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Ohlédnutí za koncem roku 2012
Vážení spoluobčané, čas neúprosně běží, vánoční svátky jsou za námi
a naopak před sebou máme celý
nový rok 2013. Kromě konstatování,
že jsme zase o nějaký ten pátek starší, bych se chtěl ještě vrátit k posledním dnům roku předcházejícího.
Jako již tradičně, také loni jsem s radostí navštívil naše spoluobčany v Domě
s pečovatelskou službou v Dačicích
i v Domě seniorů v Budíškovicích. Po krátkém pobytu a účasti na předvánočních
radovánkách jsem každému z nich předal malý dárek a popřál vše nejlepší do
nového roku. Při loučení a odchodu ve
mně převládal dobrý pocit. Dobrý pocit
z toho, že jsem viděl, jak je o ty z nás, kteří
to potřebují, dobře postaráno. Znovu se
však potvrdil fakt, že kapacitně dům s pečovatelskou službou už nedostačuje a je
zapotřebí se zabývat jeho přístavbou.
Před koncem roku se v dačických školách uskutečnily dny otevřených dveří.
Zástupci radnice jsou na tuto akci vždy
zváni. Po návštěvě, prohlídce škol a krátkém posezení s řediteli jsem se přesvědčil, že budovy jsou v dobrém stavu
a vybavení učeben má dle mého názoru
velmi dobrou úroveň. Navíc je zde vidět
kvalitní práce našich ředitelů, za což jim
patří velké díky. Horší je to už ale s prostředky, které školy dostávají přímo na
výuku. I zde se však snaží město pomoci.
Rovněž jsem se v polovině prosince zastavil v diabetologické ordinaci doktorky
Pekárkové. Ordinace má již dvoudenní
režim v týdnu. Dle vyjádření lékařky se
kartotéka pacientů úspěšně plní. Z jejího
optimismu a ujištění, že úroveň služeb
bude mít stoupající tendenci, mám dobrý pocit. Jsem přesvědčený, že pacientům
s diagnózou diabetes takto nastavená
péče při jejich léčbě výrazně pomůže.
Začal jsem u potřebných a postupně
jsem se propracoval ke skupině našich
obyvatel, kteří zdánlivě stojí na opačném
pólu. Myslím tím naše podnikatele. Jsou
to především oni, kdo do značné míry
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Balónky s přáním jsme poslali
Ježíškovi již popáté
Zejména dětem zpestřila předvánoční období akce Vypouštění balónků
s přáním Ježíškovi, která se konala v pátek 14. prosince. I letos přišli kluci
a holčičky v doprovodu svých rodičů a prarodičů na městský stadion a přesně
v 15 hodin a 15 minut si společně nahlas odpočítali vypuštění fialových balónků s navázanými přáníčky šťastných a veselých Vánoc.

Nad Dačice se jich vzneslo 946 a mrazivý vítr je odvál směrem na Dolní Němčice. Tento počet byl nahlášen telefonicky
a posléze i písemně na centrálu Agentury
Je5 do Českých Budějovic, která celostátní akci podporující tradici a symboliku
českých Vánoc organizuje od roku 2007.
Po vypuštění balónků vylosoval starosta města Vlastimil Štěpán z Ježíškovy
schránky 20 dětských přáníček a předal
jejich autorům malé předvánoční dárečky.

Město a mateřská škola se zapojily do
vypouštění balónků v Dačicích již popáté.
Děkujeme školníkům ze školky a zaměstnancům technických služeb za nafouknutí celé tisícovky balónků, učitelkám
z mateřské školy za navázání stejného
počtu přáníček a MěKS za ozvučení stadionu. Poděkování patří rovněž sponzorovi této předvánoční akce, kterým je již
tradičně firma PKD Dačice.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

určují kvalitu života v našem městě. Vytvářejí prostředky, které jsou zásadní pro
uspokojení potřeb obyvatel v neproduktivním věku. Hospodářská komora uspořádala ve spolupráci s městem Dačice
ke konci listopadu společné setkání. Na
tomto místě bych rád zdůraznil, že město
si lidí, kteří podnikají v našem městě, váží
a je připraveno jim dle svých možností
kdykoliv podat pomocnou ruku.
Na závěr se ještě chci krátce zastavit
u jedné z nejdůležitějších událostí roku

pro chod města. Tou bylo prosincové
zasedání zastupitelstva, na kterém jsme
schválili rozpočet pro nadcházející rok.
Nyní tak můžeme realizovat to, co jsme
na rok 2013 naplánovali.
Ještě než se s Vámi v dnešním příspěvku rozloučím, chci Vám nabídnout pestrou škálu kulturních představení, která
pro Vás připravili pracovníci městského
úřadu a organizací města. Rád se s Vámi
na některé kulturní akci setkám.
Vlastimil Štěpán, starosta
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V kostce...
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že čtete tento článek, tak je jisté, že
konec světa nenastal. Vrtal ve Vás červíček pochybnosti, zda tyto fámy mají
reálný obsah nebo ne? V mém okolí lidé reagovali různě. Část z nich by prý
konec světa uvítala. Jenže potom proběhlo inkriminované datum, zklidnění
ve svátcích a návštěva blízkých. A všichni jsou najednou rádi, že život jde dál.
Je to takové zastavení „ty vánoční svátky“. Spěcháme a ještě více spěcháme a . . .
Najednou je rok pryč a můžeme rekapitulovat: povedlo - nepovedlo, radost
- smutek, a tak nějak podobně. Dárky se
dají převést na peníze (většinou), návštěvy na společně prožité hodiny. Co se ale
nedá jednoduše spočítat, je taková „pohádková“ míra. A ta měří měl jsem rád,
odpouštěl jsem a přál jsem lidem dobro
a proti tomu jsou taková závaží jako neláska, vědomé ubližování, nesnášenlivost, hamižnost a pod. Jsou to zvláštní
počty a každý ve svém srdci neseme ten
„účet“. Žijeme své životy a takových zastavení není mnoho, ale jsou. Když vítáme nové občánky do našeho města, tak
zaznívá věta k rodičům: “Učte své děti
lásce ke všemu dobrému na zemi“. Vždy,
když to říkám, si uvědomuji, že zápas
o dobro tohoto světa nekončí. A předáváme to z generace na generaci. Mění se
kulisy, ve kterých žijeme, ale srdce člověka zůstává stejné. Je to zahrádka, o kterou je třeba pečovat v každém věku, aby
se nezaplevelila.
A tak nám začíná další rok. V každém
jeho dni máme možnost se rozhodnout
pro dobro své i druhých lidí. Pravda
a láska vnitřně osvobozuje. Bez ohledu
na různé plánovače konců světa si díky
tomu může každý z nás v sobě nést radost. Radost z toho, že má kolem sebe
lidi, kteří jej mají rádi. Radost, že můžeme
svobodně rozhodovat o svých životech.
Předpokládám, že jste na Vánoce byli
obdarováni nějakým dárkem. Myslím, že

takový malý dárek, který se povedl před
koncem roku, bylo restartování Nadačního fondu Nemocnice Dačice. Přes počáteční impuls pana zastupitele Antonů, až
po vyjednávání se zástupci obcí - zřizovatelů nadačního fondu. Podařilo se zajistit
zástupce větších měst a obcí do správní
a dozorčí rady, a také ochotu přispívat na
činnost. Nyní jsou do správní rady zvoleni
zástupci Slavonic, Jemnice, Olší, Třebětic
a Volfířova. Za Dačice jsem byl zvolen
jejím předsedou. Vnímám to jako dobrý
krok, kdy obce deklarují zájem o podporu
zdravotní péče. Přejte nám tedy úspěch
v naší práci, protože jej budeme potřebovat. V konečném důsledku to bude další
kamínek v mozaice činů pro lepší budoucnost tohoto krásného regionu.
Začínáme další rok našeho života.
A tak bych se v tento čas rád s Vámi podělil o jeden nádherný citát. Je od Roberta
Fulghuma z knihy Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské
školce: „Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si
na semínko v plastikovém kelímku - kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru
a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my
všichni jsme takoví. Zlaté rybičky, křečci
a bílé myšky a dokonce i to semínko v kelímku - všichni umřou. My také. A nikdy
nezapomeň na dětské obrázkové knížky
a první slovo, které ses naučil - největší
slovo ze všech - DÍVEJ SE.“
Přeji nám do dalšího roku ochotu „dívat se kolem sebe“ a přát lidem dobro.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Úřad s úsměvem
Městský úřad Dačice obdržel v závěru roku ocenění Úřad s úsměvem v 2. kategorii. Toto ocenění je výsledkem práce úředníků, která je v posledním roce
a půl hodnocena i v rámci projektu „Efektivita“.
Součástí projektu
je dlouhodobé sledování spokojenosti
klientů, šetření metodou Mystery Client
(zahrnuje osobní návštěvy, telefonické
a e-mailové kontakty).
V rámci projektu byl vytvořen Tým K
(zaměřený na péči o klienty) a Tým S (zaměřený na strategii městského úřadu).
Oba týmy vyvíjejí činnost ve prospěch
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našich klientů, jimiž jste s největší pravděpodobností i Vy, naši spoluobčané.
Jsme si vědomi, že ne vždy se vše daří,
ale chci na tomto místě ocenit práci svých
kolegů a poděkovat jim za jejich snahu
o poskytování co nejlepší služby pro nás
všechny.
Ing. Karel Macků, tajemník
Více informací zde: www.mvsprojekt.cz/
urad-s-usmevem/

Zápis do prvního ročníku
základních škol v Dačicích
Zápis proběhne v pátek 18. ledna
2013 od 13:00 do 17:00 h.
Zapsány budou:
yy děti narozené do
31. srpna 2007
yy na ZŠ v Dačicích
v ulici Komenského bude zápis
proveden v prostoru školy v ulici
Bratrská,
yy na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové
bude zápis proveden v prostoru horního pavilonu.
Rodiče při zápisu předloží:
yy rodný list dítěte,
yy vyplněný Dotazník pro rodiče žáků
prvního ročníku, který jim předá příslušná mateřská nebo základní škola,
yy občanský průkaz zákonného zástupce.

Ohlédnutí za prací
odboru správy budov
Chtěla bych Vás informovat o tom,
co vše se udělalo v roce 2012 na bytových domech a nebytových prostorách města Dačice a co nás čeká
v roce 2013.
Jako hlavní akce roku 2012 byla plynofikace bytového domu 303/I ul. Bratrská, při které se provedla rekonstrukce
koupelen a WC. Dále v tomto domě byly
vyměněny vchodové dveře do bytů, provedla se rekonstrukce elektrické instalace
ve společných prostorách a vymalování.
Další větší akcí byla výměna střechy v bytovém domě 65/II ul. V Kaštanech, kde se
nám podařila získat malá dotace na střešní krytinu od Jihočeského kraje. V bytových domech 86 - 88/II ul. U Nemocnice
byla v roce 2011 vyměněna okna v bytech a v roce 2012 zde proběhla výměna
oken ve sklepích a výměna vchodových
dveří do domů.
V roce 2013 plánujeme plynofikaci bytových domů 209 a 211/V ul. B. Němcové,
kde bude také provedena rekonstrukce
WC a koupelen, výměna vchodových dveří do bytů a vymalování společných prostor. Z nebytových prostor za připomínku
stojí výměna oken ve Školní jídelně v ul.
B. Němcové 213/V (směr k hřišti) a výměna oken v ZŠ ul. Neulingerova. Obě akce
probíhají po etapách a v letošním roce se
dočkají pokračování.
Martina Bénová, vedoucí OSB
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 1. prosince přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni Městského úřadu Dačice
nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Metoděj Stejskal, Alžběta Štumarová, Dominik Krejča, Matěj a Jakub Klebanovi a Jan Vejmělek.

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

Zastupitelstvo města
na svém 16. zasedání konaném
12. 12. 2012 mimo jiné:
yy schválilo rozpočet města na rok 2013
v těchto objemech: příjmy 128.613,40
tis. Kč, výdaje 150.278,50 tis. Kč, schodek rozpočtu -21.665,10 tis. Kč, splátky
přijatých úvěrů a půjček -2.332,00 tis.
Kč, úhrada schodku z prostředků minulých let 23.997,10 tis. Kč
yy schválilo rozpočtový výhled města na
roky 2014 - 2016
yy schválilo rozpočtové opatření číslo
24/2012 v těchto objemech: příjmy
407,10 tis. Kč, výdaje 0 tis. Kč, přebytek
407,10 tis. Kč
yy schválilo obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
yy schválilo návrh na pořízení změny č. 1
územního plánu Dačice pro k. ú. Dačice a k. ú. Borek u Dačic
yy rozhodlo o přidělení grantu Diecézní
charitě Brno - Oblastní charita Jihlava
a Občanskému sdružení Meta Jindřichův Hradec ve věci zneužívání návykových látek na rok 2013
yy schválilo přidělení grantu společnosti
Ledax o. p. s. České Budějovice na poskytování pečovatelské služby v roce
2013 v Dačicích
yy schválilo Zásady poskytování podpor
města Dačice

yy schválilo pravidla pro udělování Ceny
města Dačice
yy schválilo členem kontrolního výboru
p. Petra Nováčka

Změna v zastupitelstvu města
Na post zastupitelky města rezignovala paní MUDr. Ladislava Fabešová za
stranu ČSSD. Na její místo nastoupil a na
16. zasedání 12. 12. 2012 složil slib zastupitele náhradník této strany pan Antonín
Procházka.

Rada města
na své 55. schůzi konané 28. 11.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření číslo
22/2012 v těchto objemech: příjmy
81,95 tis. Kč, výdaje -5.709,05 tis. Kč,
přebytek 5.791,00 tis. Kč
yy schválila opravu 3 sakrálních památek
nacházejících se v k. ú. Malého Pěčína
v případě, že DSO Mikroregion Dačicko získá pro tento účel dotaci
yy vzala se souhlasem na vědomí zápis
z kulatého stolu k parkování v Dačicích, který se konal 7. 11. 2012

yy schválila vyhlášení II. kola výběrového řízení na
pronájem optické sítě
yy schválila uzavření smlouvy o dílo
s firmou K-BUILDING CB a. s. České Budějovice za 1.332.253,40 Kč bez DPH
na opravu kanalizace v Jemnické ulici

na své 56. schůzi konané 5. 12.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření číslo
23/2012 v těchto objemech: příjmy
485,00 tis. Kč, výdaje 110,00 tis. Kč, přebytek 375,00 tis. Kč
yy schválila ceny na rok 2013 pro nakládání s komunálním odpadem
yy schválila poskytnutí mimořádných
jednorázových sociálních výpomocí
z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány
rodinou v hmotné nouzi nebo je jim
vyplácen příspěvek na péči, rodinám,
které mají v péči vnoučata a jedné rodině s větším počtem nezaopatřených
dětí; celková výše mimořádných výpomocí činila Kč 57.997,-yy schválila uzavření kupní smlouvy s firmou AV MEDIA a. s. Praha na pořízení
informačního systému do škol za celkovou nabídkovou cenu 385.344,00 Kč
bez DPH
yy schválila vyhlášení fotografické soutěže Zimní radovánky na Dačicku
yy schválila výši měsíčního nájmu u nově
obsazovaných bytů v DPS pro rok 2013
ve výši Kč 36,--/m2 podlahové plochy
bytu
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Oznámení o době a místě konání
volby prezidenta České republiky
Starosta města podle § 34 odst. 1 a odst. 3, zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů oznamuje:

Volby prezidenta republiky se uskuteční dne 11. ledna 2013
od 14:00 do 22:00 h a dne 12. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 h.
Okrsek č. 1

Polní, Větrná, Vyderská, Severní

zasedací místnost Městského úřadu
v Dačicích čp. 2/I
yy ulice Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická, Na Příkopech,
Neulingerova, Na Rybníčku, Masarykova, Pivovarská, Soustružnická, Vlašská, Vokáčovo nám., Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická, U Nemocnice,
U Valchy, Školní, V Kaštanech, místní
část Toužín

Okrsek č. 9

Okrsek č. 2

Okrsek č. 11

přízemí MěKS v Dačicích čp. 5/I
yy ulice Družstevní, Bedřicha Smetany,
Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského, Za Lávkami, Vápovská, místní část Borek, Hradišťko

Okrsek č. 12

Okrsek č. 3

Okrsek č. 13

SOUzas Jemnická ul. čp. 58/III
yy ulice Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy Cimrmana, Jemnická, Jiřího z Poděbrad,
Kapetova, Na Výhoně, Svobodova, Zahradní, U Třech křížů, Za Školou, místní část Chlumec

Okrsek č. 4
Městský úřad Dačice čp. 27/I
yy ulice Bratrská, Palackého náměstí, Krajířova, Nádražní, U Podcestného mlýna, Třída 9. května

Okrsek č. 5
ZŠ v ul. Komenského čp. 7/V
yy ulice Bezručova, Husova, Komenského, Na Vyhlídce, Náměstí Republiky,
Sokolská, Tyršova, U Stadionu

Okrsek č. 6
ZŠ v ul. Komenského čp. 7/V
yy ulice Jiráskova

Okrsek č. 7.
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, horní pavilon vlevo
yy ulice Boženy Němcové, Červenkova,
Hradecká, Na Sádkách, Na Jordánku,
Pantočkova, Na Peráčku, Strachovského, Krátká, Nivy, Toužínská, Příhodova,
Příčná, V Lukách, Na Výsluní
Okrsek č. 8
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, horní pavilon vpravo
yy ulice Červený vrch, Jižní, Mládežnická,
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ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, dolní pavilon vlevo
yy ulice Dlouhá

Okrsek č. 10
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, dolní pavilon vpravo
yy ulice A. Dvořáka, K. Čapka, Máchova,
O. Březiny
budova OK Velký Pěčín čp. 31
yy místní část Malý Pěčín, Velký Pěčín
budova OK Lipolec čp. 55
yy místní část Lipolec, Hostkovice
budova OK Bílkov čp. 7
yy místní část Bílkov

Okrsek č. 14
budova OK Dolní Němčice čp. 62
yy místní část Dolní Němčice, Prostřední
Vydří

Upozornění
1. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním
průkazem).
2. Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
3. K zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební
komise.
4. Každý volič se musí při hlasování
odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků.
5. V případě konání II. kola volby se tato
uskuteční dne 25. ledna 2013 od
14:00 do 22:00 h a dne 26. ledna
2013 od 8:00 do 14:00 h. Volič obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti ve
dnech volby.

Svoz bioodpadu začíná…
… a spektrum barev dačického třídění odpadů se tak opět stává bohatším. V průběhu měsíce ledna budou
na separační stanoviště rozmístěny
nové sběrné nádoby určené k odkládání bioodpadů. Budou hnědé a můžeme jim třeba říkat kompostejnery,
protože jejich obsah by měl končit
právě na kompostárně.
Existuje několik důvodů, proč se přistupuje k oddělenému shromažďování
biologicky rozložitelných odpadů, těch
tzv. bioodpadů. Nově připravovaný zákon o odpadech předpokládá povinnost
odděleného sběru bioodpadu ve všech
obcích a kompostování je již dnes levnější než skládkování a rozdíl mezi náklady
na skládkování a kompostování se bude
v příštích letech ještě více prohlubovat dva z těch důvodů pragmatických a možná i odpověď na otázku, proč se již brzy
objeví na dačických separačních stanovištích hnědá barva.
Napadají mne i další otázky, např.: Co
vlastně budeme odkládat do těch kompostejnerů? Co musíme udělat pro to, aby
vytříděné „bioodpady“ nekončily spolu
se směsným komunálním odpadem na
skládce a naše třídění bylo smysluplné?
Otázky zazněly, odpovědi následují.
Do hnědého kompostejneru bez obav
odkládejme veškeré bioodpady rostlinného původu (např. listí, trávu, větve posekané, nastříhané, pořezané či zpracované štěpkovačem, dřevěné piliny,
zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva,
čajové sáčky, kávovou sedlinu, skořápky
z ořechů), respektujme však využitelný
objem těchto sběrných nádob.
Do hnědého kompostejneru v žádném
případě neodkládejme bioodpady živočišného původu (např. zbytky jídel - tzv.
gastroodpad, kosti, maso), uhynulá zvířata, jedlé oleje, papír, plasty, sklo, kovy,
nebezpečný odpad, směsný komunální
odpad, stavební odpad, zeminu a kamení, textil, jednorázové pleny i všechny
další biologicky nerozložitelné odpady.
Jen tak nebude naše třídění zbytečné.
Už umíme velmi kvalitně vytřídit papír,
sklo a plasty. Naučíme se vytřídit kvalitně
i bioodpady? Určitě nám to oboustranně
chvíli potrvá, ale pokusme se být trpěliví,
nacházejme pro sebe pochopení a společně udělejme vše pro to, aby v Dačicích
co nejdříve platilo:
MODRÁ (sběrná nádoba) - PAPÍR, BÍLÁ
- SKLO BÍLÉ, ZELENÁ - SKLO BAREVNÉ,
ŽLUTÁ - SMĚSNÝ PLAST a konečně HNĚDÁ - BIOODPAD.
RNDr. Jaroslav Horák, OŽP
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Město Dačice vyhlašuje fotosoutěž
„Zimní radovánky na Dačicku“
Město Dačice vyhlašuje fotografickou soutěž pro místní fotografy za účelem
získání zajímavých snímků města a regionu, které budou nadále využívány při
propagaci.

Obecná ustanovení:
1. Fotosoutěž nazvaná „Zimní radovánky na Dačicku“ (dále jen soutěž) je
určena amatérským i profesionálním
fotografům bez rozdílu věku.
2. Organizátorem soutěže je Město Dačice prostřednictvím odboru kultury
a cestovního ruchu.
3. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání
minimálně jedné soutěžní fotografie.
Každý účastník má právo zaslat maximálně 3 fotografie.
4. Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze v elektronické formě ve
formátu jpg.
5. Každý účastník přihlásí výhradně své
autorské snímky (fotografie se zimní
tématikou města a jeho okolí pořízené
od roku 2011), které musí být opatřeny
názvem.
6. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí s jejím tématem,
nebudou u nich uvedeny požadované
osobní údaje a dále fotografie s neetickým obsahem a opatřené vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem.
7. Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizátorovi výhradní licenci k užití fotografií za účelem
propagace města Dačice, a to ke všem
známým způsobům užití. Licence
k užití fotografie je poskytnuta bez
časového, množstevního a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje
bezúplatně. Organizátor není povinen

licenci využít.
8. Snímky budou zaslány na e-mail:
kultura@dacice.cz s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ - ZIMA
nebo doručeny do kanceláře OKC
(Palackého nám. 1/I) na CD nebo DVD.
Nezapomeňte uvést své celé jméno,
úplnou adresu, rok narození, telefonní
číslo a název fotografie.
9. Fotografie je možné zasílat do soutěže
v termínu od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013.
10.Zaslané fotografie budou průběžně
přidávány do speciální sekce v hlavním menu na webových stránkách
města www.dacice.cz.
11. V soutěži bude oceněno pět autorů
fotografií, jejichž snímky získají nejvíce hlasů od hlasujících na webovém
portálu města Dačice v období od
1. 4. do 30. 4. 2013. Vítězové obdrží
knižní publikace a dárkové předměty
Města Dačice. Body za jednotlivé fotografie autora se nesčítají, každá fotografie soutěží samostatně.
12.Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
13. Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních
údajů jím uvedených v e-mailu za účelem zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových
stránkách.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Informace a omluva
zhotovitele stavby
„Rekonstrukce křižovatky
ulic Jemnická a B. z Dubé“
Stavební firma K–BUILDING CB
a. s. je zhotovitelem stavby „Rekonstrukce křižovatky ulic Jemnická
a Berky z Dubé v Dačicích“.
Po zahájení stavebních prací byl zjištěn
větší rozsah degradace podzemních sítí
než předpokládala projektová dokumentace a bylo nutno objem rekonstrukčních
prací a tím i harmonogram postupu stavby upravit. I přesto jsme předpokládali,
že před plánovanou zimní technologickou přestávkou od 21. 12. 2012 předáme
do užívání rekonstruovanou část ulice
Berky z Dubé tak, aby v průběhu zimy
nebyly místní objízdné komunikace zatíženy dopravou silnice III/4086.
Harmonogram předpokládal pokládku
asfaltových betonů bez obrusné vrstvy
ve dnech 13. a 14. prosince a zahájení
silničního provozu v této ulici v sobotu
15. 12. 2012. Protože od 49. týdne začaly
velké mrazy se sněžením, nebylo možné
splnit technické a kvalitativní podmínky
pro pokládku asfaltových směsí z důvodu
velmi nízkých teplot a sněžení. Technologická přestávka stavby z výše uvedených
důvodů začala o týden dříve, tedy od 15.
12. 2012 a provoz v ulici Berky z Dubé zahájen nebyl.
Občanům města Dačic se za vzniklé
potíže omlouváme. Jako kompenzaci
k nastalé situaci bude po dokončení stavby provedena oprava živičného krytu na
místních komunikacích objízdné trasy
v takovém rozsahu, aby výsledný stav byl
lepší než před zahájením stavby.
Ing. Josef Pumpr, vedoucí výroby

Místní poplatek za komunální odpad a ze psů v roce 2013
Zastupitelstvo města Dačic schválilo 12. 12. 2012 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. 2013.

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

Poplatky je možné platit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně
MěÚ, 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 správcem poplatku. Stačí na e-mailovou adresu poplatky@dacice.cz zaslat dotaz
s uvedením jména a adresy.
Martina Havlíková, DiS., finanční odbor
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Rozpočet města Dačice
na rok 2013
Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání,
které se konalo 12. prosince 2012, rozpočet města Dačic
na rok 2013 jako schodkový v těchto objemech:
příjmy
výdaje
schodek rozpočtu
splátky přijatých úvěrů a půjček
schodek po započtení splátek
úhrada - prostředky minulých let

128 613,40 tis. Kč
150 278,50 tis. Kč
-21 665,10 tis. Kč
-2 332,00 tis. Kč
-23 997,10 tis. Kč
23 997,10 tis. Kč

K hlavním záměrům letošního roku patří:
yy podpora základních škol, mateřských školek a školních jídelen,
pro které je v rozpočtu vyčleněna celkem částka 14,3 mil. Kč,
yy podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací (na
realizaci PD i vlastní investiční práce se počítá s 14,80 mil. Kč,
na jejich údržbu včetně čistoty pak ještě s dalšími 8,41 mil. Kč),
yy podpora vodního hospodářství zejména odvádění a čištění
odpadních vod (kanalizace) a odbahnění rybníků - v investicích částka 5,29 mil. Kč, v běžných výdajích ještě 0,93 mil. Kč,
yy podpora sportovních aktivit - celkem ve výdajích částka 3,4
mil. Kč,
yy podpora kultury s celkovými výdaji 10,76 mil. Kč,
yy podpora zájmové činnosti - různých spolků a sdružení rozpočtovaná ve výši 1,34 mil. Kč,
yy podpora různých forem bydlení v investicích ve výši 6,85 mil.
Kč a v běžných výdajích 1,27 mil. Kč,
yy půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1,24 mil. Kč.

Příjmy

tis. Kč

Daně z příjmů fyzických osob
- daň ze závislé činnosti a funkčních požitků
- daň ze samostatně výdělečné činnosti
- daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba
Daně z příjmů právnických osob
- daň z příjmů právnických osob
- daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišťování životního prostředí
- poplatky za ukládání odpadů
- poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Ostatní daně a poplatky
- poplatek ze psů
- poplatek za užívání veřejného prostranství
- poplatek ze vstupného
Odvod z loterií kromě automatů
Příjmy za řidičská oprávnění
Odvody z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody od příspěvkových organizací
Příjmy z pronájmu majetku
- příjmy z pronájmu pozemků (i lesy, rybníky)
- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

20 800,00
17 000,00
2 000,00
1 800,00
18 800,00
16 800,00
2 000,00
33 799,60
3 200,00
10 820,00
7 000,00
3 820,00
480,00
250,00
180,00
50,00
200,00
360,00
3 500,00
6 600,00
98 559,60
500,00
500,00
7 444,00
1 504,00
5 940,00
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Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku
Přijaté sankční platby a vratky
Ostatní nedaňové příjmy
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 vlastních fondů a hosp. činnosti

PŘÍJMY CELKEM

902,40
992,00
338,00
55,00
41,00
1 528,00
12 300,40
27,00
973,00
1 000,00
111 860,00
14 221,40
0,00
14 221,40
2 532,00

128 613,40

Výdaje

tis. Kč

Lesní hospodářství
Turismus, cestovní ruch
Pozemní komunikace - doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Tělovýchovná činnost
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Nebytové prostory (pojištění, opravy…)
Veřejné osvětlení – provoz a údržba
Pohřebnictví
Správa nemovitostí v majetku města
Ochrana životního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa
Příspěvky občanským sdružením
Poplatky bankám
Daň z příjmů právnických osob za obec
Běžné výdaje
DY-THA rail - předfinancování
Chodník Borek + lávka pro pěší
Rozšíření křižovatky Jemnická
Rekonstrukce Palackého náměstí
PD – komunikace na Peráčku
Rezerva na místní komunikace
Kanalizace Berky z Dubé
Modernizace technologie na ČOV
Splátka 2013 – ČOV Toužín
PD - kanalizace Peráček
PD - kanalizace Na Jordánku
Zateplení přístavby ZŠ Komenského
Rekonstrukce vzduchotechniky - ŠJ
PD – Rekonstrukce, rozšíření MěKS
Studie na umístění kluziště
ZTV sídliště RD - Za školou

55,00
949,00
8 410,00
929,00
11 457,00
9 961,00
3 225,50
1 272,00
256,00
2 338,00
760,00
1 443,50
8 516,00
1 095,00
205,00
3 095,50
799,50
41 964,50
306,00
76,00
2 000,00
99 113,50
800,00
3 200,00
2 500,00
8 000,00
300,00
800,00
250,00
3 000,00
1 940,00
50,00
50,00
2 000,00
500,00
800,00
200,00
5 000,00
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Plynofikace čp. 209/V
Plynofikace čp. 211/V
Splátka 2013 - zhodnocení bytů
Smuteční síň - vzduchotechnika
Nákup nemovitostí dle potřeby
Rekonstrukce WC Kancnýřův sad
Obnovení odpočinkové lokality Tři kříže
Přístavba k DPS Dačice
Zpracování digitálních povodňových plánů
PD - přestavba čp. 1 - 5/I - komunitní centrum
ZŠ Komenského - šatní skříňky
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

800,00
800,00
250,00
100,00
1 000,00
80,00
355,00
17 000,00
300,00
733,00
357,00
51 165,00
150 278,50

Příjmy, výdaje a financování rozpočtu na rok 2013
PŘÍJMY

tis. Kč

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Převody z hospodářské činnosti
Příjmy celkem

98 559,60
12 300,40
1 000,00
14 221,40
2 532,00
128 613,40

VÝDAJE

tis. Kč

Běžné včetně
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

99 113,50
51 165,00
150 278,50

Rozdíl

tis. Kč

Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl (příjmy - výdaje) = schodek

128 613,40
150 278,50
-21 665,10

FINANCOVÁNÍ
Splátky půjček z předchozích let
Finanční prostředky z minulých let
FINANCOVÁNÍ CELKEM

tis. Kč
- 2 332,00
23 997,10
21 665,10

Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

NABÍDKA PRONÁJMU

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města a „Pravidel pro výběr nájemců
bytů v bytovém domě čp. 305/I, ul. Bratrská v Dačicích“ zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku týkající se pronájmu
uvolněného bytu č. 6., ul. Bratrská č. p. 305, Dačice I.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 2 + 0, který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 9. 1. 2013 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost
Pokoj s kuchyní
Pokoj
Předsíň
Koupelna s WC

m2
26,32
12,01
4,98
4,70

Místnost
Balkon
Sklep

m2
3,28
3,95

Celkem

55,24

Nájemné z bytu je věcně usměrňované dle platných
právních předpisů pro příslušné období, v platném znění.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2.
2013 do 31. 1. 2014.
Zájemci o pronájem bytu musí splňovat následující kritéria a podmínky: o byty se mohou ucházet občané s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech a všichni uchazeči musí být občané ČR.
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 s přílohami musí být na předtištěném
tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy
budov, č. dveří 108 nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU č. 6, Dačice
305/I“ žádost o byt s přílohami, potvrzení o bezdlužnosti
vůči městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční
odbor) a bude vybrán komisí.
Kritéria výběru:
yy průměr všech příjmů na jednoho člena domácnosti
Konečný termín pro podání žádosti:
11. 1. 2013 do 13:00 h.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, zveřejňuje
město Dačice záměr

pronajmout nebytové prostory
tj. prodejnu o ploše 32,40 m2, sklad u prodejny o ploše
16,10 m2, sklad ve věži o ploše 4,41 m2 včetně soc. zařízení
a společně užívané chodby
v Obchodním centru Antonínská 15/II v Dačicích.
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo se
k tomuto záměru vyjádřit a předložit své připomínky a nabídky,
a to písemně odboru správy budov, prostřednictvím podatelny MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice. Informace
podají pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 108, 109, nebo na tel. č. 384 401 234,
384 401 235.
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Dačice se představí na veletrzích
cestovního ruchu

Rok 2013 v Dačicích ve
znamení oslav a výročí

Nový rok teprve začal, ale mnozí si již plánují letní dovolenou. K lepší orientaci
v nabídce domácích i zahraničních destinací slouží veletrhy cestovního ruchu.

Rok 2013 bude probíhat ve znamení významných výročí, která si město
bude připomínat v průběhu celého
roku. K těm nejvýznamnějším patří 830 let od první písemné zmínky
o Dačicích, 170 let od vynálezu výroby kostkového cukru, 120 let trvání
oslaví městské muzeum a galerie,
120 let činnosti bude slavit městská
knihovna.

Město Dačice se letos představí přímou
účastí na dvou veletrzích. Od 17. do 20.
ledna 2013 budeme vystavovat ve společné expozici Jihočeského kraje a Jihočeské centrály cestovního ruchu na veletrhu Regiontour Brno a ve dnech 7. až
10. února se budeme prezentovat na 22.
ročníku veletrhu Holiday World v Praze.
Propagace města je zajištěna prostřednictvím infocentra. Pro tyto účely byla
na sklonku roku 2012 mj. vydána ucelená řada nových propagačních materiálů,
které jsou na íčku všem zájemcům zdarma k dispozici.
Ubytovatelům, kteří mají s městem
uzavřenou smlouvu o propagaci, opět

nabízíme možnost prezentace jejich
zařízení formou tištěných materiálů. Letáky je nutné dodat na odbor kultury
a cestovního ruchu do 14. ledna v případě veletrhu Regiontour a do 4. února na
Holiday World. Poskytovatelé služeb cestovního ruchu, kteří mají o navázání spolupráce v oblasti vzájemné propagace
zájem, se mohou informovat na tel. čísle
384 401 275 nebo na kultura@dacice.cz.
Regiontour Brno i Holiday World Praha
jsou velice zajímavé veletrhy, které zaujmou nejen obrovskou nabídkou turistických cílů, ale také bohatým doprovodným programem. Určitě stojí za návštěvu.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Předem vybrané střepy
informací a vzpomínek
Zprávy ze Senátu
Ne nadarmo se říká, že každému našemu dni, týdnu a natož pak roku bychom měli věnovat své vlastní osobní ohlédnutí. Přesto se mi zdá, že nás stále
častěji a stále s větším důrazem a intenzitou informují zprostředkovaně jiní.
Skoro všichni čteme noviny, posloucháme rádio, díváme se na televizi
a v poslední době nás čím dál více pohlcuje všudypřítomný internet. Všechna tato média nám nabízejí informační
zkratku a náš obraz dne, týdne či roku je
potom určen zejména událostmi, které
právě tato média ukazují, zdůrazňují, komentují či připomínají. Jedná se vlastně
o jakési předem někým vybrané střepy
z vybraného dne, týdne či roku.
Tyto střepy nebo chcete-li informace
jsme si bohužel ve většině zvykli docela
odevzdaně konzumovat a co bývá ještě
horší, jaksi automaticky si z nich často
sestavujeme a následně přijímáme za
svůj ucelený obraz o životě, který žijeme.
Máme totiž přirozenou tendenci zapomínat, že se jedná pouze o střepy, často
o střepy účelově vybrané. Takto vybrané
střepy nejsou a ani nemohou být uceleným a pravdivým obrazem života, který
žijeme. Je tomu tak například proto, že
spousta dalších jiných střepů, tedy informací, nám totiž z různých důvodů chybí.
Protože je začátek roku, dovolím si
i já Vám nabídnout několik střepů, které
jsem ve městech svého senátního obvodu v roce 2012 viděl a zachytil a které mě
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z různých důvodů zaujaly.
Viděl jsem, jak v Polné slavnostně
zpřístupnili chrám Nanebevzetí Panny
Marie, zaznamenal jsem vynikající třetí
místo Jihlavy v celosvětové „olympiádě“
měst, mám radost z úspěšné prezentace
třešťských betlémů v Praze nebo z úspěchů Brtnice v soutěži Zlatá jeřabina, těší
mě po více než dvaceti letech opravená
Štěpnická a další ulice v Telči, vnímám
úspěšné aktivity Dačic v rámci národní
sítě Zdravých měst v ČR a určitě je moc
dobře, že ve Slavonicích úspěšně dokončili rekonstrukci čistírny odpadních vod a
byla zahájena stavba Spolkového domu.
Dočetli jste samé pozitivní zprávy? Ano, četli jste správně, vybral jsem
a v jedné větě vyjmenoval samé pozitivní
střepy, samé pozitivní informace. Udělal jsem to schválně, a to proto, že dnes
a denně vidím, že nejen v našich městech, ale i obcích se mnoho věcí daří.
Svým maličkým souborem střepů a střípků z našich měst jsem to nyní na začátku roku chtěl připomenout a možná tím
i náš životní obraz alespoň trochu doplnit
a zároveň takto trochu neobvykle popřát
šťastný nový rok.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

Další výročí se týkají například prvního desetiletí trvání tzv. malého okresu či
patnácti let působení úspěšného dětského pěveckého sboru při ZUŠ Dačice.
V tomto čísle zpravodaje přinášíme na
stranách 9 – 12 kalendář akcí na rok 2013.
V únorovém čísle nabídneme čtenářům
program zaměřený na jednotlivá výročí.
Město a jeho organizace včetně zájmových spolků připravily na ROK OSLAV
sérii kulturně společenských akcí, výstav,
soutěží, besed, přednášek, vydání knihy
a nové image brožury o městě, uspořádání koncertů, burzy sběratelů baleného
cukru, poprvé bude udělena Cena města
Dačice. Od únorového čísla začne v Dačickém zpravodaji vycházet seriál věnující se známým i méně známým střípkům
z historie města.
Sledujte informace na stránkách Dačického zpravodaje, na městském webu
www.dacice.cz i na oficiálním facebookovém profilu.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Stočné v Dačicích a místních
částech
Rada města schválila cenu stočného
pro Město Dačice a místní části pro rok
2013. Z kalkulací cen stočného pro rok
2013 je patrné, že cena stočného pro
město Dačice a pro místní části zůstává
ve stejné výši jako v roce 2012, pro město Dačice a pro místní části je stanovena na 27,26 Kč bez DPH za 1 m3. Dotace
cen stočného v místních částech, které
nejsou napojeny na centrální ČOV, byla
v návrhu kalkulace snížena na 5 Kč bez
DPH. Výsledná cena stočného v místních částech (bez napojení na centrální
ČOV) pro konečného uživatele tak činí
22,26 Kč bez DPH za 1 m3. V kalkulaci
je navrhována stávající výše DPH (tedy
14 %). V případě změny výše sazby DPH
bude konečná cena upravena.

www.dacice.cz
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Ocenění dárců krve
V úterý 27. listopadu přijal starosta města Ing. Vlastimil Štěpán za přítomnosti členek místní organizace ČČK tři naše spoluobčany, kteří jsou dlouhodobými dárci krve.

Paní Milada Štolbová dosáhla 160 odběrů a byla oceněna zlatým křížem II. třídy, paní Jana Stejskalová obdržela za 120
odběrů zlatý kříž III. stupně a pan Karel
Švanda daroval krev více jak 100x.
Jmenovaným starosta poděkoval za jejich nenahraditelnou pomoc lidem a spo-

lečně s tajemníkem MěÚ Ing. Karlem Macků předal za město pamětní listy, květiny
a upomínkové dárky.
Členky ČČK složily dárcům pěknou báseň o dvou nenahraditelných tekutinách
- vodě a krvi.
Ludmila Jankůjová, útvar tajemníka

V roce 2013 bude poprvé udělena
Cena města Dačice
Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání konaném ve středu 12.
prosince 2012 pravidla pro udělování Ceny města Dačice. Cena města je zamýšlena jako prestižní ocenění, které bude udělováno podle schválených
pravidel jako projev uznání jednotlivcům či kolektivům za mimořádné počiny
ve všech oblastech společenského života města, které přispívají k jeho rozvoji
a šíření jeho dobrého jména.
Oceněna může být fyzická osoba, právnická osoba či kolektiv osob bez právní
subjektivity, které mají trvalé bydliště či
sídlo na území města Dačice. Výjimečně
může být cena udělena i osobám, které
podmínky pobytu čí sídla v době udílení
ceny nesplňují, vždy se však musí jednat
o osoby, které ve městě působily, žily
nebo se zde narodily.
Nominace na udělení Ceny města
může předložit občan s trvalým pobytem na území města, právnická osoba či
kolektiv osob se sídlem na území města,
a to písemně na adresu Rady města Dačice prostřednictvím podatelny městského úřadu. Nominace musí obsahovat
jméno, příjmení a adresu nominovaného
kandidáta nebo název právnické osoby či

označení kolektivu, kategorii, zdůvodnění nominace a jméno, příjmení a kontakt
navrhovatele. Nominaci je možné doplnit
přílohami, které ji zdůvodňují.
Vyhlášené kategorie jsou: Hospodářský rozvoj; Výchova a vzdělání; Kultura;
Sport; Jiné (např. záchrana lidského života, výrazná propagace města v celostátním či mezinárodním měřítku apod.).
Nominace na udělení Ceny města za
rok 2012 může veřejnost předkládat do
31. března 2013.
Kompletní pravidla udělování Ceny
města Dačice jsou k dispozici na webových stránkách www.dacice.cz v záložce
Cena města nebo v tištěné podobě na
Infocentru Dačice, Palackého náměstí 1.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Nové 3D kino v Dačicích
zahájí provoz v lednu
Kino a promítání filmů má v Dačicích velkou tradici. A právě na tuto
tradici se rozhodlo město Dačice
společně s MěKS Dačice navázat.

V minulých měsících proto prošel kompletní rekonstrukcí takzvaný komorní sál
v budově městského kulturního střediska, známý také pod názvem K94. Nově
bylo vybudováno celé promítací zázemí,
u kterého byly použity nejmodernější
zvukové a obrazové technologie. Díky
tomu si i v dačickém kině budete moci
vychutnat nejen klasický film ve 2D, ale
pomocí 3D brýlí také moderní 3D projekce, za kterou bylo nutné v minulosti dojíždět například do Jihlavy nebo dalších
měst. Bylo tady také nově vymalováno,
sál byl odhlučněný a zatemněný. Pro větší komfort návštěvníků byly také nainstalovány nové sedačky.
V programu našeho kina si můžete každý měsíc vybrat z pestré palety filmových
žánrů. Kromě tradiční filmové nabídky
pro vás také připravujeme pravidelná
promítání, která budou vždy zaměřena
na určitou skupinu návštěvníků a tomu
také bude uzpůsoben filmový titul a čas
projekce. Pravidelně proto v našem programu najdete například film, který je
vhodný pro vaše děti nebo filmové projekce pro seniory. A pokud patříte k náročnějším divákům, kteří si oblíbili například dokumenty, studentské nebo artové
filmy Dačického filmového klubu, pak i vy
si u nás určitě přijdete na své.
Zkušební promítání jste mohli navštívit už v prosinci, ale oficiální provoz kina
bude zahájen ve středu 9. ledna 2013
v 19 hodin slavnostním promítáním České muzikálové komedie v Peřině režiséra
F. A. Brabce, kterou uvidíte ve zmiňované
3D projekci.
Další informace o programu našeho
kina se dozvíte na plakátovacích plochách, v tisku nebo na webových stránkách www.kinodacice.cz. Na vaše připomínky a náměty se těšíme také na našem
facebooku.
Milan Krotký, 3D Kino Dačice

FOFR PŮJČKA
Registr neřešíme. Volejte!
Tel. 777 149 151, Pešek Patrik
PO - NE od 8:00 do 20:00 h
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Městská policie informuje
Údaje z ukazatele rychlosti v ul. Třída 9. května za období
od 11. 11. do 10. 12. 2012.

Celkový počet
vozidel

Překročení rychlosti
> 50

> 60

> 70 > 80 > 90 >100

Ve směru

97 133 32 406 4 287

626 113

12

0

V protisměru

121 443 55 946 13 289 2 378 381

75

13

V obou směrech 218 576 88 352 17 576 3 004 494

87

13

Podíl (%)

100,00 40,40

8,00

1,40 0,23 0,04 0,01

alkoholu v krvi, po vyšetření byl muž převezen na záchytnou
stanici v Jihlavě
yy 1x oznámení dopravního přestupku
yy 3x měření rychlosti - 8. 11. ul. Kapetova a Velký Pěčín, 9. 11.
ul. Kapetova, 20. 11. Velký Pěčín, ul. Bezručova a ul. Kapetova
yy 13x kontrola místních částí
Více informací o činnosti na internetových stránkách města
v odkazu městská policie.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

Mikulášská veselice

Informace z ukazatelů rychlosti v místních částech jsou ze
stejného období a jsou uvedeny z obou směrů dohromady.
Ukazatel Borek - celkem projelo 73 348 vozidel, tj. Ø 2 445 za
den. 55,6 % vozidel jelo více než 50 km/h, 4,3 % vozidel překročilo
rychlost 70 km/h a 10 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 97 323 vozidel, tj. Ø 3 244 za
den. 56,4 % vozidel jelo více než 50 km/h, 2,4 % vozidel překročilo
rychlost 70 km/h a 9 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Velký Pěčín - celkem projelo 190 074 vozidel,
tj. Ø 6 336 za den. 86,7 % vozidel jelo více než 50 km/h, 31,3 %
vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 1 451 vozidel jelo rychleji
než 100 km/h.

Co řešila městská policie v listopadu 2012
yy 155x řešen přestupek
yy 13x doručení písemností
yy 2x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
yy 3x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov) - provedena kontrola objektů
yy 2x kouření na místech zakázaných
yy 4x chodci - přechod na červenou
yy 1x za asistence a dohledu strážníků zajištěn odjezd občana
do azylového domu v Praze
yy 1x nalezen mrtvý pes v ul. Kapetova - zjištěn majitel, který si
psa odnesl
yy 1x majitelem odstraněno vozidlo z pozemní komunikace,
které bylo strážníky označeno jako vrak
yy 2x zjištěno záškoláctví - nahlášeno na vedení školy a 1x na
sociální odbor
yy 2x na žádost pracovnic internátu středních škol provedena
dechová zkouška u pěti studentů vracejících se z vycházky výsledky zkoušky předány vychovatelkám
yy 1x zjištěno na silnici rozsypané sklo a hlína - zajištěn úklid,
nahlášeno na SÚS
yy 1x zajištění bezpečnosti a řízení dopravy při přepravě nadměrného nákladu
yy 1x přijato oznámení, že pod mostem přes Vápovku u Penny
Marketu jsou rozbité lahve a několik lahví je naházeno ve
vodě - nahlášeno na odbor ŽP, úklid zajištěn pracovníky povodí Moravy
yy 1x odchycen pes - umístěn v sanitárním kotci na služebně MP
yy 1x přednáška v domě s pečovatelskou službou
yy 2x spolupráce s PČR - 1x dopravní nehoda, řízení dopravy do
odstranění aut, 1x pátrání po pohřešovaném muži
yy 2x nález - 1x taška s doklady a větším obnosem peněz
(6 461 Kč), vráceno majiteli, 1x recept na léky, předán majiteli
yy 2x řízení dopravy - 1x kamion v kopci na Palackého náměstí,
1x přeprava nadměrného nákladu
yy 1x spolupráce s RZS - přivoláni k opilému muži se 4,5 promile
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6. prosince se konala v Domě seniorů v Budíškovicích mikulášská veselice. K tanci hrála skupina Kalíšci. Děkujeme za pozvání, všichni jsme si to čertovsky užili.
Marie Cimbůrková a Bc. Hana Veselá za LEDAX o.p.s. Dačice

www.dacice.cz

VII. Vánoční jarmark v Dačicích
Co říci o letošním sedmém dačickém vánočním jarmarku? Že mu přálo krásné slunečné, i když mrazivé počasí a že byl rekordní. Přišlo se zatím podívat
nejvíce návštěvníků. Za odpoledne od 13 do 16 hodin celkem 1250 osob.

O druhé neděli adventní se na jarmark
dostavil také rekordní počet prodávajících
a předvádějících, plných čtyřicet. Proto
také nalezli zázemí nejen na nádvoří státního zámku a v prostorách za zámeckou
pokladnou, v I. patře muzea, ale letos poprvé i ve II. patře v historické expozici.
A tak se prodávaly perníčky, keramika,
šperky, vánoční ozdoby, svíčky, vánoční
dekorace, drátované zboží, textilie, vlněné výrobky, pletené zboží, hračky, med,
oříšky, čaje, klobásy a jiné. Děti si tradičně
malovaly perníky, ale i hrály s hračkami,
zhotovovaly korálkové hvězdičky. Tradičně se předvádělo zdobení perníků, drátování, ale i pletení z proutí, výroba vinutých perel, šperků, vyřezávání a stříhání
betlému, spřádání vlny na kolovrátku.
Na nádvoří nechyběla zvířátka v ohrádce – ovečky a kozlík, hned za nimi stál
Josef s Marií a starali se o děťátko v jesličkách. Ze Svaté rodiny jsme měli veli-

kou radost. Pro vánoční jarmark nám ji
z lípy vyřezal dačický řezbář pan Rudolf
Procházka, který se zasloužil o vznik již
tradiční Dačické řežby v Dačicích. Takže
jemu velké poděkování.
Velikánský sněhulák tentokráte nestál
na trávě jako vloni, ale konečně na sněhu, vytvářel pěknou atmosféru celému
jarmarku. Ve dvou vystoupeních zazněly
v podání mladších členů Hudby z Marsu
Revajvl vánoční koledy. Nechyběly ani
teplé nápoje pro zahřátí. Snad si každý
z návštěvníků něco z jarmarku odnesl, buď
malý dárek, nebo alespoň pěknou předvánoční náladu, a to bychom si moc přáli.
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.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Svěcení adventního věnce
V pátek 30. 11. navštívily Dům s pečovatelskou službou Ledax o. p. s. v Dačicích děti z Mateřské školy Bratská.
Jelikož se blížila první adventní neděle,
přišla paní učitelka s dětmi ze školky, aby
nám společnými silami posvětily naše
adventní věnce. Děti měly připravené
předvánoční hudební pásmo, kdy nám
přiblížily okamžiky, díky nimž slavíme vánoční svátky. Dětské úsměvy a jejich zpěv
vykouzlily příjemnou atmosféru mezi
všemi, kteří se akce zúčastnili. Bylo to velmi příjemné předvánoční dopoledne, za
které kolektiv pracovníků PS Ledax o. p. s.
děkuje všem dětem, paní učitelce a všem,
kteří se této akce zúčastnili.

Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
a Bc. Hana Veselá, sociální pracovnice

Co nového v naší
knihovně v lednu?
Slevy pro studenty a seniory, dražší upomínky! Tak by se daly ve stručnosti vyjádřit změny v ceníku služeb,
které čekají na čtenáře a uživatele
naší městské knihovny. Podmínky,
za kterých knihovna poskytuje veřejnosti knihovnické, informační
a ostatní služby upravuje v každé,
i v naší knihovně, knihovní řád.
Máme jej sice nový od roku 2011, ale
jeho příloha, kterou tvoří poplatky za
služby, se od roku 2003 nijak výrazně neměnila. Bude se měnit od 1. ledna 2013.
Změny nebudou extra dramatické, ale
budou a věříme, že ku prospěchu a že
služby knihovny bude využívat více lidí.
Takže jak? U dětí se nic zásadního nemění, roční poplatek 50 korun pro dítě
starší 7 let je beze změny. Zlevňujeme
registrační poplatky pro seniory na pouhých 100 korun za 12 měsíců, pro seniory
nad 75 let je registrace zdarma. Stejný
poplatek zaplatí studenti po předložení průkazu o studiu. Pro osoby od 16 let
bude poplatek 150 korun na 12 měsíců.
Dnešní technika umožňuje využívat
řadu vymožeností, o kterých se nám dříve nesnilo. Nejen to, že virtuální přístup
do fondu knihovny je možný přes online
katalog na webových stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale samotný
knihovní systém upozorní čtenáře, že se
blíží konec výpůjční doby a je potřeba
buď dokumenty vrátit, nebo si výpůjčky
prodloužit. Každý uživatel knihovny tyto
možnosti a služby má k dispozici a jsou
hojně využívány. Stačí mít svoje čtenářské konto v pořádku a upomínky, které
budou od Nového roku dražší, Vám mohou být ukradené.
Celý Knihovní řád i podrobný ceník
služeb je k dispozici na webových stránkách www.mkdac.cz a v knihovně.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Dačický ZVONEČEK informuje
Ve středu 5. prosince se v dačické Domovince uskutečnila již tradiční Mikulášská besídka s nadílkou. Poté si děti užily
diskotéku, kterou pro ně připravil pan
Lumír Koutný. Děkujeme! I nadále pokračují středeční schůzky členů.
Za o. s. Dačický ZVONEČEK přejeme
všem hodně zdraví a rodinné pohody
v novém roce 2013.
Jitka Denková a Ludmila Rehartová
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Co je nového na Základní škole Komenského
Mikulášská nadílka
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
:-). Vstupenka do pekla je neminula! Jiné
byly naopak odměněny pochvalným listem. Čokoládu 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 www.zsdacice.eu.

Otevřeli jsme dveře naší školy
Den otevřených dveří se v obou budovách naší školy setkal tradičně s velikým
zájmem veřejnosti. Ve čtvrtek 13. 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, vánoční jarmark, ukázky pomůcek,
demonstrační pokusy, výtvarné práce
žáků, africký koutek – prezentace centra Narovinu, jehož hlavní náplní činnosti
jsou projekty zahraniční rozvojové spolupráce a globální rozvojové výchovy.
Příspěvky z vánočního jarmarku podpoříme, prostřednictvím zmíněné organizace,
vzdělání afrických dětí. Velkým „hitem“
byla prezentace interaktivních tabulí,
počítačů a dataprojektorů zakoupených
z projektu EU peníze školám.
Děkuji všem organizátorům za vynikající práci!!
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Vybrat si správně střední školu??
Úkol věru nelehký!!
Žáci 9. ročníků navštívili ve středu 21.
listopadu areál Výstaviště v Českých Budějovicích. Prezentace středních škol
pod názvem „Vzdělání a řemeslo“ jim
představila střední školy z jiného úhlu
pohledu. Mohli tam získat nejen teoretické poznatky, ale vidět i praktické ukázky,
čemu se budou na školách učit. Návštěvu téhle výstavy považujeme za důležitý
krok při pomoci dětem v jejich nelehkém
rozhodování. Následující den absolvovali
se svými rodiči tradiční schůzku k volbě
povolání ve školní jídelně. Zde byli seznámeni se stávajícím systémem přijímacího
řízení na střední školy, možností studia
v našem okolí – pozvání přijali zástupci
blízkých středních škol.

A kulturní okénko
Žáci 6. ročníku navštívili Horácké divadlo
a zhlédli muzikál Alenka v říši za zrcadlem,

který nastudovali jihlavští divadelníci pod
taktovkou režiséra Michaela Junáška. Herecké výkony byly bezvadné! Představení
je přehlídkou krásných kostýmů, světelných efetků a zajímavých dekorací. Zaujalo nás i otočné kruhové jeviště. Doufáme,
že pro většinu žáků byla tato podívaná
nezvyklým zážitkem, který rozšířil jejich
obzory, ať již do říše bezbřehé Alenčiny
fantazie nebo divadelního umění.

Sportujeme – rádi a často
Pouze radost nám rozdává pan Stejskal, který u nás vede kroužek stolního tenisu, jeho svěřenci opět zabodovali - na
Mikulášském turnaji v SOUzas Dačice vybojoval O. Doležal vynikající první místo
v jednotlivcích. V soutěži družstev náš
tým získal krásné 2. místo. Gratulujeme!!!

A co nás ještě čeká
yy Vánoční vystoupení pro MŠ - Žáci z 1.
stupně si připraví veselý program plný
vánoční atmosféry.
yy Jak válčili husité - Žáci 5. - 9. ročníku
zhlédnou vzdělávací pořad připravený
agenturou Pernštejni na téma Husité.
yy Vystoupení v domě s pečovatelskou
službou - Žáci si připravili pestré vystoupení pro naše starší spoluobčany.
Doufáme, že jim děti přinesou předvánoční atmosféru a na tvářích vykouzlí
úsměv.
yy Vánoční besídky proběhnou ve všech
třídách naší školy 21. prosince, kdy zároveň ukončíme výuku v tomto kalendářním roce. Sejdeme se po vánočních
prázdninách 3. ledna 2013. Přejeme
všem krásné prožití vánočních svátků
a šťastné vykročení do roku 2013.
Ing. Eva Macků, ředitelka školy
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Občanské sdružení při ZŠ B. Němcové děkuje
Děkuje všem rodičům a dalším sponzorům, kteří nám jakýmkoliv způsobem
přispěli na naši činnost. Zároveň bychom
jim chtěli popřát hodně zdraví, osobní
spokojenosti i pracovních úspěchů v novém roce.
Mgr. Alena Benešová

Nové interaktivní tabule a počítače

V průběhu prosince byly na naší škole v rámci projektu Zlepšení podmínek
vzdělávání v ZŠ Dačice namontovány 3
nové interaktivní tabule. Dvě z nich budou sloužit především žákům 1. ročníku
a zbývající tabule najde uplatnění na 2.
stupni. Celkem tak mohou naši žáci využívat v současnosti „interaktivku“ ve 13
učebnách. Zároveň s novými interaktivními tabulemi bylo ve škole instalováno
23 počítačů (vyměnili jsme většinu žákovských počítačů v učebně IVT a nových,
výkonnějších počítačů se dočkaly i další
4 učebny, ve kterých používáme interaktivní tabuli nebo dataprojektor už delší
dobu). Užitečnou pomůckou bude také
vizualizér, který byl připojen k interaktivní tabuli v učebně chemie a přírodopisu.
Mgr. Bohumil Havlík

Ocenění v soutěži „Hurá na Mars“
Na konci listopadu se žáci, kteří navštěvují kroužek technický a programování,
zapojili do soutěže pořádané Hvězdárnou a planetáriem hlavního města Prahy.
Téma soutěže bylo spojeno s přistáním
robotického vozítka Curiosity na Marsu.
Naši práci jsme přihlásili do kategorie
konstrukce. Při stavbě robota jsme se
nechali hodně ovlivnit videem s ukázkou
přistání Curiosity na Marsu. Ti, co přímo
nestavěli robota, vymýšleli a sepisovali
vše, co by měl umět. Našeho robota jsme
nazvali MALEDAR. Název jsme složili
z počátečních písmen slov: Mars, LEGO,
Dačice, robot. Ke stavbě jsme použili
stavebnice LEGO MINDSTORMS Education. Robot MALEDAR je postaven jako
šestikolka, která má poháněný přední pár
kol. Pohon čtyř interaktivních motorů řídí
dvě inteligentní kostky, malé počítače,
ke kterým jsou připojena tři světla a pět
různých senzorů. Výsledek soutěže jsme
se dozvěděli 10. prosince. Náš robot byl
oceněn cenou poroty.
Mgr. Pavel Janda
a členové kroužku mladých techniků

Projekt Vánoce a Den otevřených
dveří
Ve čtvrtek 13. prosince dýchla na všechny žáky i učitele na prvním stupni atmosféra blížících se Vánoc. Při projektovém
dni vyráběli žáci pod vedením svých
učitelek předměty s vánoční tématikou.
Nakonec si všichni zazpívali koledy u nazdobeného stromečku. O den později
napodobili své mladší spolužáky i žáci 2.
stupně. Také oni měli svůj vánoční projektový den. Každý si předem mohl vybrat,
jaké z deseti vánočních dílen se bude
účastnit. Žáci vyráběli věnce a svícny
z chvojí, vánoční přání, svíčky z včelího vosku, dřevěné svícny a modelovali figurky
do betlému. Mimochodem školní betlém
se nám krásně rozrůstá! Někteří odvážlivci
se pustili do pečení vánočního cukroví, jiní
krásně ozdobili vánoční stromek a další se
vydali do lesa obdarovat nějakým tím pamlskem lesní zvěř. Asi nejvíce pozornosti
si vysloužily členky taneční skupiny, které
nacvičily taneční vystoupení nesoucí se
v duchu známé vánoční televizní reklamy
„Já nemusím, já už ho vidím…“.
Po pátečním projektu Vánoce následoval v odpoledních hodinách Den otevřených dveří. Návštěvnící mohli mimo jiné
zhlédnout pohádkové představení školní
družiny Kouzelné Vánoce nebo divadelní
kus v cimrmanovském duchu Vondráčkova studna, který secvičili členové školního dramatického kroužku Fajny kolektif.
Ve třídách si bylo možné vyzkoušet interaktivní tabule, obdivovat roboty, které
postavili a naprogramovali žáci navštěvující kroužek technický a programování
nebo za přítomnosti členů kroužku Glo-

be například mikroskopem prozkoumat
drobné vodní organismy. V učebně IVT
zase předváděli žáci, jak jsou výborní
v psaní na klávesnici.
Věříme, že se všem návštěvníkům u nás
ve škole líbilo. A za rok na shledanou!
Mgr. Bohumil Šuhaj

Úspěšná volejbalová série deváťaček
Když 21. listopadu zvítězilo družstvo dívek z IX. B ve volejbalovém turnaji žákyň
2. stupně naší základní školy a nižšího
gymnázia a když tato děvčata přijala pozvání na turnaj vyššího gymnázia, pořádaný 27. listopadu, netušil nikdo, co se bude
příště odehrávat. Navzdory tomu, že byly
nejmladší, přehrály všechna družstva
středoškolaček a opět zvítězily. Po druhém vítězství jim byla nabídnuta i účast
na turnaji středních škol O hrnec zlaťáků,
který pořádalo zdejší gymnázium 5. prosince. Dívky s nadšením souhlasily. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev. Jejich soupeřkami byla dvě družstva dívek z dačického
gymnázia a družstvo dívek z Třebíče. Ve
své skupině obsadily naše deváťačky 2.
místo. Ve finále prohrály s družstvem GOB
a SOŠ Telč a porazily družstvo ze SŠTO Dačice. Tím si vybojovaly 3. místo. Zároveň
získaly pozvání na turnaj do Telče, který
se uskuteční příští rok v březnu.
Tahle parta složená z Moniky Antoňů,
Adély Ježkové, Kateřiny Jindrové, Veroniky
Račické, Adély Šebestové, Šárky Tříleté a
Mariky Valenové se věnuje volejbalu dost
intenzivně a také je to na jejich výkonu
znát. Dívkám blahopřejeme, držíme jim
pěsti a přejeme úspěch v dalších turnajích.
Mgr. A. Benešová a Mgr. M. Urbánková
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Podrobnější informace o škole na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2013/2014 připravuje
naše škola otevření jedné třídy čtyřletého gymnázia pro 30 žáků. Čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením (obor
79 – 41 –K/41) je určeno absolventům
9. tříd základních škol. Uchazeči, jejichž
prospěchový průměr v posledních třech
klasifikačních obdobích na 2. stupni základní školy před odevzdáním přihlášky
ke vzdělávání není větší než 1,5, budou
přijati ke vzdělávání bez přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči vykonají přijímací
zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Informace pro žáky 5. tříd
Ve školním roce 2013/2014 připravuje
naše škola otevření jedné třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků. Osmileté
gymnázium se všeobecným zaměřením
(obor 79 – 41 –K/81) je určeno žákům 5.
tříd základních škol. Uchazeči, jejichž
prospěchový průměr v posledních třech
klasifikačních obdobích na 1. stupni základní školy před odevzdáním přihlášky
ke vzdělávání je menší než 1,25, budou
přijati ke vzdělávání bez přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči vykonají přijímací
zkoušku z českého jazyka a matematiky.
V příštím školním roce pokračuje projekt „Prima on-line“. V rámci tohoto projektu získají všichni budoucí žáci primy
netbook Lenovo nebo tablet iPad zdarma.
PaedDr. Aleš Morávek

První rok G-ONE
V prosinci oslavila první narozeniny
internetová televize Gymnázia Dačice
s názvem G-ONE. Její současná podoba
vznikla na začátku září 2011 a za tu dobu
bylo vytvořeno přes 130 videopořadů,
mapujících život školy i jejích studentů,
které mají v současnosti celkem asi 39 tisíc
zhlédnutí. Na tvorbě těchto videosnímků
se stabilně podílí kolem deseti studentů,
které nárazově doplňují další zájemci,
takže práci s kamerou či mikrofonem si
jich na místním gymnáziu vyzkoušelo už

více než čtyřicet. Celou tvorbu televize je
možno zhlédnout na webu www.g-one.tv.
Ale pozor, pokud byste si chtěli projít celou tvorbu najednou, zabralo by vám to
více něž 12 hodin. A taková perlička na
závěr: statisticky nám vychází minuta vysílání na hodinu natáčení, úprav a stříhání.
Mgr. Karel Tobolka

Den otevřených dveří na gymnáziu
Tradiční „Den otevřených dveří“ našeho gymnázia se letos konal poprvé
v netradičním čase od 8 do 17 hodin, a to
v pátek 7. prosince. Jeho dopolední část
se uskutečnila za plného provozu školy,
a návštěvníci tak mohli přímo vstupovat
do učeben, kde probíhalo vyučování.
Této možnosti využili především žáci 9.
tříd základních škol z Dačic, Jemnice, Starého Hobzí, Nové Říše, Kunžaku apod.,
kteří se zajímali o možnost vzdělávání na
čtyřletém gymnáziu. Potěšilo nás, že se
jim prostředí a vybavenost školy líbily, zaujaly je moderní formy výuky s využitím
netbooků a tabletů a že jejich porovnání
naší školy s gymnázii v okolí vyznělo příznivě pro nás.
Odpolední část byla zahájena malou
slavností, prvními narozeninami školní
internetové televize G-ONE, za přítom-

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl volejbalu
12. 1. 2013 - Turnaj smíšených družstev, konání v hale SŠTO Dačice
Oddíl kuželek:
5.1. – 12.1. 2013 - memoriál Ladislava Juráska na 100 hodů dorážky
Datum

Čas

Kategorie

Družstva

12. 1.

10:00

II. liga ženy

Dačice - Chýnov

20. 1.

10:00 I. liga dorostu Dačice A - Sezimovo Ústí, Dačice B - Kamenice n/L

18

nosti starosty města Dačic, pana Ing.
Vlastimila Štěpána, a radních, pana Bc.
Víta Svobody a pana Ing. Richarda Tůmy.
Nechyběl krásný narozeninový dort připravený žáky SOUzas v Dačicích a hlavní
dárek, nový informační bod, který zahájil
svůj zkušební provoz na chodbě školy a v
nejbližších dnech nastoupí svou cestu po
různých místech našeho regionu. Zájemci
tak budou mít možnost dovědět se více o
aktuálním dění na gymnáziu. Poděkování
za celoroční časově velmi náročnou práci patří početnému týmu studentů školy
pod vedením pana učitele Mgr. Karla Tobolky. Do dalšího období přejeme školní
televizi dostatek šikovných a pracovitých
tvůrců a těšíme se na další reportáže.
Páteční odpoledne využili k návštěvě
školy především žáci pátých tříd základních škol, kteří se většinou v doprovodu
svých rodičů přišli informovat o možnosti vzdělávat se v osmiletém gymnáziu.
Kromě nich jsme se ve škole setkali také
s absolventy z minulých let. Vyučující
a průvodci z řad žáků školy ochotně odpovídali na celou řadu nejrůznějších dotazů. Návštěvníci se seznámili s vybavením
učeben, ukázkami přijímacích zkoušek,
materiály k nové maturitě, zhlédli ukázky
výuky s využitím digitálních technologií,
byli seznámeni s informačním systémem
školy pro rodiče žáků a povzbuzovali hráče při turnaji ve florbalu.
Podle informace žáků, kteří zajišťovali doprovod návštěvníků školou, nás za
celý den navštívilo asi 150 osob. Věříme,
že se jim v naší škole líbilo. Těm, kteří by
nás rádi navštívili a termín letošního „Dne
otevřených dveří“ se jim nehodil, připomínáme, že je možné si pro individuální
prohlídku školy dohodnout termín jiný.
PaedDr. Aleš Morávek
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Rekonstrukce šaten TJ Centropen

Přebor ČR mladších
žáků v judo

Ve čtvrtek 29. 11. 2012 proběhla v odpoledních hodinách prohlídka zrekonstruovaných šaten volejbalového a tenisového oddílu TJ Centropen Dačice za
účasti zástupce Města DAČICE Ing. Bartoška, členů výkonného výboru TJ a zástupců firem, které se na této rekonstrukci podílely.
Jednalo se zejména o firmu NPV stavební společnost Dačice, vedenou p. Plucarem, která prováděla stavební práce
včetně oplocení, firmu SETO Dačice, vedenou Ing. Antoňů, která prováděla opravu
odpadní kanalizace a elektropráce a firmu
NB Top s. r. o. Třebětice pod vedením pana
Nehyby, která provedla vnitřní vodorozvody včetně nového přívodu pitné vody.
Do demoličních prací uvnitř objektu
se kromě žáků SOUzas Dačice uč. oboru zedník zapojili brigádnickou činností
členové volejbalového oddílu, zejména
dorostenci. Na těchto pracích a snížení
podlah včetně izolací, odkopání – odvětrání vně budovy, nátěrů střechy a dalších
činností, odpracovali tito členové TJ více
než 600 brigádnických hodin. Tato akce,
kromě kanalizace a el. přípojky, proběhla
v rekordně krátké době – 3 měsíce.
Bylo nutné počkat na úspěšnost dotací
z Jihočeského kraje ve výši 200 000 Kč,
které rekonstrukci prakticky odstartovaly
a na příspěvek Města Dačice na tuto stavbu v zázračné výši 500 000 Kč, který rada

města a zastupitelstvo v září schválilo.
Tímto ještě jednou, jménem celé TJ, děkuji. Tyto peníze přerozdělila Rada Města
Dačice dle novely zákona 202/1990 Sb.
o rozdělení výtěžků z loterijních a sázkových her, určených pro sportovní činnost.
Chtěl bych uklidnit občany, že tato částka
nešla z rozpočtu města.
Nebýt této podstatné podpory, celá
budova bývalé noclehárny by se postupně za podpory některých individualit
změnila v rujnu. Tělovýchova na tak vysokou rekonstrukci zkrátka nemá peníze.
K dokončení celé stavby zbývá provést
v příštím roce opravu fasády a ještě některé zkrášlující terénní úpravy. Výhledově budou tyto prostory (dvě šatny se
sociálním zařízením, klubovna s malou
kuchyňkou a prostor na kola) sloužit,
zejména o hlavních prázdninách, kdy
oddíly nemají soutěže, jako turistická
noclehárna pro nenáročnou sportovní
veřejnost.
Vladislav Říha,
předseda TJ Centropen Dačice

Ekologická likvidace autovraků
Chelčického 260
Moravské Budějovice
676 02

Tel.: 568 422 712, mobil: 602 723 721, 724 571 496, 606 638 589
mail: ferrum@ferrum-mb.cz

Váš autovrak si vyzvedneme u Vás doma ZDARMA.
Doklad o ekologické likvidaci vystavíme obratem.

Jsme připraveni
Vaše auto
vykoupit na
náhradní díly
až za 20.000,- Kč
Mob: 606 638 589,725 870 061
Vlastníme povolení krajského úřadu kraje Vysočina.

www.ferrum-mb.cz

V sobotu 1. 12. 2012 se v Ostravě konal Přebor ČR mladších žáků v judo.
Za Sokol Centropen Dačice startovali
dva závodníci a jedna závodnice, kteří se v průběhu roku kvalifikovali na
tento přebor ve čtyřech pohárových
turnajích.

Při účasti více jak 200 závodníků z celé
ČR se dačičtí neztratili, a i když dovezli
pouze jednu medaili, již tento start na
Přeboru ČR je úspěchem. Ve váhové kategorii do 57 kg mladších žaček se snažila Martina Lovětínská vybojovat jednu‚
z medailí, avšak jenom ta snaha nestačila,
a tak se umístila na 5. místě.
Ve váze do 50 kg kategorie mladších
žáků se rovněž nepodařilo Danielu Hrůzovi vystoupit na stupínek pro jednu
z medailí, ovšem předvedený výkon a 7.
místo na Přeboru ČR lze hodnotit kladně. Navíc má Dan ještě možnost v této
kategorii v příštím roce ukázat, že to
s judem umí.
Ve váze +60 kg pro dačické judo dovezl Jakub Bártů bronzovou medaili. Je to
v roce 2012 druhá, avšak zároveň poslední medaile z Mistrovství a Přeboru ČR za
rok 2012. Blahopřejeme Kubíkovi a všem
dačickým judistům děkujeme za letošní
reprezentaci oddílu a města a budeme
držet palce do nové sezóny v příštím roce.
Milan Kubeš,
starosta TJ Sokol Centropen Dačice
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko Program 3D Kina Dačice
12. ledna, sobota, hlavní sál MěKS
MYSLIVECKÝ PLES
Pořádá Myslivecké sdružení „Háj“ Dolní
Němčice.
8. února, pátek, hlavní sál MěKS
MATURITNÍ PLES
Pořádá Oktáva Gymnázia Dačice.
16. února, sobota, hlavní sál MěKS
HASIČSKÝ BÁL
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Dačice.

3D Kino Dačice - NOVĚ!!!
Palackého nám. 4, Dačice
tel. 384 401 277, www.kinodacice.cz
e-mail: kinodacice@mail.com
Vstupenky na všechna představení do
3D Kina Dačice si můžete zakoupit osobně 60 minut před začátkem projekce na
pokladně kina, v předprodeji v MěKS a v
Infocentru Dačice. Možná je i on-line rezervace na adrese www.kinodacice.cz.

9. ledna, středa, 19:00 h, vstupné 80 Kč
V PEŘINĚ, muzikálová komedie, 3D
11. a 13. ledna, pátek a neděle, 19:00 h,
vstupné 140 Kč
HOBIT - neočekávaná cesta, fantasy, 3D
16. ledna, středa, 10:00 h, vstupné 50 Kč
LÁSKA JE LÁSKA, komedie
18. ledna, pátek, 19:00 h, vstupné 100 Kč
SKYFALL, akční
20. ledna, neděle, 19:00 h, vstupné 70 Kč
OBČAN K, dokument
23. ledna, středa, 19:00 h, vstupné 80 Kč
TWILIGHT SÁGA ROZBŘESK 2. ČÁST,
drama
25. ledna, pátek, 19:00 h, vstupné 80 Kč
SVATÁ ČTVEŘICE,
jemná milostná komedie
27. ledna, neděle, 10:00 h, vstupné 130 Kč
DOBA LEDOVÁ 4 - země v pohybu,
animovaný film, 3D

SPORTCENTRUM ROCKHILL
BAR A RESTAURACE

30. ledna, středa, 19:00 h, vstupné 80 Kč
LADÍME, hudební komedie,
přístupno od 12 let

Městské muzeum a galerie
20. ledna až 28. února
Rožmberkové a naše společná historie
Putovní českorakouská výstava pořádaná v roce 2012 k působení významného šlechtického rodu v jižních Čechách
a na některých místech Rakouska.

ZUBNÍ POHOTOVOST 2013
Leden:
5. - 6. MUDr. Matoušková
12. - 13. MUDr. Musilová
19. - 20. MUDr. Skokanová
26. - 27. MUDr. Soukupová
Únor:
2. - 3. MUDr. Lacinová
9. - 10. MUDr. Wlodková
16. - 17. MUDr. Lovětínský
23. - 24. MUDr. Matoušková
Aktualizace služeb na www.dacice.cz.

na telefonu. Rezervace je možná pouze na 1 hodinu
a 1 dráhu.

Akce na Malibu s Colou a Malibu se smetánkou!
Přicházíme s nabídkou pro všechny maminky
Oba drinky nabízíme
(ale i tatínky) s malými dětmi, které/kteří jsou
o víkendu 18.-20.1.2013 za super cenu 31 Kč.
na mateřské a občas se doma samy/i nudí.
1.-3.2.2013 bowling zdarma!
Každé úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin u nás
O víkendu od 1.2. do 3.2.2013 nabízíme opět
v Rockhillu bude probíhat NEORGANIZOVANÉ
bowling zdarma! Nutná je předchozí rezervace
odpoledne, určené právě Vám. Co nabízíme?
na baru sportcentra nebo na telefonu. Rezervace je
Příjemné nekuřácké prostředí, vnitřní dětský koutek
možná pouze na 1 hodinu a 1 dráhu.
s novými hračkami, skluzavku, dětský stoleček se
židličkami, omalovánky, voskovky a pastelky,
TĚLOCVIČNA
velkoplošný projektor pro promítání pohádek,
Aktuální nabídka cvičení:
dětský jídelní lístek, k zapůjčení stolní hry, atd.
Cvičení na míčích, Fitbox, Jóga, Jumping, Pilates,
Až do odvolání nabízíme dopolední squash
Taekwondo, Tai chi
za bezkonkureční cenu 140 Kč/hodinu!
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz
Lednová akce na Becherovku Lemond!
sportcentrumdacice@seznam.cz
Panák za krásných 28 Kč!
+420 384 971 440
Platí od 11.1. do 13.1.2013.
Při útratě nad 1000 Kč získáváte hodinu
bowlingu zdarma!
V lednu nabízíme pondělní bowling zdarma.
Nutná je předchozí rezervace buď na baru nebo
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Najdete nás na adrese:
Sportcentrum na skále, s.r.o.
Jemnická 305 (směr Tři kříže), 380 01 Dačice

