MÌSTO DAÈICE INFORMUJE
Vydává Městský úřad Dačice
Číslo 11/2003

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

Zdarma do kaž dé rodiny
Listopad 2003
·

schválila uzavření nových smluv o pronájmu
zahrad u bytových domů. Smlouvy budou uzavřeny
na dobu určitou od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2007
za Kč 4,--/m 2

·

schválila vyhlášení veřejné nabídky na pronájem
volného bytu I. kategorie o velikosti 1+1
v Dačicích, ul. Nivy 164/IV

·

schválila poskytnutí příspěvku ve výši Kč 7.000,-Společnosti telčské místní dráhy na akci „Parní léto
2004“

·

schválila výběr kulturních památek zařazených
do žádosti o příspěvek z Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2004

·

schválilo jmenování místostarosty Hájka a Mgr.
Soukopa do výběrové komise na obsazení funkce
náměstka pro HT S Nemocnice Dačice

·

schválila vypovězení nájmu z bytu II. kategorie
o velikosti 2+1 s příslušenstvím v přízemí domu
č. p. 64 v Lipolci nájemkyni Dorice Sovové z důvodu neplacení nájmu

·

schválila Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2003/04

·

schválila uzavření smlouvy o dílo s Ing. Richardem
T ůmou na dodávku projektových prací na akci
„Zastřešení tribuny sportovního stadionu“ včetně
autorského a stavebního dozoru za cenu Kč
70.000,--.

·

projednala výsledky kontrol provedených finančním odborem MěÚ v obou ZŠ, ve školní jídelně
a v MěKS

·

vyslovila souhlas s pronájmem rybníků ve vlastnictví města Dačic Městským lesům Dačice

·

vzala na vědomí petici občanů se žádostí o přehodnocení výběru místa na stavbu domu s pečovatelskou službou, která je připravována v Pantočkově ulici

se sejde na svém 8. zasedání 10. 12. 2003 v 18:00 h.
·

na 7. zasedání konaném 12. 11. 2003 schválilo
zastupitelstvo města obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2003 o příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů mateřských škol, školních
družin a školních klubů

·

schválilo Program regenerace městské památkové
zóny Dačice na roky 2003 – 2007

·

schválilo prodej parcel v lokalitě Za Lávkami:
Petru Křížkovi, Bílkov 1, za cenu Kč 169.250,--,
manželům Františku a Ludmile Vastlovým, Dačice
280/III, za cenu Kč 113.750,-- a manželům Ing.
arch. Miroslavu a Ing. Janě Dvořákovým, Dačice
133/III, za cenu Kč 125.000,--

·

schválilo prodej pozemků o celkové výměře 2820
m 2 v lokalitě U T řech křížů Karmelu Matky Boží,
Dačice 21/III, za cenu Kč 1.198.500,-- s tím, že
zainvestování parcel inženýrskými sítěmi si zajistí
kupující z vlastního areálu kláštera

·

schválilo uzavření darovací smlouvy s ČR – Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje na vysokotlaký kompresor Poseidon na plnění dýchacích
přístrojů s příslušenstvím za cenu Kč 23.019,80
včetně DPH. Kompresor bude sloužit k užívání
na požární stanici Dačice.

·

schválilo záměr vstupu města Dačic do Svazu
VKMO, s. r. o., Brno za účelem podílení se na
realizaci projektu ochrany vod povodí řeky Dyje –
II. etapa

·

vzalo na vědomí informaci o přípravných pracích
na ustavení mikroregionu s pracovním názvem
„Dačicko“

RADA MĚSTA
·

·

projednala návrhy rozpočtů na rok 2004 obou
základních škol, mateřských škol, školní jídelny,
Městské knihovny, Městského muzea a galerie,
MěKS, nemocnice a bytového odboru
schválila rozpočtové opatření č. 2/2003, které
zvyšuje výdaje rozpočtu o 319,60 tis. Kč a současně zvyšuje příjmy o 302,60 tis. Kč. Rozpočtové
opatření je schodkové ve výši 17 tis. Kč a bude
kryto prostředky z přebytků hospodaření předchozích let.

V TOMTO ČÍS LE S E DOČTETE:
Pronájem volného bytu
str. 2
Výběrová řízení na pracovníky městského úřadustr. 3
Obecně závazná vyhláška č. 4/2003
str. 6
Pozvánka do Městského kulturního střediska str.12
Projekt Adopce na dálku
str.13
Uzávěrka příštího čísla: 15. prosince 2003
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Společenská kronika

·

Od 15. října do 15. listopadu 2003 zaznamenala matrika:

·

narození:

Pavel T ruhlář, Dačice
Kristýna Prokešová, Dačice
Petr Vlček, Dačice
T ereza Štibichová, Dačice
T omáš Štibich, Dačice
Denisa Bartošová, Dačice
Lukáš Beil, Dačice
Adéla Stehlíková, Dačice
T omáš Bucko, Lipolec
Petra Cepáková, Hradišťko
manželství: Bronislav Růžička, Slavonice
a Lenka Soukupová, Nová Bystřice
Jaroslav Lojka, Vlastkovec
a Jana Novotná, Vlastkovec
úmrtí:
Jan Beseda, 94 roky, Borek
Věra Habrová, 67 let, Dačice
Jiří Boček, 56 let, Dačice
Starosta města MVDr. Ludvík Fabeš přivítal při obřadu
vítání občánků za spoluúčinkování dětí z MŠ v ul. Za
Lávkami dne 25. 10. 2003 tyto děti: Elišku Dvořákovou,
Vladimíra Zabloudila, Michaelu Kubešovou, Vojtěcha
Henzla, Lukáše Boudu a Vojtěcha Jelínka.

·

·

Seriál, ve kterém na otázky odpovídají zastupitelé
města, bude pokračovat od ledna 2004.
Výherci z říjnového kola soutěže z internetových
stránek města jsou: Antonín Havlík z Dačic, Jiří Šeda
z Chlumce a Renata Hrbáčová z Dačic.
Dne 13. 11. 2003 proběhlo v dačické nemocnici
výběrové řízení na náměstka pro hospodářskotechnickou službu Nemocnice Dačice. Z pěti
uchazečů byl vybrán Jan Klivan.
Dne 21. 11. 2003 byl do funkce primáře chirurgického oddělení dačické nemocnice jmenován
MUDr. Jaroslav Šilhan.

Město Dačice nabízí
Pronájem volného bytu

č. 1, ul. Nivy, č. p. 161, Dačice IV

Jedná se o byt 1 + 1, I. kategorie
o velikosti:
Pokoj
Pokoj s kuchyní
Předsíň
Koupelna s WC
Komora

Aktuality
·

·

·

.A.S.A. Dačice informuje - svoz komunálního odpadu v období vánočních svátků zůstává nezměněn.
jediný přesun bude z 1. 1. 2004 na 3. 1. 2004, tzn.
z Nového roku (čtvrtek) na sobotu. Jedná se pouze
o Dolní Němčice a Prostřední Vydří.
Kopírovací služ ba je občanům k dispozici ve vstupních prostorách radnice na Palackého náměstí 1/I.
Kopírujeme formáty A3 a A4.
Informační stře disko v budově radnice nabídne
v předvánočním prodeji knihy Dějiny Dačic, Vlastivědný sborník a další tituly.
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12,75
25,09
4,34
4,41
2,19

m2
m2
m2
m2
m2

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle výměru
MF č. 01/2002 část II,. v platném znění. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 1. 2004 na dobu určitou
v délce trvání 15 let. Právo na uzavření smlouvy získá
ten zájemce, který předloží v zalepené a zřetelně
označené obálce:

„Neotvírat – pronájem bytu č. 1,
Dačice 161/IV“
nabídku neodbydleného předplaceného nájemného
v celkové částce 177 000,- Kč a vylosuje si první
místo na uzavření nájemní smlouvy.
Při podání nabídky složí zájemce jistinu na
nabídnutou částku v hotovosti ve výši 15 000,- Kč na
pokladně MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, II. patro
Kone čný te rmín pro podání ž ádosti je
1. 12. 2003 do 10:00 h

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 11/2003. Ročník sedmý. 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-mesto.cz.
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Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 13/03
na místo
pracovníka - pracovnice
odboru správního

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 12/03
na místo
pracovníka - pracovnice
odboru kultury a cestovního ruchu

(pracovní poměr na dobu určitou
zástup za mateřskou dovolenou)

se zaměřením na cestovní ruch
Požadujeme:
· středošk olsk é v zdělání s maturitou
· znalost německ ého jazy k a
· v ý borné znalost česk ého jazy k a
· práce na počítači (aplik ace MS Office, IE)
· schopnost jednání s lidmi
· organizační schopnosti
· bezúhonnost v dosav adním živ otě
· v ěk minimálně 18 let
· způsobilosti k práv ním úk onům
· státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trv alý m poby tem v ČR), k terý ov ládá jednací
jazy k
· řidičsk ý průk az sk upiny B

Požadujeme:
· minimálně středošk olsk é v zdělání s maturitou
· schopnost jednání s lidmi
· organizační schopnosti
· bezúhonnost v dosav adním živ otě
· v ý borné znalosti česk ého jazy k a
· práce na počítači (aplik ace MS Office)
· v ěk minimálně 18 let
· způsobilosti k práv ním úk onům
· státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trv alý m poby tem v ČR), k terý ov ládá jednací jazyk
· řidičsk ý průk az sk upiny B
Vý hodou:
· v zdělání nebo praxe v oblasti matrik y , občan-ských
průk azů, cestov ních pasů

Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení
Zn. FO 14/03
na místo
pracovníka - pracovnice
odboru kultury a cestovního ruchu

Vý hodou:
· znalost anglick ého jazy k a
· v zdělání nebo praxe se zaměřením na cestov ní ruch

Pro všechna výběrová řízení platí
následující:
·
·

se zaměřením na památkovou péči
(pracov ní poměr na dobu určitou
zástup za mateřsk ou dov olenou)
Požadujeme:
· středošk olsk é v zdělání stav ebního zaměření nebo
v y sok ošk olsk é v zdělání
· schopnost jednání s lidmi
· organizační schopnosti
· bezúhonnost v dosav adním živ otě
· v ěk minimálně 18 let
· způsobilosti k práv ním úk onům
· státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan
s trv alý m poby tem v ČR), k terý ov ládá jednací
jazy k
· řidičsk ý průk az sk upiny B
Výhodou:
· praxe v oboru památk ov é péče
· znalost regionu

·

·

Nabízíme platové zařazení dle zákona č. 143/92
Sb. a Nařízení vlády č. 330/2003 Sb.
Vyplněné osobní dotazníky zasílejte k rukám tajemníka městského úřadu, Krajířova 27, 380 13
Dačice I, nejpozději do 15. 12. 2003 (u památkové péče a správního odboru nejpozději
do 31. 12. 2003)
Podrobnější informace u tajemníka MěÚ, tel.
384 401 215, e-mail tajemnik@dacice-mesto.cz.
Formulář „Přihlášky o místo …“ v sekretariátu
starosty nebo na internetových stránkách města
Dačic: www.dacice-mesto.cz.
Pokud již uchazeč zaslal městskému úřadu
vyplněnou „Přihlášku o místo …“, kopie potřebných dokladů a stručný životopis, stačí aby
doručil žádost o účast v některém z uvedených
výběrových řízení. V této žádosti je nutné uvést,
že zbývající doklady již uchazeč předložil, a že
mezitím nedošlo ke změně oproti původní žádosti
o místo.

Městský úřad si vyhrazuje právo neuzavřít
se žádným z uchazečů pracovní smlouvu.
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Činnost odboru vnitřních věcí
Pracovníci

tel.

č. dveří

Palackého nám. 1, Dačice I
Mgr. Pavel Soukop, vedoucí 384
Ludmila Jankůjová
384
Hana Nosková, DiS.
384
Zdeňka Sobková
384

401
401
401
401

229
210
224
211

231
231
234
234

Neulingerova 151, Dačice I
Mgr. Eva Nováková
384
Bohumír Böhm, DiS.
384
Ing. Marcel Kadrnožka
384
Petr Wolf
384
Ing. Bohumil Kmínek
384

401
401
401
401
401

268
222
223
223
270

104
103
308
308
307

Odbor vnitřních věcí zajišťuje právní pomoc pro práci
jednotlivých odborů městského úřadu, tvorbu právních
předpisů města a jejich evidenci, vymáhání pohledávek
města (ve spolupráci s ostatními odbory), správu
počítačové sítě a programového vybavení, zásobování
kancelářskými potřebami, spisovnu městského úřadu,
administrativu spojenou se schůzemi rady města a zasedáními zastupitelstva města, aktualizaci úředních desek
a informačních tabulí městského úřadu, administrativu
a sekretariát starosty, místostarostů a tajemníka,
podatelnu, telefonní ústřednu, poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., stížnosti občanů, zprávy
o pověsti občanů, projednávání přestupků, péči o sbory
dobrovolných hasičů (po stránce evidence, spolupráce
s městem, materiálového vybavení, sledování rozpočtu
a návrhu do rozpočtu), péči o prostředky individuální
ochrany občanů, bezpečnost práce na městském úřadě,
péči o sirény města
Mgr. Pavel Soukop - e-mail: pravnik@dacicemesto.cz, vedoucí odboru, řídí práci podřízených
pracovníků, poskytuje právní pomoc pro práci jednotlivých odborů městského úřadu, zajišťuje tvorbu
právních předpisů města a jejich evidenci, ve spolupráci
s ostatními odbory zabezpečuje vymáhání pohledávek
města, plní funkce příkazce operací v rámci předběžné
řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., zastupuje
město v řízeních před soudy.
Ludmila Jankůjová - e-mail: meu@dacice-mesto.cz,
zajišťuje administrativu a sekretariát místostarosty
a tajemníka a vedoucího odboru, zásobování kancelářskými potřebami, archiv, administrativu spojenou
se schůzemi rady města a zasedáními zastupitelstva města,
aktualizaci úředních desek a informačních tabulí
městského úřadu, plní funkce správce operací v rámci
předběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb.,
zpracovává návrh rozpočtu odboru, obsluha faxu.
Hana Nosková, DiS. - e-mail: e-podatelna@dacicemesto.cz, podatelnu, vydávání bulletinu, zajišťuje administrativu a sekretariát starosty, místostarostů, zásobování
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kancelářskými potřebami, organizace zahraničních vztahů, aktualizaci úředních desek a informačních tabulí
městského úřadu, aktualizaci kulturního přehledu a počasí
na internetových stránkách města.
Zdeňka Sobková - zajišťuje administrativu a sekretariát starosty a místostarosty, podatelnu, telefonní
ústřednu, zásobování kancelářskými potřebami.
Bohumír Böhm, Dis. –e -mail: prestupky@dacicemesto.cz, vyřizuje stížnosti občanů, vypracovává zprávy
o pověsti občanů pro potřeby orgánů činných v trestním
řízení, zajišťuje projednávání přestupků uvedených
v zákoně č. 200/90 Sb. a jiných právních předpisech
obsahujících skutkové podstaty přestupků pokud nejsou
na základě organizačního řádu k jejich projednání příslušné jiné odbory.
Mgr. Eva Nováková - e-mail: pravni@dacicemesto.cz, zajišťuje projednávání přestupků, poskytuje
právní pomoc pro práci jednotlivých odborů městského
úřadu, zajišťuje tvorbu právních předpisů města a jejich
evidenci, ve spolupráci s ostatními odbory zabezpečuje
vymáhání pohledávek města, zastupuje město v řízeních
před soudy.
Ing. Marcel Kadrnožka - e-mail: informatik@dacicemesto.cz, zajišťuje správu počítačové sítě, počítačového
vybavení a kancelářské techniky, pomoc při práci s výpočetní technikou, zabezpečení dat, aktualizaci software,
instalaci hardware a software, údržbu a opravy nízkonapěťových zařízení, vyhodnocování nabídek hardware
a software od dodavatelů.
Petr Wolf - zajišťuje správu počítačové sítě,
počítačového vybavení a kancelářské techniky, pomoc při
práci s výpočetní technikou, zabezpečení dat, aktualizaci
software, instalaci hardware a software, údržbu a opravy
nízkonapěťových zařízení, vyhodnocování nabídek hardware a software od dodavatelů.
Ing. Bohumil Kmínek - e-mail: krizovy@dacicemesto.cz, pracovník krizového řízení, zajišťuje plnění
úkolů vyplývajících ze zákona č. 239/2000 Sb. a zákona
č. 240/2000 Sb., bezpečnost a ochranu zdraví při práci–
organizování školení pro zaměstnance (bezpečnost práce,
školení řidičů), vedení dokumentace o provedených
školeních, zajišťování požární bezpečnosti na městském
úřadě, zabezpečení pravidelných technických prohlídek
automobilů užívaných pro potřeby městského úřadu
včetně vedení předepsané evidence, péči o sirény města.

MASÁŽE - KLASICKÉ,
REFLEXNÍ LYMFODRENÁŽE
léčba celulitidy, poradenství
Dačice, Slavonice, J.Hradec
Ivan Havel dipl. zdrav.
tel.: 728 850 432, 384 420 559
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AKTUÁLNÍ INFORMACE

Zimní údržba místních komunikací
a chodníků
Komunikace se rozdělují na:
Průje z dní úse ky státních silnic
· Údržbu provádí Správa a údržba silnic Jindřichův
Hradec.
Místní komunikace
· Údržbu prování T echnické služby Dačice. Postup
zimní údržby upravuje radou města každoročně
schválený operační plán zimní údržby. Zimní
údržbou komunikací se rozumí zmírňování závad
ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto komunikacích,
které byly způsobeny povětrnostními vlivy. Místní
komunikace jsou rozděleny na 3 pořadí důležitosti.
Chodníky
· Údržbu chodníků upravuje Městem Dačice vydaná
Vyhláška o veřejném pořádku, podle které je povinen
vlastník k chodníku přiléhající nemovitosti zajistit
schůdnost. Vlastník přiléhající nemovitosti je povinen toto provádět na vlastní náklad a bez průtahů.
K odstraňování závad je možné použít písek, drobné
drcené kamenivo nebo jiný vhodný posypový
materiál, je zakázáno používat popel. Chemické
posypové prostředky lze použít v nezbytně nutné
míře jen k odstraňování závad ve schůdnosti
způsobených náledím nebo mrznoucím deštěm.
Posypový materiál, lze (kromě chemického posypu)
zakoupit v areálu T echnických služeb Dačice, s. r. o.,
U Stadionu 50. Dopravu posypu lze sjednat u téže
společnosti.
Důležité telefony:
384
Te chnické služ by Dačice
Dispe če ři te chnických služ e b Dačice :
p.Holec
777
p. Riedling
777
384
Mě stská policie Dačice
mob.
602
Správa a údrž ba silnic středisko Dačice 384

420 249
113 125
113 126
420 168
486 070
420 236

M. Holec, ředitel T S Dačice
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SMS zprávy z Městského úřadu
Vážení spoluobčané, pro další zlepšení Vaší informovanosti o dění v Dačicích jsme pro Vás připravili
rozšíření vysílání pomocí textových zpráv (SMS) na mobilní telefony. T ato nová služba Vám umožní být kvalitně
informováni o událostech týkajících se Vámi vybraných
částí města. Jste-li z Dačic patrně se Vás nijak nedotkne
výpadek elektrické energie v Prostředním Vydří. Pro
změnu služby je nutné odeslat pouze dvě SMS zprávy,
přičemž první se odregistrujete z odběru zpráv týkajících
se celého území města včetně místních částí a druhou se
zaregistrujete k odběru zpráv týkajících se území které
Vás zajímá.
Příklad 1: Pana Nováka zajímají události týkající se pouze Borku. Nejprve se odregistruje tím, že odešle zprávu
ve formátu IK DACICE O DREG T1 a poté se zaregistruje zprávou IK DACICE REG T4. Od této chvíle
bude dostávat pouze zprávy týkající se Borku (T 4).
Příklad 2: Pana Nováka zajímají události týkající se pouze Borku a Dačic. Nejprve se odregistruje tím, že odešle
zprávu ve formátu IK DACICE O DREG T1 a poté
se zaregistruje zprávou IK DACICE REG T4 a druhou
zprávou IK DACICE REG T2. Od této chvíle bude
dostávat pouze zprávy týkající se Borku (T 4) a Dačic
(T 2).
Se z nam té mat:
Dačice
Bílkov
Borek
Chlumec
Hradišťko
Hostkovice

T2
T3
T4
T5
T6
T7

Lipolec
T8
P. Vydří
T9
V. Pěčín
T10
M. Pěčín
T11
D. Němčice T12

Služba je poskytována městem zdarma. Registrace a odregistrace se provádí zasláním SMS zprávy v daném
formátu z Vašeho mobilního telefonu na číslo
605 733 680. Registrováno bude pouze číslo Vašeho mobilního telefonu.
tel. SMS InfoKanálu -- 605 733 680

Pozor! Vámi zaslané SMS zprávy jsou automaticky
zpracovány počítačem, proto prosím přesně dodržujte
vypsaný formát zpráv. Každá Vámi zaslaná SMSzpráva
městu musí začínat textem IK DACICE, po kterém
následuje některá z voleb (např. registruj, odregistruj
apod.). Potvrzení o doručení je zasíláno.
Službu pro naši městskou část provozuje společnost
Qbizm technologies, a.s. (www.qbizm.cz), která garantuje
zabezpečení dat a je registrována na Úřadu pro ochranu
osobních údajů. Věřím, že tato nová služba zlepší
vzájemnou informovanost, a tím povede ke zkvalitnění
života v našem městě. Bližší informace na telefonním
čísle 384 401 221.
Ing. K. Macků, tajemník
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Právní předpis č. 4/2003
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
o přís pě vk u na čás te čnou úhradu ne inve s tičních nák ladů
mate řs k ých šk ol, šk olních družin a šk olních k lubů
Zastupitelstvo města Dačice vydává dne 12. 11. 2003 na základě ustanovení § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
a v souladu s ustanovením § 19c zákona č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě
ve školství, v platném znění, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Oddíl I
Článek 1
Základní ustanovení
Město Dačice vybírá na základě této vyhlášky příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů /dále jen „příspěvek“/ mateřských škol a školních družin.
Článek 2
Plátci příspěvku
(1) Příspěvek jsou povinni platit rodiče nebo jiní zákonní zástupci 1) /dále jen „plátci“/, kteří
mají dítě zapsáno k docházce v „Mateřských školách Dačice“ a ve školních družinách
v „Základní škole v ul. Komenského“ a v „Základní škole v ul. B. Němcové“, jejichž zřizovatelem je Město Dačice.
(2) Příspěvek se neplatí, jestliže po jeho zaplacení klesne součet příjmu příslušníků
domácnosti, ve které dítě žije, pod 1,25 násobku částky potřebné k zajištění výživy
a ostatních základních osobních potřeb a nezbytných nákladů na domácnost. 2).
(3) Nárok na zproštění od povinnosti placení příspěvku podle bodu 2 se uplatňuje písemně
na finančním odboru - oddělení školství Městského úřadu v Dačicích a doloží
se potvrzením o všech příjmech příslušníků domácnosti včetně dávek státní sociální
podpory. U podnikajících fyzických osob, u společníků obchodních společností
a u fyzických osob ve funkci nebo členů statutárního nebo jiného orgánu právnické osoby
je potřeba doložit i kopii posledního daňového přiznání nebo doklad o výši měsíční platby
pojistného na sociální pojištění.
(4) Plátci, kteří příspěvek neplatí, jsou povinni při změně příjmu příslušníků domácnosti tuto
skutečnost neprodleně oznámit finančnímu odboru - oddělení školství Městského úřadu
v Dačicích.
(5) Plátci, kteří příspěvek neplatí, jsou povinni prokázat trvání nároku na zproštění
od povinnosti placení příspěvku doklady uvedenými v bodu 3, pokud to finanční odboroddělení školství Městského úřadu v Dačicích bude vyžadovat, maximálně však 1x
za kalendářní měsíc. Plátci, kteří neprokáží trvání nároku na zproštění od povinnosti platit
příspěvek, jsou povinni uhradit příspěvek ve stanovené výši.
(6) Za příjem se považují všechny příjmy dle zákona č. 463/91 Sb., o životním minimu,
v platném znění

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 11/2003

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 7

Článek 3
Placení příspěvku
(1) Povinnost platit příspěvek vzniká dnem nástupu dítěte do mateřské školy nebo do školní
družiny /dále jen „zařízení“/.
(2) Příspěvek se platí měsíčně a je splatný za měsíc září do 20. září a pro ostatní měsíce vždy
do konce předchozího měsíce. Výše příspěvku se stanovuje na 1 dítě a měsíc takto:
a) pro mateřské školy - trvalý pobyt plátců v Dačicích
220,- Kč
- trvalý pobyt plátců mimo Dačice
500,- Kč
b) pro školní družiny
60,- Kč
(3) Příspěvek se hradí složenkou nebo převodem z účtu plátce na příslušný účet nebo v hotovosti na pokladně MěÚ Dačice.
(4) V případě, že příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve správné výši, je plátce povinen
uhradit penále v částce 50,- Kč za příslušné období.
(5) Příspěvek se hradí v plné výši bez ohledu na to, zda dítě zařízení skutečně celý kalendářní
měsíc navštěvuje. Absenci dítěte delší než jeden kalendářní měsíc je potřeba doložit
potvrzením od lékaře. V tomto případě bude již uhrazený příspěvek po dohodě s plátcem
započten na úhradu dalšího měsíce nebo vrácen.
(6) Pokud dítě nastoupí do zařízení do 15. dne kalendářního měsíce včetně nebo docházku
ukončí písemným odhlášením plátce nebo rozhodnutím ředitele školy po 15. kalendářním
dni měsíce, platí plátce příspěvek za tento měsíc v plné výši. Nastoupí-li dítě po
15. kalendářním dni nebo ukončí docházku písemným odhlášením plátce nebo rozhodnutím
ředitele školy do 15. kalendářního dne včetně, plátce příspěvek za tento měsíc neplatí.
(7) Nesplní-li plátce oznamovací povinnost podle článku 2 bodu 4, je povinen doplatit příslušný
příspěvek včetně penále.
1)
2)

zákon č. 94/63 Sb., o rodině, v platném znění
§ 19d odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění

Oddíl II
Závěrečná ustanovení
Článek 5
Zastupitelstvo města zmocňuje radu města, aby ve výjimečných případech rozhodla
o osvobození plátce od placení příspěvku zcela nebo zčásti.
Článek 6
Neplnění povinnosti stanovených touto vyhláškou bude postihováno jako přestupek
podle zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích, v platném znění.
Článek 7
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška o příspěvku na náklady mateřských škol a školních
družin ze dne 24.8.1993.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Upoz orně ní pro rodiče
Změny ve vyhlášce se týkají především výše sazeb příspěvku na mateřskou školu a školní družinu. Pokud
provádíte úhradu tohoto příspěvku převodem z bankovního účtu, změňte si včas výši částky trvalého příkazu tak, aby
platba v lednu již byla provedena podle nové vyhlášky.
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Dalbergové na dačickém zámku
Dalbergové skutečně
k dačickému zámku
patřili jako jeho majitelé. T o vesměs zná
řada obyvatel Dačic.
Ale již málokdo ví, jak
třeba často pobývali
na dačickém zámku,
jak se starali o své panství, jak vycházeli se
svými poddanými, jak se bavili ve své době, jaké měli
běžné každodenní starosti. Možná přispělo k zodpovězení
těchto otázek čtení z rodinné korespondence Dalbergů.
Uskutečnilo se dvakrát (30. října a 13. listopadu) v rámci
„muzejních čtvrtků“ , které pořádají Spolek přátel muzea
v Dačicích a dačické muzeum. Obě akce se těšily
slušnému zájmu veřejnosti, poprvé přišlo 35 osob
a podruhé kolem 30 zájemců. Obě části připravila velice
pečlivě dr. Jana Bisová, která se již dlouho zabývá
dějinami majitelů zámku a Dalbergů zvláště. Vposledním
období se věnovala překladu rozsáhlé korespondence (asi
400 dopisů) mezi matkou Marií Annou (manželkou
Friedricha Franze Karla, svob. pána z Dalbergu) a syny
Friedrichem a Karlem. První z nich, Friedrich Karl Anton,
byl majitelem Dačic v letech 1809 až 1814 a druhý, Karl
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Anton Maxmilian (1792-1859), spravoval panství Dačice
a Malešov u Kutné Hory po smrti svého bratra
od r. 1814. Karl Anton nechal v r. 1816 přestavět dačický
zámek v empírovém slohu, později nechal upravit
i interiéry, zadal i úpravu zámeckého parku v anglickém
stylu a postavil velké zahradnictví s empírovým skleníkem. Podporoval na svých statcích zakládání
průmyslových podniků, jako byl cukrovar v Kostelním
Vydří nebo rafinerie cukru v Dačicích.
Zajímavé pasáže, které byly přečteny z korespondence, byly výborně přiblíženy přítomným v podání
dr. Jany Bisové, coby matky Marie Anny a dr. Václava
Bise v roli obou synů. Paní Bisová měla k dopisům
i vysvětlující poznámky. Vybrané kapitoly z rodinné
korespondence dokázaly přiblížit atmosféru dané doby,
umožnily posluchačům udělat si obrázek o životě panstva,
které mělo běžné starosti s chodem domácnosti, s řízením
hospodářství; prožívalo však i běžné radosti, jako
narození syna, svatba v rodině apod. A už také například
víme, že zámeckým parkem panstvo nechodilo pouze
na pěkné procházky, ale že zde přiložilo i ruku k dílu při
jeho založení.
Za přípravu obou „muzejních čtvrtků“ , spojených
se čtením z rodinné korespondence Dalbergů, chci
za všechny posluchače manželům Bisovým poděkovat.
Mgr. M. Kučerová
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„Kouzlo Vánoc“
Pod tímto názvem je
v Městském muzeu a galerii od 7. prosince připravena vánoční výstava,
která by měla návštěvníkům přinést správnou
vánoční atmosféru a poskytnout jim třeba i nové
nápady na vánoční výzdobu domovů.
Dačické muzeum se v letošním roce opět obrátilo
na Městské kulturní středisko v T řebíči, se kterým již
připravilo řadu hezkých výstav s touto tematikou.
Kulturní středisko sdružuje řadu lidových tvůrců, kteří
se delší dobu zabývají zpracováním určitého materiálu
a z jejich prací vznikají hezké výstavy. Loni proběhla tato
vánoční výstava v T řebíči v Malovaném domě a letos
bude její repríza u nás v Dačicích. Opět se tedy setkáme
s pracemi paní Marie Janoštíkové, Marie Palátové, Sylvie
Vašinové, Stanislava Koláčného a dalších. Doplňovat je
budou práce šikovných lidí z Dačicka, jako Ivy Dědkové
z Budče, Mirky Kadlecové z Krahulčí, Jitky Vavruškové
a Lenky T říleté z Dačic, Stanislava Prokeše ze Slavonic.
Na výzdobě výstavy se podílejí děti ze Speciální školy
v Dačicích, studenti oboru aranžér ISŠT O a učni z oboru
cukrář SOUz v Dačicích.
Co všechno na výstavě uvidíte? Betlémy ze dřeva,
papíru, šustí, slámy či perníku, ozdoby paličkované,
háčkované, z papíru, vizovické pečivo a perníčky a jinou
výzdobu. Opět bude k prodeji řada drobných dárečků pod
stromeček: perníčky, slámové ozdoby a řetězy, keramické
a háčkované ozdoby, vánoční pohledy, betlémky ze dřeva
i z papíru, vystřihovánky. Slavnostní zahájení vánoční
výstavy je v neděli 7. prosince 2003 ve 14:00 h. Na
vernisáži výstavy vy-stoupí pěvecký sbor Pramínek ze
ZUŠ Dačice. Další neděli 14. prosince bude v dačickém
muzeu od 13:00 do 16:00 h předvádět zdobení perníčků
paní Iva Dědková z Budče.
Mgr. M. Kučerová

Vychází Dačický vlastivědný sborník
Na předvánoční knihkupecký trh přichází po dvouleté přestávce 2. číslo Dačického vlastivědného sborníku.
T entokrát není zaměřen jen na historii, ale je obohacen
také o příspěvky přírodovědného zaměření. Botanický
popis T oužínských strání a Dubové stráně u Dačic
Jaromíra Švarce a ornitologické průzkumy Pavla Doležala
nebyly dosud publikovány. Na pomezí přírodovědy a
historie leží téma dačického zámeckého parku. Historický
pohled na vývoj parku je zde doplněn výčtem a popisem
listnatých a jehličnatých dřevin, které dnes v parku rostou.
Historie několika dačických domů v Göthově ulici
(č.62-68) od Jana Bistřického, přehled čestných občanů
města od Michala Stehlíka, popis znaku, pečeti a praporu

Dačic od Ivana Štarhy, dějiny dačické knihovny od Zdeňky Chadimové a dačického muzea od Marie Kučerové
doplňují loni vydané Dějiny Dačic. Jiřina Maňasová
představuje výsledky své práce s Dačickým graduálem.
Bohumír Smutný přečetl německy vydané vzpomínky
dačického rodáka Václava Krimera a vybral z nich
a přeložil pasáže, které mnohdy kuriózním způsobem
popisují město a děje za napoleonských válek.
Mimo Dačice zasahují dva příspěvky: Michaela
Chládková vytěžila ze svého krátkého působení ve Státním okresním archivu v J. Hradci článek ke spolku
Německý dům ve Slavonicích, a text o šlechtickém rodu
Butzů z Rolsberka od Jiřího Bořeckého se vztahuje ke
Kostelnímu Vydří, a rozšiřuje tak téma zpracované
v 1. čísle sborníku Michalem Boubínem.
Nejpřitažlivějším příspěvkem pro širší čtenářskou
veřejnost bude jistě vzpomínání pana dr. Miloše Klanga
na Dačice jeho dětství ve 30. letech minulého století.
Ožívají v něm dačické domy, obchůdky s vůní čerstvě
pražené kávy a cukroví, živnosti i mizející řemesla,
ctihodní měšťané i rázovité figurky, jako holič Pfeifer,
kamelot pan Hrubý nebo trafikant Přibyl. Na náměstí opět
korzují občané ve svátečním oblečení, z oficíny holiče
Štěbetáka se linou tóny jeho violoncella, kluci hrají pod
lipkami kuličky nebo obdivují u benzinového čerpadla
závodníka Louckého z Mutné a jeho bugatku, trhovci
lákají zákazníky, pod okny hraje flašinetář či potulní
muzikanti.
Autorovým vrstevníkům vzpomínání vlídně oživí
paměť a mladší generaci přiblíží život města v době jejich
rodičů či prarodičů. Vzpomínky dr. Klanga i další
příspěvky v Dačickém vlastivědném sborníku jsou
doplněny bohatým fotografickým materiálem, plánky
(včetně plánu zámeckého parku), rodokmenem a přehledy.
Sborník bude k dostání v Dačicích v knihkupectvích,
trafikách, muzeu, knihovně a v informačním středisku
městského úřadu od poloviny prosince 2003.
PhDr. J. Bisová

PRODEJ RYB
Otevřeno každou sobotu, možnost i objednat.
Prodejní místo pod prodejnou na Červeném vrchu.
Vánoční prodej:
20. 12. 9:00
21. 12. 9:00
22. 12. 9:00
23. 12. 9:00
24. 12. 9:00

–
–
–
–
–

17:00 h
17:00 h
17:00 h
17:00 h
11:00 h

Pavel Urbánek, A. Dvořáka 476/V, Dačice
T el: 384 423 414, mobil: 728 048 700
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Zápis do kroniky města za rok 2003
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a to je doba,
kdy dokončuji sběr informací, které použiji v městské
kronice. Většinu událostí jsem průběžně sledoval a zjišťoval. Existují ale jistě akce, které mi byly utajeny,
protože se uskutečnily např. v rámci spolků, sportovních
či kulturních organizací a nebyly mediálně prezentovány.
Proto prosím o poskytnutí patřičných informací a případně
také fotografií, letáků, pozvánek, plakátů a jiných
dokumentů, které bych mohl použít do "Dokumentační
přílohy", která je součástí kroniky. Některé události nebo
dokumenty se dnes možná zdají být nezajímavé, ale za 50
či 100 let budou mít velkou historickou cenu. Budou
vypovídat o tom, jak lidé na pře-lomu tisíciletí žili a jak se
bavili. Za každou informaci předem velmi děkuji.
Připomínám, že kronika je k nahlédnutí téměř po celý
rok v Městském muzeu a navíc zápis za rok 2002 také
na oficiální městské internetové stránce www.dacicemesto.cz
PaedDr. V. Jindra, kronikář města.

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 36 26 96
LÉČEBNÉ POBYTY NA SLOVENSKU, DUDINCE
A LIPTOVSKÝ JÁN, VYŠNÉ RUŽBACHY, HOKOVCE
a jiná místa na Slovensku
Lomnistá v Jasenie - 5km od koupelí Brusno u Bánské Bystrice–
termíny ubytování celoročně – vhodné i na sportovní pobyty –
lyžování. Ubytování v hotelových pokojích, apartmánech
a chatkách-léčebné procedury, plná penze. Lázeňské procedury,
možnost pobytu i bez procedur!
NOVINKA! ! ! SUPERTIP NA SILVESTRA
- 27. 12. 2003 – 2. 1. 2004
Slovensko – ŠTRBA – ubytování
v penzionu pouze 3 900 Kč
(ubytování, polopenze).

Pozvánka pro dětské čtenáře
Ve středu 10. 12. zveme naše čtenáře do Městské
knihovny na malování na kameny - od 14:00 h si
v dětském oddělení mohou namalovat děti obrázek na
oblázek. Paní knihovnice Štěpánka Krebsová jim připravila spoustu nejrůznějších ohlazených kamenů a barvy
a poradí při vlastní tvorbě. Myslím si, že takto vyrobený
dárek potěší každého, komu ho malý tvůrce věnuje.
A vánoce jsou za dveřmi…
V pondělí 15. prosince ve 13 h - zahraje pro naše
čtenáře Dramatický soubor při ZŠ Slavonice, vedený paní
Danou Nešporovou, pohádku Čertův švagr a Slavonické
pověsti. T oto divadýlko je dárek od nás, knihovnic, našim
dětských čtenářům. Je vhodný hlavně pro menší děti,
takže zveme i maminky se svými ratolestmi.
Pohádky M. Mikšíčka – Honzíček Zlatohlávek, které
je možné zakoupit v knihovně či v místních knihkupectvích, jsou určitě hezkým dárkem pro malé i velké
a navíc ukazují kousek díla nejvýznamnějšího dačického
rodáka. Knihovna je vydala na sklonku roku 2002.
Pohádky převyprávěla paní Naděje Jahelková, ilustrace:
Lucie Semorádová a Zdeňka Míchalová.
Během vánočních svátků nebudou ve výpůjční době
knihovny žádné změny, tzn., že na čtenáře se budeme těšit
– v pondělí 22. 12., 29. 12. a 31. 12. od 8:00 – 11:00 h
a od 12:00 – 17:00 h. Úterky jsou vyhrazené na zpracování knížek a jejich opravy, pořádání fondu a další
a další činnosti, takže v úterý 23. a 30. 12. se půjčovat
nebude. V novém Vlastivědném sborníku, který vydává
muzeum, najdete i podrobný článek o historii naší
knihovny, historii, jejíž začátky spadají až do roku 1868,
kdy ve městě začal působit čtenářský spolek „Dyje“ .
Hezké vánoce s hezkými knihami vám všem přejí
knihovnice Městské knihovny v Dačicích.
Mgr. Z. Chadimová
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- 27. 12. 2003 – 2. 1. 2004
zajištěn silvestrovský pobyt s
autobusovou dopravou – Nízké
Tatry – Lomnistá – hotel Relax,
možnost léč. procedur.
Jednodenní zájezdy:
4. 12. 2003 Bílé vánoce Lucie Bílé
v Českých Budějovicích
6. 12. 2003 + Předvánoční Vídeň
13. 12. 2003
6. 12. 2003 Polský Těšín – nákupy
20. 12. 2003 Bídníci v Praze
+ 7. 2. 2004
20. 12. 2003 Muzikál EXCALIBUR
+ 3. 1. 2004 v Praze
11. 1. 2004 Kleopatra v Praze

700,- Kč/os.
(doprava + vstupenka)
390,-Kč/os.
(doprava + průvodce)
390,- Kč/os. (doprava)
960,- Kč/os.
(doprava + vstupenka)
780,- Kč/os.
(doprava + vstupenka))
880,- Kč/os. (dopr. + vstup.)

Nabízíme:
Zimní rekreační vánoční a silvestrovské pobyty v celé
ČR i na Slovensku i v zahraničí. Zahájili jsme prodej lyžařských
zájezdů v tuzemsku i zahraničí ve známých turist. oblastech
s velkým množstvím sjezdovek a běžeckých tratí. Zájezdy jsou
možné pro jednotlivce i pro kolektivy.

Podzimní poznávací zájezdy:
4. 12. – 7. 12.
2003
11. 12. – 14. 12.
2003
11. 12. – 14. 12.
2003
11. 12. – 14. 12.
2003
29. 12. – 1. 1.
2004
29. 12. – 1. 1.
2004

Jedeme pro dárky do
Říma
Na skok do Paříže

3 690,- Kč/os.
(doprava, uby t., průvodce)
2 990,- Kč/os.
(doprava, uby t, průvodce)
Jedeme pro dárky do 2 990,- Kč/os.
Paříže
(doprava, uby t, průvodce)
Eurodisneyland
2 990,- Kč/os.
a Paříž
(doprava, uby t, průvodce)
Silvestr v Paříži
3 990,- Kč/os.
(doprava, uby t., průvodce)
Silvestr v Římě
4 590,- Kč/os.
(doprava, uby t. průvodce)

Rádi Vámnabídneme katalogy a zodpovíme bližší
informace přímo v naší CK.

Informace o možnostech studia
na Gymnáziu v Dačicích ve školním
roce 2004 - 2005.
Ředitelství Gymnázia Dačice připravuje pro školní
rok 2004/2005 otevření jedné třídy osmiletého studia pro
žáky 5. tříd ZŠ a jedné třídy čtyřletého studia pro
absolventy 9. tříd ZŠ.
Oba typy studia jsou určeny především těm žákům,
kteří hodlají v budoucnu studovat na vysokých nebo
vyšších školách. Do obou tříd může být přijato po třiceti
uchazečích.
Den otevřených dveří, v rámci kterého mohou zájemci
o studium a jejich rodiče poznat prostředí školy a získat
podrobné informace, připravujeme na pátek 16. ledna
2004. Školu můžete navštívit i mimo tento den po
předchozí dohodě na tel. číslech 384 420 431 - 2 nebo e mailové adrese gymn@dacice.cz.
Přijímací zkoušky do primy osmiletého i do prvního
ročníku čtyřletého gymnázia skládají uchazeči z českého
jazyka a matematiky. Ukázky zadání přijímacích zkoušek
z minulých let můžete najít na webových stránkách školy
www.dacice-mesto/gymnazs.cz nebo v publikacích Testy
z českého jazyka a T esty z matematiky, které každoročně
vydává a do prodejní sítě distribuuje nakladatelství
Didaktis.
Přihlášky ke studiu na gymnáziu obdrží zájemci u
výchovných poradců ZŠ a vyplněné odevzdají do konce
měsíce února řediteli své základní školy. Případné dotazy
týkající se studia na Gymnáziu v Dačicích rádi zodpovíme
na výše uvedených telefonních číslech nebo při osobní
návštěvě školy.
PaedDr. A. Morávek, zástupce ředitelky

Uspěchy dačických dětí v G. Sieghartsu
U příležitosti státního svátku Rakouska se v neděli
26. října 2003 zúčastnili žáci Základní školy a Gymnázia
v Dačicích vedeni panem učitelem Chalupou tradičního
pochodu a běhu v partnerském městě Gross – Sieghartsu.
V odpoledním běhu dosáhli naši závodníci výborných
výsledků, které ve stručnosti uvádíme:
Kategorie Umístě ní/ jmé no
Schüler I 1. místo - Markéta Plucarová - prima
2. místo - Pavel Račický - 6.B
5. místo - Markéta Karlová - 5.A
Schiller II 2. místo - T omáš Halaška – 6.A
3. místo - Zuzana Kuchtová – 5.A
4. místo - Denisa Čermáková – 7.A
Jugend
1. místo - Barbora Palasová – 9.A
Lukáš Stoupenec – 9.B
2. místo - Ondřej Bílý – 8.A
Hobbylauf 2. místo - T omáš Lojka – sexta
T ereza Stejskalová – 9.B
Všem účastníkům patří poděkování za vzornou reprezentaci školy a našeho města.

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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Studenti Gymnázia obhájili vítězství
T aké v letošním školním roce se zúčastnilo družstvo
studentů našeho gymnázia okresního přeboru SŠ a SOU
v odbíjené, který se konal dne 10. listopadu 2003
v Jindřichově Hradci. Studenti měli nelehký úkol - totiž
obhájit 1. místo z předchozího školního roku. T urnaje
se zúčastnilo celkem 10 družstev.
Kone čné pořadí: 1. místo - Gymnázium Dačice
2. místo - ISŠ T O Dačice
3. místo - GVN Jindřichův Hradec
Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy a města.
K. Chalupa

Podzim u druháčků
P odzimní výrobky druháčků ze ZŠ
v Komenského ul.

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 11/2003

V odpoledních hodinách bývá ve školních budovách
již ticho. Ale v úterý 4. 11. odpoledne ožily třídy
druháčků v Bratrské ulici dětským štěbetáním i povídáním
dospělých. T o druháčči – pozvali tatínky, maminky, babičky, dědečky, aby si prohlédli jejich podzimní výrobky.
Na chodbě i ve třídách se na ně smáli panáčci z ovoce
a zeleniny. Barevní dráčci létali na oknech. Červíčci se
před nimi schovávali v obrovských hřibech. Hlemýždi se
závratným tempem utíkali schovat do mechu, listí, kůry,
lišejníku…Zavařené ovoce lákalo ochutnat… Pokud se
také chcete potěšit podzimní náladou druháčků – stačí
zvednout hlavu až půjdete okolo školy. Budou se na Vás z
oken usmívat obrovští panáčci „Podzimníčci“. Určitě se
Vám všem budou líbit.
Mgr. J. Vlčková, Mgr. L. Havlíková

AUTOŠKOLA Nosek Dačice

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

Děkujeme všem žákům a partnerům

za d ůvěru a p o d p o ru,
těším e se v p říštím ro ce na d a lší sp o lup rá ci.
Úřední den na učebně vždy
v pondělí 15:00 – 16:10 h.
veškeré informace, ceník a přihlášky na:

www.autoskolanosek.cz

ce na sk. B – 4 900 ,- Kč

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 11/2003

Pozvánka
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Jedna z nejkrásnějších vodních rostlin
v Dačicích

do Městského kulturního
střediska

6. 12. POTOPEŇ
kabaret „U Váňů“ z Budějovic uvádí
jednu z posledních her svého kmotra
Jiřího Suchého poprvé v Dačicích,
hlavní sál, začátek v 18:30 h
12. 12. Maturitní ples ISŠ TO Dačice
Hraje: THE DUO BOYS BAND
DAČICE
Sál MěKS, začátek, 20:00 h
13. 12. VÁNOČNÍ DIAMANT
rodiče s dětmi do divadla, hlavní sál,
začátek v 15:00 h
14. 12. Adventní koncert
Velký pěvecký sbor ZUŠ Dačice,
sbormistr: Vítězslav Hergesel
Karel Zich, hlavní sál, začátek 18:00 h
19. 12. Maturitní ples Gymnázia
Hraje: Sprint Telč, sál MěKS, začátek
ve 20:00 h
20. 12. Naše bábí
poslední taneční zábava v roce 2003 s
populární dačickou rockovu skupinou,
sál MěKS, začátek ve 21:00 h
21. 12. Živý betlém na Palackého
a
náměstí
22. 12. DS Tyl Dačice, Pěvecký sbor

ZUŠ Dačice

Začátek 19:00 h
31. 12. Silvestrovský bál
rozloučení se starým rokem a přivítání
nového s dačickou kapelou PRIMA
BAND, sál MěKS, začátek ve 20:00 h
Kontakt:
Palackého nám. 4, 380 01 Dačice I
tel.: 384 420 162
e-mail: meks.dacice@quick.cz

šmel okoličnatý

5. 12. Maturitní ples ISŠ TO
hraje Family a Sobotka, sál MěKS,
začátek ve 20:00 h

V pozdním létě a na začátku podzimu si pozorný
člověk na vycházce okolo řeky mohl povšimnout u nás
poměrně vzácné rostliny. Krásně se v řece vyjímaly
narůžovělé květy zdánlivého okolíku šmelu okoličnatého,
latinsky Butomus umbellatus. Snad nejvíce jeho krásu
vystihuje slovenský název – okrasa okolíkatá. Rozšířený
je v tůních, u rybníků a na březích tekoucích vod,
především v teplejších oblastech. Vyskytuje se v nepočetných populacích, často je málo vitální, je silně
ohrožen domestikovanými kachnami, které se živí jeho
oddenky. Příznivá výše hladiny je asi jeden metr vody,
méně ani moc nevyhovuje.
V Červeném seznamu ohrožené květeny České republiky je zaznamenán jako ohrožený druh, v Komentovaném
červeném seznamu květeny jižní části Čech – vydaného
v roce 1999 je uveden v kategorii silně ohrožených druhů.
Pro zajímavost uvádím, že v časech bídy lidé v teplých oblastech, kde byl výskyt hojný, dužnaté oddenky
šmelu sbírali a pečené jedli pro značný obsah škrobu.
Z jeho listů se také pletly košíky, sandály, rohožky.
V posledních letech lokalit šmelu v naší vlasti rychle
ubývá, poroto zasluhuje zvýšenou pozornost a ochranu při
obhospodařování vodních toků, tůní a rybníků.
M. Kráľová, ČSOP Vysočina.

Městské lesy Dačice s. r. o.
Hradišťko 25, 380 01 Dačice

Nabízí od 10. 12. 2003
prodej vánočních stromků
- borovice lesní
v městské hájence v Hradišťku
1 ks/100 Kč
Informace na telefonním čísle: 384 421 080
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Sdružení dobrovolných hasičů
z Dolních Němčic hodnotí svou sezónu
SDH Dolní Němčice disponuje dvěmi soutěžními
družstvy, která se v roce 2003 zúčastnila celkem 24
soutěží v požárním sportu.
Je jich ne jle pší umístě ní:
1. místo
Dolní Němčice – družstvo A
Louka
Slavonice
Jemnice – družstvo A
Dolní Němčice – Soutěž Pravdy
2. místo
Dolní Němčice – Družstvo B
Horky
Jindřichův Hradec
Jemnice – družstvo B
Panenská
3. místo
Lhotice
Okrouhlá Radouň

AKTUÁLNÍ INFORMACE
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prožitému dětství. Projekt je prvním svého druhu v České
republice a v srpnu 2003 oslavil 10. výročí svého
založení. V rámci Adopce na dálku® realizujeme řadu
dalších projektů v Indii i Ugandě (projekt odstranění
dětské práce, stavba první česko-ugandské nemocnice
atd.).
Rádi bychom oslovili
nejširší veřejnost a představili jí naši charitativní
činnost. Na „adopci“ čekají stovky potřebných
dětí, které doufají, že
budou jednou moct
chodit do školy. Můžete
jim pomoci i vy. Kontakt: Arcidiecézní charita Praha, Londýnská 44,
120 00 Praha 2, tel.:
737 282 810, e-mail:
jarmila.kabatova@charita-adopce.cz,
www.charita-adopce.cz
J. Kabátová,
vedoucí projektu Adopce na dálku

Základní umělecká škola
zve na vánoční koncerty
4. 12. 4. podve če rníče k – koncertní sál
ZUŠ - 18:00 h
6. 12. Mikulášské troube ní v Te lči
– žesťový soubor

V pěti soutěžích postoupili do finálového klání a z toho třikrát vyhráli živé sele. I v ostatních soutěžích
se umístili v popředí startovního pole.
Výbor SDH Dolní Němčice děkuje za vzornou
přípravu a příkladnou reprezentaci sboru. Současně ale
věří, že příští sezóna bude ještě úspěšnější.

Adopce na dálku
Projekt Adopce na
dálku® je rozvojovým projektem
Arcidiecézní charity Praha. Prostřednictvím individuální pomoci
konkrétních dárců, „adoptivních“
rodičů, pomáhá
více než 9000
nejchudších dětí v Indii a Ugandě k získání vzdělání
a spolu s ním perspektivnější budoucnosti. Naším
posláním je otevírat nejchudším dětem přístup
ke vzdělání, perspektivnější budoucnosti a radostněji

14 12. Adve ntní koncert sboru ZUŠ Dačice
s Karle m Ziche m v sále MěKS
– 18:00 h
16. 12. Vystoupe ní ž e sťové ho souboru
v Pečovatelském domě v Dačicích
18. 12. 5. podve če rníček vánoční – koncertní
sál ZUŠ - 18:00 h
19. 12. Konce rt pě ve ckých sborů ZUŠ
Dačice – koncertní sál ZUŠ- 18:00 h
21. a 22. 12. Živý Be tlé m na Palackého nám. –
Pěvecký soubor ZUŠ Dačice – 19:00 h
23. 12. Vánoční vytrubování na Červeném
Vrchu – žesťový soubor - 17:00 h
24. 12. Kole dy z vě ž e – žesťový soubor,
v 17:00 h
24. 12. Vystoupe ní pě ve cké ho sboru ZUŠ
Dačice při půlnoční mši
26. 12. Pě ve cký sbor ZUŠ Slavonice –
zpívání u jesliček v klášteře
v Kostelním Vydří
26. 12. Vystoupe ní pě ve cké ho sboru ZUŠ
Dačice v kostele v T elči se sborem
Cordia

MÌSTO DAÈICE INFORMUJE 11/2003
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Dům dětí a mládeže připravuje
·
·
·
·
·
·

4. prosince 2003 - Mikulášskou besídku se soutěžemi a nadílkou. Začátek od 15:00 h v tělocvičně
DDM. Vstupné: pro děti zdarma, pro dospělé 5,- Kč.
15. prosince 2003 - Vystoupení děvčat z kroužků
aerobiku v Domě s pečovatelskou službou. Začátek
ve 14:00 h.
22. prosince 2003 - Vánoční nadílka pro lesní zvěř.
Sraz v 9:00 hod u DDM. Děti si mohou nachystat
pro zvířátka dobroty a vzít sebou i rodiče.
29. prosince 2003 - Výlet za třešťskými betlémy.
Sraz je v 8:45 h na vlakovém nádraží.
30. prosince 2003 - Silvestrovský diskomaraton.
Začátek v 9:00 h v tělocvičně DDM.
2. – 4. ledna 2004 - se uskuteční pobyt s dětmi na TZ
v Dol. Radíkově. Zájemci si mohou vyzvednout
přihlášky od 1.prosince 2003 v DDM Za Lávkami.
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hledá pro sv é klienty ke koupi pole, louky a lesy
v okresech J. H radec, Třebíč, Jihlav a a Znojmo. Platby
v hotov osti při podpisu kupní smlouv y , kompletní
serv is v četně znaleckého posudku, se zárukou, nabídněte.
Kontakt:
Tel. fax: 384 420 320,
M obil: 777 686 090, 602 486 090, 606 231 721
A dr esa:
Dolní Němčice 97, 380 01 Dačice
Kancelář: G öthov a 66, 380 01 Dačice
P r ovozní doba:
úterý 10:00 – 14:00 h, jinak dle dohody

Společnost telčské místní dráhy pořádá

Mikulášskou jízdu historickým parním vlakem
v sobotu 6. prosince 2003
stanice

příjezd

Telč
Radkov
Slaviboř
Velký Pěčín
Malý Pěčín
Dačice
Dačice město
Urbaneč
Peč
Dolní Bolíkov
Mutišov
Slavonice

9,28
9,34
9,39
9,44
9,51
9,59
10,08
10,16
10,22
10,30
10,41

stanice

příjezd

Telč
Mysliboř
Sedlejov
Hodice
Třešť město
Třešť

14,07
14,14
14,29
14,34
14,40

odjezd
9,21
9,29
9,35
9,40
9,45
9,56
10,00
10,09
10,17
10,23
10,31
odjezd
13,59
14,08
14,15
14,30
14,35

stanice
Slavonice
Mutišov
Dolní Bolíkov
Peč
Urbaneč
Dačice město
Dačice
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Slaviboř
Radkov
Telč
stanice
Třešť
Třešť město
Hodice
Sedlejov
Mysliboř
Telč

příjezd
11,52
12,00
12,06
12,15
12,21
12,25
12,34
12,39
12,46
12,53
13,01
příjezd
15,09
15,14
15,31
15,37
15,46

odjezd
11,44
11,53
12,01
12,07
12,16
12,22
12,27
12,35
12,40
12,47
12,54
odjezd
15,05
15,10
15,15
15,32
15,38

v neděli 7. prosince 2003
stanice
Horní Cerekev
Hříběcí
Nová Buková
Dobrá Voda u Pelhř.
Zajíčkov
Rynárec
Pelhřimov
Vlásenice
Nová Cerekev
Leskovice
Pacov

příjezd
10,48
10,58
11,07
11,14
11,21
11,29
12,54
13,04
13,11
13,28

odjezd
10,40
10,49
10,59
11,08
11,15
11,22
12,40
12,55
13,05
13,12

stanice
Pacov
Leskovice
Nová Cerekev
Vlásenice
Pelhřimov
Rynárec
Zajíčkov
Dobrá Voda u Pelhř.
Nová Buková
Hříběcí
Horní Cerekev

Historický vlak tažen parní lokomotivou řady 310.922.
Ve vlaku zařazen bufetový vůz.

příjezd
14,24
14,32
14,48
15,03
16,02
16,10
16,18
16,24
16,33
16,41

odjezd
14,10
14,25
14,34
14,49
15,56
16,03
16,11
16,19
16,25
16,34
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MMaG

Mě KS

F ilm.
klub

KI NO

KULTURA
čtvrtek 4. 12 v 16:30 h , sobota 6. 12 ve 14:30 h
PINOCCHIO
Italský film
Vstupné: děti 30 Kč + dárek od Mikuláše, dospělí 55 Kč
12. 12., 13. 12., 14. 12 v 19:30 h
PRAVÁ BLONDÝNKA 2
Film USA s titulky
Vstupné 50 Kč
6. 12. v 16:30 h
BRAZIL
Neobvyklá, vizuálně provokativní orwellovská vize nedaleké
budoucnosti, Velká Británie 1985

5. 12., 6. 12., 7. 12. v 19:30 h
CO TA HOLKA CHCE
Film USA s titulky
Vstupné 55 Kč
Mládeži do 12 let nevhodný
19. 12., 20. 12., 21. 12. v 19:30 h
FANFÁN TULIPÁN
Francouzský film s titulky
Vstupné 55 Kč, Mládeži do 12 let nevhodný
20. 12. v 16:30 h
STRACH A HNUS V LAS VEGAS
118 minut šíleně barevného tripu pod dohledem Mr.
Terryho, USA 1998

Pozvánku do Městského kulturního střediska najdete uvnitř čísla na str. 12
9. 11. – 30. 12. 2003
Neděle 14. prosince 2003 od 13 do 16 hodin
„Malíř Ignaz Dullinger na dačickém zámku“
Ukázka zdobení perníčků
k 200. výročí narození (kresby, malby), výstavní chodba
Iva Dědková z Budče
7. 12. 2003 – 6. 1. 2004
„Kouzlo Vánoc“
Vánoční výstava, k prodeji ozdoby ze slámy, perníky, keramika, vánoční pohlednice, betlémky ze dřeva i papíru
po-pá 9-12, 13-16, neděle a svátky 25. a 26. 12. od 13 do16 hod.; zavřeno 24. a 31. 12. a 1. 1. 2004

