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Ceny města Dačice byly předány při Slavnostním večeru
Fanfárami byl zahájen druhý slavnostní večer, který se konal v pátek 12. září. Při jeho příležitosti byly předány Ceny
města Dačice za rok 2013, které udělilo zastupitelstvo města v červnu tohoto roku panu Milanu Kubkovi v kategorii
Kultura, panu Vítězslavu Hergeselovi v kategorii Výchova a vzdělání, panu Ludvíku Kocmálovi za oblast Sport a panu
Bohumíru Smutnému v kategorii Jiné, a to za propagaci města Dačice v celostátním měřítku.
Celý večer se nesl v příjemné a přátelské atmosféře. Na úvod
programu se představilo kytarové kvarteto ZUŠ Dačice vedené paní Janou Polákovou a dětský pěvecký sbor Kvítek v čele
se sbormistrem Vítězslavem Hergeselem. Poté předali starosta
Vlastimil Štěpán, místostarosta Jan Bartošek a tajemník Karel
Macků Ceny města za rok 2013.

Jako hlavní host večera se představil kytarový virtuóz Lubomír
Brabec. Ten se také během svého vystoupení připojil k blahopřání osobnostem, které získaly Cenu, ocenil přítomné diváky jako
skvělé publikum a poděkoval všem rodičům, kteří vedou své děti
k hudbě a podporují je při hudebním vzdělání. Program večera
byl zakončen společným vystoupením Lubomíra Brabce, mladých kytaristů a zpěváků Kvítku.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Podzimní zamyšlení
Vážení spoluobčané, máme za sebou začátek školního roku. Věřím, že počáteční nervozita školáků a rodičů je už pryč
a všichni si zvykají na pravidelný rytmus povinností. Také doufám, že prvňáčci si přinesli touhu po poznávání nového
a do školy chodí rádi. A rodičům přeji hodně trpělivosti s jejich dětmi, neboť v nich je naše naděje a budoucnost.
Neúprosný běh času a fakt, že každému
z nás měří přísným metrem, nás po čtyřech letech upozorňuje, že nadešel čas
komunálních voleb. Máme před sebou
rozhodování o novém zastupitelstvu. Nebudu se v tomto článku zabývat výčtem
prací a aktivit, které radnice za ještě stále
stávající volební období zařídila. Spíš mě
napadá myšlenka, přání či prosba k Vám:
Přijďte v co největším počtu do volebních
místností, a dejte tak co nejsilnější mandát těm, od kterých očekáváte, že se nejlépe postarají o blaho našeho města.
V době, kdy budete číst tyto řádky, budou mít zástupci města za sebou návštěvy partnerských měst v Rakousku a Švýcarsku. Jsou na programu vždy ke konci

volebního období. Byla opět vyslovena
obava, aby výsledek našich voleb nenarušil dlouhodobě příznivý vývoj přeshraniční spolupráce. Chci věřit, že se tomu
tak nestane a noví zastupitelé budou
pokračovat v rozvíjení spolupráce mezi
Dačicemi a spřátelenými městy.
Za dobu práce koalice na naší radnici
se rovněž podařilo založit, případně zefektivnit řízení několika společností (MAS
Česká Kanada, Region Renesance, meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí
České republiky, Mikroregion Dačicko).
Tyto organizace jsou nyní nasměrovány
a nastaveny tak, aby v novém nastupujícím grantovém období byly schopny zachytit finanční prostředky a přetavit je do

potřeb města a celého našeho regionu.
Pevně věřím, že tento pohled budou sdílet i ti zástupci, kteří zasednou na radnici
po říjnových volbách.
Každé volební období je specifické tím,
že se v něm řeší zásadní úkoly. Není obvyklé, ani normální souhlasit se vším, co
někdo jiný prezentuje. Je však důležité
a potřebné dodržovat normy slušného
a svobodného rozhodování a vyjádření.
Na závěr mi dovolte poděkovat Vám,
občanům, zastupitelům a pracovníkům
městského úřadu za spolupráci, toleranci, trpělivost a snahu. Přeji Vám všem
mnoho zdraví, pohody a štěstí.
Vlastimil Štěpán,
starosta

www.dacice.cz
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V kostce o filozofii poznání dobra
Vážení spoluobčané, můj dnešní příspěvek je patrně poslední před komunálními volbami. Přemýšlím, zda začít rekapitulovat a připomínat, co vše se za
poslední čtyři roky podařilo vybudovat ve vedení města. Případně jaký je plán
dalšího rozvoje.
To, o čem považuji za dobré dnes psát,
je fenomén moci. Dovolím si tedy malý exkurz do historie. Považuji to totiž za důležité
k pochopení dneška
a jeho souvislostí. Je nutné se vrátit až
k starořeckému filozofovi Platónovi. Ten
vycházel, dnes by se řeklo naivně, z myšlenky, že ten, kdo pozná dobro, bude také
automaticky dobro i konat. Ale vzhledem
k tomu, že je zakladatel filozofického
idealismu, je to pochopitelné. Vychází to
ze základního předpokladu, že vládcové musí poznat co je dobro. Co je dobré
a prospěšné.
Dobra lze podle Platóna dosáhnout
poznáním a vzděláním. Stejně jako bez
studia nikdo neumí chemii nebo astronomii, tak bez potřebného vzdělání nikdo
nemůže rozpoznat, co je opravdu dobré
a co špatné. Platón prosazoval myšlenku,
že ti, kteří chtějí vládnout, by se měli v poznání dobra vzdělávat od mládí. V rozporu s dnešní praxí vycházel z předpokladu,
že vládnout nemůže lid. Uvažoval tak, že
není možné po všech lidech chtít, aby
byli excelentními chemiky či astrology.
Po lidech tedy nelze chtít, aby dokonale
zvládli poznání dobra.
Celou teorii rozvíjel dál a ptal se, zda
může konat dobro i člověk, který toto

studium neabsolvoval. A tak poslyšte,
jaké měl Platón řešení. V oborech, kterým
nerozumíme, potřebujeme odborníky,
kteří znají vzorce a postupy, které se naučili. Kdo stavěl dům, tak ví, o čem píšu.
Platónova úvaha byla o tom, že se lidé
řídí radami těch, kdož k poznání dobra
svým vzděláním dospěli. Podle něj stačí
poslouchat dobré a vzdělané vládce. Jak
jednoduše krásné a dnes nepředstavitelné. Pro mne podstatné je to, že klade
důraz na předpoklad, že ti kteří vládnou,
mají být vzdělaní a chtějí konat dobro.
V dnešní době je většina lidí přesvědčena, že vedoucí osobnosti politiky by
měly být patřičně vzdělané. Je totiž stále
zažita představa (vycházející z Platóna),
že vzdělaní lidé automaticky vědí, co je
správné. Historie nás však poučila, a to
opakovaně, že je zde na místě určitá míra
obezřetnosti. Jedno moudré úsloví totiž
praví, že „nejhorší blbec, je vzdělaný blbec“.
V demokracii „dnešního střihu“ rozhoduje zvolená většina, kterou volí všichni.
Její zástupci, a to platí i v dnešní době,
by měli být vzdělaní a chtít konat dobro. Ne pro nějakou úzkou skupinu lidí,
pro lobbisty, či zájmové skupiny. Ti, kteří
vládnou, jsou odpovědni za to, aby prosazovali dobro celku. Celého města, kraje, státu.
Jan Bartošek, místostarosta

INFORMACE Z RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/radnice/samosprava

RADA MĚSTA
na své 102. schůzi konané 3. 9. 2014
mimo jiné:
• schválila uzavření smluv na dodávky
elektřiny pro Město Dačice a jím zřizované příspěvkové organizace pro rok
2015 s firmou Amper Market, a. s. Praha
4; tato firma nabídla v E-aukci nejnižší
nabídkové ceny za období veřejné zakázky
• vzala na vědomí zprávu o financování
amatérského sportu a kultury v Dačicích a seznámila se s materiálem předloženým předsedou TJ Centropen Dačice
• vzala na vědomí zápis z jednání komise
Zdravého města Dačice a MA 21

na své 103. schůzi konané 10. 9. 2014
mimo jiné:
2

• schválila rozpočtové opatření číslo
15/2014 v těchto objemech: příjmy
33,50 tis. Kč, výdaje 33,50 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč
• schválila základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2015 pro přípravu
návrhu rozpočtu roku 2015
• schválila uzavření kupní smlouvy s Lukášem Hamerníkem na nákup minirampy pro skate park v ulici Za Lávkami
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 3.400,- Centru pro
dětský sluch Tamtam, o. p. s. Praha 5 Stodůlky
• schválila smlouvu o společném postupu zadavatelů na výběr zhotovitele
projektové dokumentace na rekonstrukci silnice II/408 (ulice Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a ulice
Tyršova)

Mobilní svoz
odpadů
18. října 2014

Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede
18. října 2014 mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného odpadu a bioodpadů. Sběrné vozy budou
přistaveny na místa obvyklá (zpravidla se jedná o bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů).
Bílkov

08:00 - 08:30 h

Malý Pěčín

08:35 - 08:50 h

Velký Pěčín

09:00 - 09:20 h

Prostřední Vydří

10:45 - 11:00 h

Červený Vrch

11:10 - 11:20 h

Na Nivách

11:25 - 11:35 h

Toužín

11:40 - 11:50 h

Bratrská

11:55 - 12:05 h

Berky z Dubé

12:10 - 12:20 h

Vápovská

12:25 - 12:45 h

Borek

12:50 - 13:00 h

Dolní Němčice

08:00 - 08:40 h

Lipolec

08:50 - 09:20 h

Hostkovice

09:25 - 09:35 h

Havlíčkovo nám.

09:45 - 10:00 h

Dlouhá

10:05 - 10:20 h

Na Vyhlídce

10:25 - 10:40 h

Mládežnická

10:45 - 11:00 h

Antonínská

11:05 - 11:20 h

Jemnická

11:25 - 11:40 h

Hradišťko

11:45 - 12:00 h

Chlumec

12:05 - 12:20 h

Při předávání odpadů se řiďte pokyny
pracovníků svozové firmy. Děkujeme za
pochopení.
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

Blahopřání
do Velkého Pěčína
Pan Miroslav Neužil z Velkého Pěčína oslavil 30. srpna
krásné 85. narozeniny. Zároveň letos
v dubnu oslavil 59.
výročí svatby s manželkou Marií. S přáním
hodně zdraví, štěstí a lásky do dalších let
se za obec připojila paní Eva Chňoupková
z matriky v Dačicích a pan Luboš Navrátil.
Jaroslava Hroudová, kronikářka

www.dacice.cz

Radnice ocenila historický úspěch dačických mažoretek
Mimořádně úspěšnou sezónu za sebou mají mažoretky DM Studia Dačice. Svoji vítěznou cestu po přehlídkách
a soutěžích zakončily na konci srpna účastí na Mistrovství světa mažoretek v chorvatském Poreči. Družstvo Seniorek
získalo titul II. vícemistryň světa a tým Kadetek se umístil na krásném čtvrtém místě.
V pondělí 8. září přijal starosta Vlastimil Štěpán na radnici
mažoretky a jejich trenérky. Společně s tajemníkem Karlem
Macků jim poblahopřáli ke skvělým úspěchům a oceněním,
které si přivezly z mistrovství světa a poděkovali jim za vynikající reprezentaci a propagaci města Dačice.
Děvčata přišla na toto setkání ověnčena získanými medailemi
a přinesla ukázat vítězné poháry. Během malého pohoštění,
které pro ně bylo na radnici připraveno, vyprávěla zážitky
a postřehy z mistrovství světa. Každý tým dostal od vedení
města dárkový koš, trenérky kytice a na závěr nechybělo ani
společné focení před vstupem na radnici.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Rating města Dačice
Na začátku musíme vysvětlit, co znamená slovo rating.
Výraz pochází z angličtiny a do češtiny se překládá jako
hodnocení nezávislou agenturou.
I město Dačice podstoupilo takové hodnocení své ekonomické situace a výsledek je velmi dobrý. Město obdrželo hodnocení B, což znamená, že převyšuje rámec srovnatelných subjektů
a jeho ekonomické ukazatele prokazují velmi dobrou finanční
stabilitu. Okolní prostředí a ekonomické podmínky regionu dávají dobré předpoklady dalšího rozvoje.
Také likvidita obce je hodnocena jako vysoká, takže město
je schopno z vlastních prostředků kdykoli splatit své závazky
a pokud si bude půjčovat, pak za velmi dobrý úrok. Řečeno česky, ekonomická situace města je velmi dobrá, a pokud ji převedeme do konkrétních informací, tak například zadlužení města
kleslo od roku 2009 v přepočtu na jednoho obyvatele Dačic
o tři čtvrtiny.
Karel Macků, tajemník

Den Architektury
poprvé v Dačicích

První říjnový víkend bude patřit zvídavým občanům, kteří vyrazí do ulic svých měst. Zájemci
o architekturu se mohou těšit na oblíbený a hojně
vyhledávaný Den architektury – festival, v rámci
kterého již čtvrtým rokem objevují zajímavé stavby
a potenciál veřejného prostoru.
Akce se koná u příležitosti Světového dne architektury a letos se uskuteční v 52 českých a moravských městech.

Téma pro Dačice:
Dačice – zapomenuté maloměsto

Větrání nazvané PIETA
Říjnové větrání kostela a varhan v Lidéřovicích – v neděli 12. října 2014 od
14:30 h – se bude zabývat typem středověkých soch, nazývaných Pieta. Působivá
socha Piety byla v minulosti pořízena
i pro lidéřovický kostel sv. Linharta.
Vyslechneme si promluvu kastelána
dačického zámku Mgr. Jana Mikeše, který se tomuto tématu podrobně věnoval
při svém studiu dějin umění. Hudební část programu zajistí
Richard Šeda.
Všechny zájemce zve P. Gorazd s účinkujícími hosty
--- inzerce ---

Staré trámy, podlahová prkna aj.
Vykoupíme
staré dřevo

- dřevěné trámy, sešlapaná podlahová prkna, tmavá prkna ze stěn stodol, čtvercové parkety,
dřevěné dlažební kostky a dřevěný šindel. Cenu nabídneme po nezávazné prohlídce, odvoz
zajistíme, stejně jako případné rozebrání nebo demolici. Nabízené výkupní ceny jsou vždy vyšší,
než cena palivového dřeva.

Kontaktujte nás pro nezávaznou prohlídku a cenovou nabídku:
PaP Bohemia s.r.o. Nová Bystřice, tel.: 702 209 923, e-mail: staredrevo@papbohemia.cz

--- inzerce ---

Okruh městem od centra do krajiny a zase zpět připravil
a zájemce provede student architektury Adam Lacina. Cesta
historií i současností Dačic skrz promarněné i nepromarněné
příležitosti jak tvořit město povede z Palackého náměstí přes
nemocnici do parku a zpět.
Sraz je v neděli 5. října ve 13:30 h u kašny na Palackého
náměstí.
Pavlína Svatoňová, Den architektury 2014
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NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 4,
ul. tř. 9. května č. p. 162, Dačice V veřejnosti.
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 4+1, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 15. 10. 2014 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

16,90

Předsíň

8,43

Pokoj 2

14,56

Koupelna

3,37

Pokoj 3

14,56

WC

0,88

Pokoj 4

10,73

Balkon

5,52

Kuchyně

8,09

Sklep

Celkem

6,16
89,20

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena dle
rozhodnutí rady města), s tím ze zájemců, který předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou chce platit
za 1m2 bytu, doloží bezdlužnost vůči městu Dačice a současně zaplatí jistotu 10 000 Kč před podáním nabídky na byt. Při
získání bytu bude jistota započtena na nájemné a zálohy na
služby za 1 měsíc a zbytek vrácen. Nabídnutá částka musí být
vyšší než minimální nájemné 53 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude připočtena částka 271 Kč za zařizovací předměty.
Mimo nájem se v bytě hradí zálohy na služby jako např. vodné a stočné, STA, kontrola komínů, elektřina a plyn v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude použito losování.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, jistota ve výši 10 000 Kč propadá a nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí. Ostatním zájemcům, se kterými nebude uzavřena nájemní smlouva na byt, bude jistota vrácena.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále jí lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 11. 2014
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 4,
Dačice 162/V“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči
městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor - ne starší jak 3 měsíce) a zaplacení kauce 10 000 Kč.
Konečný termín pro podání žádosti: 17. 10. 2014 do
13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)

Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 20. 10. 2014 v 15:00 h na Městský úřad Dačice, Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít
nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Autolékárničky - Jak je to
s nimi doopravdy?
V nedávné době se v některých médiích objevily zavádějící informace o auto/moto lékárničkách a jejich povinných
výměnách. Protože mezi veřejností kolují i informace, které se nezakládají na pravdě, rozhodl se odbor dopravy různým spekulacím zamezit.
Když se v médiích objeví informace, že je po pěti letech
potřeba vyměnit celou lékárničku, je to pravda?
Provozovatel vozidla musí zajistit, aby byla lékárnička udržována v řádném stavu. Pokud je třeba, musí se obměnit jednotlivé
druhy zdravotnických potřeb tak, aby nadále bezzávadně plnily
svou funkci. Doba použitelnosti je uvedena na obalech jednotlivých zdravotnických potřeb. Tam, kde doba expirace uvedena
není, je třeba se přesvědčit, že pomůcky fungují. Z toho vyplývá,
že se celá lékárnička po pěti letech měnit nemusí. Rozhodující
není ani datum platnosti na obalu lékárničky.
Musím vyměnit celou lékárničku nebo stačí jen jednotlivé
položky uvnitř?
Povinný minimální obsah lékárniček je uveden na www.dacice.
cz. Užití některých druhů zdravotnického materiálu je omezen dobou použitelnosti, která je na obalu tohoto materiálu vyznačena.
V případě, že je překročena, musí být materiál vyměněn. Neznamená to však povinnost výměny celé lékárničky.
Proč je auto/motolékárnička povinná?
Právní předpis stanoví, že v povinné výbavě vozidla musí být
i autolékárna, popřípadě motolékárna. Konkrétně to nařizuje
vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění.
Podle § 32 výše zmíněné vyhlášky musí být vybaveno každé
motorové vozidlo příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí
první pomoci. Tato povinnost se netýká mopedů, motokol, jednonápravových traktorů s přívěsem a motorových vozíků. Vozidla hasičů mají výbavu stanovenou zvláštním právním předpisem.
Kam s ní?
Obsah lékárničky musí být uložen v samostatném pouzdře,
které je v suchém a čistém prostoru a nedopadá na něj přímé
sluneční světlo. Za zcela automatickou věc lze považovat fakt, že
musí být na snadno přístupném místě.
Ve vozidlech pro hromadnou přepravu cestujících musí být lékárnička umístěna na označeném a přístupném místě v prostoru
určeném pro cestující.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy
--- inzerce ---

Městské lesy Dačice s.r.o. zvou na

Výlov rybníka Sasiňák
úterý 28. 10. 2014 od 9:00 h



Prodej ryb a rybích specialit
Občerstvení zajištěno

Informace na tel.: 384 421 080
--- inzerce ---

ZO ČZS Žirovnice srdečně zve na podzimní celostátní výstavu
Zahrada Vysočiny - Ovoce, zelenina, chryzantémy - Zámecký
areál 18. 10. - 20. 10. 2014 od 9 do 16 hodin - Doprovodný program:
prodej výpěstků, stánkový prodej a občerstvení v zámecké vinárně.

www.dacice.cz

Dopravní výuka má v Dačicích zelenou
Je nesporným faktem, že pohyb našich dětí na pozemních komunikacích může být vzhledem ke stále vyššímu provozu v některých okamžicích i nebezpečný. V určitou chvíli je nutné děti nechat samostatně absolvovat cestu do školy, ke
kamarádům, k prarodičům.
Během pobytu na dopravním hřišti se navštěvovat dopravní hřiště v průběhu a školních zařízení ve městě. Aktuálně je
děti naučí orientovat v základních po- celého školního roku by jistě připravila dokončována projektová dokumentace
pro územní rozhodnutí, a to pro umístění
vinnostech účastníka silničního provozu, naše děti ještě mnohem lépe.
ať již z pohledu chodce, nebo cyklisty.
Město Dačice se proto rozhodlo do roz- dopravního hřiště na zahradě Základní
V rámci školní výuky absolvují žáci našich počtu města zařadit přípravu a realizaci školy Boženy Němcové. Budoucí provoz
škol dopravní výuku, při které mimo jiné dopravního hřiště přímo ve městě. Při dopravního hřiště bude respektovat blíznavštěvují dopravní hřiště. Bohužel tako- hledání vhodné lokality byly zohledňo- kou panelovou zástavbu.
Monika Nováková,
vé hřiště Dačice postrádají a děti tak musí vány mnohé faktory. Jedním z nich byla
vedoucí odboru správy majetku
za názornou ukázkou dojíždět. Možnost docházková vzdálenost od předškolních

Objekty MŠ a ZŠ v ulici Bratrské v Dačicích byly kompletně zatepleny
Od února letošního roku probíhaly stavební práce týkající se zateplení objektů mateřské a základní školy a přilehlého
rodinného domu v Bratrské ulici v Dačicích. V polovině srpna byla dokončená stavba předána objednateli, kterým je
Město Dačice. Od začátku nového školního roku tak mohou děti a žáci obývat již kompletně zateplené prostory.

Předmětem stavebních prací bylo snížení energetické náročnosti a tím dosažení
znatelných úspor nákladů na vytápění.
Stavební práce se týkaly celkem 3 stavebních objektů – Mateřské školy, Základní
školy – odloučeného pracoviště ZŠ Komenského pro žáky 1. a 2. tříd a bezprostředně
navazujícího rodinného domu. Za 6 měsíců

stavebních prací, které byly realizovány firmou KORINT stavební s.r.o. za plného pro-

vozu MŠ a ZŠ, byl zateplen obvodový plášť
všech objektů, dále byly zatepleny a rekonstruovány všechny střechy a kompletně
vyměněny okna a dveře. Celková investice
činí přibližně 3,5 mil. Kč bez DPH. Město
Dačice na tuto akci obdrží dotaci z Operačního programu Životní prostředí prostřednictvím Evropského fondu pro regionální
rozvoj ve výši více než 2 mil. Kč.
Martin Šťastný, odbor správy majetku
--- inzerce ---

5

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 10/2014

Ohlédnutí starosty – část II.
Končí volební období a čekají na nás další komunální volby. Nabízí se otázky, co se současné dačické radnici podařilo, ale také na čem je v budoucnu potřeba dále pracovat. Z pohledu hodnocení a bilancování mají největší vypovídající hodnotu investice. Ty nejdůležitější bych rád připomněl ve druhé části následujícího přehledu.
O prvních dvou letech současného volebního období jste si mohli přečíst v minulém čísle.
komfortní příchod do kina.
Rok třetí:
• Zateplení přístavby ZŠ Komenského. Správný hospodář ví, že • Stavební úpravy Komenského č. p. 179 (stará hasičárna). Vertikálně zasouvací vstupní vrata snížila riziko při pohybu po
starat se o své budovy se vyplatí. Zvlášť když tím sníží enerchodníku. Je tak odstraněna závada, kdy původní vrata vygetickou náročnost. Ať se žákům ve škole dobře učí a ať do ní
těsňovala při otevírání chodce do vozovky. Oprava štítové zdi
chodí rádi.
bude následovat.
• Plynofikace č. p. 211/V v ulici B. Němcové. Nájemníci určitě
Rok čtvrtý:
uvítají zvýšený komfort bydlení.
• Rekonstrukce vzduchotechniky školní jídelny v ZŠ B. Něm- • Zateplení MŠ Bratrská. Další z dílů „seriálu o péči radnice
o majetek města“. Výsledkem je opět snížení energetické nácové. Chutné a dobré jídlo z naší kuchyně potřebuje i dobré
ročnosti a zpříjemnění pobytu našich nejmenších ve školce.
technologické vybavení.
• Klimatizace obřadní síně. Nejen klimatizace, ale i taková drob- • Rekonstrukce letní scény V Kaštanech. Letos přišlo na řadu zahájení akce. Dělníci opraví podlahy pódia letní scény. Dále ponost, jako jsou nové sedáky, nám mnohdy usnadní prožité
tom vyřešíme problematiku odtoku splaškových a povrchochvíle. Kéž by se nám takové drobnosti podařilo udělat i v jivých vod. Rekonstrukce restaurace je v plánu v příštím roce.
ných veřejných budovách.
Toto kouzelné místo pro naši kulturu se tak dočká zasloužené
• Lesopark U Třech křížů v Dačicích. Podařilo se obnovit krásný
pozornosti a investice.
kout Dačic. Ožila historie tohoto místa, které nabízí překrásný
• Modernizace čističky odpadních vod. Touto modernizací se
pohled na naše město.
naše čistička dostane na potřebnou kvalitativní úroveň, která
• Přístavby Domu s pečovatelskou službou v Dačicích. Projeknám zajišťuje bezproblémové vypouštění odpadních vod natová připravenost nám umožnila zareagovat na zvýšenou pošeho města i v budoucnosti. Stavba bude dokončena v roce
ptávku po službě od našich seniorů. O správnosti rozhodnutí
2015.
svědčí značný zájem o tyto byty.
• Rekonstrukce šaten ZŠ Komenského. „Klecový odchov“ v šat- • Plynofikace a ústřední topení bytového domu č. p. 209/V.
Opět péče o majetek města. Nájemci tak budou mít komfortnách jsme nahradili vysoce estetickým prostředím útulných
nější bydlení.
a barevných skříněk.
• Rekonstrukce veřejných záchodů v Kancnýřově sadu. Čisté • Rozšíření dětského hřiště v Bílkově. Touto stavbou zlepšujeme komfort pro naše nejmenší ve školce. Je to přínosná věc
a pěkné, pokud možno levné WC, jsou první vizitkou pro nái pro obec, jelikož místní děti mohou rovněž tohoto zařízení
vštěvníky města. Po dokončení fasády a okolí podle mě zmívyužívat. Tento model používaný v Dačicích se snad osvědčí
něná kritéria splňujeme.
i v naší místní části.
• Elektronické zvonění v chlumecké kapli. Ani u takové oblasti
pokrok nezastavíme. V Chlumci se tak mohou spolehnout na • Zateplení bytového domu č. p. 86/II (u nemocnice). Opět
péče o majetek města. Zahajujeme v roce 2014, plánované
přesnost a pravidelnost.
dokončení je v roce 2015.
• Schodolez v ZŠ Komenského. Pomůcka, která velmi usnadní
Dovolil jsem si ve stručných bodech přiblížit práci radnice běživot hendikepovaným žákům.
• Chodník na sídlišti U Třech křížů. Kompletuje dokončení ko- hem nyní již končícího volebního období. Snad můžu říct, že se
munikací v této lokalitě. Umožní kvalitnější přístup do této převážná část podařila. Na některých akcích, přes naši velkou
snahu o jejich dokončení již nyní, je třeba pokračovat v příščásti našeho města.
• Dětské hřiště Sokolská. Další zázemí pro naše nejmenší, a to tím roce (rekonstrukce Palackého náměstí, zasíťování pozemků „ZTV Za Školou“ – letos na podzim). Jsou však už projekčně
jak ze školky, tak i zvenčí.
• Průchod Městským kulturním střediskem – 3D kino. Nový a finančně připravené.
Vlastimil Štěpán, starosta
bezbariérový průchod, splňující protipožární normy, umožní
--- inzerce ---

--- inzerce ---

Začněte s námi!
Přijmeme obchodní zástupce
Nabízíme
•
Podporu nové silné
české společnosti
•
Pravidelnou týdenní výplatu
provizí
•
Podíl na zisku 20%
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•
•
•

Možnost dalšího, pasivního
zisku
Bezplatné profesionální
zaškolení
Otevřenost a férovost

www.dacice.cz

Oznámení o době a místě konání voleb Zápis do seznamu
Starosta města Dačice podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů oznamuje:
voličů
Volby do zastupitelstva města Dačice se uskuteční dne 10. 10. 2014
od 14:00 do 22:00 h a dne 11. 10. 2014 od 8:00 do 14:00 h.
Okrsek č. 1
Městský úřad Dačice, Palackého nám.
2, Dačice, přízemí budovy katastrálního úřadu
• Dačice I - Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická, Masarykova,
Na Příkopech, Na Rybníčku, Neulingerova, Pivovarská, Soustružnická, Školní, Vlašská, Vokáčovo nám., Dačice II
- Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická,
U Nemocnice, U Valchy, V Kaštanech,
místní část Toužín

Okrsek č. 2
Městské kulturní středisko, Palackého
nám. 5/I, Dačice, přízemí
• Dačice III - B. Smetany, Družstevní, Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského, Vápovská, Za Lávkami, místní část
Borek, místní část Hradišťko

Okrsek č. 3
SOUzas, Jemnická 58/III, Dačice, přízemí
• Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy Cimrmana, Jemnická, Jiřího z Poděbrad, Kapetova, Na Výhoně, Svobodova, U Třech
křížů, Zahradní, Za Školou, místní část
Chlumec

Okrsek č. 4
Městský úřad Dačice, ul. Krajířova
27/I, Dačice, přízemí
• Dačice I - Bratrská, Krajířova, Palackého
nám., Dačice V - Dělnická, Nádražní, Tř.
9. května, U Podcestného mlýna

Okrsek č. 5
Základní škola v ul. Komenského 7/V,
Dačice, přízemí
• Dačice V - Bezručova, Husova, Komenského, Na Vyhlídce, Náměstí Republiky,
Sokolská, Tyršova, U Stadionu

Okrsek č. 6
Základní škola v ul. Komenského 7/V,
Dačice, přízemí
• Dačice V - Jiráskova

Okrsek č. 7
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - horní pavilon vlevo
• Dačice IV - Červenkova, Hradecká,
Krátká, Na Jordánku, Na Peráčku, Na
Sádkách, Na Výsluní, Nivy, Pantočkova,
Příčná, Příhodova, Strachovského, Toužínská, V Lukách, Dačice V - B. Němcové

Okrsek č. 8
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - horní pavilon vpravo
• Dačice V - Červený vrch, Jižní, Mládež-

nická, Polní, Severní, Větrná, Vyderská

Okrsek č. 9
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - dolní pavilon vlevo
• Dačice V - Dlouhá

Okrsek č. 10
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - dolní pavilon vpravo
• Dačice V - Antonína Dvořáka, Karla
Čapka, Máchova, Otakara Březiny

Okrsek č. 11
Budova Občanské komise Malý Pěčín,
Malý Pěčín 30
• místní část Malý Pěčín a Velký Pěčín

Okrsek č. 12
Budova Občanské komise Lipolec, Lipolec č.p. 55
• místní část Lipolec a Hostkovice

Okrsek č. 13
Budova hospody Bílkov, Bílkov 89
• místní část Bílkov

Okrsek č. 14
Budova Občanské komise Dolní Němčice, Dolní Němčice 62
• místní část Dolní Němčice a Prostřední
Vydří
• Volič je po příchodu do volební místnosti povinen prokázat svou totožnost
a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Neprokáže-li volič
svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni
volit na území České republiky, nebude
mu hlasování umožněno.
• Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva mohou být vytištěny
oboustranně. Hlasovací lístky budou
voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den voleb volič může
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.
• K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
• Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu
okrsková volební komise hlasování neumožní.
Vlastimil Štěpán, starosta

Městský úřad vede pro voliče, kteří
jsou v této obci přihlášeni k trvalému pobytu, stálý seznam voličů.
Voliče, který není občanem České republiky (občan členského státu Evropské unie), má na území města Dačice
trvalý pobyt a chtěl by volit v podzimních volbách do zastupitelstva města,
zapíše městský úřad na jeho žádost do
dodatku stálého seznamu. Požádat
o zápis lze do 8. října 2014, a to do
16:00 h na odboru vnitřních věcí, Palackého nám. 1, přízemí, dveře č. 138. Každý
volič si může na úřadě ověřit, zda je v seznamu zapsán.
Jitka Hubatková, odbor vnitřních věcí

Hlasování do
přenosné volební
schránky
Při volbách do zastupitelstva města Dačice může volič ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování do přenosné volební
schránky.
Žádosti o hlasování do přenosné schránky
může volič podat
do pátku 10. 10.
2014 do 11:00 h
telefonicky
na
čísle 384 401 267, e-mailem na adresu
evidence@dacice.cz, v průběhu voleb
volič požádá přímo svoji příslušnou volební komisi.
Ve volbách do zastupitelstva města
nelze hlasovat na voličský průkaz.
Jitka Hubatková, odbor vnitřních věcí

Volby do Zastupitelstva
města Dačice
Vážení čtenáři, pro toto číslo Dačického zpravodaje jsme za Vás, jako
před každými komunálními volbami,
položili lídrům volebních stran otázku:

„Co byste chtěli udělat pro Dačice
v příštím volebním období?“
Na dalších stránkách Vám tedy předkládáme odpovědi lídrů jednotlivých
volebních stran. Pro zachování rovnosti
jsme každé straně vyčlenili jeden sloupec
a jejich odpovědi uvádíme v neupravované formě a rozsahu.
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1. ANO 2011
lídr František Tichánek

2. KDU-ČSL
lídr Ing. Karel Macků

Obracím se na vás především jako občan
a člověk narozený a žijící v Dačicích. Dačicko
považuji za krásné místo a perspektivní město, které má velký potenciál. Bohužel spousta
věcí se tu strašlivě vleče a pořád zde postrádám
konkrétní kroky k využití obrovských možností,
které Dačicku skýtá především zdejší prosperující průmysl, prvenství ve výrobě kostkového cukru, nebo okolní
zachovalá a malebná příroda. Nebudu říkat, že něco nejde, když
to ani nezkusím, nebo slibovat jen proto, abych se někam dostal. To není můj styl.
Vše je tu letitý problém a je velká škoda nevyužít místního
fungujícího průmyslu pro lepší rozvoj našeho města a jeho
místních částí. To je důvod, proč jsem neváhal a společně
s mými kolegy a kolegyněmi založil místní organizaci ANO Dačice. Zasadíme se o to, aby se Dačicko stalo prosperujícím místem
pro všechny, aby na něj byli jeho obyvatelé právem pyšní, aby
přineslo městu užitek a věhlas.
Výběr z priorit ANO Dačice pro komunální volby 2014:
• včasné zveřejnění plánovaných zakázek
• nastavení pravidel financování místních částí
• vybudování stavebních parcel pro bytovou výstavbu a hledání nových lokalit pro budoucí rozvoj
• vytipování a vybudování průmyslové zóny
• maximální čerpání dotací ze státních a evropských fondů na
rozvoj města a místních částí
• dostatek míst v mateřských školkách
• spolupráce s podnikatelskými subjekty v rámci vzdělávání
a následného uplatnění studentů
• zlepšení podpory pro kulturní a sportovní aktivity
• efektivněji využijeme stávající majetek města
• opravy komunikací a chodníků města Dačice a místních částí
• zvýšení bezpečnosti před budovami MŠ a ZŠ
• systematický rozvoj jednotek sboru dobrovolných hasičů
• zvýšení parkovacích míst ve městě
• zveřejnění dat o úspoře finančních prostředků při třídění odpadů na webu města
• zlepšení pravidelné údržby zeleně
• najdeme prostory pro Denní stacionář v Dačicích
• péče o seniory, vzdělávání a právní pomoc seniorům

Věcnou odpověď na otázku „Co byste chtěli
udělat pro Dačice v příštím volebním období“
v sobě skrývá volební program KDU-ČSL, se
kterým jdeme do komunálních voleb. Dovolte
mi však na začátek krátkou úvahu, která se nedá
ve volebním programu popsat.
Dačice vnímám jako společenství lidí s obrovskou historií, pestrou současností a snad dobrou budoucností.
Je to společenství lidí, kteří mají pevný vztah k Dačicím, a jsem
hrdý, že se k nim mohu počítat. I já tu mám rodinu, přátele
a práci, těším se jako každý z Vás z jakéhokoli úspěchu Dačických, myslím si, že se musíme společně starat o to, aby se v Dačicích dál dobře žilo a aby Dačice prosperovaly.
Právě z těchto myšlenek jsme vycházeli při tvorbě našeho volebního programu. Proto se chceme věnovat rodinám a zajistit
pro jejich děti více míst v mateřských školách, pro seniory chceme prosadit výstavbu Domova pro seniory v areálu nemocnice,
pro děti chceme dopravní hřiště, veřejné kluziště a také in-line
dráhu, v městské hale vybudujeme squash, lezeckou stěnu
a saunu.
Jsme si velmi dobře vědomi důležitosti dačických zaměstnavatelů, a proto provedeme rekonstrukci Dělnické ulice. Cítíme
určité dluhy z minulosti, a tak budeme stavět chybějící chodníky všude tam, kde jsou dnes podivné pruhy zeleně a přitom
chodci musí kličkovat mezi auty. Víme moc dobře, jak se musí
obyvatelé místních částí vyhýbat dírám na vozovce, když chtějí
dojet třeba z Malého Pěčína do Hříšice, a proto připravíme rekonstrukci spojovacích cest mezi místními částmi.
Uvědomujeme si, že bez spolků, které vždy k Dačicím patřily,
by byl život města daleko chudší, a proto budeme dál podporovat nejenom spolky v oblasti kultury a sportu, ale také sbory
dobrovolných hasičů.
Za velmi důležitou považujeme sociální oblast, a tak nechceme více herních automatů a chceme ve spolupráci s Jihočeským
krajem zřídit denní stacionář pro zdravotně hendikepované. Ve
školství chceme zachovat stávající strukturu středního školství
v Dačicích a budeme i nadále rozvíjet základní školy. Je nám
jasné, že Dačice nemají šanci na udržení obyvatelstva, pokud
tu nebudou moci stavět ti, kteří touží po vlastním domě. Proto nabídneme výhodně parcely pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Za školou a návazně připravíme další plochu pro výstavbu rodinných domů v Dačicích. Pro ty co radši bydlí na vsi,
vyhledáme v místních částech parcely pro výstavbu rodinných
domů.
Naše heslo je „Všichni vědí co, my víme i jak“. Domnívám se,
že nás k tomuto tvrzení opravňují naše zkušenosti a vědomosti. Ty nás na druhé straně naučily pokoře. Uvědomujeme si, že
nemáme patent na rozum a že si Dačice zaslouží, aby se tu pracovalo a ne aby se tu „dělala“ politika. Zajímají nás vaše názory,
občané Dačic. Nadále tedy povedeme diskuzi se všemi, kteří
chtějí přispět k dalšímu rozvoji města.
Věřím, že Vás i tento krátký výčet z našeho programu zaujme,
stejně jako Vás zaujmou naši kandidáti za KDU-ČSL. Pokud
tomu tak je, podpořte nás svým hlasem v nadcházejících volbách a umožněte nám tak pro Vás i dál pracovat.
Děkuji Vám za Váš zájem a podporu.

Více o nás najdete na webu www.anodacice.cz a na facebooku ANO Dačice.
Každého z Vás, občanů Dačicka, bychom chtěli požádat pouze o jediné. Přijďte k volbám. Ať už budete volit kohokoliv, věnujte tomu 10 minut svého času, nezůstávejte lhostejní k našemu městu a jeho okolí. V Dačicích rozhoduje doslova každý
hlas a pokud je vám náš program a přesvědčení sympatické,
podpořte nás. K volbám přijde jen každý druhý, jděte spolu. Budeme hájit vaše zájmy.
Děkuji za váš čas a pozornost, kterou jste věnovali tomuto
příspěvku.
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3. Jiří Stejskal
nezávislý kandidát
Jako nezávislý kandidát bych chtěl být zastupitelem pro většinu občanů, bez ohledu na politické názory nebo stranickou příslušnost. Kandiduji sám bez účasti nebo vlivu jiných subjektů
a chci působit v zastupitelstvu ku prospěchu
našeho města a jeho občanů.

4. TOP 09
lídr Ing. Lukáš Chocholouš
Dobrý den vážení spoluobčané, v první řadě bych vás chtěl
všechny poprosit, přijďte k volbám, každý hlas je důležitý.
Nebudu vás zdržovat zbytečným úvodem a přejdu rovnou ve
stručnosti k tomu, co chceme udělat pro Dačice v následujícím
období:
• příspěvky za výkon funkce zastupitelů odevzdáme na charitativní účely, my by jsme z nich nezbohatli, ale jiným to může
výrazně pomoci
• chceme rozšířit městskou halu – zvětšit hrací plochu a přidat
menší tribunu
• další rozšíření domu s pečovatelskou službou
• příprava další lokality pro stavbu rodinných a bytových domů
– máme prakticky nulovou nabídku, ale poptávka se neustále
zvyšuje
• vytvoření areálu pro pořádání venkovních kulturních akcí
– krytá aréna se zázemím a venkovním prostorem. Plácek
u rybníku Vražda, nebo areál letního kina je nedostatečný
• vytvoření kruhové křižovatky na náměstí
• chceme začít pracovat na rozšíření MěKS
• větší financování místních částí
• zaměříme se na větší čerpání dotací, než bylo doposud
a ušetřené peníze použijeme na opravy stávajícího majetku
• podpoříme živnostníky a podnikatele
I vy máte určitě spoustu nápadů a věcí co vás tíží, proto by
jsme zavedli časté setkávání vedení města s občany na veřejných diskuzích a následně tyto podněty řešili.
Děkuji za váš čas a přijďte k volbám. NEBUDEME JEN SEDĚT
A BEZMYŠLENKOVITĚ HLASOVAT O PŘEDLOŽENÝCH NÁVRZÍCH.
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5. Moravané
lídr Mgr. Milan Točík

6. Nezávislí - Změna pro Dačice
lídr Milan Bastl

Vážení spoluobčané,
na položenou otázku bych mohl jednoduše
odpovědět větou, která je mottem našeho volebního programu: „Naší snahou bude v současných nelehkých podmínkách udržet postavení našeho města jako přirozeného centra
jihozápadní Moravy s vazbou na zaměstnanost
a vzdělávání“. Už na první pohled těžký úkol! Jak tohoto cíle
dosáhnout, obsahují jednotlivé body našeho volebního programu, který se do Vašich domácností již dostal nebo se ještě
v příštích dnech dostane. Celý jej tady však nemůžu představovat. Obsahuje podněty, jak už konečně zlepšit dopravu ve městě, zdravotní péči, financování volnočasových aktivit dětí, bezpečnost a udržování pořádku ve městě, dopravní obslužnost
a také, jak zajistit spokojený a důstojný život našich seniorů.
Zlepšení dopravní dostupnosti je jednou z podmínek k udržení stávajících prosperujících velkých i malých firem, ale také
k přilákání podnikatelských subjektů nových, které do našeho
města přivedou nové obyvatele. V tomto směru hodně pokulháváme.
Dalším problémem je nedostatek stavebních míst. Ten bude
pouze krátkodobě vyřešen zahájením prodeje parcel v lokalitě
Za Školou. Proto je pro rozvoj města a místních částí naprosto
klíčová příprava dalších stavebních parcel. Tímto krokem je nutné zahájit příští volební období.
Zajistíme dostatek míst ve školkách, a to již připravovanou rekonstrukcí školky Za Lávkami. Zasadíme se o optimální rozdělení žáků našich dvou základních škol zohledňující demografický
vývoj jejich spádových oblastí. Podporovat budeme všechny
školy, včetně těch, které město přímo nezřizuje, tedy střední
školy a ZUŠ. Tyto školy posilují pozici Dačic jako přirozeného
centra regionu.
V oblasti kultury budeme podporovat perfektně fungující
knihovnu, muzeum a 3D kino, rezervy vidíme ve fungování kulturního střediska. V příštím volebním období hodláme vyřešit
problém s nedostatkem prostor v městské knihovně.
Na činnost sportovních oddílů je potřeba získávat peníze
z grantů. Osobně se budu zasazovat o vytvoření příspěvkové
sportovní organizace města, která bude mít podporu vyčleněného pracovníka městského úřadu. Maximálně podpoříme
výstavbu, úpravu či dobudování sportovišť, která ve městě pro
rozvoj některých sportovních disciplín chybí.
Jako dlouholetý pedagog a otec tří dětí bych z našich plánů
a cílů podrobněji rozvedl (omezen prostorem) následující myšlenku, která se zaměřuje na to nejcennější, co v životě máme:
na naše děti a vnoučata. V posledních letech sleduji narůstající
finanční problémy všech organizací, které se v Dačicích věnují
volnočasovým aktivitám dětí (sportovci, mažoretky, pěvecký
sbor…) Je obdivuhodné, že i přes tyto problémy se dětem věnují ve svém volném čase vedle starších trenérů a vedoucích
i mladí s patřičnou kvalifikací. Nedostatek peněz, který vede ke
zvyšování finanční spoluúčasti rodičů, ovšem omezuje možnosti stále většího počtu dětí. Tady je nutné navýšení finančních
příspěvků ze strany města pro všechny organizace, které se starají o volnočasové aktivity dětí.
A teď už je to na Vás, vážení spoluobčané.

Vážení občané, jako kandidát do zastupitelstva města v Dačicích jsem dostal prostor odpovědět na otázku: „Co byste chtěl udělat pro
Dačice v příštím volebním období?“
Několik let vykonávám funkci zastupitele
města a myslím si, že je nezbytné vrátit zastupitelstvu v Dačicích jeho základní funkci – tedy
veřejné rozhodování o zásadních záležitostech. Nyní je zastupitelstvo pouze trpěnou povinností současného vládnoucího
uskupení, kde se na názor občana nebo opozice nebere žádný
ohled. Po 4 letech ve funkci není současný starosta schopen
řídit zastupitelstvo a rozhodovat o základních procesních věcech, které jsou výhradně v jeho pravomoci. Svoji neschopnost
nahrazuje arogancí, vypínáním mikrofonu opozičním zastupitelům a stejně tak neloajálním občanům, kteří mají pouze jiný
názor na věc. Kvůli banálním věcem je pan starosta schopen několikrát přerušit schůzi zastupitelstva, aby se pak dlouhou dobu
radil se svými partnery (například o tom, jak bude řídit průběh
jednání). Mimo jiné obdobný akt s vypínáním mikrofonů zkusil
pan místostarosta Bartošek v parlamentu ČR. Je nutné dodat,
že pouze jednou a zřejmě taky naposledy. Ovšem v Dačicích je
tento, podle mého názoru, nedemokratický průběh jednání zastupitelstva běžnou realitou.
Druhým zásadním tématem je hospodaření města. Je nezbytné provést nezávislý audit, kterého se budou moci zúčastnit jak
opoziční zastupitelé, tak nezávislí odborníci. Na mnoha jednáních zastupitelstva nebyli předkládající schopni obhájit, co sami
předkládají, a rozpory vzbuzovaly podezření, že prospěch města je na posledním místě.
Další zásadní věcí pro nápravu a zlepšení je komunikace vedení města s občany a zástupci firem v našem městě. Podněty
od občanů jsou buď ignorovány nebo zesměšňovány, dlouhodobé problémy se neřeší buď vůbec nebo si je stávající koalice
dá do nového volebního programu. Jasným příkladem jsou stavební parcely v Dačicích, po dlouhá léta nevyužité parcely na
Nivách nebo obchvat Dačic s přemostěním firmy Centropen. Na
téměř 20 let trvající protesty firmy Centropen proti stávajícímu
řešení obchvatu má současná koalice ODS/KDU-ČSL/Moravané
jedinou odpověď – vyvlastnění. V této souvislosti pak již nikoho nepřekvapí ani následující a pro nás důležitá změna, kterou
bychom jako kandidáti volební strany Nezávislí – Změna pro
Dačice ve městě rádi dosáhli.
Je to přístup vedení města ke skutečné opozici. Za 4 roky jsme
nedostali příležitost podílet se na účasti v kontrolních orgánech
města, což bývá základním demokratickým prvkem. Ona totiž
opozice a rádoby opozice není vždy totéž. Uplynulé funkční
období ukázalo, kdo je kdo. V plné nahotě to odkryl především
místostarosta Bartošek, který si velmi pochvaloval spolupráci
s dačickými komunisty. Stejný člověk, který při mnoha veřejných prohlášeních deklaroval absolutně nemožnou spolupráci
KDU-ČSL a KSČM. Myslím si, že lidé tohoto typu nemají v politice co dělat.
Předem děkuji za Vaši účast ve volbách do zastupitelstva
města v Dačicích.
Na internetu se můžete podívat na naše stránky www.zmenaprodacice.cz
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7. ČSSD
lídr Ing. František Burian

8. KSČM
lídr Vlastislav Švec

Vážení občané,
jmenuji se František Burian a v našem městě žiji již téměř čtyřicet let a znám tak pozitiva
i problémy života na malém městě. Jsem původním povoláním strojař, který si doplnil při
zaměstnání ekonomické vzdělání absolutoriem
na VŠE Praha. Domluvím se německy a rusky.
Od roku 1986 až do současnosti jsem pracoval ve vedoucích
funkcích, např. jako odborný ředitel Centropen a.s. Dačice, Jitka Otín a.s. nebo jednatel v zahraničních společnostech. Jsem
ženatý, mám dvě dospělé děti. Tolik tedy ke mně osobně pro ty,
kdo mne neznají.
Česká strana sociálně demokratická přichází do letošních
voleb s programem, jehož hlavním bodem je občan a zlepšení
jeho života v našem malém městě a přilehlých obcích. Vzhledem k malému prostoru tohoto článku není možno vše podrobně rozebírat, ale hlavními body programu je podpora zaměstnanosti, podpora mladých rodin s dětmi, podpora občanů
důchodového věku, ale i občanů, ke kterým osud nebyl příznivý
a mají různá zdravotní omezení.
Zachování bezpečnosti a životního prostředí jsou rovněž nedílnými atributy, které dávají možnosti rozvoje regionu města.
Podpora školství, sportu a kulturního vyžití je naší prioritou při
získávání mladých lidí a rodin, které se rozhodnou žít a pracovat v našem městě. Město jako centrum regionu má řadu příležitostí a možností např. na využití a zlepšení cestovního ruchu
a tím i zvýšení nabídky pracovních míst. Nedílnou součástí
zdraví i života našich občanů je dopravní obslužnost města,
kterou je potřeba s výhledem na budoucnost bezpochyby již
nyní aktuálně řešit.
Máme před sebou dva opravdu těžké úkoly: připravit odvedení těžké dopravy mimo město a zachovat možnosti středoškolského vzdělání v Dačicích.
Vážení občané, chceme proto maximálně rozšířit a využít Vaší
spolupráci, náměty a podněty pro budování města tak, aby občan a jeho život ve městě byl na prvním místě naší činnosti.
Chceme navázat na vše dobré, co již bylo ve městě pro občana vykonáno, ale také chceme zabránit politikaření a vytváření
podmínek života ve městě, které jsou v současnosti v zájmu jen
úzkých skupin lidí.
Nechceme omezit svoji činnost jen na čtyřleté volební období, ale chceme vytvořit širší podmínky pro rozvoj města, pro
rozvoj podnikání a podnikatelské činnosti občanů a tím i celkového života ve městě.
Proto Česká strana sociálně demokratická pracuje s dlouhodobou vizí života našich občanů, ale neobejde se bez jejich
podpory a pomoci.
Prosím Vás proto, přijďte k volbám a dejte nám svůj hlas, který bude v maximální míře využit ve Váš prospěch.

Vážení občané Dačic a okolních obcí, rád bych
Vás seznámíl s programem KSČM pro volební období 2014 – 2018. Naši kandidáti jsou připraveni
převzít díl odpovědnosti za život města. Náš program vytváří platformu pro sjednocování všech
demokraticky a sociálně smýšlejících občanů.
Nabízíme všem politickým stranám a hnutím,
které usednou v zastupitelstvu města, otevřenou spolupráci při
řešení problémů Dačicka.
Pro nadcházející volební období bude nejdůležitější:
• stanovit program, jakou cestou se bude město ubírat
• doprava: podpora varianty obchvatu města, který neohrozí
chod společnosti Centropen (400 prac. míst), oprava nebezpečných komunikací a chodníků, najít vhodné místo pro
vybudování odstavného parkoviště pro kamiony včetně sociálního zařízení a občerstvení, rekonstrukce Palackého nám.,
rozšíření komunikace ke koupališti včetně chodníku
• rozvoj: podpora drobného a středního podnikání, zvažovat
vybudování víceúčelového sportovního zařízení s celoročním provozem, zřízení sportovní komise za tímto účelem
a lepší organizaci sportu v Dačicích, více peněz pro spolky
a zájmové organizace, řešit problémy vzešlé z fóra Zdravého
města, rozdělení městských částí a okolních obcí mezi jednotlivé zastupitele pro lepší komunikaci s vedením města
• školství, kultura: zachování Gymnázia a všech škol ve městě,
oprava MěKS a přírodního amfiteátru v zám. parku, Starý zámek využít pro městské muzeum a galerii, v prostoru u rybníku Vražda vybudovat zázemí k pořádání kulturních akcí, popř.
tento prostor využít jako zimní kluziště
• bezpečnost občanů: zlepšení technického stavu městského
rozhlasu, zřízení kamerového systému na problémových místech ve městě, formou vyhlášky zakázat podomní prodej, pro
seniory systém nouzového hlášení s napojením na městskou
policii, více finančních prostředků pro HZS Dačice a dobrovolné jednotky SDH, pokračovat v projektu uceleného zázemí
pro SDH Dačice
• zdravotnictví: snaha zajistit tolik potřebnou chirurgickou
a interní část nemocnice, zřízení denního stacionáře pro občany s tělesným a mentálním postižením, zajistit nepřetržitou
a kvalitní službu LSPP, podpořit rekonstrukci volného pavilonu nemocnice na domov seniorů či jiné sociální zařízení
• životní prostředí: péče o čistotu, pořádek a zeleň musí být
samozřejmostí, zlepšit podmínky pro třídění komunálního
odpadu.
Tento volební program není jistě vyčerpávající. Je mnoho
témat, které bude třeba v průběhu období řešit. Především
si musíme uvědomit, že v našem městě, kde se téměř všichni
známe, nechceme dělat velkou politiku na úrovni parlamentu
či velkých měst. Jsme toho názoru, že je vždy prospěšné řešit
problémy společně a snažit se táhnout za jeden provaz s cílem
zajistit co nejvíce finančních prostředků pro naše krásné město.
Snahou kandidátů KSČM je prosazování srozumitelné a poctivé práce pro občany Dačic a místních částí.
Závěrem bych zdůraznil, že poctivost, slušnost, spravedlnost
a chuť do práce by měly být na prvním místě u všech kandidátů bez rozdílu politické příslušnosti. Jedině tak lze dosáhnout,
aby naše město bylo ještě krásnější a život občanů bezpečný,
příjemný a šťastný.
Bohužel dodnes je mnoho zastupitelů v Dačicích, kteří myslí
jen na svůj prospěch.
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9. SNK Evropští demokraté
lídr Pavel Antonů
Vážení občané,
v krátké odpovědi se omezím jen na pár bodů,
to ovšem neznamená menší důležitost jiných,
zde neuvedených.
V současné době hodnotím Dačice jako centrum poměrně klidného života a nebylo by spravedlivé dívat se na vše negativním pohledem,
to jistě ne. Také věřím, že pozitivní vývoj bude pokračovat i v
nadcházející volební období.
• Doprava
Nejsem toho názoru, že obchvat města je kapitola naplánovaná, uzavřená a tím pádem zbytečná. Nepatřím do skupiny,
která si myslí, že kolizi trasy vyřeší tvrdým nástrojem vyvlastnění, byť s oporou veřejného zájmu. Jinak totiž pravděpodobně
nemůže dojít k plnohodnotné realizaci a pochybuji, že oponent
městského řešení změní přístup, který zastává řadu let.
Nebudu daleko od pravdy, když tvrdím, že vnitřní rozpor ve
vedení trasy činí orgány města poněkud slabší v prosazování
obchvatu jako takového vůbec. Proto je mým a snad i naším
cílem plnohodnotná příprava vytvoření opravdu realizovatelné
podoby trasy obchvatu.
Vznikne-li alternativa, na které se shodne ideálně každý
s každým, může jí zastupitelstvo města účinně, jako jeden homogenní celek prosazovat všude tam, kde bude potřeba. Hra
kočky s myší už nebude tak jednoduchá. Současně, krom jiného
zahájíme kroky, jež budou předcházet dobu konce klasických
paliv pro pohon vozidel a spustíme debatu o umístění míst pro
budoucí výměníkové stanice akumulátorů. Myslím, že diskuze
určí kde a kolik jich bude potřeba umístit, jejich velikost a další
důležité technikálie i ve vztahu k životnímu prostředí.
• Investice obecně
Jejich velikost a směřování je vždy doménou vítězné koalice,
která později takto užité finanční prostředky staví jako základ
hodnocení svého účinkování při řízení města. Nic proti tomu.
Obecně si přeji, aby debata, která určí nový námět, popřípadě
v čem se má pokračovat, byla kulturnější a daleko širší a aby alespoň jedno volební období byli účastníci delegováni nejen ze
stran koalice, nýbrž i opozice, projeví-li tato zájem. Co by se tak
strašného stalo? Myslím, že vůbec nic. Pouze by byl generovaný
výsledek prodiskutovanější a kvalitnější. Vůbec si nemyslím, že
subjekty vzniklé z voleb by tím ztratily svou identitu. Naopak,
jen by potvrdily vůli dobrého hospodáře. Někoho napadne
slovo referendum. Používané i zatracované. Přesto by jsem mu
v případě potřeby prostor dal.
• Zdravotnictví
Chci podpořit kroky vedoucí k postupné obnově ztracených
oddělení. Ostatně i Darovací smlouva má tento obsah. Vlastník
a hlavně současné vedení zařízení vykazuje velmi dobré výsledky a je pro mne jistou nadějí. Ač dříve skeptický, začínám věřit,
že okamžik rozvoje struktury péče nastane. Jako jeden příklad
pomoci tento okamžik přiblížit, je úzká spolupráce města a nemocnice alespoň při zajišťování kvalitního, nejenom nájemního
ubytování pro odborný personál. Věřím, že lze najít podobu vyhovující oběma stranám. Proč tomu nezačít pomáhat?
Na závěr popřeji občanům takové povolební uspořádání, které se předcházejícímu nejvíce přiblíží.
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10. ODS
lídr Ing. Richard Tůma
ODS v Dačicích připravila pro naše město na
příští volební období 2014 – 2018 komplexní
program, založený na dosavadních výsledcích
a potřebách města a jeho místních částí. Nechceme slibovat nesplnitelné cíle, naše konkrétní záměry jsou podložené schopnostmi, zkušenostmi
a znalostmi daných možností.
Z uplynulého období víme, že uskutečnění větších projektů
je za hranicí finančních možností města. Budeme proto klást
velký důraz na připravenost jednotlivých projektů a splnění
podmínek pro získání dotací. V uplynulém období jsme s našimi koaličními partnery několik projektů již započali a chtěli bychom se podílet na jejich zdárném dokončení.
V oblasti bydlení je to především dokončení technické infrastruktury v lokalitě „Za školou“ a prodej pozemků pro výstavbu
rodinných domů.
Dopravní situaci v centru města by měla ulehčit okružní křižovatka na Palackého náměstí, jejíž vybudování se připravuje ve
spolupráci s Jihočeským krajem, stejně jako rekonstrukce poslední páteřní komunikace směrem ke Kostelnímu Vydří, ulice
Vlašské, Komenského a Tyršovy.
Palčivým problémem zůstává průtah těžké nákladní dopravy
městem. Naší prioritou bude nadále jednat se zainteresovanými stranami a hledat řešení pro vybudování obchvatu města.
Město je zřizovatelem základních a mateřských škol, pro něž
připravuje projekty na snížení energetické náročnosti budov
a žádosti o dotace. Na dotační titul připravujeme i dostavbu
učeben ZŠ v ulici Komenského, která umožní uvolnit učebny
v Bratrské ulici pro potřeby MŠ. Havarijní stav MŠ Za Lávkami
plánujeme vyřešit kompletní rekonstrukcí, po které se celkový
počet míst v mateřských školách navýší.
ODS hodlá i nadále podporovat kulturní a sportovní aktivity, jak zájmových spolků, tak profesionálních organizací zřizovaných městem. Pro MěKS je třeba připravit plán rekonstrukce
a modernizace, pro městskou knihovnu zamýšlíme rekonstruovat dům č. 63 v Göthově ulici, protože její dosavadní prostory
již kapacitně a funkčně nevyhovují. Navazující zahradu bychom
rádi upravili a zpřístupnili veřejnosti. Pro letní sportování chceme vybudovat in-line dráhu, pro zimní období umělé kluziště,
které nabídnou sportovní vyžití široké veřejnosti.
V sociální a charitativní oblasti považujeme za důležitou protidrogovou prevenci, vybudování stacionáře, i další podporu
charitativních organizací.
Celá čtvrtina našich obyvatel žije v 11 místních částech,
a správa města tak obhospodařuje se svým rozpočtem rozsáhlý
katastr. Ve svých plánech nezapomínáme na zlepšování životních podmínek, údržbu komunikací a veřejných prostor, budování hřišť, opravy obecního majetku a podporu dobrovolných
spolků, které udržují pospolitý život v obcích.
Komunální politika není omezena jedním volebním obdobím, je to štafetový běh, kde předáváme pomyslný štafetový
kolík jeden druhému. ODS je plně připravena ten štafetový kolík nést dál. Věříme, že voliči vyberou kvalifikované, pracovité
a důvěryhodné zastupitele, kteří budou zodpovědně spravovat
město a záležitosti jeho obyvatel.
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11. Úsvit přímé demokracie
lídr Jan Tůma
Úsvit přímé demokracie - pro lepší život v Dačicích.
Vážení občané Dačic a místních částí.
Hnutí Úsvit přímé demokracie pro Vás připravilo 12 důležitých programových bodů, s jejichž
úplným zněním se budete moci všichni seznámit
a naleznete jej do termínu konání komunálních
voleb ve svých poštovních schránkách.
Nejsme spokojeni se současným stavem v našem městě.
V Dačicích existují určitá zájmová centra, kde někteří občané
s mandátem zastupitele i bez něj, ovládají dění i v několika
politických stranách současně. V těchto klientelistických skupinách, napříč několika stranami současného zastupitestva, se
potom odvíjejí hlavní proudy dačické politiky, ať už za zavřenými dveřmi radnice či v soukromých objektech. Občané Dačic
jsou potom už pouze svědky předem dohodnutého divadla
na zasedání zastupitestva, které řídí velmi špatný moderátor.
A kdo nepasuje do dohodnutého scénáře, je brán jako „potížista“. Potížistům jsou potom vypínány mikrofony, protože na
tento opačný názor tento špatný moderátor neumí a mnohdy
ani nemůže reagovat. Takovéto zákulisní dohody potom ovlivňují život všech občanů včetně způsobu, jak bude nakládáno
s veřejnými penězi a majetkem nás všech. Jako příklad uvádíme situaci, kdy někteří zastupitelé odmítli předložený návrh
obchvatu s přemostěním firmy Centropen, aby si během několika dní po sérii jednání uvědomili, že ho vlastně chtějí tak, jak
ho původně zamítli. S tímto stavem nesouhlasíme a chceme,
aby všechna politická rozhodnutí byla naprosto transparentní,
odůvoditelná a byla uskutečňována ve prospěch města opravdovými politiky s mandátem, a ne úředníky překračujícími své
kompetence, případně místními kmotry. Příkladem škodlivosti
takového jednání je i osud místní nemocnice. Likvidaci péče
i zbavení se vlastnictví nemocnice městem provázela řada zákulisních jednání a intrik.
Starosta musí být kompetentní osobou. Radu města musí tvořit občané s většinovou důvěrou voličů z voleb a ne soubor náhradníků, kteří by dle rozhodnutí voličů nikdy do zastupitestva
neusedli. S takovýmto způsobem předávání mandátů mají právě Dačice i z minulých volebních období bohaté zkušenosti a to
i na postu ve městě nejvyšším. Naším cílem jsou Dačice, které
budou přinášet rovné příležitosti pro všechny osoby i spolky
a kde pro všechny platí stejná pravidla, ať už více či méně kamarádí s někým privilegovaným. Chceme dobré zachovat a špatné
napravit, proto si náš program pozorně přečtěte a podpořte
Úsvit přímé demokracice!!! Máme volební číslo 11.

Praktický průvodce
insolvenčním řízením
část III. – náležitosti návrhu
na povolení oddlužení
Návrh na povolení oddlužení musí
obsahovat následující (jde v zásadě o smysluplné vyplnění jednotlivých kolonek v rámci formuláře):
• označení dlužníka (jméno, příjmení,
bydliště)
• skutečnosti, které osvědčují úpadek
• označení důkazů, které prokazují to, co dlužník tvrdí
• musí být patrno, čeho se dlužník svým návrhem domáhá
• údaj o očekávaných příjmech v následujících 5 letech
• údaj o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
• návrh způsobu oddlužení – obecně existují 2 způsoby oddlužení, a to formou splátkového kalendáře nebo zpeněžením
majetkové podstaty
K návrhu na povolení oddlužení je třeba připojit následující přílohy:
• seznam majetku – dlužník uvede jednotlivé položky – jedná
se o peněžní prostředky; věci movité a nemovité; pohledávky
dlužníka; mzda nebo plat; příjmy, které dlužníkovi nahrazují
odměnu za práci apod. Seznam majetku musí být opatřen
prohlášením, že je úplný a správný a vlastnoručním podpisem dlužníka; seznam majetku slouží jako zdroj pro vymezení
tzv. majetkové podstaty
• seznam závazků (dluhů) - jedná se o označení osob (věřitelů),
včetně věřitelů, které jsou osobami blízkými; uvedení výše
a splatnosti jednotlivých závazků, včetně toho, zda dlužník
s dluhem souhlasí či nikoli. Seznam závazků musí být opatřen
prohlášením, že je úplný a správný a vlastnoručním podpisem dlužníka
• listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední
3 roky
• písemný souhlas nezajištěného (běžného) věřitele, který souhlasí s tím, že mu dlužník nemusí uhradit minimálně 30 %
svého dluhu (tato příloha není povinná, pokud žádný takový
věřitel neexistuje)
Přílohou návrhu na povolení oddlužení může být i darovací smlouva nebo smlouva o důchodu, kdy třetí osoba slíbí, že
bude dlužníkovi poskytovat nějakou finanční část po dobu trvání oddlužení. Podpisy na této smlouvě musí být úředně ověřeny.
V rámci návrhu na povolení oddlužení může dlužník současně požádat o stanovení nižších než zákonem stanovených splátek (k pozdějšímu návrhu dlužníka o stanovení nižších splátek
insolvenční soud nepřihlédne). Insolvenční soud může stanovit
jinou výši splátek, pokud lze důvodně předpokládat, že dlužník
v průběhu oddlužení poskytne svým věřitelům plnění (finanční
částku), která bude stejná nebo vyšší než 50 %. Výše měsíční
splátky, kterou navrhl dlužník, není pro insolvenční soud závazná, tzn. insolvenční soud může určit i jinou výši splátky, která
rovněž bude nižší než splátka, která by byla vypočtena dle principů uvedených v zákoně.
Monika Urbanová, Insolvenční správkyně
Úřední dny insolvenční správkyně, v Dačicích budou ve
dnech 3. 10. a 17. 10. na adrese Dačice, Bratrská 221/I –
Dům s pečovatelskou službou, vždy od 8:00 do 14:00 h.
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Jak se podniká v Dačicích
.A.S.A. Dačice s.r.o.
Stavebniny DAN-STAV
Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší
firmy a začátek Vašeho podnikání?

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší
firmy a začátek Vašeho podnikání?
Začátky společnosti .A.S.A. Dačice
sahají do roku 1994,
kdy byla vybrána
ve výběrovém řízení jako nejvhodnější partner města pro řešení systému nakládání s odpady. V následujícím roce pak .A.S.A. Dačice zahájila
svou činnost jako společný podnik města Dačice a firmy .A.S.A.
V současné době patří .A.S.A. Dačice mezi stabilní, moderní
a zákaznicky orientovanou společnost skupiny firem .A.S.A. ČR.
Od svého vzniku se .A.S.A. Dačice neustále rozvíjí a jejím cílem
je zajišťovat i ty nejnáročnější požadavky, které se od ní očekávají. Investujeme do nové moderní techniky, zaměstnáváme
nové lidi a rozšiřujeme svou činnost v oblasti nakládání s odpady. Nyní naše společnost působí již ve více než 100 městech
a obcích v regionu.
Přednosti společnosti lze vidět především v komplexním
přístupu k řešení systému nakládání s odpady, zejména se jedná o sběr a svoz komunálních, živnostenských, průmyslových
a nebezpečných odpadů, separovaný sběr odpadů, svoz bioodpadu a gastroodpadu, provoz skládky komunálního odpadu
v Borku, sběrných dvorů a výkupen druhotných surovin.

Jak se Vám podniká v Dačicích?
Je vždy velkou výhodou, když si město a odpadová firma při
spolupráci rozumějí. Proto jsme velice rádi za skvělou spolupráci s městem Dačice, díky které jsme mohli přispět již k několika
projektům ve městě. Z těch posledních je to například otevření
nového dětského hřiště v Bílkově, které vzniklo právě za finanční podpory .A.S.A. Dačice. Za společnost .A.S.A. mohu říci, že
podnikání ve městě Dačice je pro nás velmi příjemné, přínosné
a jsme rádi, že jsme součástí tohoto města.

Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Pracovních úspěchů bylo víc, těžko tedy vybrat ten největší.
Nicméně obecně mohu konstatovat, že jsem velmi spokojen
s dobrou a stabilní pozicí, kterou si společnost .A.S.A. Dačice na
trhu postupem času vybudovala. Za tento úspěch je ale třeba
poděkovat také celému pracovnímu týmu společnosti, bez kterého bychom všech našich úspěchů nedosáhli a kterého si také
velice vážím.
Radim Kolář, DiS.
jednatel .A.S.A. Dačice s.r.o.
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Dobrý den. Předně bych chtěl poděkovat Dačickému zpravodaji za možnost představit naší firmu veřejnosti.
Jmenuji se Michal Danyi a spolu se společníkem Janem Danišem jsme založili stavebniny DAN-STAV v Dačicích na Učňovské ulici k datu 27. 4. 2013. Naše zkušenosti však sahají již 10 let
nazpět, odkdy se oba aktivně pohybujeme v oblasti stavařiny.
Mým zaměřením je prodej stavebního materiálu a kolega se
specializuje na realizaci staveb. Situace na trhu a dosažené zkušenosti nás postupem času daly dohromady a z toho vyústilo
partnerství v podobě stavebnin DAN-STAV.
Činnost naší firmy již vyplývá z názvu, je jí prodej stavebního
materiálu a realizace staveb, kdy úzce spolupracujeme s našimi
partnery. Například provádíme montáž sádrokartonu, strojní
omítky, ale také kompletní domy na klíč. To znamená, že záběr
našeho působení je opravdu široký. Naší malou specializací je
stavební bazar. Také bych rád zdůraznil, že se neorientujeme
pouze na nejpříznivější cenu našich produktů, ale také na poradenskou činnost. Zákazník od nás dostane kompletní informace vzhledem k jeho realizaci od základové desky, přes cihlařinu,
krytiny atd. Až poté se domluvíme na ceně, způsobu dodání
a dalších podrobnostech. Také pořádáme školení např. ohledně
programu zelená úsporám a certifikací. Zpracováváme kompletně projekty včetně stavebních povolení, vizualizací a zajišťujeme i stavební dozor.

Jak se Vám podniká v Dačicích?
Velkou výhodu vidíme v podnikání na menším městě, kdy si
můžete rychle vytvořit dobré jméno a dobré vztahy se zákazníky. Přesto, že nejsme jediné stavebniny v Dačicích, tak zaujímáme přední místo v dodávkách materiálu a služeb. Například odhadem dodáváme cca 80 % hrubých staveb nových rodinných
domů v tomto regionu. Nevýhodou může být celkové množství
zakázek.

Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Jako největší úspěch vidím navázání partnerství s místními
realizačními firmami. Co se týká konkrétních zakázek, tak je to
dodávání materiálu např. pro obec Dačice, TRW, Centropen,
Základní školy a spolupráce s okolními obcemi a již zmiňované
rodinné domy.
Závěrem bych rád poděkoval našim zákazníkům za projevenou důvěru a našim spolupracovníkům za skvěle odváděnou
práci.
Vaše stavebniny DAN-STAV

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265
e-mail: info@dacice.cz

Nabízené služby:
yy laminování, NOVĚ A3, barevné a černobílé kopírování
yy PC, internet, kroužková vazba, fax, skenování,
yy prodej upomínkových předmětů a regionální literatury

www.dacice.cz

„Běhostezky“
Opět mě to napadlo v polovině srpna při slavnostním
otevírání cyklostezky Slavonice - Fratres a potom také
na jihlavském půlmaratónu. Cyklostezky jsou v České
republice čím dál populárnější. Města i obce prosazují jejich budování a využívají za tímto účelem nemalé veřejné
prostředky i prostředky z evropských fondů.
Když se přitom podíváme na náklady výstavby kvalitní cyklostezky, téměř vždy vychází výstavba jednoho kilometru cyklostezky v průměru na více než 1 milión korun. Asi Vás nyní napadá, co sledují tím, že o cyklostezkách a ceně jejich výstavby
takto píši. Rozhodně to není kvůli tomu, že mám něco proti cyklistům a cyklistice, naopak na kole se projedu rád.
Co mě ale trochu trápí a čemu nerozumím, je existující zásadní nepoměr mezi podporou rekreačního běhu a rekreační cyklistiky z veřejných zdrojů.
Zkuste si třeba jen tak pro sebe vybavit, zda v okolí vašeho
města či ve vašem regionu znáte – jste schopni označit nějaké využívané „běhostezky“. Pro vysvětlení: Běhostezkami nazývám speciálně značené trasy - stezky vybudované a určené
(kromě jiného) pro rekreační běžce, které by byly například i zaneseny v mapách, bylo by známo převýšení těchto běžeckých
stezek, jejich délka, stav povrchu apod.
Jsem přesvědčen, že při porovnání Vašeho povědomí o existujících cyklostezkách a běhostezkách, běhostezky prohrají na
celé čáře.
Přitom je zřejmé, že budování běhostezek (úprava povrchu,
značení, vyznačení do map…) by muselo být mnohem méně
nákladné než je tomu u cyklostezek. Leckdy by stačilo například
jen trochu upravit a doznačit některé turistické trasy.
Sečteno a podtrženo mi jako závěr vychází, že je to celé takové podivné a nelogické. Zatímco stát, města i obce investují
milióny až stovky miliónů veřejných prostředků do výstavby
cyklostezek a znovu opakuji, že neříkám, že je to špatně, tentýž
stát a tatáž města a obce dělají ve většině jen velmi málo pro
rozvoj infrastruktury pro rekreační běh (budování běhostezek).
Přitom rekreační běh je pro tělo obdobně prospěšný jako cyklistika a navíc ekonomicky by vytváření běhostezek bylo mnohem
lacinější než je tomu u cyklostezek.
Považoval bych proto za logické, kdyby se to změnilo a podpory se vyrovnaly. Důkazem, že rekreační běh má velký potenciál a že již dnes není zájemců zrovna málo, je například nedávný velmi úspěšný a i rekreačními běžci hojně obsazený jihlavský
půlmaratón.
Miloš Vystrčil,
senátor

Lydie Šloufová a její
„Toulky Vysočinou“
Podzim v dačickém muzeu a galerii bude doprovázet
další výtvarná výstava. Budeme se na ní toulat krajinou
Vysočiny v díle paní Lydie Šloufové z Plzně (*1952). Lydie
Šloufová je absolventkou Pedagogické fakulty v Plzni
a řadu let působí jako učitelka výtvarného oddělení
ZUŠ v Rokycanech a od roku 1992 na Církevním gymnáziu v Plzni. V roce 2006 se stala členkou Unie výtvarných
umělců plzeňské oblasti.

Proč toulky Vysočinou, když autorka žije v Plzni? Je to proto,
že Lydie Šloufová má svůj druhý domov v nedaleké Velké Lhotě,
kam stále jezdí v létě na chalupu a kde právě vzniká řada jejích
prací z širokého okolí Dačicka.
Na výstavě samotné bude vystaveno na šedesát obrazů s motivy Vysočiny a další budou k nahlédnutí v deskách. Pocházejí
z okolí Dačic, Brandlína, Cizkrajova, Černíče, Dolních Němčic,
Jemnice, Lipnice, Radlic, Starého Hobzí, Velké Lhoty a řady dalších míst. Autorka nachází motivy v krajině kolem a přenáší je
do svých akvarelů, kvašů, či akvarelových kreseb. V menším počtu budou vystaveny i olejomalby.
Zajímavou součástí její tvorby jsou také tapiserie, které u nás
nemáme tak často zastoupeny. Jedná se o techniku gobelínů
a aradecorů, kterými se autorka zabývá již několik desítek let
a vnáší do nich své osobité prvky a především v poslední době
i prostorovost. Textilní tvorba ji oslovovala již od počátku, jako
tkaní, drhání, voskovaná batika, ale nakonec dala přednost
netkané tapiserii.
Nenechte si ujít prohlídku skutečně bohaté výstavy a poznání zajímavých technik tapiserií. Výstava je prodejní a třeba vás
osloví obrázkem, který pochází z vašeho okolí a známých míst.
Slavnostní zahájení proběhne v sobotu 18. října 2014 od
16:00 h v dačickém muzeu a galerii.
Výstava bude otevřena do 23. listopadu 2014. V říjnu denně
kromě pondělí 9-12, 13-16 h a v listopadu úterý-pátek a neděle
a svátky odpoledne 13-16 h.
Marie Kučerová, ředitelka muzea a galerie

Senior pas
Je Vám 55 let a více? Staňte se držitelem karty a užijte si slev! Registrace je
zdarma.
Stačí si na Infocentru Dačice nebo
v Městské knihovně v Dačicích vyplnit
registrační formulář, o vše ostatní se Vám
postaráme. Prostřednictvím Senior pasu
si můžete užívat slev ve všech krajích ČR.
V Dačicích je možné čerpat výhody již
u 20 poskytovatelů a tento počet stále
narůstá. Více informací najdete na www.
dacice.cz v záložce Zdravé město Dačice.
Marcela Chvátalová, Zdravé město Dačice

Vzpomínka
12. září by se dožila

75 let Eliška Králíková
27. září by se dožil

77 let Václav Králík
Děkujeme za cestu, kterou
jste s námi šli. Za ruce,
které nám tolik pomáhaly.
S láskou vzpomínají rodina a přátelé.
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Slavnostní přivítání prvňáčků

V pondělí 1. září jsme přivítali ve škole 29 prvňáčků. Po slavnostním zahájení
v aule školy, při kterém zhlédli krátké vystoupení žáků 2. ročníku a seznámili se se
svou paní učitelkou, konečně usedli poprvé do školních lavic. Nové školáky a jejich rodiče přišli také pozdravit představitelé města starosta Ing. Vlastimil Štěpán,
místostarosta Ing. Jan Bartošek, tajemník městského úřadu Ing. Karel Macků
a vedoucí oddělení školství finančního
odboru městského úřadu paní Eliška
Strachotová. Prvňáčci mimo jiné dostali
dva dárky, kufřík s drobnými pomůckami
„Bezpečně do školy a ze školy“ a kornout
se sladkostmi.
Přejeme prvňáčkům, ať se jim ve škole
daří a budeme se snažit, aby do ní také
rádi chodili.
Poděkování paní ředitelce Tomandlové
Rada města Dačice jmenovala Mgr.
Bohumila Havlíka od
1. 8. 2014 na vedoucí
pracovní místo ředitele
příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Boženy Němcové
213, okres Jindřichův
Hradec. Ředitel školy
jmenoval s účinností
od 1. 8. 2014 do funkce
zástupce ředitele Mgr.
Alenu Benešovou.
Zároveň
bychom
chtěli velice poděkovat paní ředitelce Mgr.
Ireně Tomandlové za
vše, co za dlouhé roky
pro tuto školu, pro její
zaměstnance a žáky
vykonala. Paní ředitel-

ka Tomandlová působila na naší škole od
roku 1982 jako učitelka, v roce 1990 byla
jmenována do funkce zástupce ředitele
a v roce 1996 se stala ředitelkou školy.
Jsme moc rádi, že se s paní ředitelkou
neloučíme a že působí dále na naší škole
jako vyučující.
Volnočasové aktivity pro žáky už zase
v plném proudu
Jako v předcházejících letech i letos si
mohou malí i velcí žáci naší školy vybrat
z pestré nabídky volnočasových aktivit,
které pro ně připravují naši vyučující. Vybrat si mohou zájemci o sport, hudbu,
divadlo, přírodu, technické činnosti, nebo
fotografování. Stranou nezůstávají ani žáci
se specifickými poruchami učení, kteří potřebují více procvičovat probrané učivo.
Novinkou tohoto školního roku je Angličtina hrou, určená pro žáky 1. a 2. tříd,
kteří se ještě neučí anglický jazyk jako povinný předmět.
Více informací o naší nabídce volnočasových aktivit najdete na internetových stránkách www.zsdacice.cz v sekci volný čas.
Zveme nejen budoucí prvňáčky, ale
i všechny, kdo si rádi hrají…
Školní rok je teprve na začátku, ale
přesto bychom chtěli už nyní trochu naši
školu přiblížit Vám, vážení rodiče a milí
předškoláčci. Těšíme se na Vás, přijďte se
k nám podívat a něco hezkého zažít. Prv-

KOUPÍM

Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.
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Opravy v době letních prázdnin
Také o letošních letních prázdninách
připomínala škola malé staveniště. Hned
na začátku července se začalo s malováním a opravami nátěrů v učebnách i na
chodbách a s výměnou podlah v zeměpisném kabinetu a ve sborovně 2. stupně. Ve sborovně byly při té příležitosti
také předělány elektrické rozvody a přidána nová přípojná místa školní počítačové sítě.
Větší investiční akce pak představovaly výměna serveru školní počítačové sítě
a instalace elektronického zabezpečovacího systému školy.
Bohumil Havlík
Jubilejní 10. ročník Turnaje Duhového
hřiště
Každoročně v září ožívá Základní škola
Dačice, Boženy Němcové sportem. K výročí otevření Duhového hřiště pořádáme
pro dačické základní školy a žáky nižšího
gymnázia turnaj v malé kopané, volejbalu a přehazované. Ani letošní rok nebyl
výjimkou. V tomto roce šlo již o jubilejní
10. ročník. A tak ve středu 10. září svedli
boj pouze žáci naší školy a gymnázia. Musíme se pochválit, neboť ve všech čtyřech
skupinách jsme obsadili 1. místo. Všichni
účastníci hráli s plným nasazením. Jsme
rádi, že mezi žáky je o turnaj velký zájem a že sport
vítězí.
Připomeňme, že o získání prostředků pro město Dačice na vybudování
Duhového hřiště, venkovního víceúčelového hřiště
s umělým povrchem, se
zasloužili před deseti lety
žáci a učitelé základní školy. Ti společně vytvořili
projekt, který byl oceněn
nadací Duhová energie
společnosti ČEZ částkou
2 miliony korun. Vedle výuky tělocviku slouží hřiště
v odpoledních hodinách
také veřejnosti.
Marie Urbánková
a Bohumil Havlík

--- inzerce ---

pole, lesy, pastviny

Tel: 602 445 344

ní setkání se uskuteční už 1. října.

--- inzerce ---

EKOLIKVIDACE VOZIDEL
Nabízíme ekolikvidaci jak pojízdných aut, tak autovraků
a jejich odvoz, zdarma potvrzení o ekolikvidaci vozidla.
Navíc Vám zaplatíme 500 - 2.000 Kč na ruku.

Tel.: 776 694 194

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
O prázdninách tradičně zvelebujeme budovy naší školy
Hlavní prázdniny znamenají z hlediska
škol odpočinek pro děti a vyučující, ale
především velkou aktivitu vedení škol
a provozních zaměstnanců, kteří připravují školu pro další školní rok. V období
hlavních prázdnin se vždy realizuje většina akcí většího rozsahu, i letos k nám
nastoupili řemeslníci.
Mimořádnou a dlouho očekávanou
investicí našeho zřizovatele byla v letošním roce akce Zateplení MŠ a ZŠ Bratrská. Z hlediska naší školy šlo o zateplení
budovy školy v Bratské, včetně výměny
oken, střešní krytiny. Souběžně s tím probíhaly výrazné změny uvnitř našeho
odloučeného pracoviště. Dokončena byla výměna podlahové krytiny v celém
objektu s výjimkou soc. zařízení. V učebnách jsou nové radiátory, příchod do budovy zpříjemní přístřešek nad vchodovými dveřmi. Poslední týden v červnu jsme
zapojili klimatizaci do tříd, celá budova
je chráněna instalovaným elektronickým
zabezpečovacím systémem, stejně jako
budova školy v ul. Komenského.
U hlavní budovy školy v ul. Komenského byla rozšířena dlážděná plocha
u bočního vstupu, přeložen chodník před
hlavním vchodem, byl zbourán poslední
komín a následně opravena střecha.
Neustálá obměna je nezbytná také
v oblasti IT – obměna PC, rozšíření dato-

vého pole, výměna
rozvaděče a sítového
přepínače, zakoupili
jsme nový kopírovací stroj. Tradiční akcí
je pestrá výmalba
potřebných tříd, tělocvičny, školní jídelny,
kabinetů. Pro ilustraci
nahlédněte na www.
zsdacice.eu.
Trendy rozvoje
vzdělávaní
Neustále se snažíme o zkvalitnění výuky v naší škole, ve školním roce 2014/15
zapojením do projektu Moderní technologie ve výuce přináší užitek. Jedná
se projekt OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – Další vzdělávání pedagogických pracovníků - výzva 51 (známý pod
názvem „Tablety do škol“).
Projekt OP VK firmy AV MEDIA a.s., jejímž je naše škola partnerem, je zaměřen
na zlepšení kompetencí pedagogických
pracovníků základních škol – kurzy, poradenství, online podpora.
Partnery jsme rovněž v projektu Leťs
speak together! V tomhle případě jde
o projekt OP Vzdělání pro konkurenceschopnost – Počáteční vzdělávání – Zvyšování kvality ve vzdělávání - výzva 55.
Projekt OP VK firmy Jazyková škola
POLYGOT si klade za cíl zkvalitnit výuku
cizích jazyků. Rodilí mluvčí ze zemí EU se

zapojí do výuky cizího jazyka, v našem
případě Aj. V důsledku působení těchto
podpůrných profesí se budou zvyšovat
komunikativní dovednosti žáků.
Zahájení školního roku 2014/15
Prvního září jsme se sešli na prahu nového školního roku a společně zahájili. Tři
třídy prvňáčků poprvé usedly do lavic za
doprovodu rodičů a prarodičů.
Škola je uvítala v novém kabátě společně s paní učitelkami, zástupci města
a paní ředitelkou. Přivítali jsme nejen 74
prvňáčků, vítali jsme všech našich 473
žáků a žákyň v 21 třídách. A stejně jako
na začátku každého školního roku jsme
připraveni společně a vytrvale pracovat
na jejich kvalitním vzdělání.
Přejeme všem úspěšné vykročení do
nového školního roku 2014/2015.
Eva Macků, ředitelka školy

Mateřské centrum Dačice má i v novém školním roce
připravený program pro rodiče a děti
I v novém školním roce si Mateřské centrum Dačice, které sídlí v Katolickém domě, připravilo program pro rodiče
s dětmi. Budou probíhat pravidelná setkání i jednorázové přednášky a besedy.

„Pravidelná setkávání rodičů s dětmi
v Mateřském centru se budou konat stejně jako v minulém školním roce, a to každé úterý a čtvrtek mezi 8:00 a 12:00 h. Na
pravidelné programy Mateřského centra
srdečně zveme všechny rodiče s dětmi,“
říká Lenka Holcová, vedoucí centra.
„Z přednášek a besed máme již nyní
naplánovány tyto: 9. října k nám zavítá
oční lékař MUDr. Mario Novák, který bude
přednášet od 10:30 h ze svého oboru. Na

úterý 14. října chystáme ve spolupráci
s lektorkami prorodinných aktivit celodenní program v Katolickém domě s tématem ZVLÁDÁNÍ KOMUNIKACE. Náplní
bude zážitkový program pro rodiče s dětmi a také se zde rodiče dozví, jaké mohou
používat komunikační techniky k získání spolupráce dítěte a jak lépe reagovat
v konfliktních situacích,“ představuje program Lenka Holcová.
Na den 4. listopadu je připraven cyklus
o výchově – programy efektivního rodičovství. Rodiče se opět mohou těšit na
zážitkový program s dětmi a dozví se, jak
může být účinnost výchovného vedení
podpořena nalezením potřeb dítěte.
Setkání s rodiči a dětmi 14. října a 4.
listopadu povede lektorka Ing. Marcela
Blažková, DiS., která je koordinátorkou

Poradny Ruth Třebíč. Realizuje vzdělávací
semináře na podporu rozvoje osobnosti,
partnerských a rodinných vztahů, poskytuje psychoterapeutické konzultace. Absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v Praze a kurz Efektivního rodičovství.
Smyslem mateřského centra je především umožnit rodičům s dětmi společně
se setkávat, navazovat nové kontakty
a realizovat různé aktivity s dětmi, včetně
výchovně vzdělávacích programů.
Charitní mateřské centrum nabízí kromě příjemného prostoru pro vzájemné
sdílení také strukturované programy
(tvořivé činnosti rodičů s dětmi - výtvarné akce, tvořivé hry, hudebně pohybový,
relaxační program apod.)
Radka Běhalová,
Oblastní charita Jihlava
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Zahájení školního roku 2014/2015
Do nového školního
roku 2014/2015 vstoupila
naše škola po prázdninách, během kterých došlo k výměně zbývajících
dřevěných oken v přízemí budovy gymnázia a školní jídelny za
plastová, bylo vymalováno několik učeben a všechna sociální zařízení, proběhly
opravy podlah, nátěrů, školního nábytku
a uskutečnil se tradiční generální úklid
všech prostor využívaných školou.
V prvním ročníku čtyřletého gymnázia se sešlo 31 chlapců a děvčat, kteří v loňském školním roce absolvovali
9. třídy základních škol v Dačicích a okolí,
do primy osmiletého gymnázia nastoupilo
22 nových žáků. Celkový počet žáků školy
se ve srovnání s koncem minulého školního roku zvýšil o 11 na současných 261. Pedagogický sbor gymnázia tvoří 21 učitelů,
další dva vyučující působí ve škole na základě uzavřené dohody o provedení práce.
Provoz školy zajišťují čtyři zaměstnanci.
Začínající školní rok je ve znamení
očekávané další modernizace vybavení
školy, v nejbližší době by měly být vyměněny počítače v obou učebnách výpočetní techniky, školní internetová televize
G-one se těší na nové zařízení na zpracování natočených videí a především učebny přírodovědných předmětů by díky
úspěšnému a z prostředků ROPu podpořenému projektu „Počítačem podporované přírodovědné experimenty“ měly
zaznamenat doslova převratnou změnu.
Přejeme všem žákům školy a jejich učitelům, aby se jim práce v letošním školním
roce dařila a aby pokud možno co nejčastěji zažívali pocit radosti z úspěchů.
Uplatnění absolventů gymnázia v roce
2014
V roce 2014 složilo úspěšně maturitní
zkoušku všech 41 studentů a studentek

maturitního ročníku Gymnázia v Dačicích, z toho 21 v oktávě osmiletého
gymnázia a 20 ve 4. ročníku čtyřletého
gymnázia. Během měsíce září byly zkompletovány informace o jejich pomaturitním uplatnění.
Z 21 absolventů osmiletého gymnázia bude 18 pokračovat ve studiu na vysokých školách, jedna absolventka již
studuje vyšší odbornou školu se zaměřením na zdravotnictví a dvě absolventky nastupují do zaměstnání v zahraničí.
Mezi novými vysokoškoláky převažují
posluchači Fakulty strojního inženýrství
VUT v Brně (4x), všeobecného lékařství
(rovněž 4x, z toho dvě absolventky budou
studovat na 2. LF UK v Praze, třetí na 1. LF
UK v Praze a čtvrtá na LF Masarykovy univerzity v Brně) a právnických fakult (také
4x, z toho 3x na Masarykově univerzitě
v Brně a jednou na Univerzitě Palackého
v Olomouci). Dva naši absolventi nastupují k odbornému (neučitelskému) studiu
na Přírodovědecké fakultě Masarykovy
univerzity. Do Brna směřuje ještě další absolvent na Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity. Do Prahy odchází na
Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jedna absolventka, do Českých Budějovic na
Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity rovněž jedna a na Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity jeden absolvent.
Také většina absolventů a absolventek
čtyřletého gymnázia, přesně 17, zahájila
nebo zahájí v těchto dnech svá vysokoškolská studia, zbývající tři nastoupili
přímo do zaměstnání, jeden z nich v zahraničí. Z vysokých škol volili nejčastěji
Přírodovědeckou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně (2x), Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (také 2x),
Veterinární a farmaceutickou univerzitu
Brno (2x) a Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (2x). Další absolventi a absolventky
--- inzerce ---
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směřují již jednotlivě na Matematicko
fyzikální fakultu Univerzity Karlovy do
Prahy, Stavební fakultu ČVUT Praha, Vysokou školu chemicko-technologickou
Praha, Fakultu informatiky Masarykovy
univerzity Brno, Fakultu informačních
technologií VUT Brno, Univerzitu obrany
Brno, Pedagogickou fakultu a Zemědělskou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Právnickou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci.
Na závěr lze konstatovat, že se také
letos potvrdil trend posledních několika
let, kdy většina absolventů našeho gymnázia odchází za svým vysokoškolským
studiem do Brna (20), následuje Praha (7),
České Budějovice (6) a Olomouc (2). Naopak se nepotvrdila skutečnost, že nejvýznamnější část našich absolventů volí
obory pedagogického studia, v celém
letošním maturitním ročníku se tak stalo
pouze jedenkrát.
Přejeme všem našim absolventům, vysokoškolákům, studentce vyšší odborné
školy i těm, kteří vstoupili do pracovního
poměru, aby se jim dařilo v jejich pracovním i osobním životě a věříme, že najdou
cestu do školy svých středoškolských
studií, aby se s námi podělili o své nové
zkušenosti a zážitky.
Aleš Morávek, ředitel
Další informace ze života školy najdete na
www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
--- inzerce ---

MASÉRSKÉ SLUŽBY
Václav Červenka
(nevidomý)

• sportovní a klasická masáž
• numerologie
• poradenské služby
po - pá 8:30-12:30, 13:30-16:30
Antonínská ul. 15, Dačice, dveře č. 128
tel: 607 233 520
--- inzerce ---
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Aktuality ze ZŠ Neulingerova

Vyhodnocení soutěže Recyklohraní
Celým loňským školním rokem nás
provázela soutěž Recyklohraní. Jedná
se o školní projekt, který v sobě spojuje
vzdělávací program a soutěže se zaměře-

ním na třídění a recyklaci odpadů. Rozvíjí
vztah dětí k životnímu prostředí formou
her, praktických činností a kvízů. Splněné
úkoly nám přináší body, které jsme vyměnili za atraktivní ceny. Nejlepší sběrači
si odnesli fotoaparát, koloběžky, petang,
panenky, sladkosti, kosmetiku, knihy
a hlavní výhrou byl tablet. Všichni měli
z výher velkou radost.
Sběr starého papíru:
1. místo – Lojková Markéta – 2265 kg
Sběr elektrických spotřebičů:
1. místo – Bažantová Tereza – 202 kusů
Sběr baterií:
1. místo – Lojková Markéta – 43 kg
Celkem se nám podařilo nasbírat 6 634
kg papíru, 564 kusů vyřazených elektro-

DDM Dačice - nabídka
zájmových kroužků
Za prázdninami sice zaklaply dveře, ale do domu dětí se právě otevírají. Zveme Vás do zájmových útvarů, které budou probíhat od října do května.
V níže uvedeném přehledu si můžete vybrat kroužek podle svých představ. Upozorňujeme na novinku – KURZ ANGLIČTINY PRO SENIORY A VNOUČKY. Tento kurz je
hrazen z prostředků Jihočeského kraje a je zcela zdarma. Obsahuje 10 výukových lekcí
základů anglického jazyka, viz tabulka níže. Info na tel. 602 125 597.
Ilona Novotná, DDM Dačice

spotřebičů a 82 kg baterií.
Tak tedy vzhůru do dalšího ročníku
soutěže a především TŘIĎME ODPAD!

Krásný závěr Dačické řežby
Pěkným skutkem skončila letošní tradiční Dačická řežba. V závěru dva z jejich účastníků předali pro děti naší školy
sponzorský dar ve výši 15.000 Kč, za který
všem účastníkům tohoto tradičního podniku jménem našich dětí a jejich pedagogů upřímně děkujeme. Finanční dar
použijeme pro potřeby a činnosti žáků
při jejich relaxačních činnostech během
pobytu ve škole.
Více informací a fotogalerie na www.
zsdacice.net
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
DDM Dačice otevírá

BABY CLUB SLUNÍČKO

Kdy? ve středu 1. 10. 2014 v 9:00 h
Kde? v Baby clubu v DDM
Pro koho? pro rodiče s dětmi od 0-5 let
Pravidelné schůzky Baby clubu?
Ve středu a v pátek od 9:00 do 11:00 h

Gymnastika a sportovní hry 30.9. ve 14:30 h v DDM ZŠ Komenského

děti od 1. tříd

Program?
* Říkanky s pohybem
* Šikovné ručičky – práce
s barvičkami, vyrábění z papíru,
keramické hlíny a jiné radosti
* Volné hraní – v bazénu s míčky
i s hračkami
* Divadélko s loutkami
* Čas na šálek – pro maminky

Mažoretky děti

3. 10. ve 14:00 h

sportovní hala

děti od 4 let

Informace: Ilona Novotná 773 039 996

Mažoretky juniorky

2. 10. v 17:00 h

tělocvična SOUZ

od 10ti let

Mažoretky seniorky

3. 10. v 17:00 h

tělocvična SOUZ

od 14ti let

Aerobik Sněženky,
Sedmikrásky a Slunečnice

3. 10. v 15:00 h

sportovní hala

4-7 let
8-10 let, 11-13 let

Keramická dílnička

29. 9. ve 14:30 h

DDM Za Lávkami

pro děti od 5ti let

Keramická dílna

29. 9. v 15:00 h

DDM Za Lávkami

9-15 let

Výtvarná dílnička

30. 9. v 15:00 h

DDM Za Lávkami

děti od 5-ti let

Výtvarná dílna

30. 9. v 15:00 h

DDM Za Lávkami

3.-9. třída

Lodní modelář

1. 10. ve 14:30 h

DDM Za Lávkami

2.-9. třída

Papírový modelář

2. 10. v 15:00 h

DDM Za Lávkami

od 2. tříd

Zookroužek

1. 10. v 15:00 h

DDM Za Lávkami

od 1. tříd

Cukrové panenky

2. 10. ve 14:30 h

DDM Za Lávkami

od 1. tříd

Mlsounek

2. 10. ve 14:30 h

DDM Za Lávkami

od 1. tříd

Šikulové

2. 10. v 15:00 h

DDM Za Lávkami

od 1. tříd

Pedig

2. 10. v 15:00 h

DDM Za Lávkami

od 3. tříd

Angličina hrou
(začátečníci a pokročilí)

29. 9. ve 14:00 h

DDM Za Lávkami

pro prarodiče a
vnoučata od 1. tříd

Angličtina pro seniory
a vnoučky - ZDARMA!

29. 9. ve 14:00 h

DDM Za Lávkami

pro prarodiče a
vnoučata od 1. tříd

Název kroužku

Zahajovací schůzka

Místo konání kroužku Věková kategorie

Baby club – rodiče s dětmi

1. 10. v 9:00 h

DDM Za Lávkami

rodiče a děti 0-5 let

Baby club – rodiče s dětmi

3. 10. v 9:00 h

DDM Za Lávkami

rodiče a děti 0-5 let

Veselé flétničky

1. 10. v 15:00 h

DDM Za Lávkami

děti 3-6 let

--- inzerce ---

KSČM DAČICE
zve občany na setkání
s kandidáty do zastupitelstva města
v pátek 3.10. 2014
od 12:00 do 17:00 hod.
Dačice Palackého nám. Pod Lipkami
Součástí setkání je občerstvení pro všechny zdarma
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Dačická nemocnice dokončila zateplení objektů polikliniky
a pořídila nový rentgenový přístroj
Dačická nemocnice dokončila po necelém roce stavebních prací kompletní zateplení všech čtyř budov polikliniky realizované v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti Nemocnice Dačice, a. s.” Pacientům začal současně naplno
sloužit také nový moderní rentgenový přístroj.
„Celková investice do zateplení budov, zahájená loni v říjnu,
dosáhla bezmála 5,3 miliónu korun. Přibližně tři milióny činily dotace z evropských a státních fondů, například ze Státního fondu
životního prostředí (SFŽP). Zbývající část, zhruba 2,3 miliónu korun,
pokryl Jihočeský kraj ze svého rozpočtu,“ uvedla předsedkyně
představenstva Nemocnice Dačice, a. s., MUDr. Miroslava Člupková.
Celá stavební akce, jejíž součástí byla výměna oken a dveří, zateplení obvodového pláště budov a nová fasáda, se uskutečnila
za plného provozu zdravotnických pracovišť jak vlastní nemocnice, tak i privátních ordinací, které jsou v objektech polikliniky
umístěny. „Přestože hlavním záměrem modernizace zahájené
loni v říjnu bylo snížení energetické náročnosti všech čtyř budov
a v nich se nacházejících zdravotnických pracovišť, je výsledkem
této investice také zvýšení tepelného a světelného komfortu v jednotlivých ordinacích,“ konstatovala MUDr. Člupková.
Další zkvalitnění péče mohou pacienti očekávat také od
nového RTG přístroje, který nemocnice získala díky plánované
investiční dotaci Jihočeského kraje pro rok 2014 v hodnotě
1,181 miliónu korun. Nový rentgen nahradil zastaralý přístroj,
který již nebylo možné dále opravovat. Po dobu jeho instalace
sloužil náhradní přístroj schválený Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a proto nebyly služby RTG jakýmkoli
způsobem přerušeny či omezeny. A to nejen pro nemocnici, ale
ani pro potřeby okolních zdravotnických zařízení. Tento rentgen zůstává v provozu i nadále.
„Nový skiagrafický přístroj provádí snímkování dle indikace
ošetřujících lékařů z privátních i našich pracovišť a splňuje veškeré
požadované standardy Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
Je plně vybaven také pro digitální zpracování a odesílání snímků
na jiná zdravotnická pracoviště, s nimiž spolupracujeme při léčbě
našich pacientů,“ doplnila předsedkyně představenstva.
Nemocnice Dačice, a. s., je jednou z osmi nemocnic stoprocentně vlastněných Jihočeským krajem. Nemocnice disponuje 56 lůžky léčebny dlouhodobě nemocných se zaměřením na rehabilitační péči. Současně provozuje vlastní
alergologickou, interní a gastroenterologickou ambulanci, ambulance rehabilitačního lékařství, fyzioterapii, rentgenologické
pracoviště, lékařskou službu první pomoci pro děti a dorost
a lékařskou službu první pomoci pro dospělé. Součástí nemocnice jsou i pracoviště soukromých lékařů, včetně například
stomatologické ambulance. Je zde umístěno také výjezdové
místo ZZS Jihočeského kraje. Nemocnice má průměrně 75
zaměstnanců. Za uplynulých pět let investoval Jihočeský kraj
do její modernizace přibližně 26,5 miliónu korun.
Nemocnice Dačice, a.s. zve
zájemce již na 5. ročník Dne
otevřených dveří, který se bude
konat 9. 10. 2014, a kdy budou
prováděny komentované prohlídky areálem a provozy Nemocnice Dačice, a.s. ve 13:00 h a ve
14:00 h, se srazem účastníků před
ředitelstvím nemocnice. Kdo máte zájem o rozvoj nemocnice
a zajímá vás co nového se za rok uskutečnilo, přijďte se podívat.
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Dále vedení Nemocnice Dačice, a.s. oznamuje, že byly opět
obnoveny kurzy rehabilitačního cvičení pro zájemce z řad
veřejnosti:
KURZ I. KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY je složen z 8 lekcí na
sebe navazujících cvičení s fyzioterapeutkou a bude se konat
vždy v úterý od 16:30 - 17:30 h a je určen pro cca 10 osob, které
absolvují celých 8 lekcí po sobě. Kurz je určen pro všechny
věkové kategorie žen, bude zaměřen na posílení svalů dna
pánevního se zřetelem na prevenci inkontinence, posílení zádových svalů jako prevenci bolestí zad a zpevnění celého těla.
Celý kurz 8 lekcí cvičení stojí 400 Kč, je možno si jej objednat
a zaplatit v recepci rehabilitačního pavilonu.
KURZ II. KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO VŠECHNY je průběžný
kurz, který se bude konat vždy ve čtvrtek a to vždy od 16:30 do
17:30 h pod vedením fyzioterapeutů a proškolených cvičitelů.
Kurz je zaměřen na celkové posílení nejčastěji zkrácených
a oslabených svalů, jejich protažení, zpevnění správného
držení těla, posílení zádových a břišních svalů a uvolňovacích
cviků. Do kurzu mohou přijít zájemci různých věkových skupin
a různé kondice. Při cvičení budou k dispozici cvičební
pomůcky rehabilitačního pracoviště dle instrukcí cvičitele nemocnice. Upozorňujeme zájemce, že pokud mají zdravotní problémy (jako výhřez ploténky, stav po infarktu myokardu, cévní
mozkové příhodě, implantaci kloubní náhrady apod.) je nutno
možnost účasti na cvičení konzultovat s ošetřujícím lékařem.
Jednotlivá cvičení na jeden den stojí 50 Kč.
KURZ III. CVIČENÍ PRO NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY
Kurz bude zahájen od 13. 10. 2014 pod vedením školené fyzioterapeutky a bude se konat vždy ve středu od 15:30 do 16:30 h
také v prostorách pavilonu ambulantní rehabilitace v Nemocnici Dačice, a.s.
Co s sebou pro oba kurzy vzít: vlastní cvičební podložku nebo
ručník na cvičení na podlaze, vlastní nealkoholické pití na doplnění
vypocených tekutin, pohodlné cvičební oblečení, přezůvky.
Miroslava Člupková,
předseda představenstva Nemocnice Dačice,a.s.
--- inzerce ---
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Zveme Vás do naší knihovny
Naše knihovna se zapojuje do již osmnáctého ročníku této celostátní akce svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky řadou aktivit.
Po celý říjen bude v minigalerii na schodech
k vidění výstava fotografií Jiřího Müllera – Příroda tvoří… Slavnostní pasování druháků na
Rytíře řádu čtenářského proběhne v prostorách Státního zámku Dačice, během Velkého
říjnového společného čtení navštíví knihovnu
děti ze Základní školy v Neulingerově ulici a budeme si společně číst z knížek Ondřeje Sekory a Eduarda Petišky.
Dospělé zveme na autorské čtení, přednášky a besedy.
Těšíme se na Vás v knihovně.
Úterý 30. 9. - 16:00 h
Houba REISHI - přednáška Ladislava Šímy s ochutnávkou kávy
Houba REISHI - „božská houba“ nesmrtelnosti byla v Japonsku a Číně považována za zázračnou rostlinu, která pomáhá léčit a předcházet mnohým chorobám. Přednáška Ladislava Šímy
s ochutnávkou kávy s Ganodermou. Vstupné dobrovolné.
Pondělí 6. 10. - 17:30 h
Aby tělo nebolelo – nejen o Dornově metodě
Hana Šobáňová Vás seznámí nejen s touto metodou a co má
rád náš pohybový aparát, ale budou i praktické ukázky. Vstupné
dobrovolné.
Čtvrtek 9. 10. - 17:30 h
Autorské čtení - V. Brabenec, hudební doprovod J. Karafiát
Muzikant, zahradník a drvoštěp, farmář a básník, saxofonista
a textař legendární undergroundové skupiny Plastic People of
the Universe. Po zahradnické škole v Mělníce studoval pět let
evangelickou teologickou fakultu. Farářem se nakonec nestal,
ale celý život sázel stromy – bude jich ke stu tisícům. Byl zatčen
a odsouzen v procesu se skupinou The Plastic People of the Universe, po propuštění z vězení byl donucen k emigraci. Žil pak
s rodinou v Kanadě. Po patnácti letech se vrátil do Čech, kde se
opět věnuje hudbě, zahradám a literatuře. Vstupné dobrovolné.
Pátek 10. 10. - 17:00
Sibiř - Cestovatel a fotograf Tomáš Kubeš byl v naší knihovně
již dvakrát a vždy to byly zajímavé programy. Tentokrát to bude
drsná výprava divočinou východní Sibiře. Cesta nabízí dvě tváře, panenskou přírodu v kontrastu s budhistickým Burjatskem.
Na promítání uvidíte město Jakutsk, velkolepé oslavy slunovratu Ysyakh, Jakuty, pastevce sobů, šamany, řeku Lenu a její Stolby, silnici koster, Magadan, gulagy, spousty vodky, Burjatsko,
Ulan Ude a znovu oživený buddhismus. Jednoduše to nejlepší
ze Sibiře během hodiny a půl. Vstupné dobrovolné.
Zprávy z dětského oddělení knihovny
Do konce roku najdou každý měsíc naši čtenáři v knihovně
i na jejích webových stránkách novou soutěž na téma NEBEZPEČNÝ INTERNET. Džungle Internetu je stále nebezpečnější
a záludnější, takže je potřeba vědět, na co si dávat pozor. Prvňáčci v dačických základních školách od nás dostali malý dárek
– kartu pro prvňáčka. Pokud s ní a s rodiči k nám přijdou do konce roku, mohou si zdarma vyzkoušet naše služby a seznámit se
s knihovnou.
KS Dačice - začíná další semestr virtuální univerzity třetího
věku
V Dačicích funguje jedno konzultační středisko, a to v naší
knihovně. Studují v něm dvě skupiny seniorů. Větší skupina,
která začala dřív, se schází na staré radnici, v čp. 2 a vede ji paní
Rehartová. Skupina se schází vždy ve středu odpoledne jednou
za 14 dní a začíná 8. října. Studenti si vybrali téma Evropské

kulturní hodnoty. Druhá skupina se schází v knihovně vždy ve
čtvrtek dopoledne. Začínáme 2. října, vždy od 9:00 do 11:00 h,
s tématem Michelangelo Buonarotti.
Virtuální výuka Univerzity třetího věku (VU3V) zahrnuje skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem
a další aktivity, kdekoliv kde je dostupný internet. Senioři společně shlédnou každých 14 dní - podle harmonogramu konkrétního
KS – ve zvolené místnosti natočené přednášky, které jsou umístěny na Seniorském portálu VU3V (www.e-senior.cz). Po každé
přednášce se předpokládá společná diskuze řízená pověřeným
lektorem v návaznosti na přednášené téma a následuje vypracování kolektivního testu k ověření pochopení celého výkladu.
Časový prostor následujících 14ti dní může každý senior buď
samostatně nebo ve skupinách využít k samostudiu v libovolném čase, pouze v závislosti na chuti studovat a podle technických možností (počítač a připojení k internetu – z domova,
v rámci rodiny, v KS, v PC učebnách, v knihovnách apod.). Senior si
může přehrát celou přednášku, nebo jen její určité části. Své znalosti si může ověřit v samostatně vypracovaném (generovaném)
testu. Po jeho zpracování si správnost svých odpovědí může ihned
ověřit. Pokud má senior problém s ovládáním počítače, možností
přístupu k němu, nebo je pro něj vyhovující tištěná podoba přednášky, lze tuto získat v podobě připraveného sylabu.
Po ukončení semestru a splnění daných podmínek studia proběhne slavností ukončení pro všechny seniorské studenty, na kterém senioři obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny
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Dačické mažoretky zazářily na evropském a světovém šampionátu
Ve dnech 28. 8. 2014 – 31. 8. 2014 se dačické mažoretky zúčastnily Mistrovství Evropy a Mistrovství světa pořádané
mezinárodními asociacemi IMA a WMF v chorvatském Poreči. Konkurence na tomto šampionátu byla obrovská. Bojovaly zde ty nejlepší mažoretkové soubory ze 14 států a 3 kontinentů. V krásné sportovní hale Žatika dle pořadatelů nakonec soupeřilo přes 3 200 mažoretek ze 163 týmů. Rozhodčí a diváci shlédli 703 soutěžních choreografií.
Dačice se mažoretkám DM studia Dačice podařila na výbornou. Kadetky získaly mezi světovou špičkou úžasné 4. místo po
součtu bodů za disciplíny pódiová skladba a pochodové defilé. Seniorky v královské kategorii, ve které se utkalo 22 týmů,
obhájily post nejlepšího českého týmu a dokonce dosáhly na
stupně vítězů. Zařadily se tak mezi jedny z nejlepších mažoretek v Evropě a na světě. Do Dačic putovaly bronzové medaile
a titul II. vicemistryně Evropy. Protože týmy z ostatních světadílů nedokázaly překonat evropskou konkurenci, tak se dačické
mažoretky právem staly i II. vicemistryněmi světa a na krku se
jim nakonec právem blýskaly 2 bronzové medaile.
DM studio Dačice by touto cestou chtělo poděkovat všem,
kteří podporují dačické mažoretky. Bez vás všech by nebylo
možné tento krásný sport rozvíjet a posouvat dál. Velký dík paNominovány za Českou republiku byly týmy kadetek a se- tří rodičům, fanouškům, DDM Jindřichův Hradec a také sponniorek DM studia Dačice na základě dosažených výsledků na zorům, mezi které patří Město Dačice, Jihočeský kraj, Obec
Mistrovství České republiky mažoretek, kde seniorský tým zís- Studená, DHL Expres s.r.o., Gaudlitz Precision s.r.o., VNP s.r.o.,
kal titul mistr České republiky a tým kadetek vybojoval titul Jungheinrich AG, Centropen a.s. Dačice, Mgr. Helena NeužiloII. vicemistr České republiky v kategorii velkých formací baton vá, ČSOB pojišťovna, SETO s.r.o. Dačice, Roman Sedlák 2 ES s.r.o.
(hůlka). Trenérky kadetek (Zuzana Kuchtová a Soňa Nováková) Dačice, Vladimír Tůma – Truhlářství, KOVO – Zach s.r.o., WSPK
i seniorek (Nikola Krebsová a Dana Rychlíková) se snažily pří- Jindřichův Hradec, GELUR s.r.o., VAPAS a.s., ČSAD Brno Černopravu na nejprestižnější soutěžní klání tohoto roku nepodcenit vice a.s., Jiří Novák – autodoprava, Veterinární ordinace MVDr.
a děvčata věnovala tréninkům část prázdnin. Hodiny v tělocvič- Zdeněk Mandelíček, MUDr. Hana Musilová, MUDr. Jaroslava
ně se ale opravdu vyplatily.
Marková. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na sezónu 2015!
Reprezentace České republiky, Jihočeského kraje a města
DM Studio mažoretky Dačice
--- inzerce ---

ODĚVY-HRAČKY-POTŘEBY PRO MIMINKA

BEZRUČOVA 561 DAČICE 380 01, Tel.: 602 121 304
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Lyžujeme v létě!

Poděkování s pochvalou

Možná si čtenáři na Dačicku řeknou, kde že je v okolí sněhová zásoba a větší
kopec? Máte pravdu, není. A přece lze v tomto období vodních radovánek lyžovat. Stačí k tomu větší rybníček, motorový člun, příslušné praktické a slušivé
vybavení a oblečení. A hlavně veliká chuť trénovat, trénovat a zase trénovat.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodině Syrovátkových, která
v sobotu 23. 8. 2014 v Borku pořádala rybářské závody.

Proč Vám to, čtenáři, píši?
Možná většina z Vás neví, že máte
v Dačicích špičkové závodnice ve sportu
Vodní lyžování za člunem. Jistě jste někdy
viděli v televizi alespoň ukázky, protože
tento sport není na výsluní pozornosti
médií.
V počátku srpna proběhlo v Mělicích
u Pardubic mistrovství České republiky
v tomto sportu. Vynikajících výsledků
zde dosáhly dvě závodnice, studentky,
sestry Rebeka a Izabela Starkovy. Rebeka závodila v kategorii Juniorky (do 19ti
let) a získala ve všech disciplínách tj. slalom, skoky, triky a kombinace první místa
a zlaté medaile. Izabela v kategorii Dofenky (do 15ti let) ve stejných disciplínách

třikrát stříbro a jednou bronz!
Za těmito výsledky je velice poctivá
práce v tréninku, mnoho sebezapření
a přizpůsobení studia i života. Pomoc
přichází jak od rodiny, zahrnující i dědečka, až po pochopení místního gymnázia
v úpravách studia.
Práce je celoroční. V sezoně v době
školy každý víkend a celé prázdniny trénovat na naší základně - Klubu vodního
lyžování v Neratovicích.
V zimních měsících je to posilování, plavání a tanec, pokud možno s vodníkem...
K dosažení dobrých výsledků je nutnost
najezdit alespoň 4.000 minut na vodě,
mnohdy studené a tvrdé, protože i pády
patří k výcviku.
Mám radost, že mohu obě děvčata trénovat, vidět jak se zlepšují, povzbuzovat
při nezdaru a těšit se z úspěchů. Jistě bychom chtěly pokračovat na mistrovství
Evropy i když si uvědomujeme své možnosti tréninkové i hmotné. Ale zkusíme
to!
Milí Dačičtí, chtěla jsem jen kratince
připomenout, že ve Vašem krásném městě máte úspěšné sportovce a nejen vynikající kuželkáře, florbalisty a otevíračky
ústřic.
A mně promiňte tu trošku trenérského
chlubení. Vždyť i Sáblíková má svého Nováka...
A až se vrátí děvčata z cest domů, buďte na ně hodní, zaslouží si to.
Ludmila Kaspiarich, trenérka
--- inzerce ---

Perfektní organizace, výborné občerstvení, dobrá nálada a nádherný ohňostroj
- to vše Syrovátkovi zvládli na výbornou.
Odpoledne nezkazil ani déšť a my jsme
se mohli těšit z úlovků a cen, které jsme
vyhráli. Děkujeme a těšíme se zase za rok.
Za nejmladší závodníky Davídek Novák

Klub seniorů
se sejde v „novém“

V našem klubu se nejen pravidelně
scházíme, ale podnikáme i výlety do
okolí. Navštívili jsme Český Rudolec, kde
jsme si prohlédli zámek.
V pondělí 20. října se sejdeme v 16:00 h.
Tentokrát s hostem panem Jiřím Albrechtem, který si s námi popovídá o Dačicích
a své nové knize. Všichni se moc těšíme.
Dana Krtková a Rudolf Hájek
--- inzerce ---

VŠICHNI VĚDÍ CO, MY VÍME I JAK

KDU-ČSL Dačice
zve občany na setkání
s kandidáty do zastupitelstva města

více míst v mateřských školách
budeme prosazovat výstavbu Domova pro seniory v areálu nemocnice
pro mladé chceme dopravní hřiště, veřejné kluziště a také in-line dráhu
zajímají nás názory všech občanů (jako platforma nám bude sloužit Zdravé město)
budeme stavět chybějící chodníky
provedeme rekonstrukci Dělnické ulice
připravíme rekonstrukci spojovacích cest mezi místními částmi
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v sobotu 4. 10. 2014
od 9:00 do 12:00 h
Kancnýřův sad,
Palackého náměstí

Všichni vědí co,
my víme i jak
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Výročí, které slavíme
Narodila se a žila ve Španělsku zlatého věku (16. stol.), v době neslavně proslulé dobýváním Ameriky a poznamenané
rozkolem v církvi. Žila v nesnadné době, ale byla přesvědčená, že svou „troškou“, pokud ji spojí s Bohem, může vykonat
velké věci. Je známá jako vynikající postava univerzálního charakteru, jako řeholnice, světice, spisovatelka, pedagožka
a žena činu, která překračuje hranice jakékoli autonomní komunity i samotného Španělska. Pro nás, bosé karmelitky, je
především matkou a zakladatelkou. Její jméno je Terezie od Ježíše.
28. března
2015 uplyne
přesně 500
let od jejího
narození.
Pro Španělsko se příprava oslav
stala „státním
projektem“, do
kterého se
zapojila nejen biskupská konference Španělska a řád bosých
karmelitánů, ale také španělský královský
pár, vláda a několik nejvýznamnějších
kulturních a akademických institucí. Na
návštěvu Španělska v roce jubilea pozvali delegáti Národní komise, zřízené při
příležitosti těchto oslav, biskupská konference a také předseda vlády Mariano
Rajoy dokonce papeže Františka. Svatý
otec tuto návštěvu zatím nepotvrdil, ale
příslušné místo v kalendáři si zatím nechává neobsazené.
Stejně jako ve Španělsku a v celém
řádu bosého Karmelu budeme si také
v Čechách toto velké výročí připomínat
po celý rok od data církevního svátku

této významné ženy, jež je zároveň datem jejího úmrtí: od 15. 10. 2014 do 15. 10.
2015. Bosí karmelitáni a karmelitky v Praze a ve Slaném připravili při této příležitosti bohatý program, o kterém informují
na svých webových stránkách.
Také u nás v Dačicích vás srdečně
zveme k účasti na tomto jubileu. Zahájíme jej slavnostní mší svatou ve středu
15. října 2014 v 18:00 h v našem klášterním kostele sv. Antonína Paduánského.
Při této příležitosti zazní Ebenova Truvérská mše, kterou nastudoval dětský sbor
Kvítek pod vedením sbormistra pana Vítězslava Hergesela.
Během celého jubilejního roku se bude
konat volný cyklus přednášek o cestě
modlitby a důvěrného přátelství s Bohem, které sv. Terezie popsala ve svém
vrcholném díle Hrad nitra. Přednášet
bude P. Jan Poříz OCD, specialista v oboru
mystiky. Srdečně vás na přednášky zveme! Předběžná data konání jsou vždy
ve středu: 29. října a 17. prosince 2014;
11. února; 15. dubna a 17. června 2015.
Přednášky s diskuzí se budou konat
v naší kapli Matky Boží, popř. v klášterním kostele, podle počtu účastníků, vždy
v 19:00 h večer. Od 20:00 do 21:00 h se
můžete připojit ke komunitní adoraci

Setkání rodáků
Třetí setkání rodáků a přátel školy ve Velkém Pěčíně se uskutečnilo 13. září
2014 v budově školy. Setkání se zúčastnilo kolem 80 rodáků a bývalých žáků
z Černíče a Malého Pěčína.

a po ní k modlitbě „na závěr dne“ - k modlitbě kompletáře.
Jsme rády, že se s vámi můžeme podělit o duchovní bohatství, které jsme přijaly skrze tuto velkou ženu.
vaše sestry
bosé karmelitky

FK Sistemo –
AC Sparta Praha
Futsalistům FK Sistemo se podařilo
na jaře vyhrát krajskou část Futsalového poháru FAČR a postoupit mezi
16 nejlepších celků republiky (14
vítězů z krajů a 2 finalisté minulého
ročníku).
V sobotu 13. 9. proběhl los osmifinále,
který našim borcům
přiřkl velice atraktivního soupeře - AC
Spartu Praha, účastníka 1. ligy futsalu.
Utkání se musí odehrát 14. nebo 15. října 2014. Přesný termín a místo zápasu
nebylo do uzávěrky tohoto vydání stanoveno. Jisté je, že právo pořadatelství
má FK Sistemo a nejpravděpodobnějším
místem pro odehrání utkání je Sportovní hala v J. Hradci. O přesném termínu
a místě konání Vás budeme informovat,
sledujte web www.fksistemo.cz (v době
vydání zpravodaje již bude termín s největší pravděpodobností znám). Srdečně
zveme všechny na tento svátek futsalu.
Milan Točík,
viceprezident FK Sistemo Volfířov

Nová výstava
na starém zámku
Zahájení se ujaly děti, které nacvičily
s paní M. Tomšovou tři sestavy se stuhami a obručemi. Návštěvníci si mohli
prohlédnout vystavené staré fotografie
a záznamy ze školních kronik. Velké poděkování patří Jiřímu Bažantovi, který
promítal fotografie z 1. a 2. setkání rodáků
a staré fotografie na plátno. O večerní
zábavu se postaral pan Lubomír Koutný,

který hrál na přání všechny žánry.
I přes nepřízeň počasí se setkání vydařilo a nesmím zapomenout poděkovat
všem ženám, které doma napekly a postaraly se tak o občerstvení. A samozřejmě všem, kteří všechno zorganizovali,
postarali se o hosty, občerstvení a úklid.
Jaroslava Hroudová,
kronikářka

V pátek 3. 10. v 17:00 h se uskuteční
vernisáž souboru fotografií absolventů
kurzu fotografie pořádaného Městskou
knihovnou Dačice. Fotografie budou
vystavovat Richard Brychta, Zdenka Svobodová, Adriana Zábranská a Oldřich
Nosek.
Výstava je přístupná v 1. patře starého
zámku v pondělí a středu od 8:00 h do
17:00 h, v úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 h
a v pátek od 8:00 do 14:00 h.
Jiří Müller
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
1. října, středa, 19:00 h
ZEJTRA NAPOŘÁD, komedie, 2D
90 min., česky, vstupné 90 Kč
3. října, pátek, 19:00 h
MÍSTA, drama, 2D
104 min., česky, vstupné 110 Kč
5. října, neděle, 19:00 h
LUCY, akční sci-fi, 2D
90 min., české titulky, vstupné 100 Kč
8. října, středa, 19:00 h
SEX TAPE, komedie, 2D
95 min., české titulky, vstupné 80 Kč
12. října, neděle, 19:00 h
LEPŠÍ TEĎ, NEŽ NIKDY, komedie, 2D
94 min., české titulky, vstupné 100 Kč
15. října, středa, 19:00 h
SIN CITY: Ženská, pro kterou bych vraždil, 3D
103 min., české titulky, vstupné 120/130 Kč
17. října, pátek, 19:00 h
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE, drama, 2D
97 min., česky, vstupné 120 Kč
19. října, neděle, 19:00 h
DÁRCE, fantasy, 2D

89 min., české titulky, vstupné 100 Kč
22. října, středa, 10:00 h
BABOVŘESKY 2, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 50 Kč

24. října, pátek, 19:00 h
ANNABELLE, horor, 2D
96 min., české titulky, vstupné 100 Kč
26. října, neděle, 17:00 h
POŠŤÁK PAT, animovaný, 2D
105 min., český dabing, vstupné 90 Kč
29. října, středa, 19:00 h
DRÁKULA: Neznámá legenda, fantasy, 2D
92 min., české titulky, vstupné 120 Kč
31. října, pátek, 19:00 h
METALICA: Trough the never, hudební, 3D
94 min., české titulky, vstupné 120 Kč

Městské kulturní středisko
11. října, hlavní sál MěKS, 21:00 h
KARAMEL + ALEŠ BRYCHTA
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 140 Kč
16. října, hlavní sál MěKS, 19:00 h
TECHTLE MECHTLE
Travesti revue s novým pořadem „2106“
vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč

18. října, hlavní sál MěKS, 17:00 h
PODZIMNÍ KONCERT SBORŮ ZUŠ DAČICE
vstupné dospělí 80 Kč, děti 40 Kč
možnost využít předprodeje vstupenek na
místa

Městské muzeum a galerie
Do 14. října
VLADIMÍR NOSEK - olejomalby a koláže
(2009 - 2014)
STANISLAVA KRNINSKÁ - keramika
výstava
Do 31. října
„Kudy kráčíme...“
Svět fotografií Jana Říhy
výstavní chodba muzea
18. října - 23. listopadu
LYDIE ŠLOUFOVÁ - TOULKY VYSOČINOU
prodejní výstava představí krajinomalby (akvarely, kvaše, oleje) z širokého okolí Dačic a tapiserie
Slavnostní zahájení 18. října v 16:00 h
2. října, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
přednáška Doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D.
na téma Babický případ 1951 - staré mýty
a nová zjištění
MMaG otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 13-16 h
--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
3.+5.10. AKČNÍ CENY VŠECH 24 DRUHŮ PIZZ!
4.10. UZAVŘENÍ BARU A RESTAURACE
Z DŮVODU SOUKROMÉ AKCE.
Squash, sauna a sporty jsou v provozu bez omezení.
5.-10.10. DNY ZDRAVÍ
V těchto dnech nabízíme slevu 10% na karimatky,
příslušenství na squash (rakety, gripy, míčky,
nátepníky), permanentky na squash, fitbox, alpinning,
flowin, bosu, TRX, bowling, hathajógu, jumping,
sebeobranu hapkido a saunu. Karnitinové nápoje
budeme nabízet za akčních 50 Kč. Těšit se můžou
i mlsné jazýčky, a to na rybí pokrmy a zeleninové
saláty! Zveme Vás na volně přístupné hodiny cvičení:
Pondělí 6.10. 15:30 – 17:00 Sebeobrana Hapkido
17:00 – 18:00 Alpinning
Úterý 7.10. 18:00 - 19:30 Taichi
19:30 – 20:30 Jumping
Středa 8.10. 18:00 – 19:00 TRX
19:00 – 20:00 Fitbox
Čtvrtek 9.10. 17:00 – 18:00 Hathajóga
18:00 – 19:00 Bosu a Flowin
Na alpinning, jumping, TRX, fitbox, bosu, flowin
a saunu je nutná předchozí rezervace. Své místo si
rezervujte na www.sportcentrumnaskale.cz

26

10.-12.10. VODKA(0,04l) + ENERGY DRINK
A RUM(0,04l) + COLA V AKCI!
18. 10. GRILOVÁNÍ S PAVLEM URBANCEM
Tuto sobotu nám opět zahraje oblíbený Pavel Urbanec
a těšit se můžete na grilované specialitky.
Po celý víkend navíc platí skvělá cena Jägermeistra
(0,04l) s energy drinkem. Nezapomeňte si včas
rezervovat Váš stůl. Vstupné dobrovolné.
24.-26.10. JIM BEAM ZA SKVĚLOU CENU
PO CELÝ VÍKEND!
31.10.-2.11. AKČNÍ CENY VŠECH DRUHŮ PIZZ!
Po celý víkend platí sleva 10% na všechny druhy pizz!
Těšte se také na super cenu Malibu.
Nabízíme také možnost ubytování.
K dispozici je osm 1-4lůžkových pokojů.
Pokoje jsou vybaveny sedacím a spacím nábytkem,
úložnými prostory, TV, varnou konvicí, Wi-Fi
připojením. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz, +420 384 971 440,
www.facebook.com /SportcentrumRockhill,
sportcentrumdacice@seznam.cz

www.dacice.cz

Sportovní okénko TJ Centropen
Fotbalový oddíl
4. 10.

15:00 h

KP muži

Dačice - Písek „B“

18. 10.

15:00 h

KP muži

Dačice - Jankov

28. 10. 15:00 h

KP muži

Dačice - Soběslav

2. 11.

14:00 h

KP muži

Dačice - Prachatice

11. 10.

10:00 h

KP dorost

Dačice - Soběslav

25. 10. 10:00 h

KP dorost

Dačice - Veselí n/L, Lomnice „B“

12. 10.

9:30 h

OP žáci

Dačice - Borovany/Ledenice

26. 10.

9:30 h

OP žáci

Dačice - Slavia Č. Budějovice

Oddíl volejbalu
Nábor mladých volejbalistů – společně s tréninky „starších“
každou středu v 15:30 h.
Nábor 8. 10. od 15:00 h velká tělocvična ZŠ B. Němcové.
Oddíl kuželek

Katolický dům Dačice
AGAPÉ - Setkávání všech generací
•
•
•
•

neděle 26. října, 15:00 - 18:00 h
hostem odpoledne bude o. Jaroslav Pezlar
při kávě, čaji a pohoštění proběhne projekce fotografií a vyprávění z jeho cesty po francouzských katedrálách
k dispozici bude též herna pro děti, stolní společenské hry, lezecká stěna a stolní tenis
občerstvení zajištěno

19. 10.

10:00 h

1. liga dorost Dačice - Pelhřimov

11. 10.

11:00 h

2. KLZ ženy

Dačice - Rosice

25. 10.

11:00 h

2. KLZ ženy

Dačice - Jihlava

18. 10.

10:00 h

3. KLM muži

Dačice - Prostějov

18. 10.

14:00 h

1. KLM muži

Dačice - Kolín

1. 11.

10:00 h

3. KLM muži

Dačice - Přerov „B“

1. 11.

14:00 h

1. KLM muži

Dačice - Luhačovice

Pronájem drah je možno objednat na tel.
775 224 493 p. Němec nebo 602 486 105
p. Zajíc.
Sport pro všechny
Cvičení žen každé úterý a čtvrtek od 19:30 h,
muži každé pondělí od 20:00 h.
Zveme širokou veřejnost k rehabilitačnímu cvičení do Sokolovny.

Podzimní výlovy rybníků
Městské lesy Dačice Vás zvou na podzimní výlovy rybníků.

Setkávání nad Biblí
• každé úterý 17:00 - 19:00 h
• info: Lenka Nováková - tel. 602 191 618

OKNA - spojení hudby s výtvarným uměním
18. a 19. října 2014
• od 14:00 do 18:30 h bude během těchto dvou dnů otevřena
v Katolickém domě výstava obrazů výtvarnice Magdaleny
Křenkové - Florianové
Večer v sobotu 18. října v 19:30 h proběhne koncert folkové
hudební skupiny Spadané listí z Tábora.
Výbor Katolického domu
Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
IČ 00246476
Náklad: 3100 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Předseda redakční rady: Ing. Karel Macků,
tajemník MěÚ Dačice

datum

název rybníku

1. 10.

Nadvesní Lipolec

1. 10.

Harlík

3. 10.

Hlodačka

16. 10.

Podvesní Pr. Vydří

22. 10.

Nadvesní Pr. Vydří

4. 11.

Obecní Borek

Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 10/2014, ročník třetí, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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