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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Výsledky voleb do zastupitelstva města Dačice
konaných 10. a 11. října 2014
Voleb do zastupitelstva města Dačice se zúčastnilo 46,60 % voličů.
Kandidátní listina
Číslo

Název

1

ANO 2011

2

Křesťanská demokr. unie - Čs. str. lid.

3

Hlasy
abs.

v%

7 063

12,87

12 692

23,13

Jiří Stejskal, NK

112

0,20

4

TOP 09

138

0,25

5

Moravané

5 115

9,32

6

NEZÁVISLÍ - ZMĚNA PRO DAČICE

4 012

7,31

7

Česká strana sociálně demokratická

5 459

9,95

8

Komunistická strana Čech a Moravy

8 276

15,08

9

SNK Evropští demokraté

3 311

6,03

10

Občanská demokratická strana

6 541

11,92

11

Úsvit přímé demokracie

2 157

3,93

Číslo

Zvolení členové zastupitelstva

Strana

Počet hlasů

1

Novák Miloš Bc.

ANO 2011

577

1

Tichánek František

ANO 2011

475

1

Bartošová Kateřina

ANO 2011

422

2

Bartošek Jan Ing.

KDU-ČSL

1 041

2

Macků Karel Ing.

KDU-ČSL

799

2

Hergeselová Anežka Bc.

KDU-ČSL

690

2

Šeda Richard

KDU-ČSL

675

2

Stehlík Michal Doc. PhDr. Ph.D.

KDU-ČSL

672

2

Svoboda Vít Bc.

KDU-ČSL

638

5

Točík Milan Mgr.

Moravané

518

5

Weidenthaler František MUDr.

Moravané

411

6

Blaha Ctibor MUDr.

NEZ

312

7

Mochar Josef

ČSSD

439

7

Stejskal Luboš Ing.

ČSSD

389

8

Švec Vlastislav

KSČM

659

8

Homolka Rostislav

KSČM

535

8

Kadrnožka Stanislav

KSČM

435

9

Antonů Pavel

SNK ED

571

10

Tůma Richard Ing.

ODS

493

10

Baštář Jiří Ing.

ODS

473

10

Štěpán Vlastimil Ing.

ODS

463

Číslo 11 / 2014

Rozkvetlé Dačice 2014
V pondělí 6. října se v obřadní síni
konalo setkání výherců soutěže Rozkvetlé Dačice. Jako odměnu za péči
o květinovou výzdobu převzaly oceněné ženy z rukou představitelů města poukázky na nákup zahradnických
potřeb a upomínku na milé setkání.

Do III. ročníku soutěže se letos přihlásilo
pouze 13 občanů Dačic a místních částí. Je
to o deset méně než v roce 2013 a o dva
více než v prvním ročníku 2012. Sedmičlenná komise při hodnocení posuzovala
dle pravidel soutěže kompozici, barevnost
a nápaditost. O konečném výsledku pak
rozhodnul součet přidělených bodů:
Kategorie rozkvetlé okno/balkon v rodinných domech
1. místo - Martina Čurdová, Borek
2. místo - Marie Šprinclová, Velký Pěčín
3. místo - Drahoslava Šteflová, Dačice
Kategorie rozkvetlé okno/balkon v bytových domech
1. místo - Ladislava Novotná, Dačice
2. místo - Eva Černochová, Dačice
3. místo - Miroslava Čeloudová, Dačice
Kategorie úprava předzahrádky/okolí
domu
1. místo - Lenka Kepeňová, D. Němčice
2. místo - Jana Kostelecká, Dačice
3. místo - Martina Syrovátková, Borek
Vítězům ještě jednou gratulujeme
a zároveň děkujeme nejen jim, ale všem
soutěžícím i vám, kteří pečujete o květiny
a zeleň a děláte tak hezčí nejen své bezprostřední okolí, ale zároveň i celé naše
město. Těšíme se na další ročníky soutěže a doufáme, že rozkvetlých oken bude
v Dačicích stále přibývat.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cest. ruchu

www.dacice.cz
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Poděkování voličům

V kostce

Vážení voliči, děkuji Vám všem za
podporu v letošních komunálních
volbách, která se dostala mně a mým
kolegyním a kolegům.

Vážení dačičtí spoluobčané! S pokorou a silným pocitem odpovědnosti jsem
přijal podporu, kterou jste lidovcům v Dačicích i mně osobně svými hlasy
v uplynulých komunálních volbách vyjádřili.
Před čtyřmi lety, názory neakceptovali, ale byli schopní
když jsem na rad- a ochotní o odlišném názoru diskutovat.
nici začínal, bylo Tvrdě, nesmlouvavě, ale vždy z očí do očí.
jasné, že nás čeká Takové diskuze si velmi vážím, protože je
dlouhodobá trpě- velmi podnětná a častokrát korigovala
livá práce ku pro- i mé osobní postoje. Všem proto ještě
spěchu vás i našeho jednou patří můj dík!
Za sebe pak mohu slíbit, že práci zaměsta. Někdy to nebylo úplně snadné. Pravidelně jsem psal stupitele budu vykovávat vždy zodpodo městského zpravodaje co se aktuálně vědně a férově. Dačice jsou skvělé město
děje, co řešíme... Snažil jsem se, i s dalšími a lidi, kteří tu žijí nechci šidit. Zůstávám tu
kolegy na radnici města, abyste měli vždy také proto, abych byl prospěšný a zůstal
dostatek informací, abyste mohli posou- s městem v úzkém kontaktu.
Ve svých článcích a komentářích jsem
dit, zda se ubíráme správným směrem.
Je mnoho lidí, kteří mi byli v uplynu- většinou citoval někoho, kdo mne inspilých čtyřech letech skutečně velkou opo- roval. Nedávno jsem navštívil koncert
rou. Děkuji! Je také mnoho těch, kteří Marty Kubišové. Její velmi známá píseň je
svůj názor nedávali tak otevřeně najevo, to, co mi rezonuje v srdci a přeji to i naale jejich osobní přístup při řešení nejrůz- šemu národu: „Ať mír dál zůstává s touto
nějších problémů napovídal, že asi vše krajinou, zloba, závist, zášť, strach a svár,
nedělám tak špatně. Děkuji! Za třetí bych ty ať pominou…“
Váš Jan Bartošek, místostarosta
chtěl poděkovat i všem těm, kteří moje

Účast u nás v Dačicích byla podobná
průměru v České republice. Jsem rád,
že jsme tak využili hlasovacího práva
a vyjádřili svůj názor na jednotlivé kandidáty i na programy volebních stran.
Ještě jednou Vám voličům velice děkuji
nejen za sebe, ale i za ostatní zvolené
kandidáty.
Vlastimil Štěpán, starosta

Kalendář akcí
výzva na rok 2015
Připravujete na příští rok akci určenou široké veřejnosti a chcete o ní
informovat co nejvíc potenciálních
návštěvníků? Pošlete nám její název
a termín konání, rádi ji zařadíme do
Kalendáře akcí 2015.
V minulých
letech se nám
ve spolupráci s
organizacemi
města,zájmovými spolky a
sdruženími, ale
také s jednotlivci podařilo
sestavit
přehledný materiál
o
kulturních,
společenských,
spor tovních,
v z d ě l áv a c í c h
a dalších akcích, které byly určeny jak obyvatelům Dačic, tak jejich návštěvníkům.
Kalendář akcí v tištěné formě dostanou
opět všichni obyvatelé města do svých
poštovních schránek, jeho další distribuce bude probíhat v rámci činnosti infocentra. Průběžně aktualizovaná podoba
kalendáře akcí je stále k dispozici na webových stránkách města.
Názvy akcí, termíny jejich konání
a kontakt na pořadatele můžete zasílat
do 21. listopadu 2014 na adresu kultura@
dacice.cz.
Více informací získáte na tel. 384 401 275
a 384 401 240, nebo na e-mailu: kultura@
dacice.cz
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na
zajímavými akcemi naplněný rok 2015.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu
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INFORMACE Z RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/radnice/samosprava

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

na svém 25. zasedání konaném 17. 9.
2014 mimo jiné:

• schválilo rozpočtové opatření číslo
16/2014 v těchto objemech: příjmy
-2.500,00 tis. Kč, výdaje -8.500,00 tis.
Kč, financování -6.000,00 tis. Kč
• schválilo mimořádný příspěvek TJ Centropen Dačice ve výši Kč 68.400,• schválila doplnit Zprávu o uplatňování
územního plánu Dačice, kapitoly E.a)
o bod 73 v tomto znění: Vymezit novou
zastavitelnou plochu - plochu s různým
způsobem využití PLOCHY SPORTU A,AO - SPORT - VENKOVNÍ AKTIVITY
na částech parcel č. 2421/2 a č. 2422/3
v k. ú. Dačice (lokalita u rybníka Vražda a
u koupaliště) za stanovených podmínek
• schválilo několik prodejů pozemků
v Dačicích, Hostkovicích, Bílkově a Prostředním Vydří

RADA MĚSTA

na své 104. schůzi konané 24. 9. 2014
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření číslo
17/2014 v těchto objemech: příjmy
1.533,38 tis. Kč, výdaje 1.413,38 tis. Kč,
financování -120,00 tis. Kč
• schválila použití dlažebních kostek na
zadláždění části pozemku p. č. 11/5

v Neulingerově ulici
• schválila uzavření smlouvy o dílo
s Jemnickou Stavbou, a. s. na zateplení
štítu staré budovy DPS za 195.668,92
Kč bez DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo se
sdružením SWIETELSKY - VHST - ZTV
Dačice na výstavbu obytné zóny v lokalitě Za Školou za celkovou nabídkovou cenu 38.623.317,93 Kč bez DPH

na své 105. schůzi konané 8. 10. 2014
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření číslo
18/2014 v těchto objemech: příjmy
389,00 tis. Kč, výdaje 457,40 tis. Kč, financování 68,40 tis. Kč
• projednala zprávy o činnosti obou základních škol, mateřské školy a školní
jídelny za školní rok 2013/2014
• schválila návrh smlouvy o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů
z obalů se společností EKPO-KOM, a. s.
• schválila účelovou dotaci ve výši
Kč 49.000,- občanskému sdružení DM
Studio Mažoretky Dačice na nákup
speciální obuvi pro mažoretky
• schválila poskytnutí příspěvku na provoz
pojízdné prodejny pro rok 2014 ve výši
Kč 28.000,-; pojízdná prodejna zajíždí
2x týdně do Borku, Chlumce, M. a V. Pěčína, Bílkova, Hostkovic a Lipolce

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 27. září 2014 přivítal starosta Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Sofie Tomešová, Anabela Kinštová, Adam Měrtl, Šárka Kadlecová, Jan Štěrba, Natálie Nováčková, Karolína Vedrová a Nikola Papežová.

Blahopřání k jubileu
Rodák z Velkého Pěčína pan
Václav Kadlec oslavil 28. září 2014
80. narozeniny. Oslavenci jsme
předali malý dárek s kytičkou.
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

VZPOMÍNKA
Dne 30. 11. 2014 uplyne 3. rok od chvíle,
kdy nás opustil pan Josef Vavruška z Dačic.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Železnice Plná Páry Vám přináší akci:

MIKULÁŠ POD PAROU
Jízda na parním vláčku pro děti i dospělé s mikulášskou
nadílkou. K vidění též úzkorozchodná železnice,
výstava stabilních motorů a dalších
drážních předmětů,
prodej keramiky z chráněných dílen NAZARET

Těšíme se na Vás v sobotu 29. listopadu od 10:00 h do
pozdního setmění v ulici Antonínské č.p. 75 v Dačicích
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme
Facebook: Železnice Plná Páry, tel: 739 002 280, www.nazaret.cz

Větrání s poezií a hudbou

Velevážení občané a ctihodní hosté
srdečně Vás zveme na

Neděle 30. listopadu od 14:30 h
v Lidéřovicích v kostele sv. Linharta
„Setkání s poezií a spolu s hudbou“

REQUIEM VÁCLAVA KARLA
HOLANA ROVENSKÉHO

Návštěvníci se budou moci zamýšlet nad verši Vladimíra Holana, které přednese Michal Ježek. Hudebními improvizacemi
na housle a gambu básně doprovodí Eva Nachmilnerová, na
varhany bude hrát Jan Trojan.
Vladimír Holan (1905-1980) patří k našim nejvýznamnějším
básníkům a překladatelům XX. století. Život vnímal jako neustálou oscilaci mezi dobrým a zlým, plynutím času a věčností.
Na větrání zazní verše z výboru Les bez stromů, napsané v letech 1949-1955, kdy Holan nesměl veřejně publikovat.
Všechny příznivce hledání smyslu a krásy zvou P. Gorazd
a hosté.

zpívané barokní ordinarium a písně za zemřelé

Neděle 2. listopadu 2014 od 16:00 h
Kaple sv. Rocha a sv. Šebestiána
na starém hřbitově v Dačicích
na dobové nástroje hrají a zpívají:
Richard Šeda, žáci ZUŠ Dačice a hosté
-vstupné dobrovolné--- inzerce ---

Pojďte s místopředsedou
Poslanecké sněmovny na pivo
Kde? v Hospodě na Sádkách
Kdy? 22. listopadu 2014
V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě
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Investiční akce roku 2014
Číslo

Název projektu

A.01.01

Rekonstrukce komunikací Vypracování PD
Toužín
probíhá.

V rámci projektu bude realizována změna povrchů na
komunikacích směrem k budově OK a na Lidéřovice,
včetně řešení odvodu povrchových vod.

192,00

A.01.15

Rekonstrukce Palackého
náměstí

Vypracování PD
probíhá.

V rámci rekonstrukce je řešeno parkování, odvod
dešťové vody, chodníky a komunikace.

0,00

A.01.16

Rekonstrukce místních
komunikací v lokalitě
Peráček v Dačicích

Vypracování PD
probíhá.

Komplexní řešení rekonstrukce nejstarší městské čtvrti.
V rámci projektu je plánováno dokončení obnovy
případně doplnění inženýrských sítí, veřejného osvětlení
a komplexní rekonstrukce povrchů komunikací.

1000,00

A.04.02

Odbahnění biologického
rybníka M. Pěčín

Vypracování PD
probíhá.

Legalizace stavby, vypracování projektové dokumentace na odbahnění rybníka, realizace odbahnění.

200,00

Hradišťko – rozšíření VO

Povolovací
řízení probíhá.

Rozšíření stávající sítě VO k nové zástavbě rodinných
domů před hájovnou.

100,00

Modernizace technologie Realizace akce.
ČOV

Součástí projektu je modernizace stávající technologie ČOV, s důrazem na kvalitu vypouštěných odpadních vod (fosfor).

12 500,00

Rozšíření veřejného osvětlení k nové zástavbě
rodinných domů při výpadovce na Volfířov.

200,00

A.04.11
A.04.21

A.04.22

Rozšíření VO D. Němčice

Aktuální stav

Povolovací
řízení probíhá.

Popis projektu

Plánované náklady pro rok
2014 v tis. Kč

A.04.23

Vodovod Chlumec

Příprava realizace. Zaokruhování koncové větve vodovodu.

A.04.24

Vodovodní přípojka MŠ
Dolní Němčice

Povolovací
řízení probíhá.

Zřízení vlastní vodovodní přípojky přímo z vodovodního řadu,
rekonstrukce komunikace po provedeném zřízení přípojky.

Snížení energetické náročnosti objektů MŠ a ZŠ
v Bratrské ulici v Dačicích

Akce
dokončena.

Výměna oken, oprava střechy a zateplení obvodového
pláště.

Snížení energetické náročnosti ZŠ a Gymnázia
ul. B. Němcové

Vypracování PD
probíhá.

Výměna oken, zateplení obvodového pláště budov.

B.01.03

Výstavba dětského
dopravního hřiště

Vypracování PD
probíhá.

V rámci projektu je plánováno zřízení dopravního hřiště v areálu základní školy v ul. B. Němcové.

B.01.04

Rekonstrukce MŠ Za
Lávkami

Vypracování
studie probíhá.

Vybudování objektu pro MŠ, DDM a denní stacionář.

B.01.01

B.01.02

B.01.07

200,00
50,00

4 300,00

200,00
100,00
500,00

ZŠ Komenského Akce
zabezpečovací systém EZS dokončena.

Instalace elektronického zabezpečovacího zařízení
v budově v ul. Bratrská.

Snížení energetické nároč- Vypracování PD
nosti budovy MŠ B. Němcové probíhá.

Zateplení obvodového pláště budovy.

Snížení energetické nároč- Vypracování PD
nosti budovy MŠ Bílkov
probíhá.

Zateplení obvodového pláště budovy.

B.01.10

Snížení energetické nároč- Vypracování PD
nosti budovy MŠ D. Němčice probíhá.

Zateplení obvodového pláště budovy.

B.02.01

Rekonstrukce a rozšíření
MěKS Dačice

Součástí projektu je plánovaná celková rekonstrukce
interiéru MěKS a zároveň rozšíření stávajících prostor
do dvorní části.

800,00
250,00

B.01.08
B.01.09

B.02.02
B.02.03
B.02.04

B.02.05

4

Vypracování PD
probíhá.

47,00
100,00
50,00
50,00

Rozšíření dětského hřiště
– Bílkov

Akce
dokončena.

Výměna a rozšíření stávajících herních prvků na
dětském hřišti.

Výstavba in-line dráhy
Dačice

Vypracování
studie probíhá.

V rámci projektu vznikne na území města in-line dráha.

Rekonstrukce letní scény
v Kaštanech

Realizace akce.

V rámci projektu bude provedena izolace stropní konstrukce tak, aby nedocházelo k zatékání. Proběhne
oprava WC, stropních podhledů a následně celková
rekonstrukce ostatních částí objektu.

100,00

Rekonst. domu čp. 89 Bílkov Akcedokončena. Plynofikace objektu.

2 000,00
330,00

www.dacice.cz
Plánované náklady pro rok
2014 v tis. Kč

Číslo

Název projektu

Aktuální stav

Popis projektu

B.02.06

Obnova prvků na
dětských hřištích

Akce
dokončena.

V rámci projektu bude v roce 2014 vyměněna herní
sestava v místní části Velký Pěčín.

54,00

B.02.15

Úpravy skate hřiště Vápovská Realizace probíhá. Doplnění prvku na hřiště v ul. Vápovská, oplocení plochy.

410,00

B.02.16

Schodolez MěKS

Realizace
probíhá.

Pořízení mobilního schodolezu pro hlavní vstup do
Městského kulturního střediska a kina v Dačicích.

120,00

Odpočinková zóna
Neulingerova, Dačice

Realizace
probíhá.

Osazení laviček, košů, herních prvků a vysázení stromů
v lokalitě „U Hrušky“ v ul. Neulingerova.

150,00

B.02.18

Průchod MěKS – lávka

Akce
dokončena.

Zřízení bezbariérového přístupu do prostor nového
3D kina v budově čp. 4 na Palackého náměstí.

139,00

B.03.01

Přístavba domu s pečovatelskou službou (DPS)

Realizace akce.

Výstavba třípatrové přístavby domu s pečovatelskou
službou v Dačicích. V rámci přístavby bude zřízeno
18 nových bytových jednotek – 22 nových míst,
a společenské prostory.

26 410,00
48,00

B.02.17

B.03.03

Zateplení DPS

Zajištění dotace. Zateplení obvodového pláště budovy – část I. A II. tzn.
bez přístavby z roku 2014.

D.01.01

Výstavba obytné zóny
Dačice

Probíhá výběr
zhotovitele.

D.01.02
D.01.03
D.01.04

Lokalita Za Školou, základní technická vybavenost pro
34 nových stavebních parcel (komunikace, sítě, hřiště,
parkoviště).

52 714,00

Plynofikace a ÚT Dačice
čp. 209/V

Akce
dokončena.

Plynofikace domu čp. 209/V v ulici Boženy Němcové.

Zateplení Dačice 86/II

Realizace akce.

Zateplení obvodového pláště domu čp. 86/II v ul.
U Nemocnice.

1 400,00

890,00

Výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice

Vypracování PD
probíhá.

Výstavba nové budovy pro SDH Dačice zahrnující garáže
na techniku, místnosti pro spolkovou činnost, sklady apod.

100,00

D.01.07

Rekonstrukce BD Nivy
163 Dačice

Realizace akce.

Zateplení obvodového pláště budovy.

850,00

D.02.01

Plakátovací plochy v Dačicích Realizace akce.

Rozšíření a rekonstrukce plakátovacích ploch.

200,00

D.02.02

Mobiliář náměstí

Realizace akce.

Obnova, renovace vývěsních skříněk organizací a úředních desek.

250,00

D.02.03

Zvon pro kapli v Chlumci

Realizace akce.

Odlití nového zvonu pro kapli v Chlumci.

100,00

D.03.01

Realizace
protipovodňových
opatření Dačice

Vypracování PD
probíhá.

Navrhnout řešení protipovodňových opatření tak, aby
se v maximální možné míře zamezilo vylití toku Vápovka z koryta.

100,00

Zateplení, sociální
zařízení OK M. Pěčín

Realizace akce.

Součástí projektu je zateplení obvodového pláště v místě
sociálního zařízení, oprava svodů a odvodu dešťových vod.

120,00

F.04.01

Nákup automobilu pro MěÚ

Akce dokončena. Pravidelná obměna vozového parku

F.04.02

Rozšíření parkoviště starý Realizace
zámek
probíhá.

Výstavba parkovacích stání pro Městský úřad.

Inovace serverové a síťové Akce
infrastruktury MěÚ Dačice dokončena.

Inovace instalací nové serverové a síťové infrastruktury.

3 000,00

Realizace archivu
městského úřadu

V rámci projektu bude vytipována vhodná lokalita pro umístění
archivu městského úřadu a v této lokalitě bude archiv vytvořen.

0,00

D.03.02

F.04.03
F.04.04

Akce zastavena.

310,00
300,00

Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku
--- inzerce ---
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Senior pas

Sociální výpomoc

Vítejte opět u seznamu poskytovatelů slev v Dačicích v rámci projektu Senior Pasy. Tento unikátní projekt vznikl na podporu aktivity obyvatel od věku
55 let a přináší nejen systém slev na služby a zboží.
Rád bych touto cestou poděkoval všem poskytovatelům a partnerům. Díky realizaci projektu Senior Pas mohou senioři využívat výhod nejenom v Dačicích, ale i za
hranicemi svého města a kraje. Stačí se jen bezplatně registrovat a čerpat tak z nejrůznějších slev. Jedním z našich partnerů je například i Národní památkový ústav, který
spravuje největší soubor nemovitého kulturního dědictví ČR – památkové objekty,
neváhejte proto s návštěvou vybraných hradů a zámků.
V rámci celé České republiky je možné uplatnit slevy již u 2.700 poskytovatelů, jejichž seznam je k dispozici na webové stránce www.seniorpasy.cz. Registraci si nejsnadněji vyřídíte na Infocentru Dačice či v městské knihovně, kde Vám ochotně poradí.
David Trůčka, Brno, tel.: 777 026 488

Město Dačice vyčlenilo finanční
prostředky na poskytnutí sociální
výpomoci sociálně potřebným rodinám s nezletilými dětmi, které mají
trvalé bydliště v Dačicích a místních
částech. Sociální výpomoc je určena
ke kompenzaci zvýšených výdajů
k uspokojení potřeb nezletilých dětí.

Seznam poskytovatelů slev v Dačicích
Poskytovatelé

Nabízená sleva na senior pas

Ambulantní rehabilitace Sleva se vztahuje na všechny procedury placené klientem - za každých
Nemocnice Dačice a.s., 10 totožných procedur zakoupených na ambulantní rehabilitaci poskyAntonínská 85
tujeme 1 tutéž proceduru zdarma.
ARMY Dačice, Göthova 10 % na veškerý sortiment kamenné prodejny i e-shopu,
64/I
50 % na pokrývky hlavy a šátky (17. 11. - 29. 11. 2014)
Cukrárna kavárna Tichý 10 % sleva na posezení u stolku káva + čaj + zákusek
a Tichá, B. Němcové 535
CukrárnanaPalackéhonám.34 10 % při útratě nad 200 Kč
CYKLO-SKI SPORT Petr 5 % na zboží, 10 % na servisní práci (CYKLO a SKI)
Kunkal, Křížovnická 70/I
Fitness Oáza, tř. 9. května 25 40 % na jednorázový vstup, 30 % na permanentku (měsíční)
Hotel Dyje, Jemnická 1

10 % na ubytování na 2 dny a více,100 % na 7. den při týdenním pobytu

Kadeřnictví Lenka Lin- 5 % na stříhání, 100 % na dopravu (pokud je potřeba, dojedeme k Vám
hartová, Göthova 66
dle domluvy)
Koupaliště Dačice

30 % z plného vstupného (nelze kombinovat s jinými akcemi a vstupy)

KORADO BUS s.r.o., ces- 5 % na termální lázeňské pobyty, dopravu, jednodenní zájezdy
tovní a dopravní agentura, Göthova 67/I
Kosmetika-pedikúra-mani- 10 % na pedikúru a manikúru
kúra L. Habrová, Göthova 66
Lékárna Na Náměstí, 5 % sleva
Palackého nám. 41/I
Městská knihovna Dačice 10 % sleva na roční zápisné od 55 let, 35 % od věku 60 let,
Pantočkova 89
100 % od věku 75 let
Městské muzeum a galerie 50 % z plného vstupného
Dačice, Havlíčkovo nám. 89
Optika Blanka Holoubková, 10 % na veškerý sortiment (mimo akce),
Palackého nám. 8
20 % na sluneční brýle (podzim, zima)
Restaurace U
Školní 101/I

Šuláků, 100 % na 1 ks točené limo nebo točené pivo k objednanému menu
v restauraci

Solárium Fitness Oáza, 10 % na vstup do solária
Třída 9. května 25
Solná jeskyně SAL MARINA 10 % sleva na jednorázové vstupné i na permanentky a dárkové pouDačice, B. Smetany 192/III kazy
Státní zámek Dačice, 100 % na druhé vstupné, při zakoupení 1. vstupenky je druhá
Havlíčkovo nám. 85
ve stejné či nižší hodnotě zdarma (tedy 1+1)
TOMEX autodíly, Göthova 66 10 % (mimo OE díly)
TOMEX barvy, Göthova 66 5 % na barvy
Zahradnictví Pod Lipkami 10 % na řezané květiny
Zahradnictví V Kaštanech, 5 % na okrasné dřeviny
V Kaštanech 89/II
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V důsledku převodu agend nepojistných sociálních dávek (pomoci v hmotné
nouzi a dávek pro osoby se zdravotním
postižením) na úřady práce již nemůže
sociální odbor Městského úřadu Dačice
přesně vytipovat vhodné rodiny pro poskytnutí sociální výpomoci. Od roku 2014
bude sociální výpomoc vyplácena na základě posouzení individuálních žádostí.
Žádost o poskytnutí sociální výpomoci
mohou podávat rodiny s nezletilými dětmi s trvalým bydlištěm v Dačicích nebo
místních částech, které:
• pečují o nezletilé dítě s přiznaným
příspěvkem na péči (přílohou žádosti
bude rozhodnutí o přiznání příspěvku
na péči);
• z důvodu nízkých příjmů pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí (přílohou žádosti bude
rozhodnutí o přiznání příspěvku na živobytí nebo aktuální potvrzení úřadu
práce o pobírání této dávky);
• nepobírají dávky pomoci v hmotné
nouzi, ale pohybují se na hranici chudoby (přílohou žádosti bude doklad
o příjmech, sociálních a majetkových
poměrech rodiny);
• sociálně potřebné rodiny vychovávající 4 a více dětí (přílohou žádosti bude
doklad o příjmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny).
Žádosti o poskytnutí sociální výpomoci lze podávat do 10. 11. 2014 na
sociální odbor Městského úřadu Dačice,
Neulingerova 151, Dačice – Mgr. Irena
Vašíčková (kancelář č. 210). Zde je také
možné vyzvednout příslušný formulář.
Žádosti splňující výše uvedená kritéria
budou posouzeny sociální komisí, na základě jejího doporučení budou projednány radou města. Na poskytnutí sociální
výpomoci není právní nárok.
Irena Vašíčková,
tajemnice sociální komise
--- inzerce ---

Nově vzniklá účetní firma
hledá klienty.
Nadstandartní přístup,
komunikace s úřady v ceně.
Volejte: 799 503 087

www.dacice.cz

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

NABÍDKA PRONÁJMU
STARTOVACÍHO 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. Nivy,
č. p. 165 Dačice IV.
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 1+1, který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 5. 11. 2014 v době od 15:00 do 15:30 h.

V souladu se Směrnicí rady města č. 2/2014 zveřejňuje
Městský úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu startovacího bytu č. 7, ul. Bratrská, č. p. 175 Dačice I.
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 1+0, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 12. 11. 2014 v době od 15:00 do 15:30 h.

Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

12,75

Koupelna s WC

4,41

Pokoj
s kuchyní

25,09

Komora

1,17

Předsíň

4,34

Celkem

47,76

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 12. 2014 - do 31. 12.
2017, s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
V případě že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí,
nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení
nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším
v pořadí.
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 ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 12. 2014
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 4, Dačice 165/IV“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči
městu Dačice (nesmí být starší než 3 měsíce - k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a vylosuje si první
místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti: 7. 11. 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)

Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu, které
proběhne dne 10. 11. 2014 v 15:00 h na Městském úřadě Dačice, Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
V případě, že se zájemce nebude moct dostavit na losování, může se nechat zastupovat jinou osobou, která bude mít
písemnou plnou moc (nemusí být ověřena na matrice MěÚ
Dačice). Každá osoba zastupující uchazeče může zastupovat
pouze jednoho uchazeče při jednom losování.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít
nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

KOUPÍM

--- inzerce ---

pole, lesy, pastviny
Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel: 602 445 344

Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

21,10

WC

1,30

Předsíň

5,80

Lodžie

2,50

Koupelna

3,40

Sklep

1,60

Celkem

35,70

Nájemné z bytu je smluvní a činní 32 Kč/m2/měsíc + měsíční náklad za zařizovací předměty v bytě a zálohy na služby
dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 12. 2014 - do 28. 2. 2015, s možností prodloužení.
Celková doba nájmu může činit nejvýše 3 roky.
Zájemci o pronájem startovacího bytu musí splňovat následující kritéria a podmínky:
• žádost mohou podat manželé nebo občané, kteří spolu
sdílí společnou domácnost, jsou-li způsobilí k právním
úkonům, jeden z nich je občanem ČR a jejich souhrnný věk
nepřekročil 70 let
• žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají vlastnické nebo spoluvlastnické právo k nemovitosti určené
k trvalému bydlení ani je neužívají právem odpovídajícím
věcnému břemenu, dále osoby, které nemají uzavřenou
nájemní smlouvu na byt
• žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají závazky
po lhůtě splatnosti vůči Městu Dačice
Žádost a přílohy musí být na předtištěném tiskopise, který je
k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov. Dále je lze
stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Kritéria výběru: věk žadatelů, zaměstnání, počet dětí,
stavební spoření, trvalý pobyt
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 12. 2014
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 7 v bytovém domě čp. 175/I, ul. Bratrská
v Dačicích“ žádost o byt, čestné prohlášení k vlastnictví
nemovitosti, bezdlužnost vůči městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a čestné prohlášení ke
stavebnímu spoření a získá nejvyšší počet bodů v jednotlivých kritériích.

Konečný termín pro podání žádosti: 13. 11. 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)
Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky, že vybraný nájemce zaplatí jistotu ve výši 1 měsíčního nájmu tj. 2 430 Kč, doloží,
že má uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, od jejího uzavření
ke dni uzavření nájemní smlouvy uplynulo již minimálně 1/2 roku
(nebo byla vložena částka 6 000 Kč jednorázově) a bude spořit celkem 6 let. Minimální částka, kterou účastník spoření ukládá činní
1 000 Kč (tyto skutečnosti doloží uzavřenou smlouvou o stavebním spoření a výpisem ze svého účtu). V případě že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí a neuzavře nájemní smlouvu do
1 měsíce od schválení radou města, jistota ve výši 2 430 Kč propadá
a nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Jak se podniká v Dačicích
Centropen a.s.
Cestovní agentura X-travel

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší
firmy a začátek Vašeho podnikání?
Akciová společnost Centropen
vyrábí psací a kancelářské potřeby.
Zaměstnává 420 pracovníků z Dačic a blízkého okolí a denně vyrobí více jak 1 mil. ks všech psacích potřeb. Hlavní výrobní doménou jsou popisovače určené
pro všechny kategorie dětí.
Novodobá historie značky Centropen se odvíjí od roku 1989.
V tomto roce byla na základě zákona o státním podniku znovuobnovena značka Centropen jako samostatného subjektu,
který dál pokračuje ve výrobě psacích prostředků. Firma se
osamostatnila z bývalé výrobně hospodářské jednotky Koh-inoor Hardtmuth České Budějovice a byl vytvořen státní podnik Centropen. Následně v roce 1990 byl převeden na akciovou
společnost Centropen se státní majetkovou účastí a v roce 1992
byla akciová společnost zprivatizována na základě privatizačního projektu českým kapitálem reprezentujícím fyzické osoby.

Jak se Vám podniká v Dačicích?
Podnikání v této oblasti je podmíněno splněním a dodržování bezpečnostních předpisů a výrobních postupů na úrovni
kosmetické či potravinářské produkce. Ty jsou několikráte za
rok kontrolovány nezávislými auditory. Tyto podmínky nelze
zajistit s mostem vedoucím nad výrobními halami, což by vedlo
ke zvýšení prašnosti a spadu škodlivých emisí. Z tohoto důvodu
naše společnost vyslovuje opakovaně nesouhlas s plánovaným
obchvatem. Bez zajištění požadovaných podmínek, každoročně prováděných kontrolních auditů a následného získání certifikátu nemohou být zajišťovány zakázky pro naše významné zahraniční odběratele, což může vést ke skutečnosti, že akcionáři
budou nuceni společnost přestěhovat do jiné lokality z důvodu
jejího zachování. Opakované tahanice kolem umístění obchvatu a neochota vedení města hledat společně nějaké akceptovatelné řešení nepřidají na klidu v podnikání.

Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Úspěchů máme v historii více. Začíná to samotným úspěšným navázáním na předrevoluční historii. Ale z pohledu samotného výrobního programu můžeme brát jako významný počin
zavedení výroby foukacích fixů v roce 1997, které se úspěšně
prodávají do současnosti. Úspěchem je jistě překonání ekonomické krize v roce 2009 bez snižování počtu zaměstnanců, ale
i realizace 4 projektů dotačních programů Evropské unie v letech 2009 – 2012.
Ing. Jaroslav Maršán, p.p.a., generální ředitel
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Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší
firmy a začátek Vašeho podnikání?
Jsme cestovní agentura X-travel a pobočka Invia, což je největší internetová cestovní agentura v České republice, jejíž vznik
je datován na rok 2002. Klientům nabízíme zájezdy od více jak
300 cestovních kanceláří. Jako bezplatnou službu nabízíme připravení nabídky na dovolenou dle požadavků a přání klienta.
V rámci cestovní agentury X-travel pořádáme pro naše klienty jednodenní poznávací zájezdy, zájezdy na kulturní akce, pro
rodiny s dětmi a za koupáním či relaxací.
Naše služby nabízíme od 20. 1. 2014. V oblasti cestovního ruchu však působíme již několik let. Každý začátek podnikání je
těžký, je potřeba mít hodně trpělivosti, elánu do práce a přitom
zvládnout stát oběma nohama na zemi.

Jak se Vám podniká v Dačicích?
V podnikání na menším městě se klade velký důraz na spokojenost klienta, a o to více jsme tak nějak pod drobnohledem.
Přesto, že zde jako většina máme konkurenci, snažíme se klientům dát možnost výběru z široké nabídky služeb a zájezdů. Preferujeme osobní jednání s klientem, jak už z hlediska zpracování
údajů, tak k vyřízení potřebných informací a dotazů.
Ale zatím je asi brzo hodnotit „jak jsme na tom“. Máme se stále co učit, vylepšovat a k tomu máme obrovskou motivaci právě
díky Vám, spokojeným klientům.

Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Pro nás byl velkým úspěchem právě ten první krok k otevření
kanceláře. Velmi nás těší, že se klienti vrací, přijdou nám poděkovat za hezký zájezd a povyprávět o dovolené, ale i přijímání
kritiky nám pomáhá ke zlepšení služeb.
Hlavním úspěchem bylo získání partnerství s Invia.cz a pěti
největšími vstupenkovými portály.

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

Městská knihovna informuje
Pozvánky do knihovny:
Středa 5. 11. 2014 od 13:00 do 17:00 h
Zvířátka z papíru a quilling
Srdečně Vás zveme na dílnu pod vedením lektorky H. Kulíkové. Quilling - papírový filigrán je umění využívající proužků
papíru, které jsou stáčeny, formovány
a lepeny do požadovaného tvaru.
Pátek 14. 11. 2014 od 16:00 h - Věnováno ženám - Autorské čtení Dr. Jiřího
Viewegha - možnost
zakoupení a podepsání knížky. Doktor
Viewegh dnes žije
v Německu.
Vážené občanky a občané, kteří jste
se narodili na porodnici v Dačicích roku
1954, čili letošní šedesátileté jubilantky
a jubilanti z Dačic a širokého okolí od Slavonic
přes Telč až po Jemnici, srdečně Vás všechny
zvu na naše společné setkání po tolika letech:
jste pro mne – i když teď dospělí - stále ještě
novorozeňátka, jejichž maminkám jsem při
Vašem někdy obtížném narození pomáhal
přivést Vás na světlo tohoto světa.
Pod vedením primáře Dr. Cardy jsem na jeho
oddělení působil celý rok a zažil tam různé neobvyklé příběhy, od těch vesele radostných až
po ty dramaticky osudové, které se odehrávaly
větším dílem v noci. Tyto pro mne nezapomenutelné zážitky jsem zpracoval do knížky
Věnováno ženám, kterou Vám chci představit
při besedě v rámci autorského čtení s autogramiádou v pátek 14. 11. v Městské knihovně
v Dačicích.
Samozřejmě přitom rád uvítám i Vaše maminky a všechny ostatní, včetně mých tehdejších spolupracovnic, porodních asistentek
a zdravotních sester. Očekávám, že mě za těch
400 km, které mě nyní od Vás dělí, způsobíte
svou hojnou návštěvou radost a že to bude pro
Vás i pro mě jedinečně mimořádné setkání. Za

Toulky Vysočinou
V sobotu 18. října byla v dačickém
muzeu a galerii zahájena rozsáhlá
prodejní výstava obrazů a tapiserií
Lydie Šloufové, která často tvoří také
v nedaleké Velké Lhotě.
Na výstavě je vystaveno
na 100 akvarelů, olejomalby a tapiserie. Akvarely přibližují řadu hezkých míst z Dačic, okolí
a jednotlivých obcí Dačicka i širší oblasti Vysočiny.
Výstava je otevřena do
23. listopadu od úterý do
pátku (9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h) a dále
v neděli odpoledne od 13:00 do 16:00 h.
Marie Kučerová, ředitelka

zmínku též stojí, že vzhledem k takovéto události mohu zájemcům nabídnout zakoupení
knížky po slevě 20 % za pouhých 290 Kč.
Těším se na Vás a na shledanou!
Dr. Jiří Viewegh

Ohlédnutí za Týdnem knihoven
• Týden jsme zahájili návštěvou dětí ze ZŠ
v Neulingerově ul. a čtením a ilustrováním pohádek z knížek O. Sekory.
• Zahájili jsme zimní semestr virtuální
univerzity třetího věku.
• Knihovna se stala partnerem Zdravého
města Dačice. Přednáška s praktickými
ukázkami Dornovy metody lektorky
H. Šobáňové měla velkou návštěvnost.
• Pasování na rytíře řádu čtenářského
se letos zúčastnily 4 třídy druháků, celkem 93 dětí, a značné množství rodičů
a prarodičů. Za hladký průběh pasování velice děkuji správě Státního zámku
Dačice, která poskytla nádherný taneční sál, hercům a herečkám z DS Tyl
a Tyláček (především K. Kubatovi a pí.
Hledíkové) a režisérce pí. Jahelkové. Ze
zámku se děti přesunuly do knihovny,
kde na památku dostaly malé dárky od
města a od knihovny.
• Autorské čtení textaře skupiny Plastic
People of the Universe Vráti Brabence
bylo s komplikacemi, protože Vráťa se
na poslední chvíli omluvil a na autorské
čtení dorazila místo něj výborná Eva
TURNOVÁ (píše sloupky do Respektu
a Reflexu, hraje s Plastic Peopple of
the Universe). Četla o Vráťovi a z jeho
sbírky Denver. Klubová akce byla moc
příjemná a vydařená. Zvučení zajištěné
MěKS bylo profesionální.
• Vyprávění a promítání T. Kubeše o Sibiři bylo plné málo známých informací.
• Do konce října byly k vidění fotografie

Vánoční výstava v muzeu
– prosba o spolupráci
Obracíme se na naše stálé návštěvníky výstav a na širokou veřejnost,
zda nám pomůže na vánoční výstavu
Třpytivá krása vytvořit kolekci starých vánočních ozdob.
Základ již máme, ale možná ještě doma
schováváte po svých rodičích, prarodičích
ozdoby, které jsme dříve používali na výzdobu stromečků. Chceme ukázat dnešní generaci, jak se dříve stromky zdobily
a samozřejmě ukážeme i ty ozdoby současné. Pokud byste byli ochotni nám je
na výstavu zapůjčit, kontaktujte nás na
e-mail: kucerova@muzeumdacice.cz, tel:
722 012 146, 384 422 493. Materiál na výstavu sbíráme do 24. listopadu. Děkujeme.

J. Müllera, inspirované přírodou Javořické vrchoviny. Fotografie z Týdne
knihoven najdete na www.mkdac.cz.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Infocentrum se zúčastnilo
podzimního členského fóra
ATIC ČR
Ve dnech 16. - 17. října se v Plzni
uskutečnilo druhé letošní společné
jednání členů Asociace turistických
informačních center ČR. Svého zástupce zde mělo také IC Dačice, které
je členem asociace od roku 2004.
K důležitým
bodům programu patřily informace o stavu
členské základny. V současné době má
organizace A.T.I.C. ČR 248 řádných členů
a 15 jejich poboček. Jednotlivá íčka jsou
dle pravidel nové klasifikace rozdělena
následovně:
Třída A – 10 infocenter + 1 pobočka
Třída B – 157 infocenter + 7 poboček
Třída C – 81 infocenter + 7 poboček
Infocentrum Dačice je zařazené díky
svému vybavení a rozsahu služeb do kategorie B. Na dodržování standardů jednotlivých kategorií a úroveň poskytovaných
služeb dohlíží průběžně systém kontrol
- tzv. mystery shopping. Stěžejní kontrola probíhá vždy v období hlavní turistické
sezony a naše íčko si z ní letos odneslo
celkové ohodnocení 94 % včetně slovního
hodnocení: naprostá spokojenost.
Během slavnostního večera ve čtvrtek
16. 10. proběhlo rovněž vyhlášení výsledků letošní soutěže o nejlepší infocentra.
Z internetového hlasování vzešli vítězové
jednotlivých krajů. Nejúspěšnějším íčkem
Jihočeského kraje pro rok 2014 je Informační středisko Jindřichův Hradec. Dačice
se společně s Třeboní dělí o 2. a 3. místo.
Výsledek je to v konkurenci dalších 56 jihočeských informačních středisek velice
pěkný. Přesto se v příštím roce pokusíme
zaútočit znova na příčku nejvyšší a zopakovat tak úspěch z roku 2011.
Součástí dvoudenního jednání bylo
dále seznámení s přehledem podzimních
vzdělávacích seminářů pro pracovníky
infocenter a zprávy o aktivitách připravovaných na příští rok. Doplňkový program
byl postavený na poznávání Plzně, evropského hlavního města kultury roku 2015,
a nechyběla ani zážitková trasa v Plzeňském pivovaru.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu
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Co je nového na Základní škole Komenského
Kdo si hraje, nezlobí – školní kroužky
Ke správnému vývoji dětí je nutné velké množství podnětů
(ze svalů, smyslů, změn poloh těla). Dostatek příležitostí k pohybovým aktivitám a novým zkušenostem příznivě působí na psychomotorický vývoj dětí a zvyšuje také sociální stabilitu. Krátce
po zahájení výuky, zahajují svou činnost „školní kroužky“. V letošní nabídce naleznete: Zpěváček, Mladý zdravotník, Florbal,
Sportovní aktivity pro 2. stupeň, Posilovna, Stolní tenis,
Malý Šikula Dramatické hry, Brousíme si jazýček, Zpívánky
s Dášou. Tyto volnočasové aktivity bývají otevřeny podle zájmu
dětí naší školy (nejméně 10 zájemců). Bližší informace a přihlášení
u vedoucích jednotlivých aktivit, upřesnění na www.zsdacice.eu.
Od čtvrtka 2. 10. je otevřen STUDIJNÍ INTERNETOVÝ KLUB.
Žáci si mohou přijít vyhledat studijní materiály do vyučování, napsat referát, vytisknout si jej zdarma černobíle. Počítačová učebna
bude pro žáky otevřena každý čtvrtek od 13:45 do 14:30 h. Upozornění: Není zde povoleno hraní her, otevírání jiných než výukových stránek, instalování z vlastních médií (flash, CD, DVD…),
přístup na facebook.

•

•

•

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a odpovědnému zacházení s životním prostředím…
Naše škola se opět přihlásila do ekologické soutěže ve sběru druhotných surovin „Soutěž s panem Popelou“. Zapojit se
mohou všichni žáci školy - jak? Svázané balíčky starého papíru,
označené třídou předejte v ZŠ ul. Komenského panu školníkovi
nebo se řiďte pokyny třídní učitelky. Výtěžek bude věnován na
zakoupení knih do školní knihovny.
Do světa třídění a recyklace odpadů zavedl 18. září žáky
4. a 5. tříd školní vzdělávací program společnosti EKO-KOM Tonda Obal na cestách. Tuto pojízdnou lektorovanou výstavu, která
je realizována na českých školách již 15 let, navštívilo za dobu její
existence více než 1,5 milionu dětí. Děti se dozvěděly, jak, kam
a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Prohlédly si vzorky recyklovaných materiálů.
Výuka podle pravidel Školy Zdravé pětky proběhla v 1. – 3.
ročníku 24. a 25. září. Tato akce
podporuje u dětí zdravý životní
styl. V každé třídě plnilo 5 úkolů 5 družstev. Úkoly se nazývaly:
Potravinová pyramida, Ochutnávka ovoce a zeleniny, Pitný režim,
Hygiena a bezpečnost potravin,
Svačina a pravidelnost jídel. Na
konci dostali všichni účastníci vysvědčení - jak jinak - samou pětku. Nadšené děti si pochutnaly.

Doplňujeme výuku o…
• Ve středu 3. září si žáci prvního ročníku procvičili přecházení
po přechodech se semafory i bez semaforů. Městští policisté
dětem vysvětlili přecházení po přechodu pro chodce a provázeli je při názorném procvičování přímo v provozu. V úterý
14. října navštívili policisté prvňáčky znovu tentokrát s besedou na téma „Bezpečná cesta do školy“. Nejprve společně zopakovali zásady přecházení. Poté proběhl výukový pořad na
interaktivní tabuli. Druhá část měla název „Styk s cizí osobou“.
Prostřednictvím dramatizace se žáci dozvěděli, jak reagovat
v různých situacích, které mohou na cestě ze školy nastat. Pěkné, velice zajímavé a přínosné, děkujeme.
• Dne 10. října se žáci sedmého ročníku zúčastnili akce Pohybem ke zdraví, která se konala v areálu dačické nemocnice. Pro
žáky bylo připraveno 10 stanovišť, na kterých si mohli ověřit
své motorické schopnosti a znalosti ze zdravovědy. Kromě ji-
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ného měli všichni možnost vyzkoušet si resuscitaci na figuríně
dítěte a dospělého. Akce tak byla nejen zábavou, ale i přínosem do běžného života.
Žáci 6. ročníku zahájili první měsíc školní docházky velmi příjemně, navštívili Horácké divadlo v Jihlavě, které na scénu
uvedlo pohádku BAJAJA, pěšák snů. Scénář vznikl podle klasické pohádky Boženy Němcové a na motivy Františka Pavlíčka.
Příběh podbarvila hudba a zajímavé písničky, diváky upoutalo
i nápadité využití jeviště a jeho pohyblivých částí.
Neustále podporujeme prevenci rizikového chování. 13. října
se v naší škole uskutečnila přednáška na téma „Bát či nebát
se“, určená pro žáky osmého a devátého ročníku. Paní lektorka
žáky seznámila s různými rizikovými faktory v období dospívání jako jsou např. stres, sebepoškozování, poruchy příjmu
potravy, drogy, kouření a alkohol. Poté vysvětlila jaký vliv tyto
rizikové faktory mají na naše zdraví a zdraví našich dětí. V průběhu přednášky měli žáci prostor k vlastním dotazům.
Žáci 6. - 9. ročníků zhlédli v MěKS hraný dokument „Nicholas
Winton - Síla lidskosti“. Po filmu následovala beseda s dramaturgem na téma holocaust a osud „Wintonových dětí“. Žáci se
zajímali o samotnou realizaci výpravy vlaků z okupované Prahy
a o osud 669 zachráněných dětí. Z filmu i z besedy vyplynulo
důležité poselství pro dnešní dobu - jak čelit „společenskému
zlu“ na osobní úrovni spolu s odsouzením jakýchkoli rasistických nálad.
Ve středu 8. října byli druháčci slavnostně pasováni na čtenáře.
Pasování probíhalo v prostorách dačického zámku.

Sportujeme – rádi a často
V září již tradičně organizujeme Přespolní běh v zámeckém
parku. Zúčastnily se tři základní školy: Komenského, B. Němcové, Budeč a Gymnázium Dačice. Na prvních místech se umístili
z naší školy: Fišer M. 3. ročník, Kryštofová M. 5. ročník, Nehyba
F. 7. ročník, Jindrová A. 9. ročník.
Před okresním kolem v J. Hradci to bylo dobré znamení - starší dívky se tam umístily na vynikajícím 2. místě a velmi dobře
nás reprezentovaly i v krajském kole.
Vítězům gratulujeme a všem závodníkům děkujeme za reprezentaci školy.
Další soutěží, kterou pravidelně organizujeme, jsou Zátopkovy štafety - tradiční štafetový závod na Sportovním stadionu
Dačice. Ve všech kategoriích vyhrála ZŠ Slavonice. Naše škola
obsadila 2. místo. Blahopřejeme a budeme trénovat.
		
Eva Macků, ředitelka školy

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Zveme budoucí školáky a všechny, kteří se do školy
těší…
Těší nás, že se naše odpolední setkání s předškoláčky a jejich
rodiči pořádaná 1. a 22. října setkala s dobrým ohlasem veřejnosti. Chtěli bychom všechny budoucí školáky a všechny, kteří
se do školy těší pozvat na další dvě setkání, která proběhnou
19. listopadu a 3. prosince.
Bohumil Havlík

•

•

•
•

Pasování na čtenáře
Ve středu 8. října naši žáčci 2. tříd slavnostně složili „Slib rytíře řádu čtenářského“. V krásných prostorách nového zámku,
s milým vystoupením ochotnických divadelních spolků v režii
N. Jahelkové, za přihlížení hojného počtu rodičů a prarodičů,
děti slíbily ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů
a básniček, že se budou chovat jako rytíři řádu čtenářského, budou knížky opatrovat jako nejvzácnější dary, budou je mít rády
a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. V městské knihovně
potom děti dostaly dárečky a pozvání k navštěvování této budovy, pakliže takto již nečiní.
My žáčkům přejeme, aby v knihách našli zalíbení, aby jim knihy daly křídla (jak říká jeden hezký citát) a na těchto křídlech
fantazie se podívali všude, kam by si jenom přáli. A v knize jménem „Život“ mnoho šťastných kapitol, vždyť začínáte děti číst
první stránky…
Za krásné vystoupení divadelního spolku Tyl a Tyláček velmi
děkujeme a dík patří také Městské knihovně Dačice za zorganizování celé akce.
Jitka Procházková

Pohybem ke zdraví
V pátek 10. října 2014 se v Nemocnici Dačice konal den Pohybem ke zdraví. Za naši školu se ho zúčastnily 7. třídy. Žáci dostali
za úkol obejít deset stanovišť, která je měla něco naučit či procvičit jejich hbitost, rovnováhu, rychlost a obratnost. Seznámili
se tak např. se zásadami první pomoci či správnou hygienou rukou a vyzkoušeli si skákání v pytli, chození po provazu, lezení na
horolezeckou stěnu, cvičení na rehabilitačních míčích a kreslení
a uklízení věcí jen pomocí svých nohou.
Za poctivé splnění všech úkolů dostali nakonec sladkou odměnu. Všichni si den v nemocnici užili a pomocí her a zábavy se
dozvěděli něco nového.
Jitka Krejčí a Anna Hronová

Další střípky ze života školy
• 6. října 2014 proběhl odvoz sběrných surovin (starý papír, hliník, pomerančová kůra), které v uplynulých měsících sesbírali

a přinesli do školy naši žáci. Odvezené suroviny, jejichž váha
dohromady činila 4 290 kg, naplnily celou korbu nákladního
auta. Za odvezený sběr jsme získali 7 641,60 Kč. Tato částka
bude použita na nákup knih do školní žákovské knihovny.
Děkujeme Městské policii Dačice za uspořádání besed pro
žáky 1. a 3. ročníku, kteří si připomněli a pod dohledem strážníků prakticky nacvičili, jak se mají správně chovat v silničním
provozu.
9. října se pustili žáci 2. ročníku do projektového dne „Podzim“.
Už cestou do přírody plnili nelehké úkoly právě probíraného
učiva. Zakreslovali dopravní značky, čísla IZS, později poznávali stromy podle listí a jehličí… I přes nepříznivé počasí prožili
žáci hezký den a zvládli všechny úkoly.
Podzim máme v plném proudu, ale děti ze školní družiny jsou
na rozmary podzimního počasí připraveny. Vyrobily si krásné
deštníky, které teď zdobí prostory naší školy.
Díky panu školníku Urbánkovi měli naši žáci a letos také děti
z dačických mateřských škol
příležitost poznávat v akváriu zástupce našich sladkovodních ryb. Sbírku 15
různých druhů ryb nashromáždil pan školník jako aktivní sportovní rybář v průběhu podzimních výlovů
rybníků.

Výborné výsledky v běhu zámeckým parkem
V úterý 30. září jsme se vydali běhat do zámeckého parku. Závod nejmladších žáků se nevyhnul hromadnému pádu běžců
na startu, ale nikomu se naštěstí nic nestalo a všichni doběhli
úspěšně do cíle. A výsledky naší školy? V kategorii 2. a 3. třídy dívky obsadila 1. místo Jana Bártová a čtvrtá byla Barbora
Bartoňová. Kategorie chlapců 4. a 5. tříd byla zcela v naší režii.
1. místo obsadil Jindřich Poledník, 2. místo Ondřej Poledník
a na 3. místě stanul Tomáš Bucko. Z nejmladších chlapců byli
nejúspěšnější Jan Vacek na 4. místě a Matyáš Doležal na místě pátém. Ze starších dívek byla Lucie Řezníčková čtvrtá. Všem
běžcům děkujeme za skvělou reprezentaci školy, medailistům
blahopřejeme a všem přejeme do budoucna mnoho sportovních úspěchů.
Ani starší žáci naší školy se nenechali zahanbit svými mladšími spolužáky a někteří z nich se v přespolním běhu umístili „na
bedně“.
Z našich reprezentantů dosáhl nejlepšího umístění Kamil
Heryán z IX. B, který vyhrál kategorii starších žáků. Na krásných
třetích místech se ve svých kategoriích umístly Barbora Hurťáková (starší žákyně, IX. B) a Klára Křížová (mladší žákyně, VII.
B). Čtvrté, respektive páté místo navíc vybojovali Jakub Beneš
(VII. A) a Jakub Böhm (VII. B).
Všem běžcům a běžkyním děkujeme za reprezantaci školy
a medailistům blahopřejeme.
Marie Urbánková, Jana Špičková a Bohumil Šuhaj
--- 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
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Zprávy z Gymnázia Dačice

Tablety letošním primánům předány

Ve čtvrtek 9. října byly žákyním
a žákům letošní
primy za přítomnosti jejich rodičů
předány do užívání nové tablety
iPad Air. Pokračuje
tím úspěšný projekt naší školy nazvaný PRIMA ON-LINE, spočívající v digitální
výuce na nižším stupni víceletého gymnázia. Žáci mají k dispozici elektronické verze učebnic a další aplikace nainstalované
v tabletech pro všechny vyučovací předměty. Vedle nich mohou využívat i klasické papírové učebnice.
Tablety jim umožňují řešit vlastní projekty, komunikovat mezi
sebou a se svými učiteli. Ústředním mottem projektu je věta
„Počítač není hračka“, která jasně deklaruje, že používaná technika slouží především k práci spojené se vzděláváním a jenom
okrajově jako zdroj zábavy.
Často se setkáváme s otázkou, zda díky moderní technice nebudou mít naši žáci potíže s psaním. Myslíme si, že ne, protože
sešity mají i nadále a píší do nich také dost. Tak primáni, ať se
vám daří!
Aleš Morávek

G-ONE.tv začala vysílat na Datlovi
Na začátku školního roku se podařilo domluvit spolupráci
s dačickou televizí Datel. Studenti pod vedením Mgr. Karla Tobolky připravují speciální reportáže z některých akcí, které jsou
určeny pro Datla. Pokud Vás naše reportáže na Datlovi zaujaly,
podívejte se na www.G-ONE.tv, kde najdete kompletní tvorbu
studentské televize.

Přehled dalších akcí
• 5. – 6. 9. proběhl seznamovací pobyt primy na mlýně ve Vnorovicích

• 11. – 13. 9. vyrazili na kolech studenti 1. ročníku na adaptační
kurz do Radíkova
• 15. 9. se konala ustavující schůze nové školské rady
• 16. 9. zvítězila družstva dívek i chlapců na Okresním kole středoškolského atletického poháru CORNY
• 16. 9. navštívili všichni žáci školy vzdělávací pořad agentury
Pohodáři - Myanmar (Barma) v proudu času
• 20. 9. odjeli tři žáci Gymnázia Dačice společně s panem učitelem Chalupou na jubilejní dvacátý ročník přespolního běhu
v rakouském Gross-Sieghartsu
• 20. – 26. 9. se uskutečnil zahraniční výjezd studentů do Anglie
• 26. 9. zvítězilo fotbalové družstvo našich chlapců nad družstvem SŠTO Dačice a postoupilo do okresního finále Poháru
Josefa Masopusta
• 30. 9. se poprvé sešel na své ustavující schůzi Studentský parlament při Gymnáziu Dačice, nově vzniklé dobrovolné sdružení zvolených zástupců jednotlivých tříd, které se má stát
poradním orgánem vedení školy, a zajistit tak aktivní účast
žáků školy na ovlivňování jejího života
• 30. 9. reprezentovali naši školu žáci z nižšího gymnázia na
Běhu zámeckým parkem, nejlepšího umístění dosáhla Eva
Přibylová ze sekundy, která suverénně vyhrála běh mladších
žákyň
• 10. 10. navštívili žáci primy a sekundy Den zdraví v Nemocnici
Dačice
• 13. 10. pro žáky septimy a 3. ročníku proběhla přednáška
„Energie – budoucnost lidstva“
• 15. 10. řešili žáci tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1. ročníku a 2. ročníku úlohy Přírodovědného klokana
• 15. 10. v odpoledních hodinách proběhl turnaj jednotlivců
v pišQworkách
Milan Točík
Podrobné informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.G-ONE.tv

Aktuality ze ZŠ Neulingerova
Společné čtení

Pro většinu dětí je to velmi
zajímavá, přitažlivá a chytrá
pomůcka. Učení se stává zábavnou hrou. Děti procvičují barvy,
tvary, píšou hůlková písmena,
skládají puzzle, poznávají zvuky
a mnoho dalšího.
Zatím máme ve třídě jenom
jeden, který si budeme půjčovat. To nám ale nevadí, jsme
moc rádi a moc nás to baví.
S chutí se budeme učit, aby-

V pondělí 6. 10. se naši žáci zúčastnili Společného čtení
v dačické knihovně. Tématem byl tentokrát Ondřej Sekora. Těm
mladším paní ředitelka předčítala úryvky z Ferdy Mravence
a dalších knížek tohoto autora. Děti si vybarvily omalovánky
a zahrály na Ferdu a jeho kamarády. Starší žáci už četli úryvky
sami, prohlídli si knihovnu a pochlubili se vlastními ilustracemi
ke knize Ferda Mravenec. Děkujeme za pěkné a poučné dopoledne.

Den pro zdraví
Do Nemocnice Dačice na akci Pohybem ke zdraví pro školy
a veřejnost jsme vyrazili v pátek 10. října. V krásném prostředí
nové ambulantní rehabilitace i v prostorách parku u hlavní budovy jsme si měli možnost vyzkoušet různé cvičební a rehabilitační pomůcky, zopakovat si zdravovědu a ještě jsme dostali
zdravou svačinku. Na každém stanovišti se nám věnovaly zkušené rehabilitační pracovnice a trpělivě nám vysvětlovaly, jak
při cvičení postupovat. Akce se nám líbila a těšíme se, jaká překvapení nám přinesou příští Dny zdraví.

IPad kamarád
Naše škola získala finanční prostředky na nákup kompenzační pomůcky pro žáky s postižením. Jako vhodná pomůcka byl
určen tablet.
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chom si mohli hrát na tabletu.
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net

Kolektiv učitelů Základní školy Neulingerova
--- inzerce ---

www.dacice.cz
--- inzerce ---

SEŽEV-REKO, a.s.
ÙÙ Záruční a pozáruční servis vozidel Škoda
ÙÙ Vyřízení pojistných událostí
ÙÙ Náhradní vozidlo po dobu opravy
ÙÙ Autopůjčovna, dlouhodobý pronájem
ÙÙ Klempířské a lakýrnické práce
ÙÙ Příprava a vyřízení STK, měření emisí
ÙÙ Konzervace laku, mytí a čištění vozidel
ÙÙ Servis klimatizací, měření geometrii
ÙÙ Pneuservis, uskladnění sezónních kol

ÙÙODTAHOVÁ SLUŽBA 602 729 991

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY
ZAČÍNAJÍ U NÁS

Dny výhodné zimní péče
u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
Užívejte si na svých cestách sníh, mráz
náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA
na zimní sezonu v našem autorizovaném
servisu. Zkontrolujeme funkčnost
topení, částí podvozku a důležitých
prvků elektrické instalace. Právě nyní
u nás za výhodné ceny pořídíte také
kompletní zimní kola včetně ŠKODA
Pneugarance na 3 roky. Navíc s námi
jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola
a uskladnění těch letních.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:
SEŽEV-REKO, a.s.
Dr. Richtra 34, 589 01 Třešť
Tel.: 567 214 116, www.sezev-reko.cz
Zimni_servisni_akce_2014_D2_94bd6f32_57bf_4de7_b4fd_ef31c8e2b03e.indd 1

1.9.2014 10:39:13
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Praktický průvodce insolvenčním řízením
část IV. – zajištěný věřitel a způsoby oddlužení
S jakými typy věřitelů se můžeme setkat v insolvenčním řízení?
V rámci insolvenčního řízení, tzn. včetně oddlužení, se lze setkat se dvěma typy věřitelů, a to zajištěný a nezajištěný věřitel.
Rozdíl v charakteru věřitelů není pouhým slovíčkařením zákona, ale je podstatný pro další vývoj a průběh insolvenčního řízení, včetně očekávání dlužníka.
S určitou mírou zjednodušení se v případě nezajištěného věřitele jedná o běžného věřitele, který se svým dlužníkem uzavřel pouze smlouvu o půjčce (zápůjčce) nebo smlouvu o úvěru.
Zajištěný věřitel je definován v insolvenčním zákoně jako
věřitel, který má svou pohledávku zajištěnou majetkem, která
náleží do majetkové podstaty, a to jen zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění
anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.
Pokud si to blíže rozebereme jedná se o věřitele, který se
svým dlužníkem (osoba X) uzavřel nejenom smlouvu o půjčce (zápůjčce) nebo smlouvu o úvěru, ale navíc nějakou další
smlouvu (typicky například zástavní smlouvu). Tato další smlouva obsahuje vymezení nějakého majetku dlužníka (osoby X),
např. rodinný dům, a stanoví možnost věřitele, aby požadoval
jeho prodej. Finanční prostředky z prodeje tohoto majetku potom věřitel může použít na úhradu dluhu dlužníka ze smlouvy
o půjčce (zápůjčce) nebo smlouvy o úvěru.
V realitě neméně často dochází i k případům, kdy v rámci oné
další smlouvy není uveden majetek dlužníka (např. dlužník žádný majetek nemá), ale majetek třetí osoby rozdílné od dlužníka

(osoby Y). Tzn. smlouvu o půjčce (zápůjčce) uzavřel věřitel s osobou X a zástavní smlouvu uzavřel s osobou Y. Z takto nastavené
situace vyplývá, že v insolvenčním řízení vedeném na majetek
osoby X nebude věřitel považován za zajištěného věřitele, ale
v insolvenčním řízení vedeném na majetek osoby Y bude tentýž
věřitel považován za zajištěného věřitele. V rámci insolvenčního
řízení zůstává zajištěnému věřiteli právo, aby požadoval prodej
majetku uvedeného v oné další smlouvě.
Jaké existují způsoby oddlužení?
Je poměrně zažitým mýtem, že oddlužení znamená „pouze“ provádění srážky z příjmu dlužníka, která je následně používána jako
splátka věřitelům. Dlužníci často nevědí a ani nebývají ze strany
zpracovatelů insolvenčních návrhů poučeni o tom, že insolvenční
zákon zná 2 způsoby provedení oddlužení, a to oddlužení formou
plnění splátkového kalendáře a oddlužení formou zpeněžení majetkové podstaty. Rozhodující slovo mají nezajištění věřitelé, proto je
nezbytné si věřitele rozdělit na skupinu zajištěných a nezajištěných
věřitelů, případně insolvenční soud. Základním kritériem pro rozhodnutí, který ze způsobů oddlužení bude zvolen, je ekonomická
výhodnost pro věřitele. Tzn. v každém konkrétním případě je třeba
vypočítat, kolik finančních prostředků dostanou věřitelé, když se
dlužníkovi prodá jeho majetek (např. rodinný dům) ve srovnání se
situací, kolik dostanou věřitelé, když dlužník bude nejdéle po dobu
5 let poskytovat pravidelné splátky – srážky z pracovní aktivity
dlužníka. Při obou výpočtech je třeba počítat s odměnou insolvenčního správce.
Monika Urbanová, insolvenční správkyně
Úřední dny insolvenční správkyně, Mgr. Moniky Urbanové, v Dačicích budou ve dnech 7. 11. a 28. 11. 2014.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou, vždy v době
od 8:00 do 14:00 h.

Názor k výsledkům komunálních voleb

--- inzerce ---

Dovoluji si Vás informovat, že od 1. 1. 2015 dochází ke
změně adresy mé dačické ordinace, nová adresa je:

Centropen, 9. května 161
Na četné dotazy sděluji, že stávající pacienti zůstávají
i nadále v mé péči a jsou v nové ordinaci vítáni. Setkáte se
s novou sestřičkou, která v ordinaci pracuje od přelomu srpna.
Ordinační doba bude od ledna beze změn, již nyní se můžete
objednat na určitou hodinu, abyste nemuseli čekat. Jsme vybaveni EKG (provádíme kompletní předoperační vyšetření),
přístrojem CRP (na počkání odliší virovou a bakteriální infekci)
a nejpozději od ledna 2015 i Quick testem. Volitelně nabízíme
homeopatii a psychoterapii. Přijímáme nové pacienty.
MUDr. Tomáš Morava

14

Komunální volby v Dačicích vyhrála Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová s velkým náskokem před
Komunistickou stranou Čech a Moravy, hnutím ANO 2011 a dalšími stranami, především zásluhou svých předních kandidátů
Jana Bartoška a Karla Macků. Nezbývá nic jiného, než jim k tomuto prvenství gratulovat. Všechny kandidující strany ale prohrály
u více jak poloviny voličů, kteří se voleb nezúčastnili vzhledem
k tomu, že v současné společenské situaci nevěří žádné politické straně ani hnutí a nemají zájem se na jejich činnosti podílet.
Je zřejmé, že vítězná strana bez větších problémů sestaví koalici, která bude další čtyři roky vládnout městu Dačice a přilehlým obcím. Opozice nebude moci prosadit své návrhy a podněty
bez souhlasu koalice. K prosazení svých návrhů bude potřebovat pomoc a veřejnou podporu svých voličů a dalších občanů,
pro které budou návrhy prospěšné. Voliči koaličních stran by
měli sledovat, zda jimi zvolení zastupitelé plní sliby, uvedené ve
volebních programech a v případě neplnění po nich požadovat
vysvětlení. Zvolení zastupitelé jsou tu pro voliče k prosazování
a zajišťování jejich potřeb.
Jiří Fiala, Dačice

KADEŘNICTVÍ LENKA
Göthova 66, Dačice, tel: 602 890 725
pracovní doba: pondělí - pátek: 8:00 - 17:00 h
(bez objednání, lze objednat i v jinou hodinu)

--- inzerce ---
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Charitu v Dačicích navštívil
biskup brněnské diecéze
Ve středu 24. září 2014 poctil Oblastní charitu Jihlava
svou návštěvou o. biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.
V rámci své vizitace navštívil charitní
služby v Dačicích, Telči a Nové Říši. Na
každém z míst se setkal s pracovníky
služby, se zástupci města a v N. Říši také
s uživateli.
„V našich dačických službách – Osobní asistenci, Mateřském centru a Šatníku - pobyl o. biskup pouhou hodinu,
protože měl nabitý program. Stihl tu
pohovořit se zástupci služeb Charity
a zástupcem Katolického domu a dozvědět se o jejich fungování,“ říká Lenka Holcová, vedoucí Mateřského centra a Šatníku.
V Nízkoprahovém klubu ZASTÁVka Telč proběhlo slavností
požehnání nových prostor služby, kterého se zúčastnili pracovníci Oblastní charity Jihlava, zástupci Diecézní charity Brno, zástupci města Telče a také telčský děkan Josef Maincl jako zástupce místních duchovních.
Návštěva o. biskupa byla příjemným zastavením, povzbuzením a zpestřením všedních dní charitních služeb.
Radka Běhalová, Oblastní charita Jihlava
Občanská poradna Jihlava, kontaktní místo Dačice,
oznamuje, že dne 6. 11. 2014 bude z provozních důvodů
poradna uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Akce v Katolickém domě Dačice
ŠTRŮDLOVÁNÍ - 8. 11., 15:00 h
Vyzýváme všechny domácí kuchtíky, aby předvedli své umění a přinesli upečený štrůdl jakéhokoliv tvaru, vzhledu a chuti
k posouzení neodborné porotě.
Program: soutěž o nejkrásnější a nejchutnější štrůdl, kulturní
vystoupení, hudba k tanci i poslechu, doprovodný program pro
děti, po vyhlášení vítězů posezení s ochutnávkou štrůdlů, občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Soutěžící se mohou hlásit na kopeckova.hana@email.cz nebo
tel: 604 673 389.
AGAPÉ - Setkávání všech generací - 23. 11. , 12:00 - 18:00 h
Po nachystaném obědě si můžete popovídat při kávě, čaji a pohoštění. K dispozici bude též herna pro děti, stolní společenské
hry, lezecká stěna a stolní tenis.
V rámci programu proběhne „TANCOVAČKA pro děti i dospělé“.
Oběd je nutné rezervovat na tel: 604 161 135 - Petr Křížek, občerstvení zajištěno.
Písňový recitál operního pěvce RICHARDA NOVÁKA
28. 11., 18:30 h, na klavír doprovází Jaromír Šaroun.
Pravidelné aktivity:
• Cvičení pro zdraví – s prvky aerobiku, posilování, strečinku
• Setkávání nad Biblí
• Dětský klub Káčko - pro děti od 0 do 7 let a jejich rodiče
• Stolní tenis pro veřejnost
• Lezení na umělé stěně pro veřejnost
podrobnější informace najdete na www.katolicky-dum.cz
Hana Kopečková
--- inzerce ---
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Pietní slavnost v Dolních Němčicích
V sobotu 27. září proběhla u pomníku obětí první světové války v Dolních Němčicích pietní slavnost u příležitosti stoletého výročí od jejího vypuknutí. Války,
která neměla v dosavadních dějinách lidstva obdoby. Bezprostřední záminkou
k válce se stal atentát na následníka trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este, ke kterému došlo 28. 6. 1914 v Sarajevu, hlavním městě Bosny a Hercegoviny.
Během jednoho měsíce se celá Evropa ocitla ve válečném konfliktu.

První světovou válku objevujeme až teď
- při stém výročí jejího propuknutí. Druhá
světová válka přišla tak brzy po té první
a hrůzy nového válečného konfliktu ještě
mnohem ostřejší pak překryly ty z první
světové války. Takže Velká válka jako by se
ztratila a upadla do zapomnění. Dodnes
není přesně známo, kolik - a hlavně kde - v
ní zahynulo českých vojáků.
Dolní Němčice mají díky záznamům ve
školní kronice poměrně přesné informace
o osudech svých mužů, povolaných na
bojiště první světové války. Pouze v krátkosti připomenu, že zhruba ze 186 obyvatel mužského pohlaví v obci uváděných
při sčítání obyvatelstva v roce 1910 jich
bylo 120 povoláno na bojiště první světové války.
Pietní slavnost měla připomenout zdejším obyvatelům mnohdy zapomenuté
hrdinské osudy jejich předků, kteří prokázali svými činy velkou statečnost, třebaže
v rakouských uniformách a zaslouží si naši
úctu. Ostatně mnozí z nich se přihlásili do
legií, které se staly základem armády nově
vytvořené Československé republiky.
Pozvání na pietní slavnost přijali vzácní hosté jako senátor volebního obvodu
č. 52 RNDr. Miloš Vystrčil a místopředse-

da poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
a místostarosta města Dačic Ing. Jan Bartošek, kteří svoji účastí a krátkým proslovem podtrhli význam připomínat si tragické osudy v dějinách lidstva a brát si z nich
ponaučení pro časy budoucí.
Dovolím si tvrdit, že po devadesáti letech, kdy byl 14. října 1928 zásluhou obnoveného odboru Národní jednoty a za
přispění občanů obce slavnostně odhalen
pomník padlým vojínům zdejší obce, se
opět podařilo důstojným způsobem připomenout a uctít památku našich předků.
Součástí slavnosti byla vernisáž výstavy
fotografií a dokumentů, věnovaných občanům a rodákům z Dolních Němčic, povolaným na bojiště 1. světové války.
Závěrem bych chtěl vyjádřit veliké poděkování Městskému dechovému orchestru pod řízením dirigenta pana Kubka,
který zajistil důstojný hudební doprovod
slavnosti a též Páteru Gorazdovi a vojenskému kaplanovi 44. lehkého mechanizovaného praporu z Jindřichova Hradce por.
Frühbauerovi, kteří společně přednesli
závěrečnou modlitbu za padlé vojáky
a světový mír.
Za organizační tým Zdeněk Kulík

Ledax děkuje
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
bychom chtěli velmi poděkovat Úřadu
práce v Dačicích - oddělení zprostředkování zaměstnání, za vstřícný přístup
a poskytnutí potřebných informací.
Děkují Marie Cimbůrková – vedoucí střediska a Hana Veselá – sociální pracovnice.

MUDr. Tomáš Morava
telefon: 384 358 298, 608 029 363 email:tmorava@centrum.cz

sestra: Marie Teplá
Adresy ordinací:

Dačice poliklinika Antonínská 85/II
Český Rudolec budova pošty č.p. 9

Valtínov č.p. 94
Člunek
č.p. 39

Ordinační hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dačice
Č.Rudolec
Valtínov
Dačice
Dačice
Dačice
Člunek 39
Č. Rudolec

7:00-12:00
7:00-11:00
11:15-12:15
14:00-18:00
7:00-11:00
7:00-12:00
15:00-16:00
7:30-12:00

odběry 7:00-7:30
odběry 7:00-7:30

akutní 7:30-10:00
akutní 7:30-9:00

objednaní 10:00-12:00
objednaní 9:00-11:00

odběry 7:00-7:30
odběry 7:00-7:30

akutní 14:00-16:00
akutní 7:30-10:00
akutní 7:30-9:30

objednaní 16:00-18:00
objednaní 10:00-11:00
objednaní 9:30-12:00

akutní 7:30-9:30

objednaní 9:30-12:00

Návštěvy v Dačicích jsou možné v pondělí až čtvrtek dle dohody, v Českém Rudolci v pátek, ve Valtínově v úterý od 12.00
Objednat se nyní můžete na všechny druhy prohlídek i předpis léků. Objednaný má ve vyhrazeném čase přednost.
Smlouvy o zdravotní péči máme uzavřeny s pojišťovnami Všeobecná ZP (111), Vojenská ZP (201), Česká průmyslová ZP (205),
ZP Minist.vnitra (211), Oborová ZP (207)
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Raná péče poskytuje
své služby i v Dačicích
Raná péče Čechy Centrum pro dětský sluch Tamtam (www.tamtampraha.cz) je jediným poskytovatelem
terénní služby rané péče rodinám
s dětmi se sluchovým postižením od
narození do 7 let na území devíti krajů ČR, včetně Jihočeského.
Služby jsou poskytovány formou pravidelných odborných konzultací přímo v rodinách v rozmezí 2 – 8
týdnů. Raná péče poskytuje rodinám psychologické, pedagogické a sociální poradenství, poradenství ohledně výběru
a použití vhodné kompenzační pomůcky,
podporuje vzájemnou komunikaci všech
členů rodiny i psychomotorický vývoj
dítěte, pomáhá s vytvářením vhodné komunikační strategie vedoucí k rozvoji řeči
a s výběrem vhodného předškolního zařízení pro dítě. Každá rodina má svého
odborného poradenského pracovníka,
na kterého se může obracet i v období
mezi jednotlivými konzultacemi. Cílem
služeb rané péče je posílit rodinu tak, aby
překonala všechny nelehké situace, které
ji při výchově sluchově postiženého dítěte potkají, a aby její fungování bylo postižením dítěte co nejméně narušeno.
I v Dačicích můžete potkat malou holčičku se sluchadly na ouškách a i za ní
raná péče dojíždí. Poděkování patří radě
města Dačice, která poskytování naší
služby finančně podpořila. Proběhlo také
setkání pracovnic odboru sociálních věcí
s poradkyní rané péče.
Iva Jungwirthová, Raná péče Čechy

Poděkování

Vážený pane starosto, ráda bych tímto za sebe i své kolegyně poděkovala za
ochotu a podporu, kterou město Dačice
poskytlo našemu pracovišti na terénní
konzultační činnost služby rané péče
v rodině s dítětem se sluchovým postižením. Velmi si tohoto přístupu vážíme.
Martina Péčová, vedoucí pracoviště
--- inzerce ---

Český zahrádkářský svaz
II. ZO v Dačicích
Přijímá závazné objednávky na pálení
v pěstitelské pálenici v ul. Svobodova 3.

Kontaktní osoba:
K. Matula
tel. 603 342 624
www.palirna-dacice.vyrobce.cz

www.dacice.cz

Pražská setkání dačických rodáků
Dovolte, abych reagoval na článek V kostce o rodácích, který byl uveřejněn v Dačickém zpravodaji č. 8/2014, tentokrát
však z pohledu dačického rodáka, léta žijícího v Praze.
Je tomu již asi 30 let, kdy jsme se s bratrem Josefem Čapkem zapojili, díky panu
Oldřichu Cechovi, který tuto tradici udržuje již od konce čtyřicátých let minulého
století, do klubu rodáků a přátel Dačic.
Scházeli jsme se dvakrát v roce a s velkým
zaujetím jsme si vyměňovali informace
o našem rodném městě, o novinkách, které se tam udály a diskutovali jsme o možné budoucnosti města. V té době jsme
neměli žádnou podporu ze strany tehdejšího Městského národního výboru a často
jsme řešili problémy spojené s náklady na
tuto spolkovou činnost.
Situace se změnila až po nástupu pana
Ing. Jana Jelínka do funkce starosty. V té
době se našich setkání začali zúčastňovat
pracovníci Městského úřadu, někteří členové Rady a spolupracovníci a organizátoři živé dačické kultury.

Ještě lepší spolupráce nastala s nástupem pana Rudolfa Hájka do úřadu starosty a k naší radosti pokračuje i nyní se
starostou panem Ing. Vlastimilem Štěpánem. Městský úřad nám všemožně pomáhá udržovat naši spolkovou činnost,
a to nejvíce oceňujeme, informuje nás
vždy a podrobně o všem důležitém, co se
v Dačicích děje, co se připravuje, do čeho
se investuje a investovat bude. Výklad je
doprovázen poutavou videoprezentací.
Ředitelka muzea paní Mgr. Marie Kučerová nás zve na kulturní akce, které se
v Dačicích konají a seznamuje nás s průběhem těch, které již proběhly.
Myslím, že mluvím za všechny, když chci
vyjádřit svůj obdiv toho všeho, co se v Dačicích na kulturním, sportovním a ekonomickém poli děje. Velmi dobře si uvědomujeme, že to vůbec není samozřejmé ani pro

Poděkování spolužákům
Dne 20. 9. 2014 se v Dačicích v hotelu Stadion uskutečnilo setkání nás, žáků
Základní školy, kterou jsme ukončili v roce 1957, tzn., že od této doby uběhlo
neuvěřitelných 57 let.
Ne, že by toto setkání bylo od ukončení doplněnou aktuálními fotografiemi. Je
Základní školy první, ale s přibývajícím vě- vždy připraven se nám plně věnovat ve
kem se stává milejším a v mnohém přípa- svém volném čase i v době, kdy kdokoliv
dě díky srdečnému pozvání našich míst- z nás naše pěkné město navštíví i mimo
ních spolužáků jedinou možností navštívit tradiční setkání.
město našeho dětství a mládí.
Proto bych chtěla touto cestou za všechMnozí z nás jsme z různých důvodů toto ny spolužáky poděkovat jmenovitě Staniměsto opustili a setkání spolužáků nám slavu Kadrnožkovi, Janu Tichému, Lídě
umožňuje se sem vracet aspoň jednou za Musilové, Marii Kalábové, Lídě Chochorok a se spolužáky zavzpomínat na časy loušové, Rudovi Plachému a popřát jim,
minulé.
ale také i nám ostatním, aby ve své činnosK napsání těchto řádků mne inspirovaly ti úspěšně pokračovali, a my jsme se mohli
nejen ony dvě „57“, ale především obě- nadále aspoň jednou v roce všichni setkat,
tavost našich spolužáků, kteří v Dačicích potěšit se, projít známá místa, zaznametrvale žijí. Jejich „přípravný výbor“ nejen nat současnost našeho města a také zatrpělivě připravuje každé setkání, ale vždy vzpomínat na naše mládí.
nás překvapí pečlivě vedenou kronikou
Marie Valešová,
o našem ročníku a různých událostech,
Praha

BestDrive

výrazně větší města a moc bychom si přáli,
aby tento obdivuhodný trend pokračoval.
Naše poslední setkání rodáků a přátel
Dačic se konalo koncem června v prostorách Parlamentu ČR díky panu Janu
Bartoškovi, místopředsedovi Parlamentu
a dačickému místostarostovi. Toto setkání
bylo pro všechny zúčastněné, a bylo nás
více než padesát, mimořádným zážitkem.
Málokdy a málokomu se podaří tyto krásné a památné prostory navštívit a dokonce se v nich setkat se zasvěceným výkladem jejich historie. Srdečné díky!
Věřím, že naše spolková činnost a spolupráce s Městským úřadem Dačice bude
úspěšně pokračovat a pokud by se někdo
z okruhu vašich blízkých chtěl našich setkání zúčastňovat, stačí, aby nahlásil svoji adresu Ing. Kateřině Markové na MÚ Dačice.
Ivan Čapek

Týden sociálních
služeb v Dačicích

V rámci Týdne sociálních se služeb dne
7. 10. 2014 uskutečnila v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích přednáška České obchodní inspekce s názvem:
„Ochrana spotřebitele v oblasti předváděcích akcí a ostatních problematických
míst vnitřního trhu ČR.“ Návštěvníkům
byly průběžně zodpovězeny jejich dotazy, které se týkaly daného tématu.
Za kolektiv pracovníků
Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
Marie Cimbůrková, Hana Veselá
a Zdeňka Škarková

P n e u S e r v i s D a č i c e s. r. o.
OSOBNÍ | NÁKLADNÍ | MOTO | AGRO
BÝVALÁ BARUMKA

VÝHODNÉ CENY PNEUMATIK CONTINENTÁL - vítěz testu
AKČNÍ CENY PNEUMATIK BARUM
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ PNEUSERVIS
PŘEZOUVÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ MOTOCYKLŮ
PRODEJ PNEU A DISKŮ, POJIŠTĚNÍ PNEU - EURO GARANCE
HUŠTĚNÍ PLYNEM, MYTÍ KOL
USKLADNĚNÍ PNEUMATIK
OPRAVY BOČNÍCH PRŮRAZŮŮ
AUTOSERVIS - nověě
PRODEJ NAFTY A OLEJŮŮ
AUTOBATERIE A AUTOKOSMETIKAA

--- inzerce ---

www.pneuservis-dacice.cz

Příjemné prostředí - KÁVA ZDARMA !!!

Učňovská

, Dačice tel:
,
PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá :::---:::
So
březen, duben, říjen, listopad :::---:::
Po domluvě prodloužená pracovní doba
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Restaurace u Malínků
Vás zve na

SVATOMARTINSKÉ
HODY
Na pečené husy
a Svatomartinská vína
se můžete těšit od

10. 11. 2014
Nabízíme ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ i oběd
do jídlonosiče v ceně 65 Kč/oběd.
Zajišťujeme svatební a pohřební hostiny,
rodinné oslavy, srazy, firemní večírky...
Tel: 384 420 175, 773 193 755
--- inzerce ---

Vážení zákazníci, zveme
Vás do nově otevřené
prodejny autodílů.

Třída 9.května 454/V Dačice
(budova autobusového nádraží)

www.autotomex.cz
18

727 828 084

Volfířovští futsalisté proti Spartě
ostudu neudělali
Dlouho očekávaný zápas osmifinále poháru FAČR proti
Spartě Praha se odehrál pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly v úterý 14. 10. 2014 ve Sportovní hale města Jindřichův Hradec.
Tento zápas jsme všichni vnímali jako splnění
obrovského „klukovského“ snu a neuvěřitelně
jsme se na něj těšili, i když v podvědomí trošku
se strachem, aby probuzení nebylo příliš rychlé
a moc kruté. Vždyť proti nám stál soupeř ze špičky první futsalové ligy.
Pro mne osobně byl velice emotivní již nástup
obou týmů ze šaten - v chodbě stáli rozhodčí a za
nimi v rudém Sparta a vedle v tradiční žlutočerné kombinaci naši!
A pak to začalo, po krátkém rozkoukání dva rychlé góly V. Balíka a M. Janáka a v 6. minutě neuvěřitelné skóre 2:0 pro nás!
Pak jsme bohužel neproměnili dvě další tutové šance a posadili
Spartu na koně, ta do 11. minuty zvládla vyrovnat a do poločasu otočila skóre ve svůj prospěch na 2:5. Škoda neproměněné penalty v poslední minutě, stav 3:5 by byl jistě po poločase
spravedlivější. V druhém poločase si Sparta náskok zkušeně
pohlídala a zápas vyhrála 3:7 (náš jediný gól ve druhém poločase vstřelil opět Martin Janák). My můžeme jenom litovat neproměněných šancí, určitě bylo v našich silách zápas ještě více
zdramatizovat.
FK Sistemo nastoupilo v této sestavě: R. Havlík, P. Plachý – J. Hrbáč,
V. Kněžínek, V. Balík, D. Točík – M. Janák, T. Jindra, R. Štolba, J. Cech.
Všechny hráče velice potěšila podpora od fanoušků, které neodradila ani nutnost cestovat za zápasem do J. Hradce. Hráči všem děkují
za opravdu domácí kulisu, před 300 diváky ještě nikdy futsal nehráli!
Je opravdu obrovská škoda, jak pro hráče, ale především pro fanoušky, že v Dačicích nemáme k dispozici odpovídající zázemí.
Video z osmifinálového utkání včetně rozhovorů s hráči obou týmů
a informace o dalších zápasech najdete na webu www.fksistemo.cz.
Největší poděkování patří našim partnerům a sponzorům,
bez kterých bychom si jistě náš „klukovský sen“ nikdy nesplnili.
Jsou jimi: Rekreační areál Sistemo Zvůle, Volfířov, a.s., PAS PLUS,
s.r.o., Hotel Dyje, Cebera, s.r.o., Družina Dačice, Lojka s.r.o., Rybářství Telč, a.s., Joma-shop.cz, TEXI Dačice, s.r.o., Petr Kunkal
Cyklo-sport Dačice, BORA pro sport, Sunexo, Miroslav Mácha
- obrábění kovů s.r.o., Kompostárna Podyjí a město Dačice.
Milan Točík, viceprezident FK Sistemo
--- inzerce ---

www.dacice.cz

Stolní tenis
Nová sezóna stolních tenistů začala prvními zápasy. Stolní tenisté ST-KD Dačice po letní přestávce a kvalitní přípravě na novou sezónu zahájili své mistrovské soutěže.
Družstvo „A“ po vítězství v krajské soutěži zahájilo jako nováček krajského přeboru. „B“ družstvo hraje v okresním přeboru
1 a družstvo „C“ jako nováček okresního přeboru 2. Úvodní zápasy dačických stolních tenistů přinesly střídavé výsledky:
v Krajském přeboru: Protivín B – ST-KD Dačice A 10 : 7
Nová Ves u Č. Budějovic - ST-KD Dačice A		
4 : 10
OPI: ST-KD Dačice B - Rapid Lásenice A		
9:9
Nová Bystřice B - ST-KD Dačice B			
10 : 8
OPII: Nová Včelnice B - ST-KD Dačice C		
13 : 5
Jitka J.Hradec - ST-KD Dačice			
9:9
Svá domácí mistrovská utkání dačičtí stolní tenisté hrají v sále Katolického domu a příznivci je mohou povzbudit a přijít se podívat
na kvalitní stolní tenis dle rozpisu v kalendáři akcí na www.dacice.cz.

Fotbalistům se bohužel stále nedaří
Letošní třetí sezona v krajském přeboru je pro náš tým
zatím nejtěžší. Po 11. kole jsme bohužel v sestupových
vodách tabulky. A jaké jsou důvody tohoto nelichotivého
umístění?
Stručně řečeno: trápí nás široká marodka, střelecky se nedaří
útočníkům a dostáváme hodně laciné góly. O sestupujících se
naštěstí bude rozhodovat až po 30. kole, takže tým čeká určitě
spousta práce, ale záchrana je v jeho silách. Všechny čtyři poslední zápasy našeho týmu, ze kterých vám přináším stručné informace, jsem viděl osobně, a proto týmu stoprocentně věřím.
28. 9. 2014 FK Spartak Kaplice - Centropen Dačice 4:2 (0:1)
V 1. poločase jsme byli jednoznačně lepším týmem, přesto
jsme vsítili pouze jediný gól z pokutového kopu, který s jistotou
proměnil Robin Štolba. Druhý poločas patřil domácím.
4. 10. 2014 Centropen Dačice - FC Písek B 2:1 (1:0)
Stejně jako v Kaplici jsme byli v 1. poločase aktivnějším
a lepším týmem, jediný gól vstřelil hlavou Hynek Brandl po
ideálním Frühaufově centru z trestného kopu. Ve 2. poločase
nastoupil na hřiště „jiný“ hostující tým a výsledkem bylo vyrovnání. V 88. minutě, ale vymyslel krásnou akci Michal Krtek
a střelec dne, Hynek Brandl, zajistil domácím zasloužené 3 body.
11. 10. 2014 FK J. Hradec 1910 - Centropen Dačice 5:0 (2:0)
Okresní derby v J. Hradci jasně ovládli domácí, kteří zdolali
náš tým hladce 5:0, i když průběh utkání nebyl ani zdaleka tak
jednoznačný.
18. 10. 2014 Centropen Dačice - SK Jankov 2:3 (1:1)
Z rychlého gólu hostů jsme se dokázali oklepat a brzy jsme
vyrovnali na 1:1. Po přímém kopu se prosadil Vojta Habr. I ve
2. poločase se hrálo převážně na polovině hostů. Z tlaku jsme
bohužel nedokázali nic vytěžit a hosté krutě trestali. Když v 88.
minutě zvýšili už na 1:3, zdálo se, že je po zápase. Hned z protiútoku ale snížil svým druhým gólem Vojta Habr.
Milan Točík

Sportovní okénko TJ Centropen
Fotbalový oddíl
2. 11.

14:00 h

KP muži

Dačice - Prachatice

8. 11.

10:00 h

KP dorost

Dačice - Nová Včelnice

Oddíl kuželek
9. 11.

10:00 h

1. liga dorost Dačice - KK PSJ Jihlava

16. 11.

10:00 h

1. liga dorost Dačice - Slovan Kamenice n/L

30. 11.

10:00 h

1. liga dorost Dačice - CHJK Jihlava

1. 11.

10:00 h

3. KLM muži

Dačice - Přerov „B“

15. 11.

10:00 h

3. KLM muži

Dačice - Slovan Kamenice n/L

15. 11.

14:00 h

1. KLM muži

Dačice - TJ Sokol Husovice“

29. 11.

10:00 h

3. KLM muži

Dačice - KK Blansko „B“

29. 11.

14:00 h

1. KLM muži

Dačice-TJBaníkStříbroKlokani

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel. 775 224 493 p. Němec nebo 602 486 105 p. Zajíc.
Oddíl kuželek oznamuje zahájení dalšího ročníku DAKALu
2014/2015, hrací dny neděle a středy.

Tenisový turnaj
Poslední zářijový víkend, v sobotu 27. září 2014 se uskutečnil tradiční mezinárodní 22. tenisový turnaj ve sportovním areálu v Litohoři k 25. výročí pádu „Železné opony“. Turnaj organizovala ve spolupráci s Tělovýchovnou
jednotou Centropen Dačice Volba pro Slavonicko. Záštitu
nad turnajem převzal Jihočeský kraj a Město Dačice včetně finanční podpory.
Sponzorsky se
na turnaji podílela
banka Waldviertler
Sparkasse Dačice
a Centropen Dačice a.s., kterým
touto cestou děkujeme. Turnaj se počasím vydařil. Škoda, že na poslední chvíli odřekli účast někteří rakouští tenisté. Tím ráno odstartovalo
pouze 8 mezinárodních dvojic do čtyřhry v hlavní skupině,
v lize „2“ hráli převážně dačičtí hráči. Na fotografii je předávání
cen vítězům.
Profi skupina:
1. místo - Komín Dominik, Neuwirt Andreas
2. místo - Vonšovský Jan, Elsner Kristina
3. místo - Pokorný Pavel, Brauer Reiner
Liga 2:
1. místo - Zuda Dominik, Kubek Tomáš
2. místo - Kabelka Vladimír, Solař Jarda
3. místo - Tůma Richard , Musil Petr
Jiří Beneš, ředitel turnaje a Vladislav Říha, Volba pro Slavonicko
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
2. listopadu, neděle, 19:00 h
ZMIZELÁ, thriller, 2D
145 min., české titulky, vstupné 110 Kč
5. listopadu, středa, 19:00 h
DIVOKÉ HISTORKY, komedie, 2D
122 min., české titulky, vstupné 70 Kč FK/80 Kč
7. listopadu, pátek, 19:00 h
INTIMITY, romantická komedie, 2D
104 min., česky, vstupné 100 Kč
9. listopadu, neděle, 19:00 h
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE, drama, 2D
97 min., česky, vstupné 110 Kč
12. listopadu, středa, 19:00 h
KROK DO TMY, drama, 2D
120 min., česky, vstupné 100 Kč
14. listopadu, pátek, 19:00 h
CO JSME KOMU UDĚLALI, komedie, 2D
97 min., české titulky, vstupné 110 Kč
16. listopadu, neděle, 17:00 h
TŘI BRATŘI, pohádka, 2D
90 min., česky, vstupné 100 Kč
19. listopadu, středa, 19:00 h
LABYRINT: ÚTĚK, fantasy, 2D

114 min., české titulky, vstupné 100 Kč

21. listopadu, pátek, 19:00 h
FALEŠNÍ POLDOVÉ, komedie, 2D
104 min., české titulky, vstupné 110 Kč
23. listopadu, neděle, 19:00 h
POHÁDKÁŘ, romantické drama, 2D
90 min., česky, vstupné 120 Kč
26. listopadu, středa, 10:00 h
NĚŽNÉ VLNY, retro komedie, 2D
80 min., česky, vstupné 50 Kč
28. listopadu, pátek, 19:00 h
INTERSTELLAR, akční sci-fi, 2D
107 min., české titulky, vstupné 100 Kč
30. listopadu, neděle, 17:00 h
7 TRPASLÍKŮ, animovaný, 3D
85 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč

Městské kulturní středisko
6. listopadu, hlavní sál MěKS, 18:00 h
P.M.BAND - hvězdy TV Šlágr
F. Marek, Z. Palička a J. Doubek
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 125 Kč
15. listopadu, hlavní sál MěKS, 21:00 h
KARAMEL + ALEŠ BRICHTA
vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč

20. listopadu, hlavní sál MěKS, 19:30 h
BĚŽÍ ŽIŽKA K TÁBORU aneb odpustky nebudou
divadlo, R. Skamene, M. Maděrič, Š. Ulrichová...
vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 220 Kč
29. listopadu, hlavní sál MěKS, 19:00 h
VĚNEČEK
závěrečný večer kurzu tance
vstupné 100 Kč, předprodej od 17. 11.

Městské muzeum a galerie
Do 23. listopadu
LYDIE ŠLOUFOVÁ - TOULKY VYSOČINOU
prodejní výstava představí krajinomalby
2. listopadu - 30. prosince
„Křehká ledová krása“ - Fotografie J. Říhy
výstavní chodba muzea
13. listopadu, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
Richard David: Země zlata a slunce
Beseda s promítáním fotografií z cesty po Peru
30. listopadu, 14:00 h, slavnostní vernisáž
TŘPITIVÁ KRÁSA
vánoční výstava, vystoupení dětí z MŠ Sokolská
30. listopadu, 16:45 h odchod z Havlíčk. nám.
ZVONKOVÝ PRŮVOD
--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
Připravili jsme pro Vás nový jídelní lístek a spolu
s ním jsme spustili také dlouho očekávaný rozvoz
jídel a nápojů po Dačicích a okolí. Rozvoz probíhá
každý den od 14 do 18 hodin.
Nezapomeňte si i letos včas zarezervovat termín
pro Váš firemní nebo soukromý večírek k oslavě
konce roku, místa se rychle plní!
7.-9. 11. VODKA S DŽUSEM ZA SUPER CENU
Po celý víkend bude vodka (0,04l) s džusem v akci a
k tomu navíc platí 10% sleva na všechny druhy tortill!
8.11. 2. MISTROVSTVÍ JIŽNÍCH ČECH
FOOSBALL TOURNAMENT SERIES
Začátek je v 9:00 hodin, nově se můžete registrovat
také online na ww.ftb.cz. Soutěžit se bude
v kategoriích družstva, dvojice a ženské dvojice.
14.-16.11. IRSKÁ WHISKEY TULLAMORE DEW
A TATARÁK ZA HUBIČKU
Tento víkend si vychutnejte tatarský bitfek spolu
s Tullamore Dew za krásnou cenu!
11.-16.11. SVATOMARTINSKÝ TÝDEN
Od 11.11. se těšte na svatomartinskou husu s
knedlíkem a zelím a k tomu samozřejmě nebude
chybět ani svatomartinské víno.
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21.-23.11. JAMESON ZA SKVĚLOU CENU!
Předposlední listopadový víkend zapijeme irskou
whiskou jménem Jameson.
22.11. UZAVŘENÁ SPOLEČNOST
Bar s restaurací bude uzavřený z důvodu soukromé
akce. Sporty, squash a sauna budou v provozu bez
omezení, stejně tak i rozvoz jídel.
28.-30.11. BECHEROVKY V AKCI!
Listopad zakončíme skvělou akcí na všechny druhy
Becherovky. Těšte se na akční cenu Karlovarské
Becherovky, Becherovky Lemond a Becherovky
Ice&Fire.
Přijďte si vychutnat tu svou oblíbenou!
5.-7.12. AKČNÍ CENY VŠECH DRUHŮ PIZZ!
Po celý víkend platí sleva 10% na všechny druhy pizz!
6.12. SLAVÍME 4. NAROZENINY ROCKHILLU!
Program bude včas zveřejněn ;)
Více informací na: www.sportcentrumnaskale.cz,
384 971 440, sportcentrumdacice@seznam.cz
www.facebook.com /SportcentrumRockhill

