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Rok 2013 v Dačicích? Ve znamení výročí

Tak jako v předešlých letech plánuje DSO Mikroregion Dačicko zrealizovat v roce 2013 několik společných projektů. V letošním roce se
chystáme uskutečnit 3 projekty.
Na jejich podporu byly zpracovány
žádosti o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Jihočeského kraje v roce 2013
(dotační titul 7 - Integrované projekty
venkovských mikroregionů a dotační
titul 6 - Podpora činnosti mikroregionu
a školy obnovy venkova).
První z projektů, který bychom chtěli
v letošním roce zrealizovat, je zaměřen
na opravu sakrálních památek na území
našeho regionu. Pro tento společný projekt jsme se rozhodli především z toho
důvodu, že velké množství drobných sakrálních památek je již delší dobu ve špatném stavu. Jejich opravou bychom chtěli
zvýšit atraktivitu našeho regionu, a to jak
pro místní občany, tak pro turisty navštěvující náš kraj. V rámci tohoto projektu
plánujeme opravit celkem 31 sakrálních
památek v 16 členských obcích mikroregionu. Konkrétně plánujeme opravit patnáct křížů, dvanáct kapliček, jednu zvoničku, dvoje boží muka a jednu sochu.
V rámci druhého projektu bychom
chtěli zřídit nové webové stránky mikroregionu, jelikož stávající jsou již nevyhovující. Nový web bychom chtěli
naplnit větším množstvím informací
o jednotlivých obcích mikroregionu,
velkým množstvím aktuálních fotografií
a samozřejmě dalšími doplňujícími funkcemi, které současnému webu scházejí.
Poslední projekt bude zaměřen na tvorbu nové propagační brožury o mikroregionu. Brožura bude obsahovat především základní informace o našem regionu, mapu regionu, informace o jednotlivých obcích, aktuální fotografie, kontakty
atd. Tuto novou brožuru bychom chtěli
využít především pro prezentaci regionu např. na veletrzích cestovního ruchu
a v infocentrech.
Bc. M. Hlavová, manažer mikroregionu

Každý rok je z pohledu života v našem
městě něčím zvláštní, specifický. Každý
nás něčím zaujme. Rok 2013, který máme
před sebou, se vyznačuje řadou výročí.
Dovolím si jich několik jmenovat: 830
let od první písemné zmínky o Dačicích
(1183), 170 let od vyrobení první kostky
cukru na světě (1843), 120 let od založení
muzea ve městě a stejně dlouho od založení veřejné knihovny (1893).
Antoine de Saint-Exupéry prohlásil, že
kultura je založena na tom, co se od lidí
vyžaduje, ne na tom, co se jim poskytuje.
Město se své závazky a povinnosti snaží ze všech sil plnit, proto na tato výročí
nezapomíná a společně s příspěvkovými
organizacemi je zařazuje do kulturního kalendáře. Pracovníci kultury potom
navrhují scénáře k oslavám, které si tyto
události jistě zaslouží.
Dále je na řadě kulturní komise, ve které
je zastoupeno nejvyšší vedení města. Posuzuje se finanční náročnost, organizační
schopnosti a možnosti města. Jedním
z nejdůležitějších kroků zůstává zajištění
finančních zdrojů. Zásadní je skladba rozpočtu, který město dopředu staví tak, aby
Dačicím zajistilo kvalitní kulturní život.
Rozpočet by však všechny tyto potřeby
nepokryl. Proto je zapotřebí využít dostupné grantové tituly. Jednou z takových
možností jsou společné projekty se zahraničními partnery. Naše město má přeshra-

niční spolupráci s rakouskými a švýcarskými přáteli, například s rakouským městem
Groβ-Siegharts. Abychom mohli čerpat ze
společného projektu, je zapotřebí spolupráce obou měst. První pracovní setkání
již proběhlo při pozvání na novoroční
koncert, který se konal 1. ledna roku 2013
v Groβ-Sieghartsu. Na oplátku nás zase rakouští přátelé poctili návštěvou koncertu
dechového orchestru na Základní umělecké škole v Dačicích. V jednání je rovněž
návštěva ve městě Langau.
Všechna tato setkání mají kromě společenského zadání i charakter vzájemného
dojednávání společných projektů. Věřím,
že se nám naše představy v oblasti kultury podaří naplnit a že budeme nakonec
všichni spokojeni.
A závěrem ještě malý dodatek. V době,
kdy Vám píši tento článek, ještě nebyl
známý výsledek volby našeho prezidenta. Pevně věřím, že jste se rozhodli správně a vybrali jste nejkvalitnějšího kandidáta. Sázím na zdravý český selský rozum.
Myslím si, že kvalitu kandidáta určuje
jeho minulost, přítomnost a vize do budoucnosti. Nejhorší alternativa by byla,
kdyby nám prezidenta vybrala média
a vysoce kvalitní PR agentury. Ty bohužel
mohou mít na konečné rozhodnutí zcela
zásadní vliv.
Vlastimil Štěpán,
starosta
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INFORMACE Z RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/radnice/samosprava

POZVÁNKA
Zastupitelstvo města Dačice
se sejde na svém 17. zasedání
13. února 2013
v sále MěKS Dačice

Rada města
na své 57. schůzi konané 19. 12.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření číslo
25/2012 v těchto objemech: příjmy
296,68 tis. Kč, výdaje -2.045,22 tis. Kč,
rozdíl 2.341,90 tis. Kč
yy schválila pronájem pozemků v obci
a k. ú. Dačice o celkové výměře 6 503 m2
v bývalém areálu společnosti STAVCENT společnosti MONSTAKO s. r. o. za
29.263,50 Kč bez DPH.
yy schválila použití rezervního fondu
Školní jídelny Dačice na opravu konvektomatu v případě, že na tuto opravu nebude dostatek prostředků v roz-

počtu školní jídelny
yy schválila navýšení použití rezervního fondu MěKS Dačice v roce 2012
o částku 15.000,-- Kč na pokrytí nákladů souvisejících s dokončovacími pracemi v prostorách digitálního kina

na své 58. schůzi konané 9. 1.
2013 mimo jiné:
yy schválila závazné ukazatele rozpočtu
pro rok 2013 pro příspěvkové organizace ve školství a v kultuře
yy schválila vyhlášení výběrového řízení
na poskytnutí dlouhodobého úvěru
ve výši 23.340 mil. Kč
yy schválila uvolnění skladových zásob ve výši 17.179,-- Kč pro propagaci
města na veletrzích cestovního ruchu
Regiontour v Brně a Holiday World
v Praze
yy schválila několik smluv se společností E.ON Distribuce České Budějovice
o zřízení věcného břemene pro kabelové vedení nízkého napětí a nového
vedení plynovodního potrubí

Podpora výměny domovních
olověných rozvodů v roce 2013
Ještě asi pět procent domů v České republice má olověné vnitřní rozvody vody. Olovo, které se z nich do
pitné vody uvolňuje, je přitom nebezpečné především pro děti a jejich
vyvíjející se nervový systém.
I když lze obsah olova snížit např. odpouštěním vody, nejjistější způsob, jak se
tomuto riziku vyhnout, je nevyhovující
rozvody vyměnit za nové, nezávadné.
Ministerstvo pro místní rozvoj proto
vyhlásilo „Podpůrný program na odstranění olověných rozvodů pitné vody
v nemovitostech (stavbách pro bydlení)“.
Podmínky pro udělení dotace a další informace lze nalézt na webových stránkách ministerstva www.mmr.cz. Dotace
je poskytována fyzickým i právnickým
osobám, a to v maximální výši 20 tis. Kč
na jednu bytovou jednotku. Lhůta pro
doručení žádosti vyprší 15. února 2013.
Bc. L. Zimmelová, ČEVAK a.s., Č. Budějovice

Uzávěrka 3. čísla Dačického
zpravodaje je 15. února 2013.

V kostce...
Vážení spoluobčané a už tu máme únor. V tomto roce budeme slavit několik významných výročí spojených s naším
městem. První je nejdůležitější - 830 let města Dačic. Druhé, také důležité, je 170. výročí první kostky cukru na světě.
Dále 120 let muzea a mnoho dalších výročí.
¡ K těmto výročím je v letošním roce
připraven bohatý kulturní a společenský
program. V přehledu kulturních akcí jsou
naplánovány již tradiční a osvědčené
„značky“, ale i některé nové, od kterých
si slibujeme zpestření a rozšíření nabídky. Vyberu tedy některé nové a věřím, že
vás zaujmou. První jsou farmářské trhy.
Projekt vedený snahou podpořit místní
výrobce a pěstitele. Věřím, že to rozšíří
nabídku čerstvých surovin a přinese zase
novou atmosféru do centra města.
¡ Dačická řežba je povedená akce a má
již své stálé příznivce. Doufáme, že si je získá i úplně nová akce Kovářské dny na železnici. Je realizovaná v rámci projektu DYTHA rail. Věřím, že z rukou mistrů kovářského řemesla vzniknou zajímavé výtvory.
¡ Úplnou novinkou je tzv. Noc kostelů. Bude to velmi poutavá akce spojená
s vyprávěním o zajímavostech dačických
kostelů i hudbou. Bude to příležitost k navštívení kostelů a k možnosti zažít a vidět
je úplně jinak než jsme mnohdy zvyklí.
¡ Do oslav města se aktivně zapojují
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různá občanská sdružení a neziskové organizace. Je to moc dobře a patří jim za
to díky. Je skvělé, že z vlastních sil dokážeme připravit bohatý program a pobavit lidi kolem nás. Kulturní program bude
nabitý a plný zajímavých akcí. Těším se,
že se na nich budeme potkávat a společně tak slavit tato významná výročí.
¡ Jak jste patrně zaznamenali, letošní rok se nese v duchu zdražování. Také
mne netěší, když rostou náklady na chod
domácnosti. Prostě mě to štve. Bohužel,
vzhledem k rostoucím cenám energií,
DPH atd., je to realita dnešních dnů. Podařilo se nám dojednat, že v letošním
roce se nezvyšují náklady na stočné. Cena
vodného se mírně zvýší. Také zastupitelstvo města schválilo zvýšení poplatků
za likvidaci komunálního odpadu. Schválená cena odpovídá reálným nákladům
a v porovnání s okolními městy stejné velikosti je náš poplatek spíš nižší. Rád bych
se v této souvislosti zmínil o třídění druhotných surovin. Při kalkulaci ceny likvidace komunálního odpadu jsme od ná-

kladů odečetli příjem města za vytříděný
odpad. Není to malá částka. Náklady jsou
nyní cca 616 Kč na obyvatele. Peníze
za vytříděný odpad je ponížily na 570 Kč
na obyvatele. Proto Vás prosím o podporu a těším se, že budeme aktivně třídit
odpad v co největší míře. To bude mít
jednak pozitivní dopad na životní prostředí a současně i na „naši kapsu“.
¡ Ještě jedna pozitivní zpráva. Rada
města vyhlásila grantový program Volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky
2013 - 2015. Myslím, že naše město je jak
do výše příspěvku, tak formy víceletého
financování ojedinělé a u této dobré praxe zůstaneme. Je důležité podporovat
smysluplnou práci s mládeží, protože
to je nejlepší prevence sociálně patologického chování. Využijte široké palety
zájmových kroužků, ať si děti rozšiřují dovednosti a mají hezké zážitky.
Protože jak řekl Henry Fielding: „Když
děti nedělají nic, dělají neplechu“.
Jan Bartošek, místostarosta
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 15. prosince 2012 přivítal místostarosta Ing. Jan Bartošek společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni Městského úřadu
Dačice nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Mikuláš Vacek, Matěj Mochar, František Šiller, Vojtěch Prokop, Lucie
Pospíchalová, Martin Vrba a Stanislav Kelbler.

Rok 2012 na dačické matrice
V roce 2012 se v Dačicích, část Bílkov, narodilo doma jedno dítě. Narozením v porodnicích získalo město Dačice a jeho
místní části celkem 86 nových občánků, což je o 8 více než v roce 2011 a jen o 2 více ve srovnání s rokem 2010. Z celkového počtu narozených dětí jsou 54 chlapci a jen 32 holčičky. V jednom případě se narodila dvojčata, chlapci.
Naši noví občánci spatřili světlo světa
v Jindřichově Hradci (26), v Jihlavě (17), v
Třebíči (27), ale i v Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově (vždy
2), dále v Jičíně, v Praze 2, 4 a 8 a ve Velké
Británii. Prvním občánkem roku 2012 byl
Dominik Venuta, který se narodil v Třebíči.
Pomyslný žebříček oblíbenosti jmen
vede u chlapců Petr (5x), druhou příčku
obsadil David (4x), o třetí místo se dělí
Jakub s Matějem a Matyášem (3x), bramborovou medaili získali Adam, Dominik,
Martin, Mikuláš a Tadeáš (2x ). V Dačicích
slyší chlapečci i na jména Antonín, Damián, Damien, František, Filip, Jan, Jaroslav,
Jiří, Jonáš, Krystof Stephen, Kryštof, Lukáš, Maxmilian, Metoděj, Michal, Miloslav,
Ondřej, Prokop, Radim, Robin, Stanislav,
Šimon, Viktor, Vilém, Vojtěch a Zdeněk.
Mezi dívčími jmény je nejoblíbenější Eliška (3x), o druhé místo se dělí Anna,
Klára a Natálie (2x). Rodiče v Dačicích dali
svým holčičkám i jména Adéla, Adina, Alžběta, Amálie, Aneta, Andrea, Dorota, Ema,
Elen, Chiara Sophia, Jolana, Julie, Karolína,
Laura, Lucie, Martina, Monika, Nella, Nikola, Petra, Simona, Sophie Nella a Zoe.
Obřadu vítání občánků, který koná
městský úřad, se zúčastnilo celkem 67 dětí.
V knize úmrtí jsou provedeny celkem
103 zápisy. Z tohoto počtu bylo 45 mužů
a 58 žen. Občanů Dačic se týkalo 39 zápisů.
Do knihy manželství bylo v roce 2012
zapsáno 66 sňatků, když v roce 2011 a
2010 jich bylo 67, v roce 2009 dokonce 68.

Zajímavou skutečností roku 2012 je,
že souhlasným prohlášením rodičů bylo
určeno otcovství k 73 dětem, narozeným
mimo manželství.
Z celkového počtu manželství, uzavřených v roce 2012 v Dačicích, byl ve 41
případě alespoň jeden ze snoubenců občanem našeho města.
V obřadní síni městského úřadu se
konalo 27 svatebních obřadů, 17 párů
přijalo svátost manželskou v církevních
objektech, z toho v 15 případech v kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním
Vydří. Státní zámek v Dačicích si vybralo za místo nastoupení společné cesty
životem 13 párů, v zámeckém parku se
nechalo oddat 6 dvojic, 2 páry si vybraly
muzejní kapli a v jednom případě se sňatek konal v dačické nemocnici. 40 ženichů
vstupovalo do manželství poprvé, 20 jich
mělo se sňatkem opakovanou zkušenost,
u nevěst proběhl opakovaný obřad v 16
případech a 50 nevěst vyslovilo svatební
„ano“ poprvé.
Nejmladšímu ženichovi byly 22 roky,
nejmladší nevěsta byla 19ti letá. Nejstarší
muž, který se v Dačicích oženil, se dožil již
81 roku, jeho nevěstě bylo 78 let. Ženich
byl starší ve 49 případech a 9 nevěst bylo
starších než jejich partner. V 8 párech byli
snoubenci stejně staří.
Největší věkový rozdíl mezi snoubenci
byl 21 rok, o něž byl muž starší než jeho
nastávající a jedna nevěsta pojala za
manžela muže o 16 let mladšího. Muži

vstupovali do manželství nejčastěji ve
věku 26 let (8x), nevěsty se nejčastěji vdávaly ve 25 letech (také 8x).
V Dačicích se v loňském roce provdala
jedna občanka Velké Británie a jedna občanka Rumunska.
Eva Chňoupková, správní oddělení

Blahopřání do Velkého Pěčína

Dne 15. prosince 2012 oslavila 80. narozeniny rodačka z Velkého Pěčína paní
Marie Neužilová. Po celý život pracovala
v ZNZ Telč v Černíči. Má tři děti, pět vnoučat a tři pravnoučata. V tomto rodinném kruhu letos oslavila také 57. výročí
sňatku se svým manželem Miroslavem.
S přáním do dalších let se za obec připojil i pan Luboš Navrátil a paní Eva
Chňoupková z matriky Dačice. Ještě jednou hodně zdraví a štěstí do dalších let.
J. Hroudová, kronikářka V. Pěčína

3

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 2/2013

Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice pro rok 2013

Rada města na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o Fondu rozvoje
bydlení (FRB) Města Dačice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelově
vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu,
popř. na stavební práce prováděné v této souvislosti (např. nástavba dalšího
bytu, připojení opravovaného domu na inženýrské sítě, atd.).
Lhůta pro podávání žádostí o úvěr:

do 29. března 2013 do 12:00 h
Zájemci musí doručit svoji žádost na
předepsaném formuláři na adresu MěÚ
Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice, nebo
na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, Dačice v daném termínu.
Žadateli o úvěr z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice mohou být:
a) fyzické osoby, které jsou vlastníky
bytů, bytových a rodinných domů
postavených ve městě Dačice a v místních částech a které přijmou závazek
podle čl. 5 výše uvedené vyhlášky
(Smlouvu o poskytnutí úvěru),
b) společenství vlastníků jednotek, která
vznikla podle zákona č. 72/1994 Sb.
v platném znění, žádající o úvěr na
opravu společných částí domů s byty
postavených ve městě Dačice a v místních částech a která přijmou závazek
podle čl. 5 výše uvedené vyhlášky
(Smlouvu o poskytnutí úvěru).

V případě poskytnutí úvěru nad 121
tis. Kč požaduje město Dačice kromě
zajištění formou ručení rovněž zajištění
formou zástavního práva k nemovitostem
minimálně ve dvojnásobné hodnotě
poskytnutého úvěru. Pokud budou
jako zástava navrhnuty nemovitosti ve
společném jmění manželů (SJM) nebo
podílovém spoluvlastnictví, musí smlouvu
o zřízení zástavního práva podepsat oba
manželé či všichni podíloví spoluvlastníci,
i když nejsou žadateli o úvěr.
Formulář žádosti o úvěr z Fondu rozvoje
bydlení Města Dačice lze vyzvednout
osobně na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I,
odbor správy majetku, místnost č. 102
nebo na www.dacice.cz. Kontaktní osoba
pro poskytování informací a formulářů
žádosti o úvěr z FRB: Bc. Martin Šťastný, tel.
384 401 288, e-mail: dotace@dacice.cz.
Upozornění pro žadatele: z úvěru
nebudou propláceny zálohové faktury
ani faktury uhrazené před podpisem
smlouvy o poskytnutí úvěru.
Bc. Martin Šťastný, OSM

Prostředky fondu se poskytují na tyto účely:

Max.
Horní
lhůta Úrok hranice
splatnosti
úvěru v Kč

Kód

Účel

01

Obnova střechy - krytina i konstrukce krovu
včetně komínů.

6 let

3%

120 tis.
na 1 dům

Obnova fasády, zateplení obvodového pláště
02 domu, tepelné izolace stropu posledního nadzemního podlaží nebo krovní konstrukce na půdě.

6 let

3%

150 tis.
na 1 byt

Výměna oken, vnějších dveří a klempířských
prvků.

6 let

3%

70 tis.
na 1 byt

Modernizace sociálního zařízení (např. moderni04 zace koupelen, bytová jádra v panelových domech apod.).

3 roky

3%

60 tis.
na 1 dům

Zřízení plynového nebo elektrického topení vč.
přípojek, případně přechod na vytápění z obno05
vitelných zdrojů energií (solární systémy, tepelná
čerpadla, kotle na biomasu).

5 let

3%

80 tis.
na 1 byt

Zřízení domovní ČOV v místech, kde není možnost
napojení na veřejnou kanalizaci vč. přípojek ke
06
stávajícímu domu, zrušení septiků a přepojení na
městskou ČOV.

3 roky

3%

60 tis.
na 1 byt

07

Rozšíření stávajícího bytu přístavbou, nástavbou,
event. vestavbou do půdního prostoru.

3 roky

3%

120 tis.
na 1 byt

08

Přístavba, přestavba, nástavba, event. vestavba,
kterou vznikne nová bytová jednotka.

6 let

3%

200 tis.
na 1 byt

03

4

Místní poplatky ze psů
a komunálního odpadu
Splatnost místního poplatku ze psů
je do 31. 3. 2013 a poplatku za komunální odpad do 30. 4. 2013.
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, tak musí
znát č. ú. a variabilní symbol platby.
Potřebné informace vám budou poskytnuty správcem poplatku. Stačí na
e-mail poplatky@dacice.cz zaslat dotaz
s uvedením jména a adresy.
Martina Havlíková, DiS., finanční odbor

Informace vedení Teplospolu
k zásobování teplem v Dačicích
Společnost Teplospol a. s., se sídlem v J. Hradci provozuje v Dačicích,
ul. Antonína Dvořáka čp. 224 tepelné zdroje pro výrobu a rozvod tepla
místním smluvním odběratelům.
V letošním roce společnost dokončila
a nainstalovala 17 ks nových moderních
ultrazvukových měřidel typu UH50 A61C
za celkovou cenu bezmála 300 000 Kč.
V roce 2010 společnost kotelnu svým
nákladem zhruba ve výši 1 850 000 Kč
zmodernizovala a nainstalovala tam plynový kotel VIESSMANN TURBOMAT RN
2300 s vyšší účinností. To především ve
snaze docílit pro odběratele Dačic, jednak co nejlepších (nejpřijatelnějších) cen
za dodávky tepla pro vytápění, ohřev
a zlepšit místním obyvatelům životní
prostředí. Naši pracovníci se trvale soustřeďují na zajišťování pravidelné údržby
tepelných zdrojů a bezproblémový rozvod tepla k odběratelům.
Pro nadcházející rok 2013 proto naše
společnost na výrobu tepla hodlá plně
využít kapacity zmodernizovaného plynového zdroje, který má po všech stránkách příznivější parametry, na rozdíl
od zdroje na spalování uhlí, jehož provoz
bude pouze omezený. Služby a servis pro
smluvní odběratele Dačic se budeme
snažit nadále zkvalitňovat.
Ing. M. Kučera, člen představenstva
Teplospol a. s.

ROZŠIŘUJI TÝM NA POZICE:
asistent/ka, obchodní zástupce,
manažer.
Bližší info na tel. 728 038 450.

www.dacice.cz

Závěry z kulatého stolu k parkování

Aalborgské závazky

Zdravé město Dačice uspořádalo koncem roku diskusní setkání s veřejností, které se věnovalo otázce parkování v Dačicích. Všechny připomínky diskutujících byly nejprve projednány komisí Zdravého města Dačice a poté radou
města, která schválila následující podněty, jež budou v brzké době prověřeny
z hlediska legislativních možností a případně realizovány:

Asi nikomu z nás není jedno, jak
se v našem městě nebo obci žije. To,
jestli investovat do nové kanalizace,
plaveckého bazénu, sportovní haly,
městských silnic nebo třeba zimního stadionu nebo obyčejných oprav
chodníků, řeší lidé v hospodě téměř
stejně často jako na radnici.

1) Stání osobních automobilů na horním náměstí u „zlatého kříže“ - Rada
města schválila prověření
možnosti parkování na zatím nevyužité ploše na horním náměstí u „zlatého kříže“ pro osobní
automobily. Pokud to legislativa umožní,
tak tuto plochu upravíme za nejnižších
možných nákladů (např. vysypání štěrkem). Je to řešení dočasné, ale pomůže
zlepšit situaci s parkováním.
2) Úprava parkovacích stání pro autobusy na Havlíčkově náměstí - Městem
Dačice již bylo prověřeno parkování autobusů na Havlíčkově náměstí, kde postačí
stání pro dva autobusy. Ostatní vyznačená stání pro autobusy budou v jarních
měsících upravena na stání pro osobní
automobily.
3) Umístění zrcadel - V tomto roce se
budeme snažit zrealizovat umístění zrcadel na křižovatce Dlouhá a Antonína
Dvořáka, Karla Čapka a Boženy Němcové
(obousměrné zrcadlo) a Otakara Březiny a
Boženy Němcové (obousměrné zrcadlo).
4) Zabránění průjezdu vozidel Neulingerovou ulicí kolem městské radnice - Dalším podnětem, který vzešel
z kulatého stolu a bude v letošním roce
připravován, bude zabránit průjezdu vozidel Neulingerovou ulicí kolem radniční
budovy a řeznictví Brtník s velmi nebezpečným výjezdem na Palackého náměstí,
a to umístěním překážky. Dojde zde také
k vybudování klidové zóny s úpravou
travnatého prostranství (umístění laviček,
květin, keřů či stromů) v prostoru Neulingerovy ulice.

5) Zbudování nových parkovacích
ploch v ulici Za Lávkami - Vhodným
řešením pro vybudování nových parkovacích stání je místo v ulici Za Lávkami
(u mateřské školy), kde je vhodná plocha
pro jeho zbudování. Jedná se však o řešení, které bude realizováno s delším časovým horizontem.
6) Vytvoření parkovacích míst na části autobusového nádraží – Jde o výhledovou možnost v případě prodeje části
nádraží, kterou by bylo možné upravit
na parkování pro osobní automobily. Bude
pak také otázkou následných jednání o zajištění možnosti vjezdu a výjezdu z parkoviště, a s tím souvisejícím úspěchem celého záměru.
7) Umístění kolostavů na Palackého náměstí - Při plánované rekonstrukci Palackého náměstí posílíme počet kolostavů.
Plánujeme jejich umístění u optiky Fokus
i v druhé části náměstí u potravin Štěpán,
případně lékárny.
8) Kontroly stání vozidel městskou
policií v ulici Jiráskova - Městská policie bude věnovat zvýšenou pozornost
stání vozidel v části ulice Jiráskova - od
křižovatky ke garážím po křižovatku s ul.
Hradecká, a to po pravé straně. Vozidla,
která zde stojí, zejména pokud parkují
v blízkosti těchto křižovatek, snižují výhled vyjíždějícím vozidlům, a tak ohrožují
bezpečnost silničního provozu.
Všem, kteří se aktivně účastnili kulatého stolu, patří poděkování za veškeré
podněty a ochotu spolupodílet se na dalším rozvoji města.
Zdeněk Sedláček,
odbor správy majetku

NABÍDKA PRONÁJMU
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.

Nabízí se tedy otázka, jak se to vlastně pozná? Jak se pozná, že město nebo
obec investují nebo se chovají správně?
Jak se vlastně pozná, že se na obci či ve
městě dělají věci, které si občané přejí
a které jsou potřeba? Můžete odpovědět,
že by se to určitě mělo poznat ve volbách.
Jednou za čtyři roky si totiž občané měst
a obcí volí své zastupitele, kteří potom
zvolí svého starostu, místostarostu, radu
a tito lidé mají potom poměrně značný
vliv na další rozvoj města, tedy na to, co
se bude stavět, opravovat apod.
Poměrně hodně starostů i celých zastupitelstev si uvědomuje, že ptát se zda
pracují dobře pouze jednou za čtyři roky
je docela málo. Proto také obce často
organizují různé ankety, setkání, shromáždění. Nakonec i zastupitelstva jsou
veřejná a volně přístupná a každý občan
tam může promluvit. Asi není dobré zapomínat i na osobní setkání představitelů města či obce s různými organizacemi,
firmami, sdruženími, spolky i jednotlivými občany buď plánovaně nebo náhodně při různých příležitostech.
Přes všechny tyto možnosti a snahy
radnic i občanů navzájem si poskytovat
informace a názory, se zástupci několika
stovek malých i velkých měst v celém světě zabývali otázkou, zda není možné sestavit nějaký základní návod – soubor závazků, které by mělo město plnit, pokud
se chce dlouhodobě úspěšně rozvíjet.
A tak vznikly v roce 2004 v dánském
městě Aalborg tzv. Aalborgské závazky, ke kterým se může každá obec nebo
město připojit.
Cílem tohoto článku není Aalborgské
závazky jednotlivě rozebírat a popisovat.
Vydalo by to na několik stránek a každý
si je může nalézt například zadáním sousloví Aalborgské závazky do libovolného
internetového vyhledavače. Cílem tohoto článku je zájemce informovat, že pro
mnohé radnice v Česku a stejně tak občany měst a obcí může být docela zajímavé
si těch 50 závazků rozdělených do deseti
témat přečíst a přitom si uvědomit, jakým způsobem jsou právě v jejich městě
naplňovány a zda by si třeba některé věci
nezasloužily větší pozornost.
Miloš Vystrčil, senátor
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Informace pro řidiče - novinky 2013
Tento článek informuje pouze o nejzásadnějších změnách v novém roce. Podrobnější informace a případné dotazy Vám rádi zodpovíme na jednotlivých
pracovištích odboru dopravy nebo na tel. číslech 384 401 259 a 384 401 260.
1) Poslední etapa výměny ŘP vydaných
do dubna roku 2004 končí 31. 12. 2013.
Pravidla pro výměnu jsou stejná jako
u předešlých etap. Žadatel o výměnu si
vyplní žádost o vydání nového ŘP a spolu s 1 fotografií standardního rozměru (35
x 45 mm), platným občanským průkazem
a řidičským průkazem se dostaví na pracoviště evidence řidičů v úřední dny PO
a ST v době 8:00 – 17:00 h a v PÁ v době
8:00 – 14:00 h.
2) Po 19. 1. 2013 budou moci nově řídit
majitelé řidičského oprávnění skupiny B
i skútr s motorem o obsahu do 125 cm3,
ale pouze s automatickou převodovkou
a výkonem do 11 kW. Tato možnost však
platí jen na území ČR.
3) Konec „osoby blízké“. Po 19. 1. 2013
bude za přestupek odpovědný nadále řidič, pokud však nebude možno jej určit,
odpovědnost za spáchání přestupku přejde na majitele a provozovatele vozidla.
Ten bude pokutován, ale nebude postihován v bodovém hodnocení.
4) Platnost řidičských průkazů vydaných po 19. 1. 2013 pro skupinu C1, C1+E,
C, C+E, D1, D1+E, D, D+E bude nově stanovena jen na 5 let. Dojde tak ke sloučení
termínu výměny ŘP, PPZŘ a digitální karty pro profesionální řidiče. U ostatních
skupin, tj. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E a T je
platnost řidičského průkazu stanovena
na 10 let.
5) Záznam profesní způsobilosti řidiče
do řidičského průkazu provede příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností, který rozhodne o profesní způsobilosti řidiče. Namísto rozhodnutí řidiči
vydá nový řidičský průkaz se záznamem
profesní způsobilosti řidiče, který bude
u řidičského oprávnění příslušných skupin vozidel, pro které je řidič profesně
způsobilý, proveden v položce 12 harmonizovaným kódem 95.
6) Od 19. 1. 2013 jsou zrušeny podskupiny řidičských oprávnění a nadále budou
existovat pouze skupiny ŘO a nové skupiny vozidel. Výše uvedeným datem účinnosti předmětné novelizace vzniká nové
řidičské oprávnění skupiny vozidel A2.
Do této skupiny vozidel jsou zařazeny
motocykly s postranním vozíkem nebo
bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW
a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše
0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
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Tato skupina nahrazuje stávající skupinu
řidičského oprávnění A s omezením do 25
kW (A18 – zápis v registru řidičů). Nutno
podotknout, že od 19. 1. 2013 budou držitelé uvedené skupiny řidičského oprávnění oprávněni řídit motocykly v rozsahu
stanoveném do 19. 1. 2013 a též i v rozsahu stanoveném od 19. 1. 2013 tj. motocykl
o výkonu do 35 kW. Obdobné platí i pro
řidičské oprávnění skupiny „B“, kdy jeho
držitelé jsou i po 19. 1. 2013 oprávněni
k řízení vozidel či jízdních souprav v rozsahu stanoveném zákonem č. 361/2000 Sb.,
ve znění účinném před tímto datem.
Dále považujeme za důležité uvést, že
od 19. 1. 2013 skupina řidičského oprávnění „AM“ nebude již tzv. „národní skupinou“, neboť je stanovena Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2006/126/ES,
o řidičských průkazech, a je blíže vyspecifikována. S ohledem na tuto skutečnost
bude řidičské oprávnění pro tuto skupinu
vozidel uvedeno v prvním řádku zadní
strany nového vzoru řidičského průkazu.
Řidičské oprávnění udělené pro kteroukoli skupinu s výjimkou skupiny T opravňuje také k řízení vozidel zařazených do
skupiny vozidel AM.
7) Nově jsou stanoveny po 19. 1. 2013
i pravidla pro získání skupiny T.
Pro řízení traktorů bude potřebné
absolvovat výuku a výcvik na skupinu
T. Držitel řidičského oprávnění k řízení
skupiny vozidel C+E je, podle současného výkladu zákona č. 361/2000 Sb.,
oprávněn také k řízení vozidel zařazených do skupiny vozidel T; držitel řidičského oprávnění k řízení skupiny vozidel
C je oprávněn k řízení vozidel zařazených
do skupiny vozidel T, přičemž největší
povolená hmotnost přípojného vozidla
nepřevyšuje 750 kg.
Tento rozsah řidičského oprávnění
ve vztahu ke skupině vozidel T, zůstane
uvedeným držitelům zachován i po 19.
1. 2013 s účinkem na území ČR.
8) Od 19. 1. 2013 také dochází ke změně věkových hranic pro možné udělení
řidičského oprávnění, a to především
u níže uvedených skupin vozidel:
yy skupina vozidel A - 24 let
(za předpokladu, že řidič již není držitelem skupiny vozidel A2 - věková hranice
20 let)
yy skupiny vozidel C, C+E - 21 let
yy skupiny vozidel D, D+E - 24 let
Ing. Zdislav Páral, vedoucí ODO

Dačice vystavovaly
na Regiontouru v Brně
Ve dnech 17. – 20. ledna se město
Dačice představilo prostřednictvím
infocentra na největším tuzemském
veletrhu domácího cestovního ruchu
Regiontour Brno.

Zázemí nám poskytly Jihočeský kraj
a Jihočeská centrála cestovního ruchu. Ve
společné expozici se kromě obcí a měst
představily také zájmové organizace
a sdružení jako je Muzeum čokolády
a marcipánu v Táboře, Nadace jihočeské
cyklostezky, Alšova jihočeská galerie a řada dalších.
U našeho dačického stánku šly letos
nejvíc na odbyt informační materiály
s tipy na pěší výlety a cykloturistiku
a také materiál s názvem Sedm zastavení
s kostkou cukru a Desatero dačických
zajímavostí. Oproti loňsku se zvednul
zájem o souhrnnou nabídku ubytování.
Nezbývá než věřit, že se tento veletržní
zájem projeví i na skutečné návštěvnosti
v letní turistické sezóně.
Druhým veletrhem, kde se bude město
prezentovat, je pražský Holiday World,
který se bude konat ve dnech 7. – 10. února na Holešovickém výstavišti. I tam se
budeme snažit propagovat Dačice jako
zajímavou destinaci pro trávení příjemné
aktivní dovolené.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

FOFR PŮJČKA
Registr neřešíme. Volejte!
Tel. 777 157 158, Pešek Patrik
PO - NE od 8:00 do 20:00 h

www.dacice.cz

Podpora obnovy kulturních památek

Rozpis zubní pohotovosti
na rok 2013
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností (ORP) program pro rok 2013. Žadatelé ve správním obvodu ORP
Dačice budou podávat žádosti prostřednictvím MěÚ Dačice, odboru kultury
a cestovního ruchu.

Cílem programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP je
efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek a přispívat tak
k zachování vybraného segmentu památkového fondu České republiky v souladu
s účelem zákona č. 20/1987 Sb, o státní
památkové péči. Program je vyhlášen i na
základě zákona o státním rozpočtu ČR pro
rok 2013.
Finanční prostředky v Programu jsou
určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají
mimo památkové rezervace a zóny,
nejsou národními kulturními památkami
a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní
památky pevně spojené se stavbou, jako
jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech,
pokud je tato stavba kulturní památkou.
yy Žadatelem o poskytnutí příspěvku je
vždy vlastník kulturní památky

yy Z programu nelze hradit náklady na
modernizace objektů (např. zateplování, elektroinstalace, vestavba podkroví atd.), úpravy veřejných prostranství, pořízení SHP a projektové dokumentace.
yy Minimální podíl vlastníka je 10 %
z nákladů, k nimž se váže poskytnutý
příspěvek.
yy Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.
Žádosti o příspěvek z Programu podávejte nejpozději do 15. března 2013
na odbor kultury a cestovního ruchu
MěÚ Dačice.
Potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti poskytne zájemcům o dotaci
Mgr. Pavel Urban, tel. 384 401 244, e-mail:
kultura2@dacice.cz, kancelář č. 122 v budově starého zámku.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

Pro odpovědné nakládání s vodou
Nová soutěž Nadace Partnerství »Pro vodu – cena Nestlé za inovativní projekty hospodaření s vodou« nabízí studentům šanci, jak díky chytrému nápadu získat finanční odměnu ve výši 30 tisíc korun.
Až do 12. 2. 2013 mohou studenti střed- moci motivovaní účastníci svůj projekt
ních, vyšších odborných a vysokých škol dále rozvíjet. Soutěž se koná pod záštitou
podle soutěžních pravidel navrhovat, jak ministra školství. Podrobnosti na webové
lépe zacházet s vodou v budovách, ob- adrese: www.soutezprovodu.cz.
cích nebo krajině. Díky spolupráci s JihoZdroj: Moderní obec
moravským inovačním centrem budou
č. 01/2013

Pohotovostní služby jsou zajištěny
od 8:00 do 10:00 h. Změny vyhrazeny.
Termín
2. - 3.
Ú
9. - 10.
n
o
16. - 17.
r
23. - 24.
2. - 3.
B
ř
9. - 10.
e
16. - 17.
z
23. - 24.
e
n 30. - 31., 1. 4.
6. - 7.
D
u
13. - 14.
b
20. - 21.
e
n 27. - 28., 1. 5.
4. - 5., 8.
K
v
11. - 12.
ě
t
18. - 19.
e
n
25. - 26.
1. - 2.
Č
e
8. - 9.
r
15. - 16.
v
22. - 23.
e
n
29. - 30.
Č
5. - 7.
e
r
13. - 14.
v
e
22.
- 23.
n
e
29.
30.
c
3. - 4.
S
10. - 11.
r
p
17. - 18.
e
24. - 25.
n
31. - 1. 9.
7. - 8.
Z
14. - 15.
á
ř
21. - 22.
í
28. - 29.
5. - 6.
Ř
í
12. - 13.
j
19. - 20.
e
n
26. - 28.
2. - 3.
L
i
9. - 10.
s
t
16.
- 17.
o
p
23.
24.
a
d
30. - 1. 12.
7. - 8.
P
r
14. - 15.
o
21. - 23.
s
i
24.- 26.
n
27.
- 29.
e
c 30. - 31., 1. 1.

Zubní lékař
MUDr. Lacinová
MUDr. Wlodková
MUDr. Lovětínský
MUDr. Matoušková
MUDr. Blechová
MUDr. Musilová
MUDr. Skokanová
MUDr. Lacinová
MUDr. Soukupová
MUDr. Wlodková
MUDr. Blechová
MUDr. Matoušková
MUDr. Musilová
MUDr. Lovětínský
MUDr. Soukupová
MUDr. Lacinová
MUDr. Skokanová
MUDr. Wlodková
MUDr. Lovětínský
MUDr. Blechová
MUDr. Matoušková
MUDr. Musilová
MUDr. Lacinová
MUDr. Skokanová
MUDr. Soukupová
MUDr. Blechová
MUDr. Musilová
MUDr. Matoušková
MUDr. Wlodková
MUDr. Lovětínský
MUDr. Skokanová
MUDr. Lacinová
MUDr. Soukupová
MUDr. Lovětínský
MUDr. Wlodková
MUDr. Musilová
MUDr. Matoušková
MUDr. Blechová
MUDr. Skokanová
MUDr. Lacinová
MUDr. Soukupová
MUDr. Lovětínský
MUDr. Wlodková
MUDr. Musilová
MUDr. Skokanová
MUDr. Lacinová
MUDr. Blechová
MUDr. Matoušková
MUDr. Lovětínský
MUDr. Soukupová
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NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 2,
ul. Nivy, č. p. 164, Dačice IV.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 2+0, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 6. 2. 2013 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost
Pokoj 1

m2 Místnost
12,75 Koupelna s WC

m2
6,40

Pokoj 2

21,68 Komora

2,77

Pracovní kuchyně

6,82

Předsíň

5,95

Celkem

56,37

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 31. 12. 2017,
s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření
nájemní smlouvy. V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí, nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce
od schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 3. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 2, Dačice 164/IV“
žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice
(k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a vylosuje
si první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
9. 2. 2013 do 13:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1,
380 13 Dačice I)
Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu, které proběhne dne 11. 2. 2013 v 15:00 h na Městském úřadě Dačice, Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města. V případě, že se
zájemce nebude moct dostavit na losování, může se nechat
zastupovat jinou osobou, která bude mít písemnou plnou
moc (nemusí být úředně ověřena na matrice MěÚ Dačice).
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Lidéřovické větrání v neděli 17. 2. od 14:30 h
Tématem prvního letošního větrání kostela a varhan v Lidéřovicích je Rozjímání před zavřeným oltářem. Neděle
17. února v tomto roce již patří do postní doby, a tak se povídání
zaměří na dva náměty, postní dobu a původní pozdně gotický
oltář z lidéřovického kostela, nyní uchovávaný v Národní galerii
v Praze. Na varhany bude hrát Tomáš Slavický, zpívat budou
návštěvníci. Začátek ve 14:30 hodin. Srdečně zve P. Gorazd.
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Městská policie informuje
Více informací o činnosti na internetových stránkách
města v odkazu městská policie.

Co řešila městská policie v prosinci 2012
yy 31x řešen přestupek
yy 18x doručení písemností
yy 1x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
yy 1x kouření na místech zakázaných
yy 1x přivolána hlídka k muži, který ležel pod zaparkovaným autem, zjištěn známý bezdomovec, který byl vykázán z místa
yy 1x účast na zasedání zastupitelstva města
yy 1x účast dvou strážníků na školení v Č. Budějovicích, novely
zákonů
yy 1x upozornění prodejců pyrotechniky, cigaret a alkoholu
na zákaz prodeje mladistvým do 18 let
yy 1x nahlášeno rušení nočního klidu, řešeno domluvou
yy 1x nahlášena zničená vánoční výzdoba u hotelu Dyje, pachatelé zachyceni na kamerovém systému, událost je v šetření
yy 4x odchycen pes - 2x vrácen majiteli, 2x odchycen PČR,
umístěn v sanitárním kotci na služebně MP, následně předán
do místa odchytu
yy 1x pes odchycený v minulém měsíci byl vrácen majiteli
yy 3x spolupráce s PČR, 1x dopravní nehoda - řízení dopravy
do odstranění aut
yy 1x dopravní nehoda kamionu, který zlomil značku na Palackého náměstí
yy 1x krádež v supermarketu
yy 1x nález - klíče, předány na MěÚ Dačice
yy 4x řízení dopravy - 1x na žádost firmy SETO při provádění
práce z plošiny, 2x dopravní nehoda, 1x zvonkový průvod
yy 2x spolupráce s RZS - 1x přivoláni k opilému muži 2,94 promile, po vyšetření byl muž převezen na záchytnou stanici v Jihlavě, 1x přivoláni ke zraněnému muži, po ošetření na místě byl
muž převezen RZS do nemocnice (dech. zkouška 1,9 promile)
yy 1x spolupráce s HZS - přivoláni k zaparkovanému vozidlu
ze kterého unikal olej, na místě zjištěn majitel vozu, který jej
odstranil a hasiči provedli likvidaci olejové skvrny
yy 1x oznámení dopravního přestupku
yy 2x zajištění veřejného pořádku při konání kulturních akcí zvonkový průvod, živý betlém
yy 1x měření rychlosti - 13. 12. ul. B. Němcové, ul. Kapetova
a Velký Pěčín
yy 12x kontrola místních částí
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

www.dacice.cz

Městská policie oslavila dvacáté výročí
Na pozvání vedení města se v sobotu 19. ledna 2013 sešli v zasedací místnosti na radnici městští strážníci, aby si připomněli 20. výročí zřízení Městské
policie v Dačicích. Byli pozváni strážníci v aktivní službě, ale i ti, kteří výkonem
služby prošli v minulých letech.
Starosta města Vlastimil Štěpán všem
přítomným poděkoval za jejich obětavou
práci pro město Dačice a spolu s místostarostou Janem Bartoškem předal přítomným pamětní listy a upomínkové předměty. Setkání bylo zakončeno společným
obědem.
V polovině roku 1992 byla na zasedání zastupitelstva města přijata vyhláška,
na základě které bylo možno zřídit městskou policii v Dačicích. Následně bylo
vypsáno výběrové řízení na čtyři pracovní místa. Po splnění všech stanovených
kritérií byli vybráni první strážníci, kteří
se začali připravovat do služby. Byli to Jiří
Alexa, který byl zároveň pověřen vedením, Ivan Kantor, Karel Kudrfalec a Karel
Rujbr. Tato čtveřice zahájila svoji činnost
1. prosince 1992 a během měsíce také
složila všechny potřebné zkoušky. Zároveň budoucí strážníci pracovali na úpravách prostor budoucí služebny v čp. 52
na Palackého náměstí. 1. ledna 1993 byli
strážníci slavnostně uvedeni do služby
tehdejším starostou Janem Jelínkem
a začali aktivně sloužit v ulicích města.
Z počátku se ve čtyřech lidech sloužily
denní služby sedm dní v týdnu. Později
došlo ke změně a v pátek a v sobotu jsme
sloužili v noci. Služby probíhaly především
formou pochůzek, pouze během noční
směny nebo v naléhavých případech jsme
si půjčovali služební auto z městského úřadu. Nastálo nám bylo přiděleno služební
vozidlo Škoda Forman v dubnu 2001.
Během několika let se personální obsazení kompletně vyměnilo, přesto služby
zajišťovali stále čtyři strážníci. Na základě
novelizací zákonů byly městské policii
přidělovány postupně větší pravomoci.
S rozšiřováním naší činnosti jsme zjišťovali, že pokud chceme odvádět kvalitní

práci, musíme něco udělat s naším personálním obsazením.
Významným mezníkem v činnosti
městské policie byl rok 2006. Začátkem
roku nám bylo zakoupeno starší vozidlo
Škoda Fabia bílé barvy, které nám stále
slouží a rada města schválila od 1. dubna
navýšení počtu strážníků na šest. V tomto
počtu jsme mohli již zajišťovat denní službu od 7:00 do 19:00 h sedm dní v týdnu,
v pátek a sobotu noční službu a nepravidelné večerní služby do 24:00 h v neděli
a o pracovních dnech.
Dalším významným rokem v činnosti
městské policie byl rok 2012. Navázali jsme
na předchozí činnost a ještě více se zaměřili na zkvalitnění a zintenzivnění práce
v oblasti prevence kriminality. Uspořádali
jsme řadu besed a přednášek ve školkách,
základních a středních školách. Navštěvovali jsme i seniory v domě s pečovatelskou
službou. Městská policie byla rozšířena
o dalšího pracovníka, na nynější počet sedmi aktivně sloužících strážníků.
V tomto počtu jsme schopni zajistit čtyřiadvacetihodinovou dostupnost, i když od
pondělí do pátku mezi půlnocí a sedmou
hodinou ranní pouze formou pohotovostí. Změnu ve způsobu výkonu služby
přineslo také zakoupení dvou služebních
jízdních kol. Od té doby za příznivého počasí projíždí městem cyklohlídky a kontrolují zejména jeho okrajové části, zahrádkářské kolonie i místní části.
Jsme velice rádi za vaši přízeň a spolupráci. Do dalších let jsme připraveni
pomáhat všem poctivým lidem, kteří
se na nás obrací o pomoc a chránit je
i naše krásné město před těmi, kteří mají
v úmyslu ubližovat a škodit.
Stanislav Zelenka,
vrchní strážník MP Dačice

Jak můžete přispět ke své
bezpečnosti?
V případě, že jste svědky porušení
zákona nebo vyhlášek města, oznamte je nebo o nich podejte svědectví.
Mnoho pachatelů uniká spravedlnosti, protože není dostatek svědků,
nebo se žádní nepřihlásí.
Pokud vidíte ...
yy někoho napadat jiné osoby
yy prodávat alkohol dětem
yy osoby, které poškozují Váš nebo cizí
majetek, stříkají sprejem po zdi
yy podezřele se chovající osoby na parkovištích, u novinových stánků, obchodů
V ostatních případech, když vidíte někoho ...
yy zakládat skládku
yy znečišťovat veřejné prostranství
yy neukázněné řidiče - kteří se dopouští
dopravních přestupků
yy kdo porušuje obecně závazné vyhlášky města
yy kdo ruší noční klid nebo budí veřejné
pohoršení
Volejte Vašeho partnera Městskou
policii Dačice: mobil 602 486 070.
Volat můžete z kteréhokoliv telefonního aparátu po celých 24 hodin. Čím dříve
zavoláte, tím rychleji může policie dopadnout viníky, kteří si neváží majetku a poklidného života jiných. Pokuste se i vy o
to, aby byl v našem městě klid a pořádek.
Doporučuji všem, kdo chce využívat
pomoci městské policie a nechce zdlouhavě vyhledávat mobilní číslo na strážníky, aby použil ve svém mobilu tzv.
„Zrychlenou volbu“ a mobilní číslo 602
486 070 si uložil pod jedno číslo na klávesnici. Přidržením tohoto čísla asi 3 sekundy se automaticky začne vytáčet číslo
na městskou policii. Pokud by si někdo
nevěděl rady s tímto nastavením a chtěl
by tohoto využívat, obraťte se na strážníky, kteří Vám rádi pomohou.
St. Zelenka, vrchní strážník MP Dačice
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Výstava Pohádkového království

FOTOmánie je tady!

a soutěž o nejlepší rohlíkovou pomazánku v Dačicích

V pondělí 4. 2. 2013 v 16:00 h proběhne v prostorách vestibulu telčské
radnice vernisáž výstavy FOTOmánie.
Samotná výstava potrvá po celý únor.

V pátek 15. února v 15:00 h zveme všechny příznivce českých pohádek a rodinného vandrování do předsálí obřadní síně na starém zámku na vernisáž
výstavy uspořádané k 11 letům existence Pohádkového království Zdeňka
Trošky. Výstava přehledně dokumentuje dosavadní činnost království, které
od počátku provází Kerlesova kreslená postavička kapra Jakuba.
Výstavu uvede a představí kancléř Pohádkového království Marcel
Götz, který bude současně předsedou poroty pro
vyhlášení vítězů soutěže
O nejlepší dačickou rohlíkovou pomazánku. Soutěžící na prvních
třech místech obdrží přímo na místě
diplom s originální kresbou Jaroslava
Kerlese. Vítěz převezme zvláštní cenu
z rukou Zdeňka Trošky o měsíc později při
návštěvě pohádkového krále v Dačicích.

Propozice k soutěži o nejlepší rohlíkovou pomazánku:
yy zájemci se nemusí přihlašovat, ale bu-

deme rádi, pokud nám o svém úmyslu zúčastnit se napíšete na e-mail
kultura@dacice.cz
yy nejpozději do 15. února do 13:00 h je
potřeba doručit vzorek soutěžní pomazánky do předsálí obřadní síně na
starém zámku, a to v množství cca 10 –
20 dkg (nejlépe v plastovém kelímku)
yy porota bude hodnotit vzhled a především chuť
Těšíme se na setkání s Vámi nejen během výstavy, která potrvá do 8. března,
ale také na Pohádkovém dnu Zdeňka
Trošky v Dačicích, který se uskuteční
v pátek 15. března dopoledne.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Podnájem bufetu na Koupališti Dačice
Technické služby Dačice s. r. o. vyhlašují tímto záměr podnájmu nebytových
prostor. Předmětem podnájmu jsou prostory bufetu a terasy v areálu Koupaliště Dačice ul. Dlouhá 568/V v Dačicích, za účelem a pouze za účelem provozování rychlého občerstvení. Doba podnájmu: sezóny roků 2013 – 2015.

Návštěvníci si mohou fotografie nejen
prohlédnout, ale i hlasovat pro tu nejkrásnější a umožnit tak talentovanému
autoru získat pěknou cenu. Hlasování
bude zároveň probíhat na webu města
a FB stránek našeho zařízení. Všechny
přihlášené fotografie jsou dílem mladých
lidí, kteří dochází do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč.
Podpořme je společně.
Dana Němcová, ZASTÁVka Telč

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

Nabízené služby:
yy NOVĚ - laminování
(cena 15 Kč za A4, 11 Kč za A5)
yy barevné a černobílé kopírování
yy PC, internet
yy kroužková vazba
yy fax, skenování

Předmět podnájmu je členěn takto:
Označení
101d
102d
103d
104d
105d
106d

Účel místnosti
Chodba
Sklad odpadů
Sklad
Sklad
Úklidová komora
Převlékárna

m2
7,71
1,54
1,2
1,2
0,96
7,16

Upřesňující informace:
yy Jedná se o sezónní provoz pevně spojený s provozem Koupaliště Dačice.
Bufet nelze provozovat v případě zavřeného koupaliště.
yy Budoucí podnájemce je povinen zajistit provoz bufetu po celou dobu otevření koupaliště.
yy Budoucí podnájemce musí být plátcem daně z přidané hodnoty.
yy Budoucí podnájemce musí být držitelem oprávnění k provozování hostinské činnosti. Kopii oprávnění doloží
uchazeč k žádosti.
Nájemné:
yy Nájemné je sezónní.
yy Minimální sezónní nájemné je stanoveno ve výši 50 000 Kč + DPH.
Nabídka musí obsahovat:
yy Jméno, příjmení, adresu, rodné číslo,
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Označení
107d
108d
109d
112d
113d

Účel místnosti
Sprcha
WC
Výdejní místnost
Sklad
Sklad
Terasa

m2
3,28
1,49
38,7
7,48
4,45

(název a sídlo, IČ) a vlastnoruční podpis žadatele.
yy Výši nabízeného sezónního nájemného.
yy Popis nabízeného sortimentu zboží
a služeb a nastavení cen.
yy Oprávnění k podnikání.
Podání nabídek:
yy Nabídky podávejte v zalepené obálce
zřetelně označené – Neotvírat – podnájem bufetu.
yy Na adresu: Technické služby Dačice
s. r. o., U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
yy Nejpozději do 15. 3. 2013 do 10:00 h.
Zájemcům bude umožněna prohlídka
nabízených nebytových prostor. Informace podá ředitel společnosti Mojmír
Holec, tel. 777 113 125. Technické služby
Dačice s. r. o. si vyhrazují právo odmítnout všechny nabídky.
Mojmír Holec, ředitel TS Dačice

VÝZVA PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ KATEGORIE
MUŽŮ I ŽEN
Hledáme pro kontakt s klienty
firemní spolupracovníky.
Měsíční odměna:
základ 20 000 Kč + benefity
Kontakt: Ing. František Burian,
mobil 602 493 770
Informace: denně 8:30 až 12:00,
13:00 až 20:00 h
Vhodné: pro všechny, kdo nejsou
spokojeni se svým příjmem
Výzva pro všechny věkové
kategorie mužů i žen

www.dacice.cz

Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
Pod tímto názvem vyšel v lednovém čísle zpravodaje úvodní článek avizující výročí, která nás v průběhu roku čekají.
Každý měsíc budeme na této stránce přinášet informace o chystaných akcích a pravidelně zde také čtenáři naleznou
krátké exkurze do historie. Společně se v nich zastavíme nejen u Krajířovské éry, ale také u rozvoje řemesel, u místních
umělců, významných měšťanů, připomeneme si doby, kdy městem táhla cizí vojska, nahlédneme do demografického
vývoje a poodhalíme například společenský život města.

Díl I. - Z dávných věků k první
písemné zmínce
„Potom co se vracel domů, zastavil se
u jakýchsi šlechticů na Bítově, kteří mu
prokazovali velkou úctu a dlouho si žádali jeho přítomnosti. Zastavil se také
u olomouckého biskupa Pelhřima, který
tehdy prodléval u moravského markraběte
Konráda, zvaného také Ota, aby mu posvětil kostel ve vsi, která se jmenuje Dačice.“
Tolik praví první písemná zmínka o Dačicích, která je zaznamenána v kronice
milevského opata Jarlocha. Podle ní se
po Vánocích roku 1183 při svém návratu z
vizitační cesty po premonstrátských klášterech zastavil želivský opat Gotšalk na
hradě Bítově a poté ve Znojmě. Tam se setkal s olomouckým biskupem Pelhřimem,
který měl vysvětit kostel ve vsi Dačicích.
Také vás napadá otázka, co bylo před
rokem 1183? Jaká historie se váže k našemu městu? Zpráva totiž nezachycuje
Dačice v jejich počátku, ale už ve fázi, kdy
se o nich mluví jako o středisku farnosti.
To znamená, že k nim musely patřit ještě další vesnice v okolí. Ale jelikož je tato
zpráva z roku 1183 opravdu první, kde
vzít informace, z čeho čerpat?
Na základě archeologických nálezů
a okolních historických pramenů je možné podívat se na dějiny místa v kontextu
vývoje nejbližšího okolí a celé spádové
či geografické oblasti. Z publikace Dějiny
Dačic pro tyto účely vybírám heslovitě informace, které nám přiblíží historii území
od počátku osídlení:
yy Starší doba kamenná – větší počet sídlišť byl nalezen v oblasti jižní části Podyjí a na Telčsku, i zde je proto možné
s vysokou pravděpodobností počítat
s občasnou přítomností tábořišť lovců
z doby před více jak 10 000 lety.
yy Mladší a pozdní doba kamenná – asi
5500 až 3000 let př. Kr., na Dačicku můžeme mluvit o desítkách lokalit, často
s mnohačetnými nálezy broušené,
vrtané a štípané industrie. Pokud jde

yy

yy

yy

yy

o samotné Dačice, z bližších i vzdálenějších poloh jejich katastru pochází nejméně 4 ks hlazených nástrojů
z kamene. Navíc došlo v každé druhé
osadě v okolí Dačic k nálezům nástrojů, hlavně kamenných sekerek (např.
Kostelní Vydří, Malý Pěčín, Bílkov).
Doba bronzová a železná – v období
mezi 2000 – 750 let př. Kr. je pozorována na celé jihozápadní Moravě výrazná absence osídlení.
Keltové a Germáni na Dačicku – z doby
mezi lety 450 až 1. st. př. Kr. na vlastním Dačicku příliš nálezů není. Z germánského období upoutávají pozornost tři pozoruhodné nálezy římských
mincovních ražeb. Byly objeveny postupně v těsné blízkosti Dačic, a to na
poli v Liščích horách nad Volfířovským
potokem. Nálezy z doby římské již přímo vybízí k úvahám o zde vedoucích
obchodních trasách.
Počátky slovanského osídlení – v průběhu 20. st. byly shromážděny nečetné, ale o to více významné, doklady
pronikání Slovanů v tzv. střední době
hradištní (9. až 1. pol. 10. st.). Zcela ojedinělý je nález železné válečné sekery
s vějířovitým ostřím a trojúhelníkovitými ostny, zřejmě součást výbavy
jednoho z hrobů, které byly nalezeny
v samotných Dačicích v roce 1911 při
rozšiřování silnice nad farním kostelem
sv. Vavřince. Zda bylo u pozdějšího sv.
Vavřince rozsáhlejší velkomoravské
pohřebiště nelze bez náročného archeologického výzkumu rozhodnout.
Pokračování slovanského osídlení –
zcela mimořádný význam má mj. objev z roku 1967, kdy bylo jihovýchodně
od Toužína, na okraji prudkého svahu
poblíž soutoku Volfířovského potoka
s Dyjí, zjištěno slovanské výšinné sídliště. Byl zde nalezen soubor keramických
zlomků, které je možné datovat minimálně do 11. st. až počátku 13. st. Na
základě dnešních poznatků nelze dokonce ani vyloučit přesah do 10. století.

Důležitým faktorem podporujícím rozvoj území byly odjakživa obchodní cesty,
které spojovaly hospodářské i politické
lokality. Existence jednotlivých zastávek
na takových stezkách a na křižovatkách
dálkových obchodních cest už předpokládá rovněž existenci a rozvoj potřebné
infrastruktury. To znamená, že zde musely být krčmy, muselo zde být zásobování
potravinami, zajisté se v těchto místech
rozvíjela řemesla jako jsou kováři, sedláři
apod.
A tady dnešní krátký výlet do naší dávné historie ukončíme. V dalším díle se
podíváme na vývoj farní osady od první písemné zmínky v roce 1183 do roku
1377. Tento druhý letopočet je dalším
důležitým mezníkem v dějinách Dačic. Je
rokem, ze kterého pochází první písemný
záznam, ve kterém se o Dačicích mluví již
jako o městě.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Co nás čeká
Do roku oslav se společně s městem
a městským muzeem zapojí knihovna,
městské kulturní středisko, dačické základní školy i další organizace.
V nejbližší době se můžeme těšit na
pohádkového krále Zdeňka Trošku,
zpřístupnění všech dílů kroniky města
i pamětních knih místních částí, pro děti
chystáme čtení z dačických pověstí, pro
všechny pak soutěže a besedy, na konci
března se sejdeme v setmělých Dačicích
při svíčkách u příležitosti Hodiny Země.

Co právě probíhá
Po celý únor a březen je možné na
e-mail kultura@dacice.cz zasílat fotografie
do soutěže Zimní radovánky na Dačicku.
V lednu byl vyhlášen první ročník Ceny
města Dačice, prestižního ocenění za
mimořádné počiny ve všech oblastech
společenského života města. Nominace
do vyhlášených kategorií Hospodářský
rozvoj, Výchova a vzdělání, Kultura, Sport
a Jiné může veřejnost předkládat radě
města do 31. března 2013.
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Tříkrálová sbírka 2013 na Dačicku
Oblastní charita Jihlava tímto děkuje všem, kteří v období od 1. 1. do 14. 1. 2013 vlídně přijímali koledníky a přispěli
do jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci
druhým. Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně
zdravotních služeb v našem regionu.
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka
pořádá každoročně Charita Česká republika. Úspěch celé akce závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často
i v obcích o několika desítkách obyvatel.
Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí v ČR.
Výtěžek sbírky je určen především na
pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Obec
Báňovice
Hostkovice
Malý Pěčín
Hříšice
Třebětice
Bílkov
Velký Pěčín
Chlumec
Dobrohošť
Toužín
Kostelní Vydří
Nové Dvory
Knínice
Horní Slatina
Budeč
Vesce
Budíškovice
Borek
Dolní Němčice
Volfířov
Lipolec
Staré Hobzí
Vnorovice
Dešná
Cizkrajov
Peč
Lidéřovice
Urbaneč
Hradišťko
Ostojkovice
Manešovice
Panenská
Celkem
Kostel sv. Vavřince
Kostel sv. Antonína
Dačice
Dárce EURO
CELKEM
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2011
9 689,00 Kč
2 240,00 Kč
5 770,00 Kč
10 737,00 Kč
21 350,00 Kč
7 578,00 Kč
3 730,00 Kč
4 822,00 Kč
4 800,00 Kč
1 650,00 Kč
1 539,00 Kč
1 490,00 Kč
4 597,00 Kč
3 484,00 Kč
4 943,00 Kč
4 009,00 Kč
11 568,00 Kč
3 290,00 Kč
6 445,00 Kč
3 378,00 Kč
4 150,00 Kč
9 569,00 Kč
1 606,00 Kč
11 364,00 Kč
4 726,00 Kč
3 718,00 Kč
2 017,00 Kč
1 020,00 Kč
4 873,00 Kč
10 750,00 Kč
1 090,00 Kč
3 540,00 Kč
175 532,00 Kč
5 237,00 Kč
3 685,00 Kč
50 796,00 Kč
58,00 Kč
235 308,00 Kč

Výnos sbírky se rozdělí podle
následujícího klíče:
yy 65 % samostatné a společné projekty farních a oblastních charit v regionech, kde se výnos vykoledoval
yy 15 % projekty diecézních charit
yy 10 % humanitární pomoc
yy 5 % projekty pomoci organizované
Sekretariátem Charity ČR
yy 5 % režijní náklady na pořádání sbírky
2012
10 863,00 Kč
2 125,00 Kč
5 749,00 Kč
9 168,00 Kč
21 650,00 Kč
7 521,00 Kč
3 466,00 Kč
4 872,00 Kč
4 370,00 Kč
1 580,00 Kč
4 685,00 Kč
1 392,00 Kč
5 625,00 Kč
3 181,00 Kč
4 313,00 Kč
4 971,00 Kč
8 853,00 Kč
3 267,00 Kč
7 527,00 Kč
3 435,00 Kč
4 717,00 Kč
9 101,00 Kč
2 165,00 Kč
10 239,00 Kč
5 814,00 Kč
2 689,00 Kč
2 142,00 Kč
1 295,00 Kč
3 180,00 Kč
11 335,00 Kč
1 155,00 Kč
3 313,00 Kč
175 758,00 Kč
2 364,00 Kč
3 650,00 Kč
71 918,00 Kč
91,00 Kč
253 781,00 Kč

2013
10 147,00 Kč
2 575,00 Kč
5 020,00 Kč
6 937,00 Kč
20 970,00 Kč
8 545,00 Kč
3 241,00 Kč
4 292,00 Kč
4 354,00 Kč
1 352,00 Kč
4 793,00 Kč
1 457,00 Kč
5 505,00 Kč
3 110,00 Kč
4 557,00 Kč
3 400,00 Kč
11 033,00 Kč
3 750,00 Kč
7 925,00 Kč
2 783,00 Kč
4 061,00 Kč
10 180,00 Kč
2 395,00 Kč
8 060,00 Kč
5 761,00 Kč
3 051,00 Kč
2 054,00 Kč
1 315,00 Kč
2 946,00 Kč
12 357,00 Kč
1 290,00 Kč
2 605,00 Kč
171 821,00 Kč
3 040,00 Kč
3 447,00 Kč
72 042,00 Kč
173,00 Kč
250 523,00 Kč

Také v roce 2013 předpokládáme další rozvoj služeb v našem regionu, který
chceme částečně financovat právě z výtěžku Tříkrálové sbírky. Chtěli bychom
především přispět na provoz charitních
pečovatelských služeb a usnadnit tak život
seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc druhé osoby. Část
výtěžku poputuje do charitního centra
„Domovinka“ Dačice, které poskytuje sociální služby lidem se zdravotním postižením z regionu a okolí, také provozuje šatník pro sociálně potřebné a v Mateřském
centru dává zázemí rodičům s dětmi.
O účelném rozdělení výtěžku na jednotlivé záměry bude rozhodovat tříkrálová komise na základě předložených
projektů.
Roman Mezlík, koordinátor sbírky
za Oblastní charitu Jihlava
zdroj: www.jihlava.charita.cz
Rok
Vybraná částka za Dačicko
2002
156 628,70 Kč
2003
171 226,40 Kč
2004
180 925,50 Kč
2005
167 205,50 Kč
2006
183 414,50 Kč
2007
189 436,00 Kč
2008
198 651,00 Kč
2009
233 823,00 Kč
2010
243 996,00 Kč
2011
235 308,00 Kč
2012
253 781,00 Kč
2013
250 523,00 Kč
Celkem
2 464 918,60 Kč

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Pohádková knížka Třídilka
Za devatero horami a devatero řekami,
v jednom království jménem Jihočeský
kraj byla vyhlášena výtvarně literární
soutěž, ve které princezny a princové ze
základních škol měli napsat a ilustrovat
pohádku na téma třídění odpadů. Věděli přitom, že pohádky nepíší jen tak, ale
že z nich jednoho dne vznikne celá pohádková knížka pro všechny jejich malé
kamarády. Byl to neskutečný boj! Za krátkou chvíli se v království sešly hromady
pohádek, dlouhých, krátkých, veselých
i smutných. Po třech dlouhých dnech
a třech ještě delších nocích, vybrali
moudří rádcové 14 těch úplně nejlepších. Poté povolali písaře a knihaře, aby
z vybraných pohádek vytvořili knížku
– Knížku Třídilku. Přepsali ji tolikrát, kolikrát to jen šlo a rozeslali ji všem dětem
do mateřských škol. Do celého království vyrazili poslové a potulní vypravěči,
aby pohádky šířili od města k městu, od
domu k domu. A od té doby, díky šikovným princům a princeznám, už všechny
děti v mateřských školách vědí, že třídění
odpadů je dobrá věc. K velkému úspěchu
gratulujeme Adéle Zavadilové, která
byla se svým pohádkovým příběhem
a ilustrací vybrána jako spoluautorka Pohádkové knížky Třídilky.

Sportujeme – rádi a často
Již tradičního školního turnaje ve stolním tenise, který pro žáky zorganizoval
pan F. Stejskal, se zúčastnilo 13 chlapců
a 6 dívek. Absolutním vítězem se stal
O. Doležal. Blahopřejeme.
Kategorie:
yy 7. - 9. třídy: 1. M. Mareš, 2. T. Pospíchal,
3. P. Pokorný
yy 5. - 6. třídy: 1. V. Syrovátka, 2. J. Bachel,
3. P. Svoboda
yy 3. - 4. třídy: 1. P. Krejčí, 2. V. Bartoň,
3. M. Kounek
yy Dívky: 1. M. Černochová, 2. Z. Prokůpková, 3. P. Kadlecová
Nový kalendářní rok začíná mnoho lidí
předsevzetím, žákyně 9. ročníku na to
jdou od podlahy - začínají v posilovně.

Vánoce jsou za námi
Před Vánocemi rozdávají naše děti vánoční náladu.
18. prosince dětem z mateřských škol
pozváním na Vánoční zpívání. Žáci a žákyně 3. - 5. tříd pod vedení svých třídních
učitelek připravili pro děti z mateřských
škol pestré představení - koledy, zimní
a vánoční písně a básně, tanečky. Na první pohled trochu nezvyklá trojice - Mrazík, víla Sněhulka a Fiona - byla opravdu
skvělým a velmi zábavným průvodcem
kulturního programu.
20. prosince děti ze III. B nadělovaly radost babičkám a dědečkům v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích. Nachystaly si pro ně pásmo písniček, básniček
a koled. Společně tak strávili dopoledne
plné úsměvů a milých chvil. Naše vystoupení všechny přítomné potěšilo a děti
odcházely s dobrým pocitem, že udělaly
radost všem, kteří si je přišli poslechnout.
Děkujeme za milé přijetí!
Školní družina nezůstala pozadu a ve
spolupráci s hudebním doprovodem DJ
pana L. Koutného si užila krásné odpoledne. Děkujeme za dlouholetou spolupráci.
Vánoční besídky proběhly ve všech
třídách naší školy 21. prosince, poslední školní den roku 2012 zpříjemnili žáci
9. ročníku svým mladším spolužákům
vlastním programem. I letos žáci 9. ročníků připravili pro své mladší kamarády
vánoční překvapení v podobě různých
soutěží a aktivit, např. HOD VÁNOČNÍ
KOULÍ NA STROMEČEK nebo se po náročném výstupu mohli svézt dolů na ZIMNÍ
KLOUZAČCE... potěšili, děkujeme.

Fotografie ze všech našich akcí samozřejmě máme, pokochejte se na našich
webových stránkách www.zsdacice.eu

A kulturní okénko
20. prosince žáci 5. - 9. ročníku zhlédli
vzdělávací pořad připravený agenturou
Pernštejni. Umělecká Agentura Pernštejni zajištuje uspořádání historických zábavných a výukových pořadů a vystoupení umělců s historickou tématikou.
Letos jsme zvolili téma: Jak válčili Husité.
Vystoupení se neslo v duchu slov: historie, brnění, zbraně. Do bitvy byli zapojeni
i samotní žáci.
V lednu jsme vyzkoušeli nové dačické
kino – přijali jsme pozvání na film 7 dní
hříchu - Tento snímek byl inspirovaný
skutečnými událostmi, které se udály
v sedmi poválečných dnech na Šumpersku roku 1945. Náročný snímek donutil
k zamyšlení žáky a žákyně 8. a 9. ročníku.
Ing. Eva Macků,
ředitelka ZŠ Komenského, Dačice

Informace ze Svazu
tělesně postižených Dačice
Dne 19. prosince 2012 navštívilo
15 členů naší organizace STP v Dačicích stálou výstavu betlémů v Třešti. Strávili jsme pohodový předvánoční čas, vyplněný jízdou vláčkem
a krásnou výstavou betlémů.
Za výbor STP Dačice F. Stejskal
13
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Dačický datel 2013
- soutěž v psaní na klávesnici pro všechny
V rámci oslav 830. výročí založení našeho města vyhlašujeme soutěž v psaní na klávesnici v disciplíně ZAV Hry.
K účasti zveme nejen žáky všech dačických i okolních
škol, ale i zaměstnance úřadů, podniků, aktivní seniory,
ženy na mateřské dovolené a všechny příznivce zdravého soutěžení.

Zapojení do programu ZAV vůbec není podmínkou, na http://
www.zav.cz/clanek/81-ctyri-volne-pristupne-klavesnicove-hry.
html je možno zdarma jednotlivé hry stáhnout, jsou zde uvedena pravidla i průběžná výsledková listina, takže si psaní může
vyzkoušet opravdu každý.
Do soutěže není třeba se přihlašovat předem, výkony jednotlivých účastníků jsou automaticky generovány, pro sestavení výsledkové listiny je pak ale třeba zaslat kontaktní údaje
(jméno, příjmení, rok narození, bydliště) na pizova@zsdacice.cz,
do předmětu uveďte: Dačický datel 2013.
Soutěž končí 18. 6. 2013 v 18.00 hod.
Informace o soutěži najdete i na stránkách školy www.zsdacice.cz, případné dotazy zodpoví a na Vaše výsledky se těší
Mgr. Alena Pízová
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Vánoční datlování má svého vítěze
Stala se jí žákyně VIII. B Eva Klaudie Procházková s celkovým
počtem 43 bodů (z 45 možných), které se po velkém boji podařilo o jediný bod porazit spolužačku Terezu Kupcovou. Na
třetím místě se umístil Martin Lebr (IX. B). Mezi začátečníky zvítězil Lukáš Dvořák ze VII. A před Danielem Částkem a Lindou
Dvořákovou (všichni VII. A). V soutěži bodovalo celkem 54 žáků,
kteří se zasloužili o to, že k 18. 12. 2012 patřilo naší škole 6. místo
v meziškolní soutěži v konkurenci 303 škol.
Mgr. Alena Pízová
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Podrobnější informace o škole na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Informace pro rodiče žáků 5. tříd
Podávání přihlášek na střední školy,
a tedy i na osmiletá gymnázia, je plně
v kompetenci rodičů. Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo k rukám
ředitelů středních škol, a to do 15. března 2013. V případě zájmu vašeho dítěte
o studium na osmiletém gymnáziu se
musíte obrátit na základní školu, kterou vaše dítě navštěvuje. Třídní učitel,
popř. výchovný poradce, vám jistě rád
poskytne všechny potřebné informace
včetně přihlášky na SŠ (většinou již předvyplněné z informačního systému školy)
a zápisového lístku. V případě jakýchkoli
komplikací s podáním přihlášky se neváhejte obrátit přímo na nás (tel.: 384 420
432, mobil: 775 675 726, Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech lze domluvit
i individuální prohlídku školy.
Žákům 5. tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu, které přináší především:
yy kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí
yy ideální systematickou přípravu pro
budoucí studium na prestižních vysokých školách
yy individuální přístup s důrazem na rozvoj v oblastech, o které se žák nejvíce
zajímá
yy řadu kulturních a sportovních mimovyučovacích aktivit a akcí
yy pro každého žáka netbook nebo tablet zdarma z projetu PRIMA ON-LINE
yy pro rodiče elektronickou třídní knihu
a elektronickou žákovskou knížku

Informace pro žáky 9. tříd
Pro žáky 9. tříd otevíráme na naší škole
studijní obor čtyřleté gymnázium.
Nabízíme:
yy kvalitní všeobecné vzdělávání jako
ideální přípravu pro studium na vysokých školách
yy prostředí moderní a dobře vybavené
školy
yy individuální přístup ke každému žákovi
yy možnosti kulturního a sportovního
vyžití a řadu mimovyučovacích aktivit
a akcí
yy pro rodiče elektronickou třídní knihu
a elektronickou žákovskou knížku
Přihlášky podávají zákonní zástupci
žáků přímo k rukám ředitelů středních
škol, a to do 15. března 2013. Individuální prohlídku školy lze domluvit telefonicky - tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726
(Mgr. Milan Točík).

Velký úspěch v soutěži
„Co víš o energetice“
Dne 20. prosince jsme se zúčastnili
soutěže „Co víš o energetice“ v Jaderné
elektrárně Temelín. Skládala se ze tří částí: vědomostní, zkoušky zručnosti a testu
naší fyzické kondice.
Soutěže se zúčastnilo 12 párů z vybraných jihočeských gymnázií. Ve velké konkurenci jsme se umístili na třetím místě,
což považujeme za velký úspěch. Toto
umístění přineslo našim třídám 10 000 Kč.
Za náš úspěch vděčíme vyučujícím fyziky
Karlu Tobolkovi a Vladimíru Marečkovi.
Anna Steinhauserová (3. ročník),
David Kopr (septima)

Předvánoční čas na gymnáziu
Pátek 21. prosince 2012 byl na naší
škole zcela ve znamení přicházejících
vánočních svátků. Studenti si již od rána
nadělovali dárky, z mnoha tříd se ozývala vánoční hudba a zpěv koled. Vánoční výstava v Městském muzeu a galerii
v Dačicích přilákala k návštěvě 1. ročník
a kvintu, obě třídy ji v doprovodu svých
třídních učitelů se zájmem zhlédly.
Tradičně zazněly v prostoru chodeb
školy vánoční koledy a písně. Letos dokonce v podání dvou souborů, z nichž
první tvořili naši gymnazisté Aleš Morávek (trubka), Václav Suchý (trombon),
bratři Martin a Tomáš Vobůrkovi (trubka
a trombon) posíleni Petrem Svobodou
(tenor), druhý soubor sestavil pan učitel
Stanislav Kamínek z žáků ZUŠ, kteří se
věnují hře na žesťové nástroje. Všichni

přihlížející a poslouchající ocenili vystoupení dlouhým potleskem.
Příjemným zpestřením pátečního dopoledne byla ukázka přípravy a ochutnávka tradičního anglického vánočního
pokrmu, pudinku, kterou připravila vyučující anglického jazyka, paní Mgr. Naďa
Koprová. Zájem byl veliký, přesto prý
všichni ochutnali.
Ani na pohybové aktivity se v poslední
předvánoční den ve škole nezapomnělo.
Maturanti 4. ročníku, kteří připravují na
11. ledna 2013 svůj maturitní ples, pilovali
v tělocvičně slavnostní nástup a půlnoční
překvapení, tercie se pod vedením své
třídní učitelky a současně vyučující tělesné výchovy, paní Mgr. Zdeňky Veverkové,
věnovala volejbalu a stolnímu tenisu.
Uprostřed toho předvánočního hemžení bylo možné vidět kameramany
a moderátory školní televize G-one, což
znamená, že se můžeme na výsledek jejich práce v podobě zajímavé reportáže
těšit v nejbližší době na stránkách školy.
Jen na avizovaný konec světa, který měl
dnešního dne nastat, nikdo neměl čas pomyslet. Ti, kteří během dopoledne přicházeli do školy, přinášeli zprávy o tom, že se
venkovní plochy změnily vlivem mrholení
a teplot pod bodem mrazu na kluziště.
Tak opatrně, až se všichni vydáme ze školy
směrem ke svým domovům.
Přejeme všem žákům, zaměstnancům,
spolupracovníkům a příznivcům školy
do nového roku 2013 především pevné
zdraví a splnění všech snů a očekávání.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel gymnázia
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Nejúspěšnější rok v historii pěveckých sborů ZUŠ Dačice!
Víte, že sborové oddělení na ZUŠ Dačice má své novinové zpravodajství nazvané Kvítkoviny? Je to sborový občasník,
ve kterém se dozvíte o sborovém dění. Z posledního vydání Kvítkovin přinášíme rozhovor se sbormistrem Vítězslavem
Hergeselem.

Rok 2012 byl pro sbory opravdu štědrý na
úspěchy v soutěžích.
Ano, nikdy se nám nepodařilo získat
tolik úspěchů za jediný rok. 7 soutěžních
festivalů a z každého jsme dovezli nejvyšší ocenění. Na konci února 2012 jsme
zpívali v Praze na Mezinárodním festivalu
soudobé hudby s Cenou Zdeňka Lukáše „CANTI VERIS“. Tentokrát se soutěže
zúčastnil mladší Kvítek a komorní sbor.
Mladší kvítek získal stříbrné pásmo a komorní sbor zlaté pásmo a cenu poroty za
provedení skladby Zdeňka Lukáše.
Každý rok jezdí sbor do zahraničí. Kam
jste jeli tentokrát?
Pokud jsou finance, tak se podíváme
i do zahraničí. V květnu jsme se zúčastnili festivalu v belgickém Neerpeltu, který
má více jak 50 letou historii a účastní se
ho sbory z celé Evropy a Asie. Před šesti
lety zde Kvítek obdržel 1. cenu (s oceněním cum laude). Letos se sbor rozdělil na
mladší Kvítek a komorní sbor, aby mohl
zpívat ve dvou kategoriích. Mladší Kvítek
získal 1. místo v kategorii „A“, která byla
zastoupena 34 sbory, z toho 4 z České
republiky. Komorní sbor ve své kategorii
„E“ získal jako jediný 1. místo s oceněním
cum laude, v konkurenci dalších 7 výborných sborů. Ten samý den večer zpíval
ještě komorní sbor na koncertě vítězů.

16

To, že byl zařazen v programu jako poslední znamenalo, že ten den byl nejlepší
ze všech soutěžících sborů. Publikum si
dlouhým potleskem vyžádalo 2 přídavky.
Tak, aby toho nebylo málo, tak jste na
konci školního roku 2012 zpívali na dalším velkém festivalu.
30. června 2012 soutěžil komorní sbor
Kvítek na 55. festivalu sborového umění
v Jihlavě. Jedná se o prestižní přehlídku
sborového umění s dlouholetou tradicí,
kde se prezentují špičkové české i zahraniční sbory. Součástí festivalu je skladatelská soutěž. Náš sbor byl požádán
pražským skladatelem Adamem Skoumalem, aby Kvítek nastudoval jeho velmi obtížnou skladbu – „Rozhovor matky
s dcerou“. Na tomto festivalu zazněla pak
s velkým úspěchem ve světové premiéře. Komorní sbor Kvítek zde získal zlaté
pásmo a patřil mezi tři nejlepší sbory. Na
závěr festivalu si zazpíval na koncertě
vítězů. Soutěžní program jsme připravili
spolu s mojí dcerou Anežkou.
A teď malé nostalgické zavzpomínání na
první nejdůležitější soutěž.
Vím, co myslíš. Celostátní soutěž dětských pěveckých sborů v Novém Jičíně.
Bylo to na podzim v roce 2004. Pro nás
velmi důležitá soutěž, na kterou jsme se
připravovali celý rok. Dokonce jsme kvůli

tomu jeli na soustředění do Itálie. Absolutní vítězství nám otevřelo cestu na další
festivaly.
Takže po 8 letech znovu na místě činu?
Po osmi letech, 2. - 4. listopadu 2012, se
jí účastnil mladší Kvítek. Ve své kategorii
získal sbor stříbrné pásmo. Během těch
několika let jsem se do Nového Jičína několikrát vracel. Jako divák i jako porotce a
mohu říct, že jsem příjemně překvapen,
jak úroveň dětských sborů stoupá.
Poslední soutěž byla v Praze. To byla
soutěž pro mladší Kvítek a komorní sbor?
Komorní sbor ukončil svou soutěžní
sezónu v Praze na začátku prosince 2012
na Mezinárodním festivalu adventní
a vánoční hudby s cenou Petra Ebena.
Festival se koná každoročně v Praze v Národním domě na Smíchově. Soutěžily dva
sbory - mladší Kvítek, který získal stříbrné
pásmo a komorní sbor, složený ze starších členů Kvítku, ten získal zlaté pásmo
a hlavní cenu Petra Ebena. Je to hlavní
cena festivalu, velmi prestižní ocenění,
kterou již mnoho let nezískal žádný český
dívčí sbor. Výsledky této soutěže se publikují v mezinárodních odborných časopisech. K celkovému vynikajícímu zvuku
sboru nám pomohlo naše školní digitální
piano, které jsme použili místo rozladěného pianina na pódiu. Na harfový rejst-
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řík doprovodila obtížné Ebenovy skladby
mistrným způsobem Vendula Kaluzsná.
Je smutné, že na takových prestižních
soutěžích se setkáme s takovým nedostatkem. Nebýt pana Běhana, člena sborového sdružení a našeho pomocníka,
který se o nástroj celou dobu staral a nosil, tak by náš výkon s rozladěným klavírem přišel nazmar.
Když to tedy všechno sečtu, tak jste navštívili sedm soutěží, ze kterých jste si dovezli nejvyšší ocenění a z některých ještě
zvláštní ceny. To je velký úspěch.
V historii Kvítku je to nejúspěšnější rok.
Trochu mě mrzí, že se naše úspěchy berou jako samozřejmost.
Sbor není jenom Kvítek. Máte i mladší
sbory.
V dnešní době máme čtyři přípravné
sbory: Plamínek, kde jsou předškoláci,
Pramínek, kde jsou děti od 6 do 8 let.
Nejstarším přípravným sborem je Červánek. Zde zpívají děti, kterým je 8 – 11 let.
S červánkem jsme byli v dubnu 2012 na
dvou soutěžích. Na Regionální soutěži ve
Strakonicích, kde dirigovala moje dcera
Anežka Hergeselová a na soutěži Zahrada písní v Praze. Na obou místech jsme
získali zlaté pásmo.
Letos slaví Kvítek 15 let od svého založení. Jak bude oslava vypadat?
Oslavy začnou 7. dubna jarním koncertem. Další koncerty se uskuteční 31.
května a 1. června se sborem Motýli ze
Šumperka, se kterým přijede jeho sbormistr Tomáš Motýl. Je to skvělý sbor, který se mi stal inspirací při založení Kvítku.
S tímto sborem budeme společně zpívat
v MěKS Dačice a v kostele sv. Vavřince.
Oslavy zakončíme 13. června v sále ZUŠ
koncertem tří jihočeských sborů: Kvítek
Dačice + Medvíďata Český Krumlov +
Fere Angeli ze Strakonic.
Pamatuji se na oslavu 10. narozenin sboru Kvítek a bylo to velkolepé. Už se nemohu dočkat na ty patnáctiny. Za celou
redakci vám přeji mnoho úspěchů, skvělých hudebních zážitků a pevných nervů.
Děkuji. Přeji všem našim členům všech
sborů, aby k nám rádi chodili zpívat a aby
si našli ve zpěvu radost a společné zážitky. Děkuji také všem, kteří se o sborové
dění starají, ať jsou to členové občanského sdružení, učitelé ZUŠ, nebo rodiče
žáků naší školy.
Redakční tým Kvítkovin

Výstava „Rožmberkové a naše
společná historie“ v Dačicích
V Městském muzeu a galerii Dačice bude od 13. února do 10. března 2013
přístupna veřejnosti rozsáhlá putovní výstava s názvem „Rožmberkové a naše
společná historie“. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout ojedinělou výstavu, která přibližuje působení významného šlechtického rodu nejen v jižních Čechách, ale zachycuje i vazby na sousední Rakousko.
V závěru roku 2011 uplynulo 400 let od
úmrtí posledního mužského potomka
šlechtického rodu Rožmberků Petra Voka
(1. 10. 1539 - 6. 11. 1611). Tento rod po staletí výrazně dominoval jihočeským dějinám,
obsazoval klíčové pozice v Českém království a velmi významně tak ovlivňoval historické dění na území dnešní České republiky, ale, a to je méně známo, i mnoha míst
současného Dolního a Horního Rakouska.
Oslavám tohoto jubilea byla přímo v roce
2011 věnována řada akcí pořádaných na
území Jihočeského kraje, ale i v dalších
místech naší republiky. Jedním z nich bylo
hlavní město Praha, ve kterém byly oslavy Rožmberského roku již v prosinci 2010
zahájeny celoroční výstavou „ROK RŮŽE“,
a to přímo v Rožmberském paláci v prostorách Pražského hradu. „Pražská“ výstava se setkala s velkým zájmem veřejnosti,
navštívily ji statisíce lidí. Po úspěchu v Praze se vrátila tato zajímavá a čtivá expozice
domů na jih Čech, kde naštěstí neskončila
ve skladu, ale byla přeměněna na expozici
putovní a změnil se i samotný dosah výstavy. Stávající výstavu totiž organizátoři
obohatili o informace týkající se působení
Rožmberků v Rakousku.
Rožmberkové měli s rakouskou stranou
kontakty několika druhů. Jednak to byly
příbuzenské vazby, kdy díky sňatkům rod
získal vliv nebo drobná panství v Rakousku. Není proto překvapením, že tam nalézáme podobnou architekturu jako u nás.
Jižní Čechy navíc vzkvétaly díky rožmberskému přeshraničnímu obchodu. Do
Rakouska se vyváželo především pivo,
med a medovina, naopak do Čech se přes
velké trhy ve Freistadtu dostávalo luxusní
zboží jako jižní ovoce nebo koření z Asie.
Působení slavného rodu Rožmberků se
dotýkalo mnoha míst v Horním i Dolním
Rakousku. Vzhledem k tomu, že tato zajímavá linie prochází společnou historií na
obou stranách dnešní hranice, nabízelo
se realizovat společně s rakouskými partnery projekt s názvem „ROK RŮŽE – Rožmberkové a naše společná historie – putovní výstava 2012“. V průběhu roku 2012

instalovala Regionální rozvojová agentura jižních Čech RERA a. s. tuto výstavu
v několika s rodem historicky významně
spjatých místech, jak v Jihočeském kraji, tak v Horním Rakousku. Výstava byla
zahájena slavnostní vernisáží 20. 1. 2012
ve Freistadtu. Následně byla pro konání
výstavy vybrána jihočeská města Borovany, Zlatá Koruna a jako poslední hornorakouský Haslach. V závěru loňského roku
pak výstava probíhala v dolnorakouském
Raabsu. Tyto společné přeshraniční aktivity jihočeské a rakouské strany jsou realizované za podpory Fondu malých projektů
v rámci Programu Cíl 3 – EÚS RakouskoČeská republika 2007 - 2013.
Výstava nabízí prostřednictvím textových a obrazových panelů nahlédnutí do
světa Rožmberků. Přibližuje genealogii
rodu, představuje nejvýznamnější představitele i mecenáše, stavitele, zabývá
se alchymií, dolováním a mincovnictvím,
správou panství, rybníkářstvím, pivovarnictvím, stravováním, rodovými slavnostmi, ženami u dvora, pověstmi, zábavou
aj. Výstava je zároveň doplněna trojrozměrnými exponáty, obrazy, figurínami
v dobovém oblečení či replikami historických kostýmů z Regionálního muzea
v Českém Krumlově.
Rožmberská výstava je pojata jako
volný předstupeň Zemské výstavy 2013
a také jako pozvánka na ni. Ta je pro Jihočeský kraj a Horní Rakousko nejvýznamnější společnou aktivitou pro rok 2013
(www.zemskavystava.cz).
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Pronajmu nebytové prostory na Palackého náměstí v Dačicích, vhodné na kanceláře
nebo provozovnu služeb. Možnost parkování ve dvoře. Telefon: 736 538 088.
17
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Výročí v městské knihovně
Rok 2013 = 120 let veřejné knihovny v Dačicích = 145 let od založení nejstaršího kulturního spolku v Dačicích = čtenářského spolku Dyje
Co bylo? Čtenářský spolek „Dyje“, jehož účelem bylo: „čtení, deklamace žertovné, vyjma ty, které by v obor politický
neb náboženský sáhaly, hovor, společenské zábavy a cvičení ve zpěvu“, vznikl
v Dačicích v roce 1868. O jeho založení
se velkou měrou přičinil P. Eduard Höcksmann, farář v Matějovci, který soustředil
do spolku inteligentní a vzdělané občany
z města i okolí. Spolek umožňoval zájemcům o četbu přístup ke knížkám a časopisům takovým způsobem, že fungoval de
facto jako předchůdce veřejné knihovny
v Dačicích.
Vlastní samostatná veřejná knihovna
pro lid v Dačicích byla iniciována návrhem Bedřicha Kancnýře na valné hromadě Měšťanské besedy v Dačicích dne
11. 11. 1893. Učitel Antonín Kesner, knihtiskař Antonín Kasalý, ředitel měšťanské
školy Karel Kamenář a c. k. okr. sudí Bedřich Kancnýř byli osobnostmi, které stály u zrodu veřejné knihovny v Dačicích.
Z besední knihovny bylo vybráno 250
svazků a od 1. 2. 1894 se začalo každou
neděli od jedné do dvou hodin odpoledne půjčovat v Měšťanské besedě…
Co je? Dnes je knihovna svébytným
kulturním zařízením, které nabízí služby
všem občanům bez rozdílu. Hlavní oslavy proběhnou v Březnu – měsíci čtenářů,
v červnu v parku Pod lipkami a uzavřeme
je na podzim. Její klasické služby jsou do-

statečně známy, zaměřím se proto každý
měsíc na SLUŽBY MODERNÍ – VIRTUÁLNÍ. Každý měsíc zde najdete informace
o tom, že knihovna je přístupná i mimo
výpůjční dobu, a to přes její virtuální
bránu a tou jsou její WEBOVÉ STRÁNKY
A SLUŽBY PŘES WEB.
Takže nejdůležitější službou webových
stránek na doméně: www.mkdac.cz je
ONLINE KATALOG - seznam knížek v knihovně, v němž můžete vyhledávat dokumenty podle nejrůznějších hledisek.
Nejobvyklejší je hledání podle AUTORA,
NÁZVU či KLÍČOVÉHO SLOVA. Katalogu
je ale možné pokládat i složitější dotazy kombinovat kritéria pro vyhledávání.
Při kliknutí na název dokumentu se vám
zobrazí katalogizační lístek a to, zda je
dokument půjčený či nikoli, takže okamžitě vidíte, zda je k dispozici. Pokud je
půjčený, je možné si ho rezervovat zasláním požadavku na e-mail knihovny
(mvs@mkdac.cz) s uvedením kontaktních
údajů, pokud není půjčený, můžete si ho
zamluvit telefonicky (384 422 397 nebo
721 145 265), případně si pro něj během
výpůjční doby přijít.
Příště o novém katalogu Carmen, který
také najdete na webových stránkách, ale
nabízí podstatně více možností a knihovna jej spolupořídila z dotace VISK3 Ministerstva kultury ČR.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

XIV. ročník Novoročního poháru

v Dačicích měl velmi silné obsazení
Po minulých hojně navštěvovaných ročnících jsme s napětím očekávali, jaká
bude letos účast střelců na XIV. ročníku Novoročního poháru. Byli jsme mile
překvapeni! Na Novoroční pohár přijelo 46 střelců z celé České republiky vč. reprezentanta ČR v brokové střelbě. Z tak velké účasti máme radost a věříme, že
se střelcům i divákům na naší střelnici líbí a rádi se sem vracejí. Za tuto věrnost
jim srdečně děkujeme.
Při zahájení jsme vzpomněli na jednoho ze zakladatelů Dačické střelnice
a dlouholetého zbrojíře Jindřicha Krejdla, který v létě tragicky zahynul. Je to pro
nás velká ztráta.
Soutěž byla vypsána na 45 terčů. Po
odstřílených 25 terčích na automatickém
trapu a 20 terčích na loveckém kole jsme
mohli společně vyhlásit a oslavit vítěze.
Stal se jím se 42 zásahy Roman Jelínek
z Modřic. Na druhém místě skončil se 40
zásahy Pavel Biernat z Jindřichova Hrad-
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ce. Třetí se umístil s 39 zásahy Antonín
Pacal ze Stránecké Zhoře.
Velké poděkování patří městu Dačice
a starostovi Vlastimilu Štěpánovi za dlouholetou podporu střelectví. Ještě jednou
děkujeme všem zúčastněným střelcům
i divákům. Zveme je 4. května 2013 na Dačický víceboj družstev, který se od příští
sezony bude střílet jako memoriál Jindřicha Krejdla.
Bohuslav Ferdan,
ředitel závodu

NOVINKY
ze ZŠ Neulingerova
Stopem na Nordkapp

Ve středu 13. prosince jsme se vydali stopem na Nordkapp s Vojtou Trčkou, mladým cestovatelem, který je již
našim dobrým známým. Poutavě vyprávěl o radostech i strastech své poslední cesty. Přinesl řadu fotek a videí.
Ukázal nám své cestovní zavazadlo
a mohli jsme si i vyzkoušet, že cestovat s takovou zátěží není jednoduché,
a to jsme ho měli na zádech jen chvíli.
Děkujeme za zajímavé vyprávění a těšíme
se na další Vojtovy zážitky z cest.

Ohlédnutí za předvánočním časem
Ve čtvrtek 29. listopadu byla zahájena
vánoční prodejní výstava výrobků našich
žáků. Výstava se také letos těšila nebývalému zájmu rodičů žáků i našich spoluobčanů. Děkujeme za přízeň!
Mikuláš, anděl a pár pořádných čertů
dorazili začátkem prosince i se svou knihou hříchů a kdo zlobil, neposlouchal
a neučil se, měl skutečně namále. Nakonec se všem podařilo zachránit písničkou
nebo básničkou, ale letos nechali čerti
v každé třídě číslo přímé telefonní linky do
pekla, která funguje 24 hodin denně. Tak
kdo ví, jestli se pro někoho ještě nevrátí...
Vánoční besídka proběhla ve čtvrtek
před Vánocemi. Děti si pro své blízké připravily básně, písničky, scénku i hudební
představení. Velmi nás potěšila návštěva
pana starosty a místostarosty, kteří stejně jako v loňském roce přijali pozvání na
naši besídku. V předvánočním období plném shonu a starostí jsme si užili pěkné
a klidné chvíle.

Škola Zdravé pětky 2
Ve čtvrtek 6. prosince jsme absolvovali
pod vedením odborné lektorky druhou
část Školy Zdravé pětky. Tentokrát se
jednalo o ryze praktickou výuku. Připravovali jsme pokrmy z ovoce a zeleniny.
Své výrobky si všichni ochutnali a je třeba
říct, že byly výborné.
Kolektiv učitelů
ZŠ Neulingerova Dačice
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Pozvánky do knihovny
Prohry i vítězství Miroslava Lidinského
– pátek 15. února od 17:00 h
Městská knihovna srdečně zve na besedu s Ing. M. Lidinským.
V afghánském pekle přišel o nohu. Protitanková střela vypálená
z jeskyně Talibanu mu ustřelila patu, když „čistil“ zákopy nepřítele za bojovou linií. Nohu mu lékaři nezachránili, život ale ano.
Bývalý člen speciální jednotky SOG Miroslav Lidinský vzpomíná, že jim talibanci přezdívali „ti zarostlí lidé na velkých autech
se psy“. Dnes je trojnásobným mistrem Evropy v golfu handicapovaných…

Řeka jako ekosystém – čtvrtek 28. února od 17:00 h
- přednáška z cyklu Povídání nad řekou Mor. Dyjí
Řeky se liší od stojatých vod svou proudivostí. Vše v ekosystému řeky se stále mění a plyne. Voda odnáší a přináší jíly, písek, štěrk i dřevo, překládá své koryto a při povodních podobně
hospodaří i ve svém okolí - hnojí nivu kalem, rozlévá a zasakuje
vody, sedimentací zarovnává prohlubně i víry vyhlubuje tůně.
Řada organismů vykonává v řece specifické funkce: muchničky
a perlorodky čistí vodu, raci a plži rozežírají odumřelou hmotu
na malé kousky, mnohdy ryjí pode dnem, mikroorganismy zachycují a přepracovávají látky rozpuštěné ve vodě, vodní rostliny a břehové porosty zachycují sediment, ryby regulují stavy
bezobratlých, bobři zmlazují břehové porosty - my lidé říkáme
těmto funkcím také ekosystémové služby. Je to fascinující svět.
Ne každé řece je ale lidmi dovoleno takto fungovat...
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Sportovní okénko TJ Centropen
Oddíl kuželek:
Datum

Čas

Kategorie

Družstva

2. 2.

14:00

I. liga muži

Dačice - TJ Spartak Přerov

23. 2.
2. 3.
2. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.

14:00
I. liga muži
10:00 II. liga ženy
10:00 III. liga muži
10:00 III. liga muži
10:00 I. liga dorostu
10:00 I. liga dorostu

Dačice - TJ Třebíč
Dačice - Sokol Spořice
Dačice B - TJ BOPO Třebíč
Dačice B - TJ ČKD Blansko
Dačice A - KK PSJ Jihlava
Dačice B - TJ LOKO Č. Velenice

Oddíl volejbalu: v nové sportovní hale
Datum

Čas

Kategorie

Družstva

5. 2.

18:00 okr. přebor ženy Dačice - České Velenice

26. 2.

18:00 okr. přebor ženy Dačice - Sokol J. Hradec

9. 2. 2013 - Turnaj smíšených družstev od 9:00 h v hale SŠTO
Výbor TJ Centropen Dačice

Homeopatická poradna
yy Klasická homeopatie - přírodní léčba
yy Léčba kojenců, batolat, dětí i dospělých
yy Detoxikační medicína MUDr. J. Jonáše
yy Energy medicína
Blanka Zuzánková - diplomovaný homeopat
Zahradní 164/III, Dačice, tel. 724 914 079
www.vaztesizdravi.webnode.cz
www.homeopatiepraha.cz
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

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: 2/2013, ročník druhý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/bulletin-tv/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko
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.
24. února, neděle, 10:00 h, hl. sál MěKS
ČERTŮV ŠVAGR - pohádka
DS Julie Jurištové - Praha. Vstupné 60 Kč.

3D Kino Dačice

8. února, pátek, 19:00 h, vstupné 110 Kč
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - 2D
90 min., česky, animovaný film

24. února, neděle, 19:00 h, vstupné 110 Kč
PARALELNÍ SVĚTY - sci-fi, 3D
108 min., titulky, přístupno od 12 let

9. února, sobota, 17:00 h, vstupné 140 Kč
HOBIT - neočekávaná cesta, 3D
164 min., český dabing

27. února, středa, 19:00 h, vstupné 110 Kč
BABOVŘESKY - komedie Z. Trošky, 2D
108 min., česky

13. února, středa, 10:00 h, vstupné 50 Kč
VRÁSKY Z LÁSKY - komedie, 2D
105 min., česky

Městské muzeum a galerie

15. února, pátek, 19:00 h, vstupné 100 Kč
KONEČNÁ - akční krimi, 2D
107 min., titulky, přístupno od 15 let

1. února, pátek, 19:00 h, vstupné 80 Kč
PÍ A JEHO ŽIVOT - dobrodružný, 2D
127 min., český dabing, přístupno od 12 let

17. února, neděle, 10:00 h, vstupné 110 Kč
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE - 2D
90 min., česky, animovaný film

3. února, neděle, 19:00h, vstupné 120 Kč
NESPOUTANÝ DJANGO - western, 2D
164 min., titulky, přístupno od 15 let

20. února, středa, 19:00 h, vstupné 70 Kč
LÁSKA V HROBĚ - dokument, 2D
79 min., česky, přístupno od 12 let

6. února, středa, 19:00 h, vstupné 90 Kč
BÍDNÍCI - muzikálové drama, 2D
157 min., titulky, přístupno od 12 let

22. února, pátek, 19:00 h, vstupné 80 Kč
MŮJ VYSVLEČENEJ DENÍK - komedie, 2D
90 min., česky, přístupno od 12 let
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3. února, neděle
Masopustní obchůzka městem
Začátek ve 14:00 h u staré radnice na Palackého nám. 1. Sraz masek od 13:00 h
v městském kulturním středisku. Závěrečný program Pod Lipkami.
13. února - 10. března, út - pá 9 - 12, 13 16 a neděle 13 - 16 h
Rožmberkové a naše společná historie
Výstava pořádaná v roce 2012 k působení
významného šlechtického rodu v jižních
Čechách.
Svaz tělesně postižených Dačice
pořádá 2. 2. a 2. 3. od 14:00 h
odpolední čaje v hotelu Stadion.

