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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Čas návštěv a setkávání
Období před Vánocemi a konec roku se tradičně nesou v našich rodinách v duchu návštěv příbuzných a přátel. Nejinak
je tomu i na radnici v Dačicích. V pátek 13. prosince navštívili zástupci našeho města partnerské město Gross-Siegharts.
Tentokrát to ale nebylo pouze přátelské předvánoční setkání. Slavnostně se tam totiž odhalovala socha zhotovená na
letošní Dačické řežbě.

Předání daru rakouským přátelům i samotné odhalení sochy se konalo za účasti
autora Pavla Novotného, starosty města
Geralda Matzingera a dalších významných hostů. Krátké projevy obou stran
jenom dokreslily příjemnou podvečerní
atmosféru. Součástí večera byla i návštěva textilního muzea v souvislosti s 25. výročím jeho založení.
Tím naše předvánoční návštěvy rozhodně neskončily. Tak jako každý rok
i letos jsme zavítali do základních škol
v Dačicích. Po krátké prohlídce i účas-

ti na vánočním programu mohu říci, že
o základní vzdělávání je u nás dobře
postaráno. A to jak po stránce pedagogického sboru, tak i po linii zabezpečení
provozu. Vždyť také radnice každoročně
vkládá nemalé prostředky do tohoto majetku města.
Oproti mládí stojí na opačném pólu
lidského života naši senioři. Rovněž návštěvy v domě s pečovatelskou službou
v Dačicích a v domově seniorů v Budíškovicích patří k našim pravidelným předvánočním setkáváním. Věřím, že i malý

dárek a vlídné slovo potěšily naše spoluobčany v domovech.
A teď trochu z jiného soudku. Dobrá
zpráva na počátku roku jistě potěší. Jsem
rád, že právě jednu takovou mohu sdělit
příznivcům turistiky a cykloturistiky. Jak
jsem v předcházejícím zpravodaji informoval o záměru získat grant na tyto aktivity, s potěšením můžu oznámit, že snaha
se stala skutečností. Region Renesance
díky grantové podpoře rozšíří zázemí
této turistické oblasti. Přímo v Dačicích
to poznáme na trase okolo rybníků Na
kaskádě.
Ke konci roku (tentokrát 11. prosince)
se vždy odehrává jedno z nejdůležitějších zastupitelstev roku. Důležitost podtrhuje schvalování rozpočtu na příští
rok. Jeho případné neschválení s sebou
nese velká rizika pro město jako takové.
Při následném rozpočtovém provizoriu
může dojít až k ochromení chodu města.
Proto si velice vážím všech zastupitelů,
kteří se zúčastnili předjednání rozpočtu
a následného hlasování pro něj tak, jak byl
navržen. Projevili tím moudrost a zájem
o chod našeho města.
Na závěr mi dovolte, abych popřál
všem občanům našeho města i místních
částí úspěšný rok 2014.
Vlastimil Štěpán, starosta

Dačické Balónky pro Ježíška hýřily barvami
Akce, která se konala v polovině prosince již po páté, byla stejná a přesto jiná. Jiná hlavně v tom, že
se neuskutečnila na stovkách dalších míst, ale byla jen naše, místní, dačická. V roce 2013 se pořádající agentuře nepodařilo zajistit generálního sponzora a akce jako taková byla zrušena.
Poděkování za uskutečnění milého seProtože ale dětský a akci společně zajistili. Děti tak mohly
úsměv a těšení se na 12. prosince do zachmuřené oblohy vy- tkání patří Mateřské škole Dačice, TechJežíška k Vánocům slat 500 balónků všech barev. Ani letos nickým službám Dačice, Městským lesům
neodmyslitelně pat- nechybělo losování výherců drobných Dačice, MěKS Dačice a firmám Centropen
ří, daly se dohroma- předvánočních dárečků. A kdo nevyhrál, a.s. a PKD s.r.o.
Naděžda Mastná,
dy město, místní or- odnesl si aspoň malou sladkost jako cenu
odbor kultury a cestovního ruchu
ganizace a sponzoři útěchy.

www.dacice.cz
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V kostce
Milí spoluobčané, nyní proběhla doba adventní, kdy každý touží být co nejblíže své rodině, přátelům a domovu. Je to čas blízkosti a pokoje. Já střídám
své pracoviště mezi Dačicemi a Prahou. Zde plním své povinnosti v Poslanecké
sněmovně a moc se mi stýská po městě a po přátelích, které zde mám.
Jedna věc mě mile
překvapila a rád se
o ní podělím. Jsem
moc rád, že mohu
být
místostarostou Dačic a nosím
znak našeho města
v klopě saka. Někteří se ptají, co je to „zač“. Když jim řeknu,
odkud jsem, pak slýchám na naše město
jen samou chválu. Vstřícné k turistům,
pěkně uklizené a bezpečné. Můžeme být
na své krásné město právem pyšní. Nejen že jej většina lidí zná, ale značná část
mých nových kolegů, kteří jsou z celé
naší vlasti, v našem městě byli a tlumočí
mi jen příjemné zkušenosti a zážitky. Je
to poctivou prací a pozitivním přístupem
vás všech. To srovnání optikou „zvenku“
je velmi užitečné. Vede mě k pokoře, protože to není samozřejmé. Dovolte tedy,
abych vám všem vyjádřil svou vděčnost
a poděkoval za vše, čím se podílíte na bu-

dování našeho města. Města, které si zapsali do svých srdcí a myslí všichni, kteří
jej navštívili.
A tak po proběhlém advetu, po všech
těch svátcích a setkání, začíná další rok.
Jaký bude a co přinese? S jakou lehkostí
bytí, nebo obavami sledujeme dny příští? Nevím, neznám tu odpověď. Jedno
ale vím, je důležité mít „doma“. To místo
které rozechvívá člověka, když se k němu
blíží. Doma s rodinou, doma v ulicích. Náměstí zapadané sněhem, v mlze, ozářené
v noci, nebo vycházejícím sluníčkem.
Tak nám všem přeji v roce 2014, ať se
máme kam vracet. Ať máme každý svůj
domov. Ať jsou naše srdce naplněna
mírem, protože to je náš nejniternější
domov a je důležité, aby se nám v něm
líbilo. Tedy v roce 2014 hodně zdraví, síly,
radosti a moudrosti. A nenechte si kazit
život škarohlídy.
Váš Honza Bartošek Dačický,
místostarosta města Dačice

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

Zastupitelstvo města
na svém 21. zasedání konaném
11. 12. 2013 mimo jiné:
• schválilo obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za komunální odpad
• schválilo obecně závaznou vyhlášku,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o Fondu rozvoje bydlení a současně schválilo Statut Fondu rozvoje
bydlení Města Dačice
• schválilo Grant pro poskytování pečovatelské služby, Grant harm reduction
zneužívání návykových látek a Grant
poskytování pečovatelské služby na
roky 2014 a 2015
• schválilo rozpočtové opatření číslo
21/2013, které bylo přebytkové ve výši
29.400,00 tis. Kč
• schválilo rozpočtový výhled města na
roky 2015 - 2017
• schválilo finanční dar ve výši Kč 12.000,pro SDH Dolní Němčice za práci s mládeží a výborné výsledky v soutěžích
v požárním sportu
• neschválilo prodej části pozemku
v k. ú. Dačice p. č. 1334/5 o přibližné
výměře 216 m2 a části pozemku p. č.
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1334/3 o přibližné výměře 129 m2 do
vlastnictví soukromé osoby
neschválilo prodej části pozemku
v k. ú. Dačice p. č. 2690/3 o přibližné výměře 1900 m2 do vlastnictví soukromé
osoby
schválilo uzavření smlouvy o převodu
inženýrských sítí v Bílkově, a to vodovodního řadu, splaškového a dešťového kanalizačního řadu od investora
- soukromé osoby do vlastnictví města
schválilo uzavření dohody o bezúplatném převodu prodlouženého kanalizačního řadu v D. Němčicích od
investora stavby - soukromé osoby do
majetku města
vzalo na vědomí rozhodnutí rady uzavřít v souladu se zákonem o obcích
s Gymnáziem Dačice smlouvu o výpůjčce na prostory, které má Gymnázium Dačice v současné době od Města
Dačice pronajaté

Rada města
na své 81. schůzi konané 27. 11.
2013 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření číslo
19/2013 v těchto objemech: příjmy

76,76 tis. Kč, výdaje 76,76 tis. Kč
• schválila uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v DPS Dačice se společností Ledax o.p.s., kterým se prodlouží
doba nájmu nebytových prostor využívaných pro činnost pečovatelské
služby v DPS Dačice o dva roky, tj. do
31. 12. 2015 za podmínky, že bude Ledax
o.p.s. schválen zastupitelstvem města jako poskytovatel sociálních služeb
pro Dačice na období od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2015
• schválila výši měsíčního nájmu u nově
obsazovaných bytů v DPS pro rok 2014
- 40,- Kč/m2 podlahové plochy bytu
• schválila uzavření dodatku č. 2 ke
smlouvě o spolupráci uzavřené s Organizačně správním institutem, o.p.s.,
Brno dne 21. 8. 2013 na zajištění výběru dodavatele zemního plynu pro
město Dačice a jím zřízené příspěvkové organizace pro rok 2014, kterým se
mění podle aktuální situace stanovená
limitní cena nákupu zemního plynu na
800,- Kč/MWh bez DPH na období dodávek 1. 1. 2014 - 30. 6. 2014
• schválila peněžitý dar SDH Dačice ve
výši Kč 15.000,• schválila peněžitý dar SDH Bílkov ve
výši Kč 7.000,-, peněžitý dar SDH Hostkovice ve výši Kč 7.000,-, peněžitý dar
SDH Chlumec ve výši Kč 7.000,-, peněžitý dar SDH Lipolec ve výši Kč 7.000,• schválila poskytnutí mimořádných
jednorázových sociálních výpomocí
z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány
rodinou v hmotné nouzi podle zákona
č. 111/2006 Sb., rodinám, jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na
péči dle zákona č. 108/2006 Sb., dvěma
rodinám s větším počtem dětí a čtyřem
rodinám s dlouhodobě nízkými příjmy,
celková výše mimořádných výpomocí
je Kč 57.700,-

Rada města
na své 82. schůzi konané 4. 12.
2013 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření číslo
20/2013 v těchto objemech: příjmy
808,58 tis. Kč, výdaje 780,42 tis. Kč, přebytek rozpočtového opatření 28,16 tis.
Kč
• doporučila zastupitelstvu města schválit Pravidla a zásady pro prodej bytů
z vlastnictví Města Dačice - IV. etapa
• vzala na vědomí zhodnocení činnosti
SDH v obcích Bílkov, Dolní Němčice,
Dačice, Chlumec, Hostkovice, Lipolec,
Malý Pěčín v roce 2013 a orientační
plán činností na rok 2014

www.dacice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 23. 11. 2013 přivítal starosta Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly tyto děti: Šárka Hofbauerová, Mikuláš Krechler, Adam Kudrna, Elif Utku, Štěpán Rodek, Veronika
Kostelecká, Tina Danyiová a Alice Lojková.

Zápis do prvního ročníku
základních škol v Dačicích
Zápis proběhne v pátek 17. ledna 2013 od 13:00 do
17:00 h.
Zapsány budou:
• děti narozené do 31. srpna 2008
• na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského
bude zápis proveden v prostoru školy
v ulici Bratrská
• na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové
bude zápis proveden v prostoru horního pavilonu
Rodiče při zápisu předloží:
• rodný list dítěte
• vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku, který jim
předá příslušná mateřská nebo základní škola
• občanský průkaz zákonného zástupce

Jak platit místní poplatky od ledna 2014
hhNahlášení změny nebo
přihlášení a odhlášení poplatků
Potřebujete nahlásit změnu pro platbu poplatku ze
psa nebo poplatku za komunální odpad?
Přihlásit se nebo odhlásit
sebe nebo své blízké a poplatek hned zaplatit?
Vše zařídíte v kanceláři živnostenského úřadu, na Palackého nám. 2, číslo dveří 145.
hhUhrazení poplatků
Chcete poplatek pouze uhradit bez jakýchkoliv změn? Přijďte jej tradičně zaplatit v hotovosti nebo kartou na pokladnu
městského úřadu ve 2. patře starého zámku.
Lea Andrejsová,
vedoucí finančního odboru

Odbor správy budov MěÚ Dačice
přeje všem nájemníkům městských
bytů
hodně zdraví, štěstí a lásky
v Novém roce 2014
Dále chci poděkovat všem firmám za
spolupráci a popřát hodně úspěchů
v roce 2014.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

Nominace na Cenu města Dačice za rok 2013
Do 31. března 2014 mohou občané s trvalým pobytem
na území města, právnické osoby či kolektivy osob se sídlem na jeho území podat písemně na adresu rady města
nominace na udělení Ceny města za rok 2013.
Cena města se uděluje jako ocenění
mimořádných počinů ve všech oblastech
společenského života, které přispívají
k rozvoji Dačic a k šíření jejich dobrého
jména. Cena se uděluje jak za celoživotní
přínos, tak za výraznou činnost v jednotlivých oblastech v roce, který předcházel
udělení ceny, tzn. v průběhu roku 2013.
Cenu města Dačice uděluje Zastupitelstvo města Dačice v následujících kategoriích:
hhHospodářský rozvoj
hhVýchova a vzdělání
hhKultura
hhSport
hhJiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.)
Pravidla pro udělování Ceny města Dačice jsou k dispozici
na www.dacice.cz nebo na odboru kultury a cestovního ruchu,
tel. 384 401 275, kultura@dacice.cz.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Povinné značení lihu a jeho distribuce

Dačický rok ve znamení bioodpadu

Dne 1. 12. 2013 nabyl účinnosti zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu. Působnost podle tohoto zákona sice
vykonává správce spotřební daně z lihu, přesto však je
důležité podnikatele upozornit na některé skutečnosti
v zákoně uvedené.

Když jsme se rozhodli prohloubit v Dačicích oddělený
sběr bioodpadu, měl jsem obavy. Když se dnes ohlédnu
zpátky, rád přiznávám, že tyto obavy byly zbytečné.

Vyrobený nebo dovezený líh ve spotřebitelském
balení musí být nejpozději v okamžiku jeho uvedení do volného daňového
oběhu označen kontrolní
páskou. Pro upřesnění,
osobou povinnou značit
líh je osoba, která uvádí
líh do volného daňového oběhu a je výrobcem lihu, dovozcem
lihu, nebo provozovatelem daňového skladu podle zákona
o spotřebních daních, který nabyl líh v režimu podmíněného
osvobození od spotřební daně. Osoba, která je povinná značit
líh, je povinna se mimo jiné také zaregistrovat u příslušného
správce spotřební daně a poskytnout kauci.
Zákon upravuje též podmínky pro distribucí lihu a nákup lihu
za účelem konečného prodeje. Distribucí se rozumí činnost
spočívající v prodeji nebo jiném převodu lihu uvedeného do
volného daňového oběhu podnikatelem v souvislosti s jeho
podnikatelskou činností na území České republiky. Z pohledu
živnostenského zákona se regulace prodeje kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, který lze uskutečňovat v rámci koncesované živnosti s předmětem podnikání „Prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin“, dotýká podnikatelů, kteří s uvedenými komoditami obchodují a kteří je podávají k bezprostřední
spotřebě, přičemž není rozhodné, komu jsou uvedené komodity prodávány. Pokud se bude jednat o podnikatele, který v rámci své podnikatelské činnosti provozuje činnosti spojené s nákupem a prodejem kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
za účelem jejich dalšího prodeje k další podnikatelské činnosti,
kdy lze hovořit o podnikání „v režimu velkoobchodu“, bude se
jednat o činnost distributora, na kterého se rovněž vztahují
ustanovení o registraci a kauci.
Doporučujeme všem podnikatelům, kteří se výše uvedenými
činnostmi zabývají, aby se se zněním zákona o povinném značení lihu blíže seznámili.
Zdeňka Krchňavá, vedoucí živnostenského úřadu

Dačickému bioodpadu se totiž v roce 2013 dařilo.
Některé informace o množství biologicky rozložitelných odpadů, které se nám podařilo vytřídit, uvádí následující tabulka:
Bioodpad 2013 [t]
Město Dačice – sběrný dvůr odpadů
Město Dačice – mobilní svoz
Dačice – uliční svoz

50,5
5,0
144,5

Bílkov

30,5

Borek

11,0

Dolní Němčice

25,0

Hostkovice

10,0

Hradišťko

2,0

Chlumec

12,5

Lipolec

17,5

Město Dačice - celkem

308,5

Třídění odpadů není ale jen
o množství, třídění odpadů je i o jeho
kvalitě. Ani jeden svoz jsme nemuseli
směřovat na skládku – náš bioodpad
vždy končil na kompostárně, tedy tam,
kde bude využit. Jak prosté… Jediná
věta řekne to nejpodstatnější.
Laťku jsme si nastavili opravdu hodně
vysoko. Otázkou jen zůstává, jestli ji
v roce 2014 přeskočíme, nebo jestli nás jakékoliv okolnosti donutí tuto laťku jen podlézt.
S příchodem jarního sluníčka se v ulicích města znovu objeví
hnědé popelnice, v místních částech znovu potkáme kontejnery na bioodpad a my začneme společně hledat odpověď na
výše nastíněnou otázku. Jsem rád, že dačické třídění už není jen
o papíru, skle a plastech.
Sběrný dvůr odpadů je vám k dispozici celoročně – samozřejmě i k odkládání bioodpadu.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Místní poplatek za komunální odpad a ze psů v roce 2014
Zastupitelstvo města Dačic schválilo 11. 12. 2013 na své schůzi místní poplatek za komunální odpad - „popelnice“
ve výši 570 Kč/osoba/rok. Poplatky ze psů zůstávají stejné jako v loňském roce. Místní poplatky ze psů jsou splatné do
31. 3. a poplatek za komunální odpad do 30. 4. 2014.

Trvalý pobyt držitele psa

pes
neozn.1)
800,1 300,500,-

pes
ozn.2)
300,700,100,-

Dačice (místní část Dačice) - rodinný dům
Dačice (místní část Dačice) - bytový dům se 4 a více byty
Dačice (místní části a Dačice V - pouze U Podcestného mlýna)
Poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (i v příp. souběhu těchto důchodů, pokud jsou
200,100,tyto důchody jejich jediným zdrojem příjmů), anebo poživatel
sirotčího důchodu
1)
pes trvale neoznačený, 2) trvalé označení psa tetováním nebo čipováním
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Poplatky je možné platit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně
MěÚ, v hotovosti na živnostenském
úřadě, ale i bezhotovostním převodem
v bance. Kdo by chtěl platit bezhotovostně a nechodit na úřad, musí znát č. ú.
a variabilní symbol platby. Potřebné informace Vám budou poskytnuty na tel: 384
401 254, 384 401 255 nebo na e-mailovou
adresu poplatky@dacice.cz zaslat dotaz
s uvedením jména a adresy.
Zdeňka Krchňavá, živnostenský úřad

www.dacice.cz

Prevence v roce 2013
Městská policie Dačice v roce 2013 v rámci prevence navázala na předchozí roky a pokračovala v pořádání přednášek
na téma: „Bezpečná cesta do školy a domů“, které jsou určené zejména pro žáky prvních, druhých a třetích tříd základních škol.
Září - Přednášky
na
školách jsou
zaměřeny
zejména na
dopravní
problematiku, chodce,
krizová telefonní čísla a
nevěř cizím
lidem. Žáci
prvních a druhých tříd si přiblížili základy správného přecházení
po přechodu a chování chodců.
Listopad - V rámci celoročního projektu Bezpečně a zdravě
žáci třetích tříd vyslechli zajímavou besedu Bezpečná cesta do
školy a domů, kde se dozvěděli mnoho důležitých informací.
Společně se strážníky MP Dačice si zopakovali základy správného přecházení přes silnici, chování chodců a cyklistů jako
účastníků silničního provozu, základní desatero pro chodce, vybavení jízdního kola a dopravní značky. Na vlastní kůži si vyzkoušeli modelové situace, ve kterých se mohou ocitnout při setkání
s cizí osobou. Učili se, jak v takových situacích mají zareagovat.
Velmi dobře připravená akce byla opravdu přínosná a všem zúčastněným se líbila.
Nezapomínáme ani na děti předškolního věku. Pro tyto děti si
strážníci připravili přednášku na téma: „Jak se správně chovat
na chodníku a na přechodu pro chodce“. Účelem přednášky
je seznámit děti s bezpečností při pohybu na pozemních komunikacích – přechody pro chodce, základními pravidly chování
chodců. Seznámit je s povinnou výbavou jízdního kola. Tyto
přednášky proběhly v MŠ Bílkov, MŠ D. Němčice, MŠ B. Němcové a MŠ Bratrská.
Materiály a drobné dárky, které při přednáškách věnujeme
dětem ale i seniorům věnoval BESIP, s kterým úzce po celý rok
spolupracujeme. Moc děkujeme.
Dalším tématem bylo „(NE)BEZPEČNÝ VĚK - Dveře neotevřu“, aneb vyšší bezpečnost seniorům. Jedna z těchto přednášek proběhla dne 31. 10. 2013 ve Studené a druhá dne 25. 11.
2013 ve Slavonicích v domě s pečovatelskou službou. Zúčastnili

se jí senioři, kteří byli nejprve ve stručnosti seznámeni s činností
městské policie a jejími oprávněními. Poté se výklad přednášejících strážníků zaměřil na hrozby krádeží schované za podomním prodejem výrobků. Strážníci si připravili poutavou přednášku o tom, jak by se měli uživatelé v těchto situacích chovat.
Myslím si, že jsme si všichni více uvědomili hrozby, se kterými se
můžeme setkat.
Sebeobrana - program primární prevence
Žáky devátých tříd jsme vybavili nejen znalostmi, ale také
dovednostmi pro život velmi praktickými. Dne 14. 3. 2013 se
v sokolovně TJ Dačice pod vedením strážníků Městské policie Dačice - Jitky Žaloudkové a Františka Šindeláře a trenéra dačického
oddílu juda Milana Malého žáci seznámili se základními prvky
sebeobrany. Je velmi důležité umět se bránit, leč nejpodstatnější informací bylo jednoznačně - NEJLEPŠÍ OBRANA JE ÚTĚK :-)
Pro pracovníky školy byl určen instruktážní kurz sebeobrany
také v sokolovně TJ Dačice.
V rámci mikroregionu strážníci MP Dačice uskutečnili další
přednášku sebeobrany pro žáky ZŠ St. Hobzí. Žáci si mohli na
strážnících vyzkoušet základní hmaty sebeobrany. Celá akce
byla v duchu předat žákům dovednosti pro život velmi praktické a že je velmi důležité umět se bránit.
Exkurze na městské policii
Na konci školního roku v měsíci červnu navštívili služebnu MP
Dačice některé třídy základních škol se svými třídními učitelkami. Žáky nejvíce zajímala výbava policisty, naše práce, a zda
máme v kotci nějaké to odchycené zvířátko. Strážníci si na toto
téma připravili program, kde žákům odpověděli na všechny dotazy. V rámci mikroregionu naši služebnu také navštívili žáci ZŠ
Slavonice a vyslechli si přednášku na téma bezpečná cesta do
školy a domů.
V roce 2013 jsme se zúčastnili i dalších akcí např.:
• Dopravní soutěž mladých cyklistů BESIP-pořádal Krajský úřad
• BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ - pořádaly ZŠ Komenského Dačice ve
spolupráci s integrovaným záchranným systémem Jihočeského Kraje
• Dny zdraví - pořádalo Zdravé město Dačice
• Dny otevřených dveří na MěÚ Dačice
• Mikulášské jízdy městem – pořádalo Zdravé město
Jitka Žaloudková, Městská policie Dačice

Svoz odstrojených vánočních stromků
Svoz odstrojených vánočních stromků provedou pracovníci Technických služeb Dačice v pondělí 13. ledna
2014.
Žádáme občany, aby vánoční stromky
opět odkládali na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů. Svoz vánočních
stromků bude probíhat pouze na území
města Dačice, neproběhne tedy v jednotlivých místních částech. Respektujte,
prosím, výše uvedený termín. Jen tak se
vyhneme nutnosti organizovat opakovaný svoz.
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí
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Rozpočet města Dačice
na rok 2014
Zastupitelstvo města schválilo na svém 21. zasedání,
které se konalo 11. prosince 2013, rozpočet města Dačic
na rok 2014 jako schodkový v těchto objemech:
příjmy				
výdaje 			
schodek rozpočtu		
splátky přijatých úvěrů a půjček
schodek po započtení splátek
úhrada - prostředky minulých let

131 836,40 tis. Kč
179 936,50 tis. Kč
-48 100,10 tis. Kč
-2 334,00 tis. Kč
-50 434,10 tis. Kč
50 434,10 tis. Kč

K hlavním záměrům letošního roku patří:
• podpora základních škol, mateřských školek a školních jídelen, pro které je v rozpočtu vyčleněna celkem částka 15,3 mil.
Kč
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací
včetně jejich zimní údržby a úklidu za 7,6 mil. Kč
• podpora vodního hospodářství celkem za 10,4 mil. Kč; zejména pak odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) - v investicích částka 9,4 mil. Kč
• podpora sportovních aktivit - celkem ve výdajích částka 5,1
mil. Kč
• podpora kultury s celkovými výdaji 11,4 mil. Kč
• podpora různých forem bydlení v investicích ve výši 55,7 mil.
Kč
• půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1,2 mil. Kč

Příjmy z pronájmu pozemků (i lesy,rybníky)

1 562,00

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti

6 045,00

Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku

855,00

Přijaté sankční platby a vratky

995,00

Ostatní nedaňové příjmy

376,00

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Splátky - od SVJ
Přijaté splátky půjček
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku
Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem
Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hosp. činnosti
PŘÍJMY CELKEM
Výdaje
Lesní hospodářství

11 792,00
3 500,00
600,00
4 100,00
114 855,00
14 221,40
0,00
14 221,40
2 760,00
131 836,40
tis. Kč
55,00
1 945,50

Pozemní komunikace - doprava

6 343,00
858,00

Školství

10 300,00

Daně z příjmů fyzických osob

21 200,00

Kultura

10 231,00

- daň ze závislé činnosti a funkčních požitků

16 600,00

Tělovýchovná činnost

4 761,00

- daň ze samostatné výdělečné činnosti

3 000,00

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj

6 189,00

- daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba

1 600,00

Ochrana životního prostřední

9 170,00

Daně z příjmů právnických osob

17 460,00

Sociální péče

1 201,50

- daň z příjmů právnických osob

15 500,00

Civilní připravenost na krizové stavy

- daň z příjmů právnických osob za obec

Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišť. životního prostředí

1 960,00
35 000,00
3 358,00

Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa

10 600,00

Finanční operace

- poplatky za ukládání odpadů

6 300,00

Ostatní činnosti

- poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4 300,00

Běžné výdaje

Ostatní daně a poplatky

485,000

200,00
3 129,50
770,00
43 881,00
2 045,00
300,00
101 379,50

Rekonstrukce komunikací Toužín

200,00

- poplatek ze psů

235,00

Parkoviště starý zámek

300,00

- poplatek za užívání veřejného prostranství

200,00

Rezerva na místní komunikace

800,00

50,00

Modernizace technologie ČOV

7 500,00
1 940,00

- poplatek ze vstupného

Odvod z loterií kromě automatů

300,00

Splátka – ČOV Toužín

Příjmy za řidičská oprávnění

360,00

PD - Odbahnění rybníka Malý Pěčín

150,00

Odvody z výherních hracích přístrojů

3 600,00

Zateplení, střecha MŠ a ZŠ Bratrská

4 500,00

Daň z nemovitostí

6 600,00

Zasíťování ŠJ B. Němcové

Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu majetku

6

tis. Kč

144,00
1 285,00

Turismus, cestovní ruch
Vodní hospodářství

Příjmy

60,00

98 963,00
470,00
7 607,00

10,00

PD na snížení energet. náročnosti ZŠ
a Gymnázia ul. B. Němcové

400,00

Rekonstrukce a rozšíření MěKS

800,00

www.dacice.cz
Obnova herních prvků na dětských hřištích
PD na dopravní hřiště

100,00

Dětské hřiště v Bílkově

60,00

Inline dráha Dačice - studie
Obytná zóna Dačice

Co řešila městská policie
v listopadu 2013

100,00
34 000,00

Plynofikace a ÚT čp. 209/V

2 000,00

Dačice č. 87, 88/II - zateplení

1 430,00

Zhodnocení bytů – splátka 2014

Městská policie informuje

60,00

250,00

•
•

Rekonstrukce letní scény

1 000,00

•

Bílkov č- 89 - plynofikace

400,00

•

Nákup nemovitostí dle potřeby

500,00

Rekonstrukce budovy D. Němčice čp. 15

300,00

•

18 000,00

•
•
•

Přístavba k DPS Dačice
Návrh protipovodňových oatření
Inovace server. a síťové infrastruktury
MěÚ Dačice
Zateplení, sociální zařízení OK M. Pěčín
Archiv MěÚ

100,00
3 000,00
100,00
20,00

Nákup automobilu pro MěÚ

340,00

PD – hasič. zbrojnice pro SDH Dačice

150,00

ZŠ Komenského – zabezp. systém EZS

47,00

Kapitálové výdaje

78 557,00

VÝDAJE CELKEM

179 936,50

•
•
•
•
•

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu na rok 2014
PŘÍJMY

tis. Kč

Daňové příjmy

98 963,00

Nedaňové příjmy

11 792,00

Kapitálové příjmy

4 100,00

Přijaté dotace

•
•

14 221,40

Převody z hospodářské činnosti
Příjmy celkem

2 760,00
131 836,40

VÝDAJE

tis. Kč

Běžné včetně

101 379,50

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

78 557,00
179 936,50

Rozdíl

tis. Kč

Příjmy celkem

131 836,40

Výdaje celkem

179 936,50

Rozdíl (příjmy - výdaje) = schodek
FINANCOVÁNÍ

- 48 100,10
tis. Kč

•
•
•
•
•

• 101x řešen přestupek
• 13x doručení písemností
1x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov) - provedena kontrola objektů
2x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
1x nahlášeno strážníkům, že na silnici v obci leží mrtvá kočka
- ekologicky zlikvidováno
3x kontrolována skupinka lidí v zámeckém parku - řešeno domluvou
1x oznámeno rušení nočního klidu (štěkot psa) - vyrozuměn
majitel - provedena náprava
1x zjištěna závada na semaforu - oznámeno na MěÚ
2x zjištěna závada na dopravním značení
2x zjištěn neoprávněný výlep plakátů mimo místa k tomu určená - řešeno blokově
1x kontrola nalévání alkoholu mladistvým v restauracích
a barech
1x zjištěna závada na ukazateli rychlosti v Borku - nahlášeno
PČR jako dopravní nehoda, zajištěna oprava, nahlášeno na
MěÚ
3x odchycen pes - 3x vrácen majiteli
1x pes odchycený v minulém měsíci převezen do útulku
v Polné
7x nález - 1x mobil – vráceno majiteli, 2x injekční stříkačka
– ekologická likvidace, 2x klíče – předáno na MěÚ, 1x peněženka a občanský průkaz - předáno na MěÚ, 1x peněženka
– předáno majiteli
1x řízení dopravy - oprava vozovky na Palackého náměstí
7x spolupráce s PČR
spolupráce při hledání pohřešované osoby – nalezena; volné
pobíhání psů; předvedení osoby na PČR – lustrace osoby;
předáno PČR podezření ze spáchání TČ; na žádost PČR řízení
dopravy při dopravní nehodě – směr Jemnice; přijato oznámení na podezření, že by se v obydlí mohl nacházet zemřelý
– předáno na PČR; spolupráce s PČR při zastavování vozidla
– podezření na řízení bez řidičského oprávnění
1x spolupráce s RZS - přivoláni k opilému muži – po ošetření
muž převezen strážníky na záchytnou stanici v Jihlavě
3x přednáška - 1. 11. ZŠ Slavonice – na služebně MP Dačice, 12.
11. ZŠ Komenskéko – třetí třídy, 25. 11. DPS Slavonice
2x měření rychlosti - 7. 11. – Velký Pěčín, Hradišťko, 21. 11.- Velký Pěčín, Lipolec, ul. Berky z Dubé
4x předán přestupek ke správnímu řízení
11x kontrola místních částí

Více informací o činnosti na internetových stránkách města v odkazu městská policie.
Stanislav Zelenka,
vrchní strážník Městské policie

KOUPÍM

Splátky půjček z předchozích let

- 2 334,00

Finanční prostředky z minulých let

50 434,10

pole, lesy, pastviny

21 665,10

Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

FINANCOVÁNÍ CELKEM

Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Tel: 602 445 344
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Společný projekt Mikroregionu Dačicko 2013
V prosinci loňského roku podal DSO Mikroregion Dačicko v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje žádost o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů na projekt
s názvem „Oprava sakrálních památek“. Jelikož byla tato žádost úspěšná,
mohl být projekt zrealizován.
V rámci projektu
bylo opraveno celkem 25 sakrálních
památek. Z toho
14 křížů, 7 kapliček,
1 zvonička, 2 boží
muka a 1 socha.
Projektu se zúčastnilo celkem 15 obcí
- Budeč, Jilem, Dačice, Č. Rudolec, St.
Hobzí, Volfířov, H.
Meziříčko, Cizkrajov,
Dobrohošť, Písečné, Slavonice, Báňovice,
Třebětice, Studená a Peč.

Projekt byl zrealizován za finanční podpory Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova, kdy 46 % celkových nákladů projektu bylo financováno z dotace
a zbylých 54 % financovaly obce ze svých
rozpočtů.
Mikroregion Dačicko plánuje v roce
2014 zrealizovat druhou etapu opravy
drobných sakrálních památek. Věříme
tedy, že žádost o dotaci v rámci POV
2014 podávaná v prosinci tohoto roku
bude alespoň tak úspěšná jako ta předešlá, abychom mohli opravit co největší
množství památek.
Monika Hlavová, manažer mikroregionu

Infocentrum Dačice představí město
na veletrzích cestovního ruchu
Měsíce leden a únor probíhají v oblasti cestovního ruchu tradičně ve znamení veletrhů, na kterých se představují jednotlivé turistické oblasti. Hlavní
snahou je především zviditelnit a představit své obce a regiony a upoutat pozornost potenciálních návštěvníků. To znamená nabídnout jim zajímavé cíle
pro jejich výlety a dovolené.
Město Dačice se v letošním
roce představí přímou účastí
na tradičních veletrzích Regiontour Brno a Holiday World
Praha. Poprvé budou pracovnice infocentra propagovat naše město
a region také na největším slovenském
veletrhu Slovakiatour Bratislava.
Vystavovat budeme ve společné expozici Jihočeského kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu, které účast jednotlivých měst výrazně finančně podporují
a zajišťují jim potřebný technický servis.
Pro návštěvníky veletrhů, kteří se zastaví
u našeho dačického pultu, máme připravenou řadu informací a propagačních
materiálů, které představují město a Mikroregion Dačicko jako vhodný cíl pro pěší
turistiku i cykloturistiku, s širokou nabídkou kulturních akcí a výletů do okolí včetně dalšího volnočasového vyžití.
Termíny veletrhů:
»» REGIONTOUR Brno 16. – 19. 1. 2014
»» ITF SLOVAKIATOUR Bratislava
30. 1. – 2. 2. 2014
»» HOLIDAY WORLD Praha
20. – 23. 2. 2014
Stejně jako v předchozích letech nabízíme ubytovatelům a provozovatelům
služeb v cestovním ruchu možnost propagace. Více informací podají pracovnice
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odboru kultury a cestovního ruchu na tel.
č. 384 401 275 nebo 384 401 240.
Všechny výše uvedené veletrhy jsou
zajímavým místem setkání a poznání nejen pro odborné pracovníky, ale hlavně
pro všechny příznivce zejména domácího cestovního ruchu, kteří zde pravidelně nachází řadu inspirací pro své budoucí
cestování.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu

Nové webové stránky
mikroregionu
DSO Mikroregion Dačicko spustil
k 11. 12. 2013 nové webové stránky.
Snahou bylo především to, aby nové
stránky byly pestré a plné fotografií.
Webové stránky byly
zpracovány za finanční
podpory Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova, za
což velice děkujeme. Věříme, že se Vám
nové zpracování stránek bude líbit a naleznete v nich spoustu potřebných a zajímavých informací.
Stránky jsou k dispozici na adrese
www.m-dacicko.cz.
Monika Hlavová, manažer mikroregionu

MĚSTO DAČICE

Nabízí pronájem nebytových prostor -

místnost č. 128
o ploše 16,43 m2,
včetně společně užívané chodby, kuchyňky,
schodiště a sociálního zařízení

v Obchodním centru
Antonínská čp. 15/II v Dačicích
(místnost č. 128 je vhodná pro masáže,
pedikúru, kadeřnictví, atd.)
Informace podají pracovníci odboru správy
budov MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I,
v kancelářích č. 108, 109,
nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235

Informace pro držitele
profesních průkazů
Uplatnění podmínek pravidelného
školení za účelem vydání řidičského
průkazu se záznamem profesní způsobilosti řidiče.
K vydání průkazu z důvodu ukončené,
nebo končící platnosti profesní způsobilosti řidiče musí žadatel doložit potvrzení
o absolvování pravidelného školení, ze kterého bude zřejmé, že pravidelné školení v rozsahu 35 hodin je
rozděleného do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin a řidič jej absolvoval do
konce pátého roku platnosti profesní způsobilosti (dle § 48 odst. 2 zák.
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dále jen zák. č. 247/2000
Sb.). Toto potvrzení lze uplatnit nejpozději jeden rok od ukončení platnosti
profesní způsobilosti.
Aplikace kurzu pravidelného školení § 48 odst. 4 zák. č. 247/2000 Sb.
a) Jestliže řidič neabsolvuje pravidelné roční školení předepsaným způsobem
(35 h do konce platnosti průkazu rozděleného do 7 h ročních kurzů), do konce
platnosti profesní způsobilosti, lze vydat
nový průkaz, pokud řidič doloží, že absolvoval kurz pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.
b) V případech, kdy uplyne doba jednoho roku od ukončení platnosti profesní způsobilosti, řidič neuplatnil pravidelná školení, absolvovaná do konce
platnosti profesní způsobilosti a hodlá
se vrátit do režimu profesní způsobilosti, lze vydat průkaz, pokud řidič doloží,
že absolvoval kurz pravidelného školení
v rozsahu 35 hodin.
c) Pokud řidič nevykonává činnost
řidiče v dané oblasti, neabsolvoval pravidelná roční školení a průkaz není platný,
je možné řidiči vydat platný průkaz, pokud doloží, že absolvoval kurz pravidelného školení v rozsahu 35 hodin.
Lucie Šindelářová, odbor dopravy
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Co je nového na Základní škole Komenského

V naší školní knihovně to žije
O letních prázdninách byla knihovna
opatřena novou výmalbou a nyní se už
pyšní i originální výzdobou z rukou žáků
7. ročníku. Naši školní knihovnu totiž obsadila strašidla, která si umí pěkně zařádit!
Naštěstí víla Knižnína ví, jak dát zase vše
do pořádku. K dekoraci posloužily i vyřazené knihy, z jejichž stran žáci 2. stupně
poskládali zajímavé kompozice (viz. www.
zsdacice.eu). Nyní se připravuje nová výzdoba školní knihovny – tvoříme NEJlepší
ilustrace speciálně pro školní knihovnu.
NEJ ilustraci vybírají žáci, rodiče i učitelé.
V rámci soutěže O NEJ ilustraci do školní knihovny se nám sešlo krásných
166 obrázků. Všem kreslířům a malířům děkujeme, že tvoří a čtou. A jelikož vybrání těch NEJ příspěvků nebude vůbec snadné, hlasování o nejlepší ilustraci proběhne ve třech kolech:
1. kolo HODNOTILI ŽÁCI - 10. 12. před
školní knihovnou, 2. kolo HODNOTILI
RODIČE - 12. 12. v rámci Dne otevřených
dveří v učebně výtvarné výchovy a ve
3. kole ZHODNOTÍ obrázky UČITELÉ.
V lednu pak proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání drobných cen.
NEJ ilustrace budou po celý školní rok
vystaveny ve školní knihovně a samozřejmě i prezentovány na našem webu. Obrázky poté budete moci vidět na výstavě
v Městské knihovně v Dačicích.

Psaní všemi deseti
Jedním z volitelných předmětů v ŠVP
naší školy jsou Základy administrativy – děti se učí psát všemi deseti. Žáci
9. ročníku se v úterý 19. listopadu zúčastnili soutěže v psaní na počítači, kterou organizovalo Gymnázium a SOŠ Telč. Mezi
48 účastníky obsadili velice pěkná místa:
Humplíková Z. 10. - 12., Heřmánková S.
14. - 15., Dvořák D. a Popelínská M. 20. 21. Jako družstvo se umístili na krásném
4. místě. Děkujeme za reprezentaci školy
a gratulujeme k výbornému výsledku.

Volbu povolání - Úkol věru nelehký!! Vybrat si správně střední školu?
Žáci 9. ročníků navštívili ve středu 20.
listopadu areál Výstaviště v Českých Budějovicích. Výstava Vzdělání a řemeslo

prezentuje školství všech úrovní, ukázky
odborného výcviku a soutěží, nadace,
fondy, stipendia, učební pomůcky, zařízení, učebnice a programy pro všechny
stupně výuky, potřeby pro děti, vzdělávání dospělých, distanční studium, rekvalifikace. Následující den absolvovali
se svými rodiči tradiční schůzku k volbě
povolání, seznámení s pravidly přijímacího řízení na školní rok 2014/15, možností
studia v našem okolí – pozvání přijali zástupci blízkých středních škol.

Návštěvy výstav
S žáky 9. ročníku jsme v MMaG zhlédli obrazy z dílny Olgy Volfové, která se
představila cyklem s názvem POEMILA.
Velkou inspirací pro tento cyklus olejomaleb se jí stala především hudba. Letošní Vánoční výstava v MMaG v Dačicích se nesla v duchu dětských obrázků
a výtvorů plných vánoční a zimní atmosféry a především fantazie, kterou dokáží vykouzlit jen děti svým osobitým pohledem na svět. I naši žáci přispěli svou
trochou do mlýna. Paním muzejnicím
děkujeme za perfektní instalaci našich
prací. Opravdu se moc vyvedla!

Třeťáci a Krýzovy jesličky
Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím
v roce. Neodmyslitelně k nim paří i betlémy. Žáci třetích tříd navštívili Muzeum
Jindřichohradecka v J. Hradci. Obdivovali
Mezinárodní soutěžní výstavu betlémů,
která se koná jednou za pět let. Vrcholem
byl největší lidový mechanický betlém na
světě - Krýzovy jesličky. Závěrem jsme si
nenechali ujít unikátní zpívající fontánu.

Osmáci ve Strakonicích
Strojírenský podnik ČZ Strakonice navštívili v rámci projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji“ SŠTO
Dačice žáci 8. ročníku a aktivní účastníci
tohoto projektu z 6. a 7. tříd. ČZ a.s. je
víceoborová společnost s více než osmdesátiletou tradicí strojírenské výroby.
Zhruba 80 procent produkce je určeno
pro oblast automobilového průmyslu.
Podle dostupných údajů se svou velikostí
řadí na přední místo mezi strojírenskými
firmami Jihočeského kraje i v rámci celé
republiky. Firma se tradičně umísťuje
v prestižním žebříčku CZECH TOP 100 a v
soutěži Exportér roku.

se otvírala okna s příběhy Vánoc. Žáci
si prošli s pejskem a kočičkou štědrovečerní večeři, s dvěma sourozenci vánoční zvyky, pak se dozvěděli něco o Třech
králích a o narození Ježíška. Celé představení doprovázely vánoční koledy.
Na samý závěr se domeček změnil v betlém, který si i s postavičkami žáci mohli
podrobně prohlédnout. Děkujeme za
pozvání.

Mikulášská besídka v Bratrské
Jako každý rok i letos si žáci 9. ročníku
připravili pro mladší spolužáky překvapení v podobě návštěvy Mikuláše, andělů a především řady rozverných čertů.
Některé děti se bály, asi dobře věděly,
proč. Sladkou odměnu si nakonec odnesli všichni. Zlobivci jako motivaci k napravení svých hříchů, šikulové za odměnu.
Necháme se překvapit, kolik lumpíků
budou čerti kárat příští rok. Deváťáci se
svého úkolu zhostili zodpovědně a byli
opravdu velmi šikovní. Fotografie z jejich
„řádění“ samozřejmě máme, pokochejte
se na našich webových stránkách.

Čertovská škola
V pátek 6. prosince jsme proměnili školu v čertovskou školu a pořádně jsme si to
společně užili. Pekelným komínem začala
cesta do čertovské školy, končila záchranou duše – naštěstí všichni prošli. Lucifer,
čerti a čertíci, Mikuláš, andělé a andílci, ti
všichni připravili pro malé i velké zábavné
úkoly a na závěr i malou odměnu.

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří se v obou budovách naší školy setkal tradičně s velkým
zájmem veřejnosti. Ve čtvrtek 12. prosince se u nás, jak se říká „dveře netrhly“.
Stále máme něco nového. Pro návštěvníky jsme připravili prezentaci prostor školy - vánoční vystoupení žáků ve vestibulu
školy, sportovní aktivity v tělocvičně, vánoční dílnu ve školní jídelně, ukázky pomůcek, demonstrační pokusy, výtvarné
práce žáků.
Eva Macků, ředitelka školy

Vánoční pohádka pro žáky 3. tříd
Předvánoční čas odstartovali i žáci
třetích ročníků. Vydali se do městské
knihovny, kde pro ně byla připravena
autorská pohádka dvou herců, tedy spíše hereček, o vánočních zvycích a tradicích. V domě plném vánoční atmosféry
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
žáky navštěvujícími kroužek Globe, vytvořili kolem Moravské Dyje malou naučnou stezku s informacemi o tomto nejvýznamnějším vodním toku Dačicka. Jedná
se o 3 dřevěné tabule umístěné mezi lokalitou Valcha a obcí Toužín. Na nich se
veřejnost bude moci dozvědět zajímavosti o řece, která dala Dačicím přízvisko
Brána Podyjí. Informace budeme průběžně aktualizovat a rozšiřovat. Doufáme, že
budou infopanely vítaným zpestřením
nejen procházek obyvatel Dačic a okolí,
ale stanou se i přínosem pro turisty z daleka. Za pomoc při realizaci děkujeme
pracovníkům Městského úřadu Dačice.
Na závěr bychom chtěli dodat, že vítáme
jakékoliv připomínky či zlepšující návrhy.
Bohumil Šuhaj
a Stanislava Dvořáková
Vánoční dílny na 1. a 2. stupni
Ve čtvrtek 12. prosince se změnily třídy
v pavilonu 1. stupně ve vánoční dílny.
Žáci 1. - 5. tříd s velkým nasazením vyráběli vánoční věnce, svícny, andělíčky
či barevné krabičky a jiné předměty, někteří šli dát něco dobrého na zub lesním
zvířátkům a další nacvičovali koledy. Na
závěr si pak všichni společně zazpívali
u vánočního stromečku. O den později
měli svůj vánoční projektový den i žáci
2. stupně. Také oni se pustili do vytváření tradičních vánočních výrobků. Velký
úspěch pak sklidila dívčí taneční skupina,
která secvičila pro ostatní vánoční zumbu.
Den otevřených dveří
Na vánoční dílny na 2. stupni volně
navazoval odpoledne v pátek 13. prosince v celé škole den otevřených dveří.
Návštěvníci mohli zhlédnout pohádkové
představení školní družiny Čertovská škola a o přestávkách turnaje ve stolním tenise a přehazované vánoční zumbu, přesvědčit se o hbitosti a rychlosti žáků, kteří
se učí psát na klávesnici PC, vyzkoušet si
ve třídách interativní tabule a seznámit se
s výsledky práce v zájmových kroužcích
(prohlédnout si roboty postavené a naprogramované mladými techniky nebo
se něco dozvědět o aktivitách kroužku
Globe zaměřených na monitorování stavu životního prostředí na Dačicku). Nás
pak těší, že si v uspěchaném předvánočním čase našlo čas na prohlídku školy velké množství lidí.
Bohumil Havlík
Infopanely o Moravské Dyji
V průběhu letošního podzimu jsme se
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Vánoční datlování
Vítězkou Vánočního datlování se stala
žákyně IX. B Tereza Kupcová s celkovým
počtem 44 bodů (z 45 možných), které
se podařilo porazit spolužáky Jaromíra
Hrice a Evu Klaudii Procházkovou. Mezi
mladšími žáky zvítězil Lukáš Pokorný ze
VII. A před Terezou Krejčovou ze VII. B
a Radkem Kubešem z VI. A.
V soutěži bodovalo celkem 23 mladších a 29 starších žáků, kteří se zasloužili
o to, že naše škola stále patří mezi nejlepší v ČR v psaní na počítačové klávesnici.
Alena Pízová
Exkurze na letiště Václava Havla
a do Národního technického muzea

Ve středu 11. prosince dostali žáci 8. a
9. ročníku jedinečnou možnost prohlédnout si naše největší mezinárodní letiště
- Letiště Václava Havla v Praze Ruzyni.
Prohlídka letiště začala na Terminálu
3, kde jsme nejdříve zhlédli krátký dokument o plánovaném rozšiřování letiště.
Příjemným zpestřením se pro některé
žáky stala možnost vyfotit se s libereckými fotbalisty odlétajícími k pohárovému zápasu v Portugalsku. Potom jsme
už museli projít prohlídkou, stejnou jako
prochází pasažéři všech letů. Hlavní část
exkurze tvořila projížďka letištním autobusem po ploše letiště kolem všech stojánků s letadly. Cestou jsme také viděli
několik letadel při startu nebo přistání.
Průvodce žákům vysvětloval princip fungování letiště, navádění letadel, jejich

přípravy k letu a procesy, kterými letadlo
prochází při vzletu i přistání. Na závěr
jsme navštívili letištní požární stanici, vybavenou nejmodernější hasičskou technikou určenou k zásahu při leteckých nehodách. Druhou část naší exkurze tvořila
návštěva Národního technického muzea.
Věříme, že se žákům tato velice zajímavá exkurze líbila a děkujeme Střední škole technické a obchodní Dačice, že nám
ji v rámci projektu Rozvoj technického
vzdělávání v Jihočeském kraji zprostředkovala.
Pavel Janda
a Bohumil Šuhaj
Ohlédnutí za starým rokem
V pondělí 25. listopadu se účastnilo
družstvo žákyň 9. ročníku volejbalového turnaje dívek vyššího gymnázia
(účast na něm si deváťačky vybojovaly
o týden dřív). V první skupině narazila
naše děvčata na nejsilnější družstvo celého turnaje (mimochodem naše loňské
deváťačky) a v rámci skupiny skončila za
nimi na druhém místě, a hrála pak o celkové 4. až 6. místo. Oba poslední zápasy
naše dívky vyhrály, a vybojovaly tak celkové čtvrté místo.
Mezi tradiční předvánoční akce naší
školy patří zájezd do krásné adventní
Vídně. Letos vyrazili žáci šestých a sedmých tříd ve středu 4. prosince.
5. prosince navštívil naši školu Mikuláš se svou družinou. Čerti se trochu
pokoušeli pouštět hrůzu, naštěstí tu byl
hodný Mikuláš s andělem, rozdávající
sladkosti. Také děti ze školní družiny se
proměnily odpoledne v malé čertíky
a oslavily tak oblíbený svátek.
Bohumil Havlík
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Mikulášská jízda městem
Projekt Zdravé město Dačice a MA21 v roce 2013 připravil a uskutečnil řadu akcí, o nichž jsme Vás prostřednictvím
Dačického zpravodaje průběžně informovali.
Poslední z nich byla Mikulášská jízda
městem. Za její přípravu, za čas a nápady

mi dovolte poděkovat členkám komise
ZM, a to zejména Marii Cimbůrkové, Daně

Vláčilové, Daně Rychlíkové a Boženě Havlové. Děkuji také Haně Stejskalové za ušití
kostýmů, Jiřímu Albrechtovi za osvětlení
kočáru, muzikantům za navození vánoční atmosféry a všem nejmenovaným za
pečení perníčků pro děti a přípravu balíčků. V neposlední řadě děkuji Marcele
Chvátalové, koordinátorce ZM, že se na
ni všichni můžeme spolehnout a Vojtovi
Lojkovi, bez kterého si naši práci vůbec
neumím představit.
Věřím, že se Vám během vánočních
svátků podařilo zapomenout na starosti
a stresy všedních dnů a prožili jste dny
plné pohody s lidmi, které máte rádi.
Do nového roku 2014 Vám za komisi
Zdravého města Dačice přeji hlavně pevné zdraví, štěstí, radosti a řadu osobních
i pracovních úspěchů. Těším se na setkávání s Vámi v roce 2014.
Hana Musilová,
vedoucí projektu ZM

Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2014/2015 připravuje
naše škola otevření jedné třídy čtyřletého gymnázia pro 30 žáků. Čtyřleté,
všeobecně zaměřené gymnázium (obor
79 – 41 – K/41), je určeno absolventům
9. tříd základních škol.
Informace pro žáky 5. tříd
Ve školním roce 2014/2015 připravuje
naše škola otevření jedné třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků. Osmileté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79
– 41 – K/81), je určeno žákům 5. tříd základních škol. V příštím školním roce pokračuje projekt „Prima on-line“. V rámci
tohoto projektu získají všichni budoucí
žáci primy tablet iPad 32 GB zdarma.
Den otevřených dveří 6. 12. 2013
Letošní Den otevřených dveří v pátek
6. prosince se, stejně jako jeho loňský
předchůdce, konal v rozšířeném čase
od 8:00 do 17:00 h. To proto, aby jeho
návštěvníci měli možnost vidět školu
doslova v plném provozu. A mnozí toho
skutečně využili. V dopolední části jsme
přivítali zejména žáky 9. tříd základních
škol, odpoledne k nim přibyli ještě jejich
mladší spolužáci z řad žáků 5. tříd.
Návštěvníky přivítali naši současní žáci
a nabídli jim doprovod školou. Uchazečům o vzdělávání v osmiletém i čtyřletém gymnáziu a jejich rodičům byla

určena prezentace představující aktuálně naše gymnázium. Po seznámení s ní
se už návštěvníci vydali k jednotlivým
třídám, ale také do auly, do tělocvičen
a třeba i do nedávno zřízeného televizního studia či do školní jídelny. Jak dokumentují fotografie a videozáznam na
našich www stránkách, mohli si zájemci
prostory využívané školou nejen prohlédnout, ale v mnoha případech se též
aktivně zapojit do činnosti, například ve
výtvarné výchově, v již zmíněném televizním studiu nebo v učebnách, kde se
prezentovala moderní digitální výuka
ve škole.
Velkému zájmu návštěvníků se těšila
letošní novinka nejen na našem gymnáziu, ale rovněž na všech dalších gymnáziích v Jihočeském kraji, totiž přijímací
zkoušky připravované společností SCIO.
Žáci základních škol si mohli odnést
informační brožuru věnovanou těmto
zkouškám a seznámit se s ukázkami testů z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Děkujeme všem, kteří si na návštěvu
naší školy udělali čas. Ti, kteří se na náš
Den otevřených dveří nedostali a chtěli
by naší školu poznat, nás mohou kdykoliv navštívit, rádi je školou provedeme
a zodpovíme jejich dotazy.
Aleš Morávek, ředitel

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

Nabízené služby:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

laminování
barevné a černobílé kopírování
PC, internet
kroužková vazba
fax, skenování
prodej upomínkových předmětů
prodej regionální literatury
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Dačičtí dobrovolní hasiči bilancovali svoji činnost v roce 2013

Čas

V pátek 29. 11. 2013 se konala v hotelu Stadion v Dačicích výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Dačice.

„Čím budeš starší, tím ti budou
roky rychleji ubíhat.“ Několikrát během roku a zejména vždy na jeho
konci si na tuto desítkami prožitých
let ověřenou pravdu vzpomenu. Určitě nejsem sám, většina z nás má asi
zkušenost podobnou.

Schůzi zahájil přivítáním členů sboru
a pozvaných hostů starosta SDH Dačice
p. Jiří Stýblo, který po té vyzval všechny
přítomné, aby uctili minutou ticha všechny zemřelé členy sboru.
Po schválení programu schůze přednesl náměstek starosty SDH Dačice Vlastislav Švec zprávu o celkové činnosti sboru
v letošním roce. Dále následovaly zprávy
velitele sboru p. Jiřího Kadlece, zprávy
o hospodaření, zprávy revizní rady a zprávy o stavu členské základny.
Schůze pokračovala diskuzními příspěvky pozvaných hostů starosty města
Ing. Vlastimila Štěpána, místostarosty

Dačic a poslance PČR Ing. Jana Bartoška,
starosty OSH J. Hradec p. Josefa Mihala a
za HZS J. Hradec mjr. Ing. Petra Němečka.
Všichni jmenovaní hosté ocenili aktivní
činnost a obětavost členů SDH v Dačicích.
Schůze pokračovala návrhem na usnesení a schválením usnesení výroční valné
hromady.
Závěrečné slovo patřilo opět starostovi
sboru, který ukončil letošní výroční hasičskou schůzi. Po oficiální části následovalo
občerstvení a volná zábava za hudebního doprovodu DJ Lumíra Koutného.
Vlastislav Švec

Online služby městské knihovny
Je venku nevlídno? Ani se Vám moc nechce ven? Přesto byste si něco hezkého vybrali a přečetli? Stačí zabrousit na webové stránky knihovny a vybrat si,
co hrdlo ráčí:

hhOnline katalog Carmen – všechny dokumenty, které jsou k dispozici
v knihovně (knihy, časopisy, zvukové
knihy), zde najdete na jednom místě,
navíc zde uvidíte jejich obálky i to, zda
jsou vypůjčené či jsou k dispozici. Po
přihlášení (číslo Vaší průkazky a PIN =
dvojčíslí – rok, měsíc a den Vašeho narození) se Vám nabídne i řada dalších
možností: hodnotit knihy, přečíst si
hodnocení ostatních, rezervovat si půjčený titul, odkládat si knížky do virtuální poličky aj.
hhOnline katalog klasický – kdo má rád
co nejjednodušší vyhledávání – může
hledat podle autora, názvu či klíčového
slova či jejich kombinací.
hhSeznamy novinek – na webu si rovněž
můžete vyhledávat novinky v knihovně za různě dlouhá období – 14 dní,
měsíc, či delší, novinky ve všech odděleních, či pouze v oddělení pro dospělé
či děti.
hhSmartkatalog – celý fond knihovny
můžete mít i ve svém chytrém mobilu či tabletu a vyhledávat si v něm
v pohodlí, kdekoli budete. Na webu
knihovny je jednoduchý návod, jak si
smartkatalog nainstalovat a zvládne jej
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určitě každý.
hhE - registrace - z pohodlí domova se
můžete do knihovny i přihlásit, stačí
vyplnit jednoduchý formulář, připravíme Vám průkazku a stačí začít chodit.
hhVaše konto – zde můžete získat přehled Vašich výpůjček, Vašich návštěv
v knihovně, zjistit si aktuální stav Vašich rezervací atd.
hhČtečka e-knih – v knihovně je k dispozici k půjčení čtečka elektronických
knih Kindle Paperwhite. Vyzkoušejte si
moderní technologie. Zkuste si přečíst
elektronickou knihu! Třeba Vás tato
podoba knížky osloví.
Výpůjční doba v knihovně zůstává
i v roce 2014 beze změn, slevy na roční
registraci platí pro studenty a seniory –
podrobný ceník najdete také na www.
mkdac.cz – služby – ceník služeb – oddělení pro dospělé.
Otevírací doba:
Po

pro dospělé

pro děti

8 - 11, 12 - 17

12 - 17

Út

---

---

St

8 - 11, 12 - 17

12 - 17

Čt

8 - 11, 12 - 17

12 - 17

Pá

8 - 11, 12 - 16

12 - 16

So

8 - 11

---

Ne
----Úspěšné vykročení do Nového roku
a celý dobrý rok 2014 přejí knihovnice
Městské knihovny v Dačicích. Těšíme se
na Vás – ať virtuálně, či reálně.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Nabízí se otázka, čím to je, že s rostoucím věkem se v našich pocitech a v našem vnímání stále stejně dlouhé minuty
a hodiny jakoby zkracují? Na první pohled je odpověď pro nás starší poměrně
jednoduchá. Alespoň v mém případě se
totiž s narůstajícím věkem doba stejných
tisíckrát prováděných úkonů a činností
pozvolna stále prodlužuje. Trvá mi rok
od roku déle než se obleču, než uvařím
čaj, než umyji nádobí nebo dojdu pěšky
z domu do kanceláře apod. Zkrátka postarat se o základní věci nutné pro každodenní život trvá s postupujícím věkem
stále delší dobu. Tím nám postupně ubývá volného času a nám se zdá, že život
ubíhá čím dál rychleji.
No jo řeknete si, ale co ti mladí. Proč
ti mají také s postupujícím věkem stále
méně času? Vždyť v čase příchodu dospělosti a následné zralosti by se naopak
jejich výkonnost a rychlost provádění
různých činností měla spíše zvyšovat
a volného času by jim mělo přibývat.
Tady mě snad napadá jediná odpověď
a to, že nárůst starostí, zájmů a povinností, které souvisejí s příchodem dospělosti
a nárůstem životních sil bývá zpravidla
ještě rychlejší a větší než nárůst výkonnosti. V součtu to tedy potom pro dospívající a sílící dopadá stejně jako v případě
stárnutí nebo úbytku sil. Opět vzniká pocit, že času je stále méně a méně a že běží
čím dál rychleji.
Existuje tedy možnost, jak nárůstu nedostatku času zabránit? Zdánlivě určitě
ano. Stačí se totiž v okamžiku, kdy ucítíme, že začínáme nestíhat nebo ztrácet
síly, začít neúprosně zbavovat některých
svých povinností a třeba i časově náročných funkcí a pozic. Když to dokážeme, získáme to nejcennější, získáme čas
a zároveň se leckdy zbavíme i zbytečných starostí a pocitů nepostradatelnosti. Uspořený čas potom můžeme věnovat
například sobě a těm okolo – těm nejbližším.
Samozřejmě, vím, že realita většinou
vypadá jinak. Jsme zkrátka jenom lidé.
Proto si dovolím na závěr vám již pouze
popřát šťastný nový rok 2014 a hodně
úspěchů v tom vašem nekonečném boji
s časem.
Miloš Vystrčil, senátor

www.dacice.cz
STAŇTE SE ČLENEM DAČICKÉHO
FILMOVÉHO KLUBU
Dačické 3D KINO slaví v lednu svoje první narozeniny, a tak jsme si při této příležitosti připravili hned několik překvapení.
Už v prosinci jste mohli navštívit světovou premiéru filmu Hobit: Šmakova dračí poušť. A v lednu připravujeme další novinku, především pro fanoušky náročnějších filmových projekcí.
Promítání pod značkou KINA NÁROČNÉHO DIVÁKA do našeho programu
zařazujeme pravidelně vždy jednou
měsíčně už od samého zahájení provozu kina. Pro pravidelné návštěvníky ale
máme skvělou zprávu. Nyní si můžete
zakoupit roční průkazku, při jejímž
předložení dostanete vždy výhodnější
cenu vstupenky právě na tyto projekce.
A co pro vás filmový klub vlastně
připravuje?
Už ve středu 29. ledna od 19:00 h pro

vás máme film kontroverzního dánského režiséra Lars von Trierho, NYMFOMANKA. První část tohoto erotického
dramatu, je komplexní dílo, které na
životní příběh nymfomanky Joe a na lidskou sexualitu obecně, nahlíží z mnoha
stran… Protože film obsahuje množství
sexuálně explicitních scén a materiálu,
který je pro účely kinodistribuce nezvykle
otevřený, tato projekce není vhodná pro
osoby mladší 18 let. Erotika a ná-silí, které
se ve filmu také objevuje, však rozhodně

Lidové písničky a vánoční koledy vnáší do duše
klid a radost
Děti z MŠ Sokolská a žáčci 1. třídy ZŠ Komenského opět
rozdávali radost v srdcích a úsměv na tváři.
V březnu letošního
roku děti vystoupily
se svým programem lidových písní a říkadel na výroční schůzi Svazu
tělesně postižených
v Dačicích. Protože jejich program zaujal
nejen místní občany,
ale také zástupce organizací z okolí, byly děti pozvány na mikulášské posezení STP
do Studené a do Strmilova. Děti zazpívaly, zatancovaly a také
zahrály na flétnu mnoho lidových písniček a vánoční koledy.
Vykouzlily úsměv na tvářích všech zúčastněných. Diváci sledovali děti se zalíbením a z dětí radost přímo zářila. Poděkování
patří nejen dětem, ale také rodičům za ochotu své děti osobně
do Studené a Strmilova dovézt.
Dagmar Břečková, učitelka MŠ Sokolská

nejsou samoúčelné. Vstupné pro členy
filmového klubu je 70 Kč.
V dalších měsících pak budeme ve filmovém klubu uvádět i jiné filmy, žánrově
odlišné od běžných projekcí. Těšit se
tak můžete např. na studentské filmy,
dokumenty, nebo filmy oceněné na
nejrůznějších festivalech. Staňte se členy filmového klubu a vychutnejte si
netradiční filmový zážitek za snížené
vstupné každý měsíc.
Milan Krotký, 3D Kino Dačice

Dačická televize zahájila vysílání
Od prosince můžete sledovat Dačickou televizi. Nový kanál vysílá 24 hodin denně. Zajímavosti z radnice, kulturní
a sportovní reportáže a mnoho dalšího vám každý týden
přináší hlavní zpravodajská relace Dačické zprávy.
Sledovat můžete ale i další zajímavé pořady.
Svým divákům přináší Dačická
televize i další zpravodajsví, pozvánky na společenské akce v Dačicích nebo na filmy promítané v 3D
Kině Dačice.
Ve vysílání má své místo také pořad Bez komentáře – videozáznamy z nejrůznějších kulturních a sportovních akcí.
Prostřednictvím Dačické televize se na obrazovky také vrátí
Zrcadlo Vašeho Kraje, při kterém jste mohli dříve sledovat zpravodajství právě z Dačic. Nově bude přibližovat dění i ve městech a obcích mimo Dačice a v Jihočeském kraji vůbec.
Programovou skladbu obohacují například diskuzní pořady
anebo školní televize G-One, kterou vytváří studenti Dačického
Gymnázia.
Kde můžete Dačickou televizi sledovat?
Vysíláme pozemním digitálním televizním signálem DVB-T
z vysílače umístěného na hasičské stanici v Dačicích.
******* NALAĎTE SI 54. kanál *******
(buď automatickým laděním, nebo ručně)
Společně s Dačickou televizí se vám v nabídce objeví také Jindřichohradecká televize a Třeboňská lázeňská televize.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

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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Křtiny v muzeu
Ano, v dačickém muzeu se skutečně křtilo a samotný křest proběhl ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v rámci Muzejního
čtvrtku, který pořádal Spolek přátel muzea v Dačicích. Naskytla se totiž mimořádná příležitost.

Opět po dvou letech uvést na svět další
číslo Dačického vlastivědného sborníku,
v pořadí již sedmé. Za kmotra byl přímo
pan starosta města Ing. Vlastimil Štěpán.
Křtu byli přítomni autoři, kteří do knihy
přispěli svými články, zprávami, a dále
řada čtenářů nejen z Dačic, ale i z okolí,
kteří sledují všechny novinky regionální
literatury a doplňují si knihovničku.
Autorů se sešlo tentokrát skutečně hodně – čtrnáct, a to ještě nebyli všichni.
Svědčí to o tom, že okruh těch, kteří mají
zájem přispět do sborníku, se zdárně rozšiřuje, a také o tom, že obsah sborníku je
dostatečně pestrý a zajímavý.
Předsedkyně Spolku přátel muzea
v Dačicích PhDr. Jana Bisová nejdříve
představila nové číslo sborníku i jednotlivé autory. Poté proběhl samotný křest,
kdy pan starosta tradičními kostičkami
cukru přivítal na svět sedmé číslo Dačického vlastivědného sborníku a popřál
mu celou řadu spokojených čtenářů.
Následovala autogramiáda, kdy si mohli
všichni nechat podepsat přítomnými autory novou knihu.
Pokud si chcete doplnit svou knihovnu o další titul mapující historii i současnost regionu Dačicka, můžete si knihu
zakoupit v Dačicích přímo v muzeu nebo
v informačním středisku na staré radnici,
dále v Knihkupectví L. Hejla a v Knihkupectví F. Procházky. V Jemnici je k dostání na informačním středisku, stejně jako
ve Slavonicích a v Telči. Cena knihy je 220
Kč.
Pro bližší představu uvádíme obsah
sborníku:
ČLÁNKY A STUDIE
• Miroslav Pelikán
Tajemství rodinného alba aneb osudy
Pelikánovy rodiny za první světové války
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• Miroslav Pelikán
Vzpomínka na Rudolfa Urbance a jeho
rodný dům v Dačicích
• Miloslava Slavíková
Kříže, kapličky a boží muka v okolí Dačic
– 3. část
• Jitka Vavrušková – Zdeněk Vavruška
K historii zvonů v Dačicích
• Michaela Körnerová Chládková
Písemná pozůstalost P. Anselma Františka
Spálenky
• Miroslava Kučerová
Z historie lékárny v Dačicích
• Marián Bocán
Valcha, manufaktura na řece Dyji
• Karel Svoboda
Mlýn Černíč, čp. 14
• Bohumír Smutný
Zahraniční podnikatelé působící na jihozápadní Moravě a úspěšní podnikatelé
z jihozápadní Moravy v Brně
• Petr Vedra
Jemnické doly v 16. století
• Kateřina Poledníková, Lukáš Poledník, Andreas Kranz, Václav Beran, Gašpar
Čamlík
Vydra říční na Dačicku
EDICE PRAMENŮ
• Kateřina Mrkvová, Petr Vedra
Horní svobody pro doly u Jemnice dané
panem Jindřichem z Lomnice roku 1537
• Miloslav Tůma
Svatební smlouvy dačických obyvatel na
přelomu 16. a 17. století
DROBNOSTI
• Stanislava Nováková
Zapomenutý dokument k dějinám Jemnice z roku 1439
• Michaela Körnerová Chládková
Objevené listiny cechu krejčích v Jemnici
• Jana Bisová
Pohlednice z roku 1932

• Richard David
Mlýnský zámeček v Maříži
KRONIKA
• Petr Vedra
Významné výročí jemnické slavnosti
Barchan
• Richard David
130 let Katastrálního úřadu v Dačicích
• Věra Holakovská
I domy mají svá výročí
ZPRÁVY
• Marie Kučerová
Odešel Jiří Chládek
• Marie Kučerová
Návrat malíře Pavla Svobody
• Marie Kučerová
Pamětní deska generálmajora F. Skokana
• Jana Bisová
Úmrtí posledního majitele zámku a návštěva jeho rodiny v Dačicích
• Marie Kučerová
Pomník kostky cukru mezinárodně
• Michaela Körnerová Chládková
Delimitace církevních fondů
• Kamil Kupec
Nový lesopark U Tří křížů v Dačicích
• Marie Kučerová
Zpráva o činnosti Spolku přátel muzea
v Dačicích v období 2012-2013
Z REGIONÁLNÍ LITERATURY
• Danica Valenová: Nic nedává, kdo
nedá sám sebe
• Jana Bisová - Jan Mikeš: Zámek v Dačicích
• Rozkošná: Židé na Jindřichohradecku II. Dačicko a Slavonicko
• Dokoupil – Bar: Soupis rukopisů dačických františkánů
• Nováková: Krajířové z Krajku
• Smutný: Po stopách kostky cukru
v Dačicích
• Jindra: Dějiny Malého Pěčína
• Bibliografie Dačicka a Slavonicka
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Svaz tělesně postižených
Dačice
přeje všem hodně zdraví, štěstí
a dobré pohody v roce 2014.
I v novém roce budeme připravovat
tradiční akce jako Odpolední čaje v hotelu Stadion, návštěvy divadelních představení, výlety po krásách naší vlasti a pěší
túry v okolí Dačic.
Těšíme se na Vaši účast.
František Stejskal, předseda organizace

www.dacice.cz

Osobní asistence pro seniory
Potřebujete doprovodit k lékaři, postarat se o svého blízkého, když jste v práci, nebo když si potřebujete něco zařídit? Osobní asistence nabízí své služby. Osobní asistence Dačice je připravena pomáhat těm, jimž jejich zdravotní stav
či vysoký věk nedovoluje postarat se sami o sebe. Služba je určena nejen lidem s postižením, ale i seniorům z Dačic
a okolních obcí.

„Jsme tu pro ty, kteří například potřebují pomoci doprovodit na úřad, k lékaři,
za kulturou nebo prostě jen na procházku. Službu osobní asistence jsme záměrně rozšířili také na seniory. Jsme si vědomi, že i oni stále více potřebují pomoci
při zajišťování chodu domácnosti, nebo
třeba i pomoci při osobní hygieně,“ říká
Pavlína Bačovská, vedoucí služby. „Mnozí
by se rádi dále věnovali svým koníčkům

a zálibám, ale nezbývají jim k tomu síly.
I při tom jim můžeme asistovat a být nápomocní,“ doplňuje Bačovská.
Rodiny často řeší, jak zajistit péči o své
stárnoucí blízké, když docházejí do práce a jejich tatínek či maminka zůstanou
doma sami. Osobní asistence tak může
svou službou usnadnit tuto náročnou životní situaci.
Služba podporuje své klienty, aby
mohli důstojně žít ve svém přirozeném
domácím prostředí, aby nebyli vytrženi
ze společenských kontaktů a zůstali co
nejdéle soběstační.
Další službou osobní asistence, které
mohou lidé z Dačic využít, je základní
sociální poradenství, které má pomoci
starým lidem zorientovat se v možnos-

tech sociálních příspěvků a ve všech výhodách pro seniory.
„Děkujeme městu Dačice za finanční
podporu, bez které by nemohla Osobní
asistence i ostatní služby Charity v Dačicích kvalitně fungovat,“ doplňuje závěrem paní Bačovská.
Zájemci o službu mohou kontaktovat
vedoucí služby Bc. Pavlínu Bačovskou na
tel. 736 523 633, nebo e-mailem: pavlina.
bacovska@charita.cz. Schůzka bude domluvena vždy s ohledem na zdravotní
možnosti zájemce – v domácím prostředí
zájemce, v kanceláři služby, nebo na jiném sjednaném místě. Služba sídlí v prostorách Katolického domu v Masarykově
ulici č. 295/I.
Radka Běhalová, Obl. charita Jihlava

Osmý vánoční jarmark v Dačicích
Letošnímu osmému vánočnímu jarmarku přálo krásné slunečné počasí (to jsme si objednali) a byl zároveň rekordní.
Přišlo se zatím podívat nejvíce návštěvníků. Za odpoledne od 13:00 do 16:00 h to bylo celkem 1450 osob. Také byl rekordní i počet prodávajících a předvádějících – čtyřicet pět.

Proto také nalezli zázemí nejen na nádvoří státního zámku a v prostorách za
zámeckou pokladnou, ale i v obou patrech muzea a nakonec i před vstupem do
zámku.
A tak se prodávaly perníčky, keramika,
šperky, vánoční ozdoby, jmelí, svíčky, vánoční dekorace, drátovené zboží, textilie, vlněné výrobky, pletené zboží, med,
bylinky, oříšky, čaje, klobásy a jiné. Vel-

kou radost nám všem dělal stánek
s tradičními krásnými skleněnými
ozdobami z Poniklé, skutečně třpytivá krása.
Pro děti byly připraveny dvě
dílny, kde si mohly buď malovat
na sádrové podklady nebo si navlékat papírové ozdůbky na malý
náhrdelník. Tradičně se předvádělo zdobení perníků, drátování, ale
i malování keramiky, výroba dřevěných šperků aj.
Na nádvoří nechyběla opět zvířátka v ohrádce – dvě krásné tmavé
kozičky a ovečky z chovu Zdeňka Valenty
z Dačic. Jsou vždy vděčnou podívanou
pro ty nejmenší návštěvníky jarmarku
a bez nich by prostě nebyl jarmark. Takže
moc děkujeme.
Ve dvou vystoupeních zazněly v podání členů Hudby z Marsu Revajvl vánoční
koledy. Premiéru na jarmarku mělo i vystoupení hudební skupiny Petra Mareše

s pořadem vánočních písní. Také vřelé
díky všem muzikantům.
Nechyběly ani teplé nápoje pro zahřátí
či výborné klobásy studenské firmy Mefisto. Snad si každý z návštěvníků něco
z jarmarku odnesl, buď malý dárek, nebo
alespoň pěknou předvánoční náladu,
a to bylo i naše hlavní přání. Myslím si,
že se tato akce stává i místem setkávání
s přáteli a známými.
A na závěr ještě velké poděkování
všem, kteří nám s organizací pomáhali:
mým kolegyním v muzeu, našim rodinným příslušníkům, kamarádkám a známým a správě zámku. Jarmark se rozrůstá
a příprava je náročná.
Z dačického muzea a zámku přejeme všem krásné předvánoční období
i samotné Vánoce a dobrý nový rok
2014.

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

Marie Kučerová,
ředitelka Muzea a galerie Dačice
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: 1/2014, ročník třetí, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/

19

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013

KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
19. ledna, neděle, 19:00 h
PŘÍBĚH KMOTRA, kriminální drama, 2D
100 min., česky, vstupné 100 Kč

Penzion Chytrov

5. ledna, neděle, 19:00 h
KŘÍDLA VÁNOC, romantické drama, 2D
110 min., česky, vstupné 120 Kč

24. ledna, pátek, 19:00 h
NĚŽNÉ VLNY, retro komedie, 2D
80 min., česky, vstupné 120 Kč

děkuje všem svým zákazníkům
za projevenou
přízeň v roce 2013.
Do nového roku
přejeme
hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.
Těšíme se na opětovné setkání
s Vámi v roce 2014.

8. ledna, středa, 10:00 h
DONŠAJNI, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 50 Kč

26. ledna, neděle, 17:00 h
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ, animovaný, 2D
109 min., český dabing, vstupné 80 Kč

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice

10. ledna, pátek, 19:00 h
THÓR - TEMNÝ SVĚT, akční fantasy, 3D
111 min., český dabing, vstupné 130 Kč

29. ledna, středa, 19:00 h
FILMOVÝ KLUB
NYMFOMANKA I. část, erotické drama, 2D
107 min., české titulky, vstupné 80 Kč, FK 70 Kč

3D Kino Dačice
3. ledna, pátek, 19:00 h
HUNGER GAMES - VRAŽEDNÁ POMSTA,
akční thriller, 2D
146 min., české titulky, vstupné 100 Kč

12. ledna, neděle, 19:00 h
WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ ŽIVOT,
dobrodružná komedie, 2D
114 min., český dabing, vstupné 120 Kč

22. ledna, středa, 19:00 h
KLAUNI, komedie, 2D
120 min., česky, vstupné 80 Kč

11. ledna, sobota, 11:00 h
2. liga ženy, Dačice – KK Zábřeh B

31. ledna, pátek, 19:00 h
VEJŠKA, komedie, 2D
85 min., česky, vstupné 120 Kč

18. ledna, sobota, 14:00 h
1. liga muži, Dačice – TJ Spartak Přerov

15. ledna, středa, 19:00 h
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY, dobrodružný,3D
81 min., český dabing, vstupné 130 Kč

Městské kulturní středisko

17. ledna, pátek, 19:00 h
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ,
fantasy, 3D
170 min., český dabing, vstupné 130 Kč

11. ledna, sobota, 20:00 h, hlavní sál MěKS
MYSLIVECKÝ PLES
pořádá myslivecké sdružení HÁJ
Dolní Němčice

SPORTCENTRUM ROCKHILL

Po celý měsíc nabízíme dopolední squash za 140 Kč!
Doporučujeme včasnou rezervaci.
Akce BOWLING + PIZZA – ke každé zaplacené
hodině bowlingu nabízíme slevu 10% na pizzu!
Nevztahuje se na další slevové a akční nabídky.

10.-12. ledna

Akce na rum s colou za 30 Kč a panák Jägermeistera
s colou za 39 Kč.

14. ledna
Přednáška o irisdiagnostice

V úterý 14. ledna od 18:00 hodin si vyslechneme
přednášku Jany Bělohlavové na téma Irisdiagnostika.
Tato metoda zjišťuje zdravotní problémy z oční
duhovky. Pomocí znaků v očích lze odhalit genetické
slabosti, přechodné aktuální změny i chronické stavy.
Cílem irisdiagnostiky tedy není jen hledat nemoci, nýbrž
jejich hlavní příčiny. Vstupné dobrovolné.

18. ledna
Grilování s kapelou PMG Group

V sobotu 18. ledna od 20:00 hodin se můžete těšit
na grilování, ke kterému nám zahraje kapela PMG
Group. Tento den nabízíme panáka Becherovky Lemond
za 22 Kč. Doporučujeme včasnou rezervaci stolu.
Vstupné dobrovolné.
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Oddíl kuželek:
2. - 12. ledna, čtvrtek
Memoriál Ladislava Juráska
přihlášky na e.mail: turnaje.dacice@atlas.cz

25. ledna, sobota, 11:00 h
2. liga ženy, Dačice – TJ Sokol Luhačovice

Oddíl volejbalu:
11. ledna, sobota, 9:00 h
Turnaj smíšených družstev, hala SŠTO

19. ledna
Cestovatelská beseda o Islandu

Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění Vojty Trčky
o jeho cestování po Islandu. Začátek je ve 14:00 hodin,
vstupné dobrovolné.

31. ledna-2. února
Akce na panáka Jamesona za 35 Kč.
Od 7. února do 23. února budeme promítat XXII.
zimní olympijské hry. Přijďte i vy fandit českým
reprezentantům!

Rozšířili jsme nabídku sportů o bosu, alpinning,
TRX a flowin a cvičení pro děti. Nově cvičíme také
dopoledne a o víkendech.
Přijďte si dát pořádně do těla!

Pravidelné saunovací hodiny pro veřejnost:

úterý - muži 18:00 - 20:00
čtvrtek - ženy 18:00 - 20:00
sobota - společná 16:00 - 19:00
Nutná je předchozí rezervace!

Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz,
www.facebook.com /SportcentrumRockhill
sportcentrumdacice@seznam.cz
+420 384 971 440

