organizací cestovního ruchu, přeposílán do okolních infocenter a rozšiřován tiskem ve formě
informačních letáčků.
Informace o připravovaných akcích můžete zasílat na
adresu Městský úřad, odbor kultury a cestovního ruchu,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, nebo elektronicky na adresu redakce@dacice.cz.
N. Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Komunální volby v partnerském městě
Urtenen-Schönbühl
T ak jako v našem partnerském městě Gross-Sieghartsu v Rakousku, tak i v dalším našem partnerském městě
švýcarském Urtenenu-Schönbühlu proběhly 28. listopadu
2004 komunální volby.
Dlouholetým prezidentem obecní rady (na naše poměry starosta) tohoto města byl Werner Kummer, a to celých
16 let. T akže podle švýcarských zákonů již nemohl na
tuto funkci znovu kandidovat.
Na funkci starosty kandidovali dva kandidáti, kteří již
pracovali v minulé obecní radě. A to Sabina Bärtschi –
povoláním učitelka za Švýcarskou lidovou stranu a Hansueli Kummer – za Sociálně-demokratickou stranu, (na fotografii). S výrazným rozdílem byl
zvolen novým starostou Hansueli
Kummer. Dále pak občané Urtenenu – Schönbühlu volili další
členy obecní rady, která je sedmičlenná. Zvoleni byli: Hans-Jakob
Sticker, Hans-Jürg Kleine, Urs Burger, Sabina Bärtschi,
T oni Bettschen. Nově byla zvolena Susane Grossenbacher.
Věříme, že změna ve vedení města Urtenenu –Schönbühlu se nedotkne našich dobrých partnerských vztahů.
V červenci 2005 je plánována návštěva představitelů partnerského města a dechové hudby Urtenenu – Schönbühlu
na festivalu dechových hudeb v Dačicích.
Přejeme novému vedení města mnoho úspěchů.
Rudolf Hájek, starosta

Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1
nabízí:
Ø kopírovací službu
Ø internet a fax pro veřejnost
Ø prodej regionální literatury
Ø informace pro místní občany a turisty
Ø vyhledávání v jízdních řádech
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Město Dačice nabízí
pronájem bytu zvláštního určení

Jedná se o byt č. 2, 1 + 0, I. kategorie
Nivy 163, Dačice IV
Pokoj
Pracovní kuchyně
Koupelna s WC
Předsíň
Komora

21,68
6,82
4,81
4,85
2,40

m2
m2
m2
m2
m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2005
– do 31. 1. 2006 na dobu určitou v délce trvání
1 roku bez jakékoliv finanční spoluúčasti budoucího
nájemce. Nájemné a zálohy na služby za tento byt
jsou měsíčně v celkové výši 2 994,- Kč.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu zístá ten
zájemce, který předloží žádost o tento byt v zalepené
obálce, zřetelně označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 2,
Dačice 163/IV“
a vylosuje si první místo na uzavření nájemní smlouvy. Konečný termín pro podání žádosti je:
7. 1. 2005 do 14:00 hod.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice
Město Dačice
Nabízí pronájem volného bytu

Jedná se o byt č. 7, 1 + 0, I. kategorie
ul. Bratrská, č.p. 175, Dačice I
Pokoj
Předsíň
Koupelna
WC
Lodžie
Sklep

21,10
5,80
3,40
1,30
2,50
1,60

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 2. 2005
– do 31. 1. 2019 na dobu určitou v délce trvání 15
let. Právo na uzavření smlouvy o pronájmu získá ten
zájemce, který předloží v zalepené obálce, zřetelně
označené
„NEO TVÍRAT – pronáje m bytu č. 7,
Dačice 175/I“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného v
celkové částce 22 000 Kč a vylosuje si první místo na
uzavření nájemní smlouvy. Při podání nabídky složí
zájemce jistotu na nabídnutou částku v hotovosti ve
výši 5 000 Kč na pokladně MěÚ v Dačicích.
Konečný termín pro podání žádosti:
7. 1. 2005 do 14:00 hod.
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu MěÚ v Dačicích

Nové obecně závazné vyhlášky
Na 13. zasedání městského zastupitelstva, které se
konalo ve středu 8. prosince 2004 byly schváleny úpravy
obecně závazných vyhlášek. Informace o změnách přinášíme v následujícím přehledu.
O ZV 4/2004
Mění obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích. Nově upravuje podmínky pro přihlašování psa do
evidence městského úřadu. Držitel je povinen přihlásit psa
do evidence do 15-ti dnů od jeho nabytí. U narozených
psů je pak povinen toto učinit do 3 mě síců od narození.
Psi musí být označeni buď evidenční známkou vydanou MěÚ, nebo trvalým způsobem (zejména čipem, nebo
tetováním). Při trvalé m oz načení psa je majitel zvýhodně n sníženou sazbou poplatku, tím chce město zvýšenou
měrou motivovat majitele psů k jejich trvalému označení.
Nově jsou upraveny sazby za psy: Saz by uve de né
v z ávorkách platí pro trvale oz nače né psy.: Dačice
město – rodinný dům 600 Kč (300 Kč), Dačice – bytový
dům – 1000 Kč (700 Kč), Dačice místní části a U podcestného mlýna – 400 Kč (100 Kč) poživatelé invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který
je jejich jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu – 200 Kč (100 Kč).
O d poplatku se nově osvoboz ují poplatníci, jejichž
pes vykonal zkoušku podle zkušebního řádu Svazu záchranných brigád kynologů, nebo podle mezinárodního
zkušebního řádu pro záchranné psy, podle zkušebního
řádu pro sportovní výcvik psů v ČR, nebo podle zkušebního řádu pro mezinárodní zkoušky pracovních psů
a mezinárodní zkoušku psa stopaře, nebo vykonal zkoušku podle zkušebního řádu pro canisterapii.
O ZV 5/2004
Ruší obecně závaznou vyhlášku o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol
a školních družin. Výši tohoto příspěvku bude podle nového školského zákona oprávně n určit od 1. 1. 2005
ře dite l školské ho z aříz e ní a zároveň i výběr bude prováděn tímto školským zařízením.
O ZV 6/2004
Mění obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (za
komunální odpad).
Výše poplatku je pro rok 2005 stanovena na 420 Kč.
T ato částka je určena na základě předpokládaných nákladů města na provoz odpadového hospodářství města. Původně vypočtená částka 446 Kč mohla být snížena o 26
Kč díky odměně od firmy EKOKOM, kterou město získává za to, že občané třídí komunální odpad. Na závěr
připomenutí některých okolních měst a výše poplatků za
komunální odpad: J. Hradec – 450 Kč, T řeboň – 420 Kč,
T elč – 400 Kč, T řešť – 432 Kč, Jihlava – 480 Kč.
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Mistryně České republiky v judu
jsou z Dačic
V sobotu 6. listopadu a v neděli 7. listopadu 2004
proběhlo v Dačicích již tradičně Mistrovství České republiky starších žákyň v judu. Odměnou pro místní oddíl
juda je již to, že Český svaz juda přiděluje uspořádání do
Dačic tradičně nejméně 15 let. Letošní rok však přinesl
ještě odměnu sportovní. Dačických oddíl získal dvě medaile, jak v sobotu v soutěži jednotlivkyň, tak v neděli
v soutěži družstev.
Do soutěže jednotlivkyň nastoupily tři domácí judistky. Martina Svobodová a Anna Pokorná se neprobojovaly do závěrečných bojů o medailové pozice. Viola
Pšenčíková však ve své hmotnostní kategorii postupovala
vyřazovacími boji bez chyb a podlehla až ve finále. T o
znamená, že v Dačicích zůstala cenná stříbrná medaile ze
soutěže jednotlivkyň. Gratulujeme.

Soutěž družstev v neděli byla ještě napínavější až
nervy drásající. Do turnaje nastoupilo šest družstev (T J
Sokol Dačice – Centropen, Munos Jihlava, SŠK Veselí n.
M., Sokol Vršovice, Litokan Litoměřice a SKP Ostrava).
Domácí družstvo bylo postaveno za pomoci oddílů
z Jihočeského a Západočeského kraje. Před zahájením
zápasů jsme věřili, že medaili vybojujeme. Skutečnost ale
předčila všechna naše očekávání.
První tři utkání jsme dovedli k vítězství. V tuto chvíli
jsme mířili vysoko. Další utkání s SKP Ostrava nás trochu
„zchladilo“ . Prohra nás v tuto chvíli od zlatého místa
odsunovala. Pro vítězství a titul musela děvčata poslední
zapás vyhrát. Jednotlivé utkání družstev a i zápasy byly
velmi vyrovnané, takže každý start a nástup na žíněnku
vyžadoval plné soustředění. Vždyť o výsledku celého
družstva mohla rozhodnout jediná chybička.
Všechno se povedlo, holky se praly jako lvice a poslední zápas jsme vyhráli. Po vyhlášení výsledku zápasu
s Veselím n. M. propukla dačická hala v obrovský jásot.
Proč ne – povedlo se to a dačické judo si může připsat
další cenný úspěch.
Jsme Mistři České republiky v kategorii družstev
starších žákyň. Gratulujeme celému družstvu, děkujeme
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děvčatům z oddílů, které za nás hostovaly a pomohly
k tomuto úspěch a gratulujeme také trenérům.
O tom jak dramatické byly boje v soutěži družstev
vypovídá také zpráva Sportovního ředitele, kterou pan
Miroslav Petřík odesílal na Český svaz juda. Cituji jednu
část: „Soutěž z mého pohledu proběhla v naprostém
pořádku a byla i sportovně na vysoké úrovni. Šest družstev mezi sebou velmi dramaticky bojovalo. O jednotlivých vítězstvích většinou rozhodoval jeden bod či
jenom pomocné body. O vítězi turnaje rozhodl až rozdíl
bodů.“
Věřím, že i v dalších letech se bude dačické judo
umisťovat na medailových pozicích“
Milan Malý, oddíl judo

Žádost oddílu juda
T J Sokol Dačice – Centropen oddíl judo se v poslední
době snaží o nutnou opravu a rekonstrukci stávající sokolovny, kterou má ve své správě. Vychováváme zde nejen
judisty, kteří každoročně vozí medaile z Mistrovství
České republiky, ale zároveň poskytujeme naše prostory
pro širší veřejnost, zejména mládeži a rodičům s malými
dětmi.
Rekonstrukce, opravy a údržba sportovního zařízení
a celé budovy nás stojí nemalé finanční prostředky. Obracíme se tedy touto cestou na Vás, zejména na firmy
a podnikatelské subjekty z Dačic a okolí, o jakoukoliv finanční či jinou výpomoc, aby tento sportovní areál mohl
i nadále důstojně reprezentovat nejen naší T J Sokol – oddíl judo, ale celé město, neboť se k nám na turnaje sjíždějí
sportovci z celé ČR a zahraničí.
Osobní kontakt: Pondělí a čtvrtek 16:30 – 20:00 h,
Sokolovna Dačice. Naše konto: GE Capital Bank, Dačice,
č. ú. 157654547/0600.
Milan Kubeš, starosta T J Sokol Dačice – Centropen

Vojenská zdravotní pojišťovna
kontaktní místo v Podnikate lské m dvoře
(bývalý průmyslový kombinát)

Květoň Svatopluk
tel.: 604 546 104, mobil: 723 648 850
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Novinky ze Sboru dobrovolných hasičů
Dačice

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) patří se svou hlavní
náplní pomáhat, zachraňovat životy a majetek spoluobčanů, k velmi důležitým organizacím ve městě. Již od
svého založení mnohokrát prokazoval svou obětavost při
naplňování svého poslání. Možná někdo namítne, že máme profesionální hasiče. Ano, ale při záchranných akcích
větších rozměrů se bez jejich pomoci profesionální hasiči
neobejdou. Jsou většinou první, kteří jsou na místě zásahu, než přijedou „profíci“ . Znalost místních podmínek
kolikrát rozhoduje zásadním způsobem v prvních okamžicích záchrany. Povodně jsou toho dokladem. Proto kraj
i naše město dávají finanční prostředky na vybavení Sborů
dobrovolných hasičů.
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notka SDH zasahovala při požárech a zatopených sklepech.
T o, že Sbor dobrovolných hasičů je organizátor řady
společenských akcí pro své spoluobčany ve městě již
bereme jako samozřejmost. A tak mi dovolte, abych za
nás za všechny poděkoval za jejich veřejně prospěšné
aktivity a popřál dobrovolným a profesionálním hasičům
v novém roce hodně úspěchů jak v osobním tak profesním
životě.
Rudolf Hájek, starosta

Pronajmu
obchodně administrativní místnosti
12 m2 a 65 m2
na Göthově ulici v Dačicích
Informace:
Rod Svatopluk, Göthova 64/I, Dačice
tel.: 384 423 526

MASÁŽE - KLASICKÉ, REFLEXNÍ,
THAJSKÉ BODOVÉ,
LYMFODRENÁŽE
lé čba ce lulitidy, porade nství
Dačice , Slavonice

Ivan Havel: tel. 728 850 432, 384 420 559
Zprava velitel stanice Volein, velitel SDH Dačice Stýblo,
starosta SDH Dačice Krebs a starosta města Hájek.
T echnika je jedna věc, ale dobře ji ovládat vyžaduje
mnoho znát a hlavně toto všechno si žádá hodně volného
času na přípravu. Strojníci, řidiči atd. Naše jednotka byla
tak trochu „popelkou“ ve vybavení vlastní technikou. Na
letošní rok odsouhlasilo zastupitelstvo města částku sto
padesát tisíc na zakoupení zásahového vozidla DA-12
(Avie), které bylo vybaveno potřebnou technikou (hadicemi, proudnicemi atd.). Auto slouží i soutěžním družstvům
mužů a žen na soutěže v hezkém i když náročném hasičském sportu. Koncem měsíce listopadu díky iniciativě
velitele stanice HZS v Dačicích pana Voleina a snaze pana ředitele HZS Ing. Pánka byla městu převedena cisterna
CAS 32 T atra – 815. Vozidlo je plně vybaveno pro zásahy
a bude sloužit členům SDH Dačice, ale i městu.
Veškerá technika je
umístněna na stanici
HZS v Dačicích, kde
pracují profesionální kolegové. T i letos zasahovali 49 krát u dopravních nehod, 19 krát u požáru, 3 krát u olejových
havárií ale jsou i ostatní
výjezdy jako například
spadlé stromy, otevírání
bytů, atd. T aké naše jed-

„Lidovka u Jitky“
(bývalý průmyslový kombinát)

Bohatý výběr textilu a obuvi
za lidové ceny
T ěšíme se na Vaší návštěvu

Čištění koberců, sedacích
souprav a interiérů aut
Kontakt:
602 424 563 a 602 848 294

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

Děkujeme všem zákazníkům a partnerům
za přízeň a spolupráci v tomto roce
a přejeme vše dobré v novém roce 2005
Veškeré informace na

www.autoskolanose k.cz
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Nejžádanější tituly v Městské knihovně
v Dačicích za rok 2004

Opět se rok s rokem sešel, ani
jsme se nenadáli. Děkujeme našim
čtenářům a uživatelům za přízeň
v roce 2004 a protože do knihovny
chodí samí milí a příjemní lidé,
přejeme jim i všem ostatním dobrým
lidem zdraví a radost ze života.
V roce 2004 přibylo do knihovny 1 226 nových
knížek, průměrná cena jedné knihy je 179,- Kč. Pokud
bychom nakupovali bez slev a nejrůznějšího hledání, kde
koupit knihy co nejlevněji, bylo by titulů méně a průměrná cena jedné knihy výrazně vyšší.
Je ale konec roku a nejrůznějšího bilancování si
v lednu užijeme do sytosti. Proto vám nabízíme, jak
věříme, zajímavý přehled NEJŽÁDANĚJŠÍCH titulů - co
se v roce 2004 v knihovně nejvíc půjčovalo. Vtomto čísle
bulletinu to bude beletrie a část titulů z naučné literatury,
příště to budou knihy pro děti a knihy z oborů technika,
umění, sport, jazykověda, cestopisy, zeměpis, životopisy
a historie.
Z be le trie byly 23 krát půjčeni „Řízkaři“ od Barbory
NESVADBOVÉ, 22 krát „Lenoch“ od Marka BILLINGHAMA, „Hollywoodské rozvody“ od Jackie
COLLINS a „Láska ve hře“ od Diany ST AINFORT H.
O tom, že mezilidské vztahy jsou složité a cestu, jak se
v nich vyznat, hledá občas každý z nás, svědčí např. i
18 krát půjčená knížka Miroslava PLZÁKA – „Pozor,
padání skal“ . Z českých autorek se vedle B. Nesvadbové
a H. Longinové půjčovala knížka „Střípky“ od málo
známé T áni KELEOVÉ - VASILKOVÉ. Z českých autorů se ve dvacítce nejžádanějších titulů objevil ještě Pavel
HEJCMAN (detektivka „Nebožtíkům věnce“ ) a Jan OTČENÁŠEK a jeho „Romeo, Julie a tma“ (doporučená četba, navíc tenká …).
Z překladové literatury jsou oblíbené knížky Jude
DEVERAUX, Barbary CART LANDOVÉ, Joy FIELDINGOVÉ, Juliette BENZONIOVÉ či Deana R. KOONT ZE
(„Přežít“ ).
Naučná lite ratura je v knihovně řazena podle
mezinárodního desetinného třídění (MDT ), což v překladu
znamená podle oborů lidské činnosti. T ak najdou čtenáři
knihy se stejnou nebo podobnou tématikou, knihy z jednoho oboru, na jednom místě. Stále roste zájem o počítačovou literaturu (Office 2000, 1001 tipů a triků pro MS
Windows, Word 2000, Windows XP a další), stále trvá
zájem o z áhady a taje mství všeho druhu (Erich von
DÄNIKEN - „Prorok minulosti“ , Edwards FRANK –
„Nejzáhadnější ze záhadných“ , Ludvík SOUČEK – „Případ jantarové komnaty“ , Frederick DRIMMER – „Velmi
zvláštní lidé“ ).
Z filozofie a psychologie se v roce 2004 nevíce
půjčovalo: František HYHLÍK – „Malá encyklopedie
současné psychologie“ , Ivan KREJČÍ – „Nezoufejte!“ ,
Albert LANG – „T esty inteligence 2“ , Josef LANGMEIER – „Vývojová psychologie“ a Milan NAKONEČNÝ – „Encyklopedie obecné psychologie“ . Dagmar
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KLUDSKÁ je známá svými snáři a knížkami o znameních zvěrokruhu, její „Velký snář“ byl půjčen 8 krát.
Spole če nské vě dy jsou velice širokou skupinou,
zahrnují řadu oborů. Z této oblasti se nejvíce půjčovaly
tituly: Josef KOZLER – „Ekonomika, management,
marketing“ , Nancy Van PELT – „Umění komunikace“ ,
Zdeněk VYBÍRAL – „Psychologie lidské komunikace“ ,
Susan KERRová – „Dítě se speciálními potřebami“, Larry
KING – „Nebojte se mluvit“ , Francois de SINGLY –
„Sociologie současné rodiny“ , Jana ŠVARCOVÁ –
„Ekonomie“ a Petr BAKALÁŘ – „T abu v sociálních
vědách“ . Všechny tituly byly půjčeny 6 krát až 8 krát.
Dnešní přehled ukončíme přírodními vě dami.
I v nich se nejvíce půjčují knížky ke studiu na nejrůznějších typech škol. Biologie a chemie v kostce jsou příručky nakladatelství Fragment, přehledně shrnující učivo
střední školy. Zájem je o knížky o stromech a keřích,
např. titul Evy DREYERové – „Co kvete od jara do zimy“
byl půjčen 8 krát.
I v roce 2005 přibudou ve fondech knihovny nové
knížky. Jaké ? Přijďte se podívat, rádi vás uvidíme.
Mgr. Zdeňka Chadimová

Ceník služeb Městské knihovny
v Dačicích na rok 2005
Čtenářské poplatky
Ø roční registrace od 15 let v oddělení pro dospělé
140 Kč (registrace platí 12 měsíců, je možná i čtvrtletní a pololetní)
Ø roční registrace - děti od 7 do 15 let - 50 Kč
(registrace platí 12 měsíců, je možná i čtvrtletní a pololetní), děti do 7 let mají registraci zdarma
Ø
Ø
Ø
Ø

roční registrace na pobočkách – 20 Kč
poplatek za jednorázovou výpůjčku – 10 Kč
poplatek za rezervaci – 5 Kč
poplatek za realizovanou MVS – 30 Kč

Sankční poplatky
Ø vystavení čtenářského průkazu při ztrátě – 20 Kč
Ø ztráta nebo zničení publikace plná cena + 100% ceny
knihy
Ø poškození publikace do výše 100% ceny knihy
Ø při překročení stanovené výpůjční lhůty (1 měsíc)
zaplatí čtenář 10,-Kč za každý započatý týden, pokuty se sčítají.
Informační služby
Ø Internet pro všechny - 1 minuta - 0,50 Kč (vyhledávání v elektronické sbírce zákonů na Internetu,
databáze domácí i zahraniční, souborné katalogy)
Ø tištěné výstupy z tiskáren u počítačůčernobílý 2 Kč/A4, barevný 10 Kč/A4
Ø disketa 10 Kč
Ø využívání programů WORD, EXCEL - zdarma
Ø vstup do online katalogů knihovny zdarma
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Kopírovací služby
Ø 1 stránka formátu A4 jednostranně 1,50 Kč
Ø 1 stránka formátu A4 oboustranně 2,-Kč
Ø 1 stránka formátu A3 jednostranně 2,50 Kč
Ø 1 stránka formátu A3 oboustranně 3,-Kč
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka

Stolní tenis získává na naší škole
popularitu
Již potřetí se na přelomu listopadu a prosince na ZŠ
Komenského rozběhly boje o nejlepší stolní tenisty školy
v kategoriích 3. – 5. třídy, 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy.
Za účasti 48 stolních tenistů se rozpoutaly nelítostné
vyřazovací boje na dvě porážky a po čtrnácti dnech jsou
známi první vítězové.
Kate gorie 3. – 5. třídy
1. místo – Vojtěch Havlík (již druhé vítězství)
2. místo – Martin Kelbler
3. místo – Zdeněk Krejčí
Kate gorie 6. – 7. třídy
1. místo – Lukáš Cvrček
2. místo – T adeáš Jindra
3. místo – Martin Havlík
V kate gorii 8. – 9. třídy
1. místo – Jan T omšík
2. místo – Jan Kopřiva
3. místo Jaroslav Cvrček
Ještě před vánočními svátky se uskuteční 2. ročník
MAST ERS, ve kterém se utkají 4 nejlepší stolní tenisté
z jednotlivých kategorií o titul mistra ZŠ Komenského.
Loňský titul bude obhajovat Honza T omšík
Mgr. Pavel Novotný, ZŠ Komenského

Nabídka akcí z Domu dětí a mládeže
v Dačicích na vánoční dny a první měsíc
roku 2005
23. 12. Zdobe ní vánočního stromu pro zvěř. Sraz
před DDM v 9:30 h.
27. 12. Be tlé my v Tře šti. Sraz na vlakovém nádraží
v 8:45 h, návrat do 13:45 h.
28. 12. Turnaj ve stolním te nise . Začátek v 9:00 h
v MěKS.
29. 12. O te vře ní ke ramické dílny v DDM. Děti si
mohou zhotovit svůj vlastní malý výrobek. Od
9:00 h.
30. 12. Vánoční diskomaraton. Začátek v 9:00 h v
tělocvičně DDM. Vhodná obuv nutná.
14. 1. Vystoupe ní maž ore te k na maturitním plese
SO Uz Dačice
26. 1. Karne val pro dě ti na Mě KS - začátek ve
14:30 h v hlavním sále
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Děkujeme všem, kteří nám doposud důvěřovali
v oblasti
stavebního a penzijního spoření a životního
a majetkového pojištění.
Přejeme Vám radostné vánoce, hodně štěstí
zdraví a spokojenosti v novém roce 2005
a těšíme se na další setkání.
Marie a Vladimír Kučerovi
rodinné finanční poradenství
tel.: 384 420 330
mobil: 732 825 805, 604 619 109

Plesová sezóna
v Dačicích
8. 1. Myslivecký ples
hraje SABRIN Znojmo
14. 1. Maturitní ples SOUZ
hraje GENERACE
21. 1. Maturitní ples Gymnázium „A“
28. 1. Maturitní ples Gymnázium „B“
5. 2. Zemědělský ples
hraje SABRIN
12. 2. DISKOPLES MěKS
DJ P. Kasalý, host Viktor Sodoma
18. 2. Hasičský bál
26. 2. Divadelní bál
hraje Prima band

Bohoslužby o vánocích na Dačicku
24. 12. 25. 12. 26. 12. 31. 12.
Dačice sv. Vavřine c
Dačice –
Klášte rní
koste l
Koste lní
Vydří
Lipole c

22:00

9:00

9:00

15:30

10:30

10:30

15:30

24:00

8:00

8:00

23:00

22:00

11:00

11:00

16:30

1. 1.
9:00
10:30
8:00
17:00
11:00
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Vánoční výstava v muzeu
Do 6. ledna je v
Městském muzeu a galerii v Dačicích otevřena
Vánoční výstava, na které vystavuje kolem dvaceti tvůrců z Dačicka.
Zastoupeny jsou i výrobky dětí z dačických škol
všech stupňů.
Je otevřeno od pondělí do pátku 9 - 12, 13 - 16 hod.
a v neděli a o svátcích 25. a 26. 12. odpoledne od 13 do 16
hodin. Zavírací dny - 24., 31. prosince 2004 a 1. ledna.
2005.
Městské muzeum a galerie Dačice děkuje všem, kteří
na Vánoční výstavu přispěli svými pracemi, za spoustu
nových nápadů a podnětů.
Všem návštěvníkům dačického muzea přejeme pěkné
vánoční svátky, dobré zdraví a pohodu v roce 2005.

Do Třeště za řezbáři betlémů
Na sobotu 8. ledna 2005 připravil Spolek přátel muzea
v Dačicích netradičně zimní výlet do nedaleké T řeště.
Pokud si chcete prodloužit vánoční atmosféru, pojeďte se
s námi podívat na řezbářské umění třešťských betlemářů.
Průvodci nám budou členové třešťského muzejního spolku. Sraz je na vlakovém nádraží v Dačicích ve 12,15 hod.,
návrat v 17,30 hod., přihlášky na tel. 384 422 493.
Nahlédněme trošku
do historie. Betlemářství
v T řešti vzniklo na počátku 19. st. Z počátku se
vyvíjelo především pod
vlivem papírových třebíčských betlémů a později ve druhé polovině
19. stol. pod vlivem jihlavských betlémů dřevěných.
Dřevěné betlémy začaly po roce 1860 postupně papírové
betlémy zatlačovat. Prvním třešťským řezbářem byl pravděpodobně truhlář Matěj Suchý (1820 - 1909). Obdobně
jako mezi průkopníky papírových betlémů se řadili soukeníci, mezi první tvůrce dřevěných figurek patřili
truhláři. T ruhláři, tesaři, ale nakonec i ševci a krejčí – lidé
se šikovnýma rukama se postupně osobitou řezbou a vlastními tvůrčími nápady začínají odlišovat a vzniká celá
řada krásných rodinných betlémů. Některé z nich jsou
doplňovány novými figurkami i v současnosti.
Základními komponenty třešťských betlémů jsou
většinou: středově umístěné zbořeniště (místo narození),
město a volná krajina s drobnými stavbami selských usedlostí, vytvořená z pařezů a mechů, s lesíky a křovisky
z jalovců a vřesů. Krajina se pozvolna zvedá k horizontu,
až přejde nepozorovaně v malovanou krajinu zvanou „lončoft“ . Velikost současných betlémů se pohybuje od 120 x
50 cm do 600 x 150 cm a počet figurek je také rozmanitý,
od 50 až do 550 kusů.
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T radice stavění betlémů v jednotlivých rodinách je
dlouhá a živá až do současnosti. V 60. – 70. letech 20.
století se stavělo 30 – 35 betlémů, v roce 1988 jich bylo
postaveno 23. V současné době své poklady zpřístupňuje
kolem osmnácti třešťských domácností. Řada betlémů je
samozřejmě vystavena v místním muzeu a dále na tradiční
vánoční výstavě, kterou každoročně pořádá Společnost
přátel betlémů v T řešti.
Mgr. M. Kučerová

Havlíčkovo nám. 102/I, 380 01 Dačice
Tel: 384 420 361, tel/f ax: 384 420 292
www.stef l-tour.cz,
cestovka@stef l-tour.cz
Pobočka: Klášterská 78/II,
377 01 J. Hradec, tel: 384 362 696
SILVESTR S AUTOBUSOVOU DOPRAVOU:
28. 12. 04 – 2. 1. 05 – Velké Karlovice, cena od 3 000 Kč (zahrnuje
dopravu, uby tování, polopenzi), příplatek za zajištění silvestrovského
večera

Věnujte svým blízkým dárek k vánocům

Poukaz na zájezd nebo muzikál
Nabízíme léčebné pobyty na Slovensku – Hotel Avena – Liptovský Ján,
cenově vý hodné Nízké Tatry – Jasenie – hotel Lomnistá, jižní Slovensko
- Dudince, Hokovce - léčebné procedury v ceně, plná penze – 4 490 Kč,
možnost autobusové či vlastní dopravy , zajistíme poby t v jakémkoliv
termínu.
Zajistíme rekreační pobyty dle Vašeho přání na území ČR i v zahraničí.
Last Minute – letecké zájezdy – Egy pt, Djerba, Turecko.
Jarní prázdniny – Lázně Kostelec u Zlína – rekondiční poby t – 6. - 11.
února 2005 – cena s polopenzí včetně 5 léč. procedur, cena: 2 990 Kč,
možnost doplacení obědů a autobusové dopravy .
Kúpele Vyšné Ružbachy – léčebný poby t, cena s polopenzí a 10 léč.
procedurami – 4 990 Kč, možnost ly žování, SKI PARK
Poznávací zájezdy
28. 12. 2004
- 1. 1. 2005
29. 12. 2004
- 1. 1. 2005
28. 12. 2004
- 1. 1. 2005
29. 12. 2004
- 1. 1. 2005
28. 12. 2004
30. 12. 2004
8. 1. 2005
15. 1. 2005
22. 1. 2005
29. 12. 2004
29. 12. 2004
15. 1. 2005
5. 2. 2005

Silvestr v Paříži

4 990 Kč

Silvestr v Paříži

3 990 Kč

Silvestr v Římě

5 990 Kč

Silvestr v Římě

4 590 Kč

Jednodenní zájezdy – lyžování v Rakousku
Hinterstoder (doprava)
390 Kč
Lackenhof (doprava)
390 Kč
Hochkar (doprava)
Hinterstoder (doprava)
Lackenhof (doprava)

390 Kč
390 Kč
390 Kč

Kultura – cena zahrnuje vstupenku + dopravu
Hurvínek už zase zlobí – Divadlo S+H
340 Kč/
Praha, návštěva vánoční Prahy
390 Kč
Hudební večer s Evou a Vaškem v
400 Kč
hospůdce Kotvrdovice u Blanska
Miss Saigon – muzikál – Goja Mjsic Hall
Tři mušketýři – muzikál Divadlo
Broadway , vstupenky do 1. 2. řady !!!

880 Kč
930 Kč

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních
svátků a hodně štěstí a pohody v novém roce
2005

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE

12/2004

Silvestrovské tradice a zvyky
Silvestrovská noc je samozřejmou příležitostí k bujarému
veselí, ale nebylo tomu tak odjakživa – den sv. Silvestra se původně nespojoval s žádnými
oslavami ani zvyky. Sv. Silvestr kněz, který přežil pronásledování křesťanů za císaře
Diokleciána, se stal roku 311 papežem. Zemřel roku 335.
Je jedním z prvních uctívaných světců, jehož kult se
rozšířil do celé Evropy.
Silvestrovská noc získala na významu, až když se
v průběhu 16. století ve většině křesťanských zemí ustálil
kalendář gregoriánský a počátek nového roku na 1. lednu.
Lidé navštěvovali kostel, děkovali za dobré prožití uplynulého roku a modlili se za dobrý průběh nového. Teprve
rozvoj ekonomiky a vědy v 19. století, který předznamenal příchod „nového zlatého věku", dodal silvestrovské
noci větší význam. Společnost bohatla a v očekávání ještě
lepšího roku slavila Silvestra stále veseleji a okázaleji,
s množstvím pokrmů a nápojů.
Na venkově přetrvávaly některé zvyky, jako např.
chození tzv. ometaček - chudých žen, které chodily po staveních, symbolicky ometaly plotnu, aby kamna v novém
roce dobře hořela a aby na stůl nepřišlo nic nezdravého.
Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit
prádlo a posměchu byl vystaven ten člen rodiny, který
vstal nejpozději ze všech z postele. O půlnoci se jedl pro
štěstí ovar a křen s jablky. Většina těchto zvyků byla zapomenuta. Základem oslavy Nového roku dnes je setkání
celé rodiny u bohatého oběda, kde by neměla chybět
čočka nebo polévka s drobnou krupicí tzv. milionová (aby
se člověka držely peníze), a většinou se podává vepřové.
Nepřípustný je zajíc či drůbež, aby štěstí neuteklo nebo
neulétlo. Konec starého roku provázel vždy a všude přípitek s přáním zdraví a štěstí, což činili všichni lidé nezávisle na čase, majetku a víře.
A kde se vzaly novoročenky s hezkým či vtipným obrázkem a s přáním zdraví a štěstí v nadcházejícím roce,
které si před Novým rokem posíláme a na kterých bývá
někdy francouzská zkratka P.F. (pour féliciter – pro
štěstí)? T u první poslal v r. 1827 hrabě Chotek, který pro
své významné funkce nestačil odpovídat na stále se zvyšující množství blahopřání.
z webových stránek vybrala N. Mastná

Kdy se slaví Nový rok v různých zemích?
Kdysi v římských dobách začínal nový rok prvním
březnem, dnem, kdy přebírali úřad konzulové. Počátek
roku souvisí se zavedeným kalendářem. Od r. 46 př. n. l.
až do r. 1582 platil juliánský kalendář, upravený císařem
G. J. Caesarem. Juliánský kalendář se od Gregoriánského
lišil tím, že za přestupný rok počítal všechny roky, které
byly dělitelné čtyřmi.
Pravoslavný a řeckokatolický ritus dodržuje juliánský
kalendář, podle něhož připadá Nový rok na 14. leden.
Počátkem islámského letopočtu je odchod proroka Mohameda z Mekky do Mediny v roce 622. Hurra Muharram,
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první den prvního islámského kalendářního měsíce, se počítá podle lunárního systému, a tak datum konce jednoho
a počátku dalšího roku není přesně stanoveno a může se
posouvat v průběhu celého roku. Ovšem ani islámský svět
není jednotný a v Afgánistánu a Iránu slaví podle
perského kalendáře začátek slunečního roku 21. března.
V Izraeli je začátek nového roku pohyblivý a spadá na
první den měsíce T išrí, tedy mezi 6. zářím a 5. říjnem.
Roš hašanan se slaví dva dny a považuje se podle židovské tradice za čas, kdy se z Boží vůle rozhoduje o osudu
každého člověka v příštím roce. V Číně a v některých
dalších východoasijských zemích začíná nový lunární rok
koncem ledna nebo v únoru. T hajci oslavují svůj trut
(Nový rok) v březnu nebo v dubnu, jihoindičtí T amilové
při zimním slunovratu. T ibeťané v únoru. Pro Japonce
jsou novoroční oslavy 1. až 3. ledna.
zdroj: www.pis.cz

Vzpomínka
V sobotu 18. prosince uplynuly dva smutné roky od
tragického odchodu našeho kamaráda Pavla Doležala,
velkého milovníka a ochránce přírody. My i příroda jsme
ztratili opravdu moc… Ačkoli se říká, že každý je nahraditelný, v tomto případě je to jinak.
Ještě citát pro Vás na zamyšlení do nového roku:
„Překážky v nás vyburcují vlohy, které by za příznivějších
okolností zůstaly dřímat - Horatius“ .
Přeji Vám hezký nový rok za všechny ochránce přírody z našeho okolí.
Milena Kráľová, ZO ČSOP „Vysočina“

Dětské, dámské a pánské
oděvy
Palackého nám. 28 - Zlatá ulička
(vedle budovy České pojišťovny )

Dačice
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MěKS

MMa G

FK

KI N O

Ve dnech 24. 12. – 31. 12.
DO VO LENÁ
Hodně zdraví a pokojenosti v roce
2005 přejí členové katolického
spolku v Dačicích
14. 1., 15. 1., 16. 1. v 19:30 h
TERMINÁL
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč

KULTURA
1. 1., 2. 1. v 19:30 h
STEPFO RDSKÉ PANIČKY
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
21. 1., 22. 1., 23. 1. v 19:30 h
KRÁL ARTUŠ
Film USA s titulky
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
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7. 1., 8. 1., 9. 1. v 19:30 h
DUŠE JAKO KAVIÁR
Český film
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
28. 1., 29. 1., 30. 1. v 19:30 h
HO REM PÁDEM
Český film
Vstupné 60 Kč
Mládeži do 15 let nevhodný

Filmový klub promítá od ledna 2005 v komorním sále MěKS, projekce z DVD nosičů.
Té ma mě síce : HUMPREY BOGARD aneb oblíbené filmy Grgy Pitiće
8. 1. 2005 v 19:30 h
22. 1. 2005. v 19:30
CASABLANCA
Malté z ský sokol
režie Michael Curtiz, 1942
režie John Huston, 1942
Od 5. 12. 2004 do 31. ledna 2005
5. prosince 2004 – 6. ledna 2005
Zimní
motivy
z Dačicka ve fotografii Jana Říhy
Vánoční výstava - be tlé my, oz doby, vánoční výzdoba
Výstavní chodba muzea
Muzejní čtvrtek 20. ledna 2005
Sobota 8. ledna 2005 - Spolek přátel muzea v Dačicích
PhDr. Jana Bisová: Ně me cke m po stopách Dalbergů Do Tře ště z a ře z báři be tlé mů - zimní výlet vlakem:
doplněno promítáním fotografií
(prohlídka muzea, vánoční výstavy, 2-3 rodinných betlémů)
Bližší informace na str. 12
Studovna muzea v 17:30 h.
Program Městského kulturní střediska Dačice najdete uvnitř čísla na str. 11.

