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Dačice se prezentovaly
na veletrhu Holiday
World Praha
Ve dnech 7. - 10. února se Dačice
představily na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World.
Prezentace probíhala ve společné
expozici Jihočeského kraje.

Celkem 894 vystavovatelů přilákalo
letos 33 356 návštěvníků. 22. ročník veletrhu se konal společně se 7. ročníkem
gastronomického veletrhu TOP GASTRO
& HOTEL a 18. ročníkem veletrhu GOLF
SHOW. Témata veletrhů, tedy cestování,
gastronomie a golf se velmi dobře doplňují, a tak si návštěvníci mohli na jednom jediném místě vychutnat spojení
plné dálav, chutí, vůní, sportovního vyžití
a všeho, co připomíná atmosféru příjemně stráveného volného času. Na trojlístku
veletrhů bylo zastoupeno 46 zemí, které vystavovaly na celkové ploše 23 400
m2. Programové rozložení veletrhu bylo
uspořádáno v tradičním duchu - první
dva dny pro odborníky a celý víkend pro
širokou veřejnost.
Pro pracovníky infocenter není účast
na veletrhu jen příležitostí k propagaci
svého města a služeb cestovního ruchu,
neméně důležité jsou i diskuze a výměna zkušeností a samozřejmě i prostor pro
hledání inspirace, pokud jde o zajímavé
propagační materiály či předměty.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Dopravu je nutné neprodleně řešit
V době, kdy Vám píši tyto řádky, je únor a napadl čerstvý sníh. A tak mi přichází na mysl stará pranostika: Únor bílý, pole sílí. Nepochybuji o pravdivosti
tohoto rčení. Přál bych si, abychom i my měli něco, co nás v období zimního
poklidu posílí. Posílí tak, abychom si upevnili v této nelehké době svoje zdraví.
A mám na mysli především to duševní.
Jednou z takových možností, jak si zpříjemnit zimní období, byl i hojně navštívený masopust v Dačicích. Jsem přesvědčen, že se celá akce vydařila. Chci proto
poděkovat všem, kteří přišli, především
těm v maskách.
V další části mého příspěvku Vás chci
informovat o dopravní situaci ve městě. Jelikož jde o širokou problematiku,
tentokrát se zaměřím na obchvat města
s dostupností Dačic k dálnici. Zastupitelstvo města odhlasovalo na zasedání
jednu z navrhovaných variant obchvatu.
Jde o variantu, která přemosťuje firmu
Centropen. Ta s navrhovanou variantou
ale nesouhlasí a sama si nechala zpracovat návrh varianty alternativní. Obě
varianty nyní posuzuje budoucí investor stavby, tedy Jihočeský krajský úřad.
Ze zmíněných dvou návrhů vzejde varianta vhodná a možná k realizaci. Další
pracovní setkání k této problematice proběhne za účasti všech zainteresovaných
27. února 2013 v Dačicích (pozn. red. –
uzávěrka čísla byla již 15. února).
Dále je třeba se zmínit o úsilí zástupců
naší oblasti k optimalizaci napojení toho-

to regionu na dálniční síť. Dne 28. února
2013 proběhne setkání na Jihočeském
krajském úřadě v Českých Budějovicích.
Za naší oblast se jednání zúčastní zástupce senátního obvodu Miloš Vystrčil,
zástupce Mikroregionu Telčsko Roman
Fabeš a Vlastimil Štěpán jako zástupce
Mikroregionu Dačicko.
Cílem schůzky je najít způsob a řešení
zlepšení dopravní dostupnosti naší oblasti, tedy napojení na dálnici v Jihlavě,
přes Telč, Dačice do Slavonic. Tuto situaci
je dle našeho názoru nutné neprodleně
řešit. Je nezbytné tímto krokem ustálit
průběh demografické křivky obyvatelstva našeho regionu. Současně s tím přijde podpora a zlepšení zaměstnanosti
v oblasti, především v důsledku příznivějších podmínek pro podnikatele. O průběhu těchto schůzek Vás budu průběžně
informovat.
Přeji Vám v současné sezoně plesů
a maškarních merend, aby se Vám podařilo nabrat co nejvíce sil do dalšího období roku 2013. Těším se na setkání s Vámi.
Vlastimil Štěpán,
starosta

POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE
se Zdeňkem Troškou
pátek 15. 3. v Dačicích

9:30 - sraz v pohádkových kostýmech před radnicí
10:00 - přivítání pohádkového krále s družinou
- předání prestižní ceny Jakub 2012
- autogramiáda Zdeňka Trošky v infocentru
- výstava nejlepších prací dětské výtvarné soutěže
- odjezd krále v kočáře s průvodem k pohádkovému vlaku
11:50 - rozloučení s králem a jeho družinou
- odjezd pohádkového vlaku do Slavonic ze zastávky

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

Zastupitelstvo města Rada města
na svém 17. zasedání konaném
13. 2. 2013 mimo jiné:

na své 59. schůzi konané 23. 1.
2013 mimo jiné:

yy schválilo refinancování úvěru poskytnutého na financování Koupaliště Dačice
yy schválilo zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
yy vzalo na vědomí zprávu o činnosti
rady města od 16. zasedání a zápis
o jednání kontrolního výboru

yy schválila rozpočtové opatření číslo
26/2012 v těchto objemech: příjmy
1.354,32 tis. Kč, výdaje -2.274,25 tis. Kč,
přebytek rozpočtu 3.628,57 tis. Kč
yy schválila rozpočtové opatření č. 1/2013
v těchto objemech: příjmy 384,00 tis.
Kč, výdaje 2.222,00 tis. Kč, schodek
rozpočtu 1.838,00 tis. Kč

V kostce...
Vážení spoluobčané, březen je předzvěstí velikonoc a přicházejícího jara. Byť
mi ve vzpomínkách stále zůstávají krásné zimní obrázky zasněžených Dačic, těším se, až vše začne vonět a kvést. Tak je dán řád tohoto světa, a tak je to správné. Střídání ročních období je pravidelné, předvídatelné a tudíž bezpečné.
¡ Máme za sebou první zasedání zastupitelstva v letošním roce. Na něm se
měly projednat příspěvky v rámci městem vyhlášeného grantového programu
Volnočasové aktivity dětí a mládeže na
roky 2013 – 2015. Rada města doporučila zastupitelstvu ke schválení rozdělit
1,72 mil. Kč. Je to podpora devíti organizacím, které pracují celkem s 596 dětmi
a které splnily podmínky pro přidělení
grantu. Nakonec byl tento bod z jednání
zastupitelstva stažen. Patrně se ptáte, co
bylo příčinou?
¡ K rukám vedení města byla doručena
petice organizovaná TJ Centropen požadující výstavbu nové haly pro floorbal
a futsal. Považuji za správné napsat, že
oběma těmto sportům se v Dačicích daří
a dobře město reprezentují. Také patří dík
všem, kteří se věnují tréninku a organizování mladých sportovců. Prostory pro trénink máme, ale nejsou plně vyhovující.
Z toho pohledu je požadavek na novou
halu oprávněný. Bohužel přichází v době
již schváleného rozpočtu. V situaci, kdy
se vedení města rozhodlo realizovat dvě
klíčové stavby. Jednou z nich je dostavba domu s pečovatelskou službou (DPS)
a druhou příprava nových stavebních
parcel. Obě akce jsou velmi finančně náročné (odhadem přes 60 mil. Kč), a vzhledem k této skutečnosti bude realizace
probíhat v letech 2013 - 2014.
¡ Nová hala je investice za cca 12 mil. Kč.
Tuto stavbu je možné financovat: půjčkou
– což nedoporučuji, nebo odložením či
zastavením jedné z výše uvedených akcí
– to mi také nepřipadá jako dobré řešení.
Když nebudou mít mladé rodiny kde sta-
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vět, budou nám odcházet pryč z města.
A nestavět nebo odložit stavbu DPS?
Dlouhodobě máme více žádostí o přijetí než kolik dokážeme uspokojit. Stavba
DPS je opakovaně zmiňovaná v Komunitních plánech rozvoje sociálních služeb
města Dačic, a to už od roku 2008. Postarat se o seniory považuji za zodpovědné
a lidsky správné řešení a budu jej podporovat.
¡ Posledním řešením je pokusit se v rozpočtu najít úsporu v potřebné výši. Proto
byl z jednání zastupitelstva stažen bod
o přidělení příspěvků z grantu. Nejdůležitější je nyní vyjednat kompromisní řešení,
které by nám odpovědělo na otázku, jak
se má výstavba haly financovat a v jakém
časovém horizontu realizovat. Věřím, že
se při dobré vůli společně podaří najít
řešení.
¡ A ještě mi dovolte, milí občané,
abych vás pozval dne 13. 3. 2013 na jednání Fóra zdravého města. Proběhne
veřejné projednání celkového rozvoje města a toto plánujeme každoročně
opakovat. Předpokládáme, že se jednání
zúčastní zástupci veřejné správy, neziskových organizací i podnikatelé. A také
rozmanité vzdělávací a odborné instituce, a zejména široká veřejnost. Budeme
společně pojmenovávat oblasti života
ve městě, které nás trápí. Společným výstupem bude desatero problémů „10P“.
A k tomu je důležitá účast občanů. Těším
se tedy na setkání a na společnou práci
při zlepšování života v našem městě. Jak
říká Remarque: „Štěstí je mozaika složená
z nepatrných malých radostí.“
Jan Bartošek, místostarosta

yy schválila jednostranné zvýšení nájemného za garáže
u bytového domu na Nivách o míru
inflace 3,3 % od 1. 2. 2013
yy schválila poskytnutí podpory OS ČSTV
J. Hradec na uspořádání akce Sportovec roku 2012 okresu J. Hradec formou
poukazů na věcné dary v celkové hodnotě 3.000,00 Kč
yy neschválila finanční příspěvek Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze
yy schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele
stavebních prací na chodník do Borku
včetně lávky pro pěší
yy vzala na vědomí výhled činnosti MěKS
na rok 2013
yy schválila harmonogram schůzí v místních částech
yy vzala na vědomí zápis z jednání stavební komise

na své 60. schůzi konané 6. 2.
2013 mimo jiné:
yy schválila inventarizační zprávu o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2012
yy vzala na vědomí hodnotící zprávu
Zdravého města Dačice pro rok 2012
a schválila strukturu tématických oblastí k veřejnému projednání o celkovém rozvoji města, které se bude konat 13. 3. 2013
yy schválila záměr výroby televizního
programu Dačická televize - městské
televizní vyslání z Dačic
yy vzala na vědomí harmonogram investičních akcí roku 2013
yy vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise a zápis z jednání dopravní komise

Soutěžíme o Zlatý erb
Pokud se vám líbí dačický web www.dacice.cz,
můžete mu udělit svůj hlas
v celostátní soutěži o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí. Hlasovat mohou všichni uživatelé internetu s platnou e-mailovou
schránkou, na kterou bude poslána
ověřovací zpráva. Hlasovat můžete do
čtvrtka 28. března do 16:00 h. Děkujeme za Váš hlas.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

www.dacice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 19. ledna 2013 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ v ul. Bratrská v obřadní síni Městského úřadu
Dačice nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Matyáš Tauchmann, Michal Barna, Julie Baštářová, Klára Klepáčková,
Šimon Svoboda a Natálie Karbanová.

První občánek Dačic
roku 2013
Prvním dačickým občánkem roku 2013 je Štěpán Marek. Narodil se v porodnici v Jihlavě, je druhým dítětem
svých rodičů, má starší sestru Elišku.
Přivítat jej jako
prvního občánka
města přišel místostarosta Ing. Jan
Bartošek,
který
mu přinesl dárek,
kytičku mamince
a popřál Štěpánkovi i celé rodině
hodně zdraví, spokojenosti a božího
požehnání.
Eva Chňoupková,
vedoucí správního
oddělení

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, Krajířova 27/I,
v kanceláři č. 108, 109, nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235.

Počet občanů hlášených
k trvalému pobytu v roce 2012
OBEC
Bílkov
Borek
Dolní Němčice
Hostkovice
Hradišťko
Chlumec
Lipolec
Malý Pěčín
Prostřední Vydří
Toužín
Velký Pěčín
Dačice I
Dačice II
Dačice III
Dačice IV
Dačice V
Dačice celkem
CELKEM

1. 1.
381
128
350
115
84
116
181
148
53
41
143
816
276
962
569
3.357
5.980
7.720

31. 3.
368
126
348
114
83
113
181
148
54
41
146
816
280
959
573
3.340
5.968
7.690

30. 6.
371
130
343
114
84
116
181
148
54
41
147
830
277
960
576
329
972
7.701

30. 9. 31. 12.
372
372
133
133
351
359
113
115
84
83
113
113
179
180
147
149
55
55
41
40
141
144
842
834
273
284
950
950
573
573
3.317 3.315
5.966 5.945
7.695 7.688

Jitka Hubatková, oddělení správní

KONCERT PRO CEMBALO
neděle 10. března od 16:00 h
v sále firmy Pokorný Dačice
Benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na
zakoupení malého cembala pro výuku a koncertní
činnost Základní umělecké školy v Dačicích.
V hudbě od renesance až po období klasicismu
se představí Julie Kučerová, Jitka Koudelková a další.
Po koncertě zajištěno malé občerstvení.
3
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Informace pro majitele kulturních
památek o grantech Jihočeského kraje
Upozorňujeme majitele movitých i nemovitých kulturních památek, že Jihočeský kraj bude v měsíci březnu vyhlašovat granty určené na obnovu kulturních památek nacházejících se na území kraje. Od 11. března do 15. dubna
můžou zájemci zasílat své žádosti o finanční příspěvek Jihočeského kraje do
těchto dotačních programů:
1) Movité kulturní dědictví – určen na
podporu zachování a restaurování
movitých předmětů kulturního dědictví. Finanční podpora může činit
maximálně 60 % celkových nákladů
projektu.
2) Obnova drobné sakrální architektury v krajině – určen na podporu
zachování a obnovy objektů drobné
sakrální architektury (kapličky, boží
muka, kříže apod.) v krajině. Finanční
podpora může činit max. 70 % celkových nákladů projektu.
3) Předprojektová příprava obnovy
kulturních památek – určen na podporu kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která vyžaduje provedení řady průzkumů. Finanční podpora může činit max. 60 % celkových
nákladů projektu.
4) Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb – určen na
podporu obnovy památkově chráněných staveb (nemovitých kulturních
památek nebo staveb, které památkami nejsou, ale nachází se na památko-

vě chráněném území). Finanční podpora může činit až 100 % prokázaného
rozdílu mezi cenou obnovy za použití
běžných materiálů a technologií a za
použití materiálů a technologií odpovídajících historické hodnotě nemovitosti.
5) Nemovité kulturní památky – určen na podporu obnovy nemovitých
kulturních památek s důrazem na zachování památkové podstaty objektů. Finanční podpora může činit max.
60 % celkových nákladů projektu.
Podrobné informace a kontaktní údaje pro zaslání žádostí do jednotlivých
grantových programů budou zveřejněny
od 11. března na www.kraj-jihocesky.cz
v sekci Granty/Fondy EU. V případě potřeby se zájemci mohou obrátit se žádostí
o konzultaci rovněž na odbor kultury
a cestovního ruchu MěÚ Dačice, Krajířova 27/I – Starý zámek, kancelář č. 122,
Mgr. Pavel Urban, kultura2@dacice.cz,
384 401 244.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

Činnost Odboru vnitřních věcí

a Komise k projednávání přestupků
na úseku zákona o přestupcích v roce 2012
V roce 2012 se Komise k projednávání přestupků města Dačice zabývala
241 přestupky. Z 241 přestupků jich Komise 131 odložila, 12 přestupků postoupila jiným správním orgánům, 36 přestupků bylo převedeno ke zpracování do dalšího roku a 62 přestupků Komise pravomocně projednala.
Komise projednala 1 přestupek proti
pořádku v územní samosprávě (porušení vyhlášky města Dačice), 10 přestupků
proti veřejnému pořádku (rušení nočního
klidu, neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, vzbuzení
veřejného pohoršení), 32 přestupků proti
občanskému soužití (vyhrožování újmou
na zdraví, drobné ublížení na zdraví, nedbalostní ublížení na zdraví, schválnosti,
jiné hrubé jednání) a 19 přestupků proti
majetku (krádeže, podvody, poškozování
či zničení věcí z cizího majetku).
Odbor vnitřních věcí projednal v minu-
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lém roce 4 přestupky. Jednalo se o 2 přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (podávání
alkoholických nápojů osobám mladším
18 let, přechovávání malého množství
omamných a psychotropních látek) a 2
přestupky podle zákona č. 119/2002 Sb.
o střelných zbraních a střelivu (porušení
povinností držitelů zbrojních průkazů).
V roce 2012 došlo městskému úřadu
celkem 15 stížností. Odboru vnitřních
věcí náležela k prošetření 1 stížnost.
Bohumír Böhm, DiS.,
odbor vnitřních věcí

Úrok z prodlení
a poplatek z prodlení
Zapomněli jste včas zaplatit za plyn
nebo elektřinu? Dlužíte za nájem?
Nebo jste včas nezaplatili městu nebo
obci za odvoz odpadu? Potom jste
podle zákona povinni zaplatit buď
úrok z prodlení nebo poplatek z prodlení. Ptáte se jaký je v tom rozdíl?
Odpovídám nebetyčný nebo přesněji
v současnosti desetinásobný.
Kdo z Vás o tom neví, tak je tomu skutečně tak. Zatímco v případě úroku z prodlení je dlužník povinen v současné době
ročně zaplatit úrok z prodlení, který je
roven asi 8 % dlužné částky, v případě, že
jste povinni ze smlouvy nebo ze zákona
platit poplatek z prodlení, činí tento poplatek ročně 91,25 % dlužné částky. Jinak
řečeno, dlužíte-li celý rok například 1000
korun, zaplatíte v současnosti buď úrok
z prodlení ve výši 80 korun, nebo poplatek z prodlení ve výši 912 korun.
Připadají Vám ty rozdíly příliš velké
a v případě poplatku z prodlení až nesmyslně vysoké? I pro mě byla tato skutečnost hodně překvapivá, ale nařízení vlády
č. 142 z roku 1994 skutečně takto odlišně
výši úroku z prodlení a poplatku z prodlení určuje. Navíc na tom ústavní soud dle
mých zjištění neshledal nic divného.
Jak jsem již řekl při svém lednovém vystoupení v Senátu, jsem přesvědčen, že
roční poplatek z prodlení ve výši cca 91 %
je nekřesťanský až lichvářský.
V zákoně o plnění za užívání bytu se
to doufám podaří změnit, ale například
v případě neplacení nájmů je zatím dlužník skutečně povinen platit více než 90 %
roční poplatek z prodlení z dlužné částky.
Rada z toho plyne jediná, je třeba si
pečlivě hlídat všechny platby a splátky
podléhající zákonem stanovenému poplatku z prodlení a platit včas.
Pokud projde Senátem s pozměňovacím návrhem na snížení poplatku
z prodlení vrácený zákon o poskytování
plnění spojených s užíváním bytů Poslaneckou sněmovnou, roční poplatek
z prodlení se téměř trojnásobně sníží. Ale
i to je pořád vysoká hodnota. Daleko logičtější by bylo nastavit poplatek z prodlení podobným způsobem, jako je tomu
u úroku z prodlení. Osobně o to hodlám
do budoucna usilovat.
Miloš Vystrčil, senátor
Svaz tělesně postižených Dačice
pořádá 2. 3. od 14 h odpolední čaje
v Hotelu Stadion.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VOLNÉHO MÍSTA

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VOLNÉHO MÍSTA

pracovník odboru správy majetku

pracovník odboru správy budov

Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení
na místo pracovníka - pracovnice odboru správy majetku.
Zájemci se mohou přihlásit do 15. 3. 2013 formou písemné
žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I,
380 13 Dačice.

Pracovní poměr na dobu určitou,
zástup za mateřskou dovolenou

Požadavky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru
schopnost jednání s lidmi
organizační schopnosti
bezúhonnost v dosavadním životě
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
7. řidičský průkaz skupiny B
8. znalost práce na PC

Výhoda:
yy
yy
yy
yy

autorizace v oboru dopravní nebo pozemní stavby
znalost v oblasti oceňování staveb
orientace ve stavebním právu
praxe ve stavebním oboru

Doklady:
1. přihláška (k dispozici na MěÚ na útvaru tajemníka nebo
na webových stránkách města Dačice
www.dacice.cz/radnice/mestsky-urad/utvar-tajemnika/)
2. životopis
3. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Druh práce: pracovník odboru správy majetku
Místo výkonu práce: Město Dačice
Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006

Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení
na místo pracovníka - pracovnice odboru správy budov.
Zájemci se mohou přihlásit do 15. 3. 2013 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova
27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
znalost problematiky účetnictví nebo účtování DPH
schopnost jednání s lidmi
bezúhonnost v dosavadním životě
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
7. řidičský průkaz skupiny B
8. praxe v práci s PC nutností

Výhoda: praxe v oboru účetnictví
Doklady:
1. přihláška (k dispozici na MěÚ na útvaru tajemníka
nebo na webových stránkách města Dačice
www.dacice.cz/radnice/mestsky-urad/utvar-tajemnika/)
2. životopis
3. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Druh práce: pracovník odboru správy budov
Místo výkonu práce: Město Dačice

Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků

Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků

Nástup: dle dohody

Nástup: dle dohody

Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
pondělí 18. března 2013
yy Chovní kohouti, stáří 12 - 18 týdnů, 120 - 180 Kč
yy Slepice ve snášce, 100 Kč
yy Kuřice černé, červené, bílé, stáří 12 - 18 týdnů, 120 - 180 Kč
Místa prodeje: 12:30 h Hříšice (náves), 13:00 h Dačice (zem.
farma), 13:30 h Kostelní Vydří (náves), 14:30 h Budeč (u OÚ),
15:00 h Budíškovice (u OÚ), 15:30 h Peč (náves), 16:00 h Český
Rudolec (u kostela)
Objednávky: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, 731 701 331
e-mail: gallusextra@centrum.cz, po - pá 8 - 15 h
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Veřejné schůze
v místních částech
V místních částech, dalo by se říci
již tradičně, probíhaly od konce ledna každoroční veřejné schůze.
Na těchto schůzích jsou občané místních částí zástupci města informováni
o realizovaných výdajích vynaložených
do té které místní části v roce 2012
a o připravovaných výdajích na rok 2013.
Přítomní mají možnost přednést své
návrhy, postřehy či požadavky. Ke dni
uzávěrky tohoto čísla proběhly schůze
v místních částech Bílkov, Toužín, Chlumec, Prostřední Vydří a Lipolec.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013

Informace z Nemocnice Dačice, a. s.
Sponzorský dar od Sdružení sochařů
a motorkářů při Hospodě Pod Betonem Dačice

Vedení Nemocnice Dačice, a. s. si velice cení sponzorského daru pro své pacienty, který na konci ledna obdrželo od Sdružení sochařů a motorkářů při
Hospodě Pod Betonem Dačice.

UPOZORNĚNÍ
pro podnikatele – dopravce
Dne 1. 6. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
Dle výše uvedeného zákona jsou podnikatelé, kteří provozují silniční motorovou dopravu nákladní o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 t a osobní provozovanou vozidly určenými pro přepravu více
než 9 osob včetně řidiče, povinni požádat
o změnu rozsahu předmětu podnikání
a doložit potřebné doklady. Termín podání žádosti o transformaci živnosti končí
dne 31. 5. 2013. Nepodá-li podnikatel žádost v uvedeném termínu, živnostenský
úřad změní rozsah předmětu podnikání
a výše uvedený druh dopravy zruší.
Další informace je možno získat na
telefonu číslo 384 401 255 nebo osobně
v kanceláři živnostenského úřadu, Palackého nám. 2/I, Dačice.
Jana Klimešová, živnostenský úřad
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Toto zájmové sdružení shromáždilo finanční prostředky ve výši 13.500 Kč, aby
mohli zakoupit nový televizní přijímač
s velikou obrazovkou pro pacienty lůžkového oddělení dlouhodobě nemocných
naší nemocnice a udělali jim tak velikou
radost. Dosavadní televize měla malou
obrazovku, a proto nebyla pro starší pacienty dostačující. Nová televize je umístěna v jídelně, kde ji mohou využívat
všichni pacienti oddělení, obraz je jasný
a dostatečně veliký.
Dále nám Sdružení z naspořených peněz předalo 4 radiové přenosné přístroje,
které jsme umístili na vybraná ambulantní pracoviště naší nemocnice. Jejich vyu-

žití pro zkrácení doby čekání pacientům
v čekárnách je jednoznačné.
Dovolujeme si touto cestou za naše
pacienty velice poděkovat, neboť díky
tomuto sponzorskému daru můžeme
zlepšit prostředí nemocnice a poskytneme našim pacientům zdroje informací
o dění ve světě mimo naše zařízení. Za
naše pacienty poděkovaly osobně v den
předání daru pánům Luboši Strachotovi
a Rudolfu Procházkovi paní Petra Čeloudová, sociální sestra a MUDr. Miroslava
Člupková, předsedkyně představenstva
Nemocnice Dačice, a. s.
MUDr. M. Člupková,
ředitelka Nemocnice Dačice

www.dacice.cz

Výstava o historii Pohádkového království

Městská policie informuje

Do 8. března mají zájemci možnost prohlédnout si výstavu o 11 letech trvání Pohádkového království Zdeňka Trošky, která je ve všední dny přístupná
v předsálí obřadní síně na Starém zámku, Krajířova 27/I.

Více informací o činnosti na internetových stránkách města v odkazu
městská policie.

Co řešila MP v lednu 2013:

Na výstavních panelech jsou zdokumentované prostřednictvím pohlednic
a fotografií aktivity projektu Pohádkového království. Cílem projektu je představit zajímavé tuzemské cíle cestovního
ruchu a přimět zejména rodiče s dětmi
k poznávání krás naší země.
Pohádkové království stálo u zrodu
řady zajímavých zážitkových akcí jako
jsou kulinářské zážitky v jižních Čechách (součástí je Dačické cukrování),
celorepublikový Den věží a rozhleden,

Zvonkové průvody (ten dačický spojený
s rozsvěcením vánočního stromu pořádá
každoročně městské muzeum a galerie)
či nejrůznější sběratelské soutěže podporující návštěvnost českých památek
a zajímavostí.
Výstava je předzvěstí Pohádkového
dne se Zdeňkem Troškou, který se uskuteční v Dačicích a následně ve Slavonicích
v pátek 15. března.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí OKC

Městská policie Dačice
v klubu na ZASTÁVce
Dne 31. ledna 2013 se městští strážníci M. Novák a F. Šindelář vydali z Dačic
do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč, aby uživatelům
této sociální služby mohli předat rady pro vlastní sebeobranu. Toto téma si
vybrali sami uživatelé služby a strážnici pozvání přijali.
Strážníci se programu o sebeobraně
věnovali více než hodinu, kdy si uživatelé prakticky vyzkoušeli jak roli napadeného, tak roli napadajícího, samozřejmě
po celou dobu nechyběla aktivní debata,
ve které jak uživatelé, tak i strážnicí sdíleli své zkušenosti. Uživatelé služby si
pro strážníky připravili i několik dotazů,
co dělat když, ..., i několik praktických situací, se kterými se mohou potkat, či se
setkávají a díky strážníkům vědí, jak si
v daných situacích poradit.
To, že strážnici jsou pánové, kteří se neobávají žádné výzvy, dokazuje i odehraný
fotbálkový zápas s uživateli služby, který
následoval po workshopu sebeobrany.
Uživatelé i pracovníci zařízení strážníkům M. Novákovi a F. Šindelářovi z Městské policie Dačice děkují za návštěvu

yy 65x řešen přestupek
yy 21x doručení písemností
yy 3x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady a zastupitelům
yy 6x kouření na místech zakázaných
yy 1x rozvoz materiálů po úředních deskách
yy 1x zjištěna ulomená dopravní značka,
nahlášeno na TS
yy 1x zjištěn ulomený stromek v ul. Komenského, nahlášeno na MěÚ
yy 1x zjištěna závada na semaforech, nahlášeno na MěÚ
yy 2x přivolána hlídka k Penny, kde opilý
muž pokřikoval po lidech, po příjezdu
na místo zjištěn známý muž, po domluvě byl muž převezen domů
yy 1x přijata stížnost na volně pobíhajícího psa Na Peráčku, upozorněn majitel
psa, řešeno domluvou
yy 3x zjištěno záškoláctví, nahlášeno do
škol
yy 1x kontrola mladistvého kuřáka, nahlášeno rodičům
yy 6x odchycen pes, 6x vrácen majiteli
yy 1x spolupráce s PČR, noční dopravní
akce
yy 4x nález: 1x klíč - předán na MěÚ, 1x
kufr s hudebním nástrojem - vrácen
majiteli, 1x peněženka s doklady - vrácena majiteli, 1x žákovská průkazka na
autobus - vrácena příbuzným
yy 8x přednáška v SŠTO Dačice
yy 1x řízení dopravy, dopravní nehoda
v ul. Hradecká
yy 2x prezidentské volby, zajištění veřejného pořádku, kontrola místních částí
a volebních místností
yy 2x měření rychlosti - 10. 1. ul. Kapetova a Velký Pěčín, 22. 1. Velký Pěčín, ul.
Hradecká a Tř. 9. května
yy 10x kontrola místních částí
Stanislav Zelenka,
vrchní strážník MP Dačice

EKOLIKVIDACE
VOZIDEL
a budou se těšit, že se nad nějakým zajímavým workshopem zase potkají.
Petra Kruchová, DiS.,
vedoucí NZDM ZASTÁVka Telč

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

Tel.: 776 694 194
7
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Máte v rodině osobu se zdravotním
postižením?
Hledáte pro svého blízkého vhodné sociální služby? Ozvěte se prosím.
V Dačicích nyní začínáme jednat o možnosti zřízení denního stacionáře pro
osoby se zdravotním postižením, zejména pro mladé dospělé po ukončení
povinné školní docházky, kteří v důsledku svého postižení nejsou schopni
dále studovat ani se nedokáží uplatnit na pracovním trhu.
Jde o službu, která pomáhá udržovat
a rozvíjet schopnosti a dovednosti těchto
osob, smysluplně naplňuje jejich čas a zároveň ulevuje pečující rodině. V denním
stacionáři klient pobývá během dne, věnují se mu zde odborníci z oblasti sociální
práce, speciální pedagogiky, osobní asistence apod. Sociální služba je placená,
výše úhrady se odvíjí od individuálních
potřeb klienta a doby, kterou ve stacionáři tráví (může se jednat o celodenní pobyt
klienta 5x týdně, nebo o kratší dobu pobytu pouze několikrát do týdne apod.).
Problematice zřízení denního stacionáře se nyní věnují zástupci Města Dačice,
občanského sdružení Dačický Zvoneček,
Oblastní charity Jihlava a Základní školy
Dačice (Neulingerova ul.).
Pokud mají mít naše jednání smysl,
potřebujeme vědět, jaký je zájem o tuto
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službu. Proto bychom Vás chtěli požádat o sdělení Vašeho případného zájmu
o službu. Chcete-li se dozvědět více
informací, neváhejte nás kontaktovat.
S případnými zájemci o službu denního
stacionáře budou dále probíhat jednání,
při kterých uvítáme Vaše názory, připomínky a podněty.
Pokud Vás tento text oslovil, kontaktujte prosím MěÚ Dačice, odbor sociálních
věcí, Neulingerova 151, 380 13 Dačice:
yy Mgr. Lada Nejedlá - kancelář 209,
tel.: 384 401 249
yy Mgr. Irena Vašíčková - kancelář 210,
tel. 384 401 284
nebo Dačický Zvoneček, o. s., Hradišťko
26, 380 01 Dačice:
yy Jitka Denková - tel. 777 861 741
yy Ludmila Rehartová - tel. 723 748 883
Mgr. Lada Nejedlá, odbor soc. věcí

Meta Dačice na ZASTÁVce Telč
V Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež ZASTÁVka Telč, kam chodí
mladí lidé ve věku 12 až 19 let trávit
svůj volný čas a mluvit o svých problémech se sociálními pracovníky, se
stále něco děje. Tentokrát nás navštívilo i Sdružení Meta, o. s. Dačice.
Sdružení Meta je občanské sdružení
působící v okrese J. Hradec, které v Dačicích pomáhá lidem, kteří se dostali do
tíživé životní situace v důsledku zneužívání návykových látek nebo závislosti na
nich. Vyvíjí preventivní činnost pro děti
a mládež v oblasti sociálně patologického chování, pořádá osvětově vzdělávací
programy pro žáky a studenty, jejich rodiče a pedagogy. Ve městech J. Hradec
a Dačice uskutečňuje Dny zdraví pro širokou veřejnost s nabídkou odborných
služeb zdravého životního stylu.
V Telči se paní Bc. Božena Havlová rozpovídala s mladými na téma zdravý životní styl a formou workshopu předala cenné informace o tom, jaká životospráva je
pro vývoj mladého člověka ideální a jak
důležitý je pohyb. Paní Havlové za cenné
rady a zajímavý výklad děkujeme.
Petra Kruchová, DiS.,
vedoucí NZDM ZASTÁVka Telč

www.dacice.cz

BŘEZEN

a Zdravé město Dačice
S odcházející zimou se pomalu začíná blížit čas akcí připravovaných pro
širokou dačickou veřejnost v rámci
projektu „Zdravé město Dačice“.
¡ Poprvé se sejdeme na
Fóru Zdravého města
13. března v MěKS a budeme společně pod vedením
zkušeného facilitátora a ředitele asociace Zdravých
měst Ing. Švece hledat 10 největších
problémů, které naše město vč. místních
částí trápí a které si zaslouží, aby se staly
předmětem jednání rady města.
¡ 23. března se Dačice v rámci oslav
830 let města připojí k celosvětovému
happeningu Hodina Země. Na Palackého náměstí proběhne za svitu svíček ve
21:00 h krátký program s připomenutím
vlivu člověka na přírodu a ohnivá show.
¡ Jak je dobrou a letitou zkušeností,
když se jaro začne pomalu hlásit ke slovu
a sníh zmizí z ulic, lidé začnou sami zametat před svými domy pozůstatky zimy posypový materiál. Není v silách technických služeb odklízet jednotlivé nahodilé
hromádky písku, proto se často stává, že
jsou rozježděny auty a opakovaně znečišťují chodníky a komunikace. Jestli chcete předejít této situaci a máte dojem, že
větší část vaší ulice je zametena, můžete
na tel. 777 113 126 požádat o odvoz
hromádek Technickými službami Dačice. K úklidu města se poslední týden v
březnu připojí také dačické střední školy.
¡ Možná jste si všimli plakátku POMOZTE SBĚREM DĚTEM, který se již
objevil na různých místech v Dačicích
a je otištěn i v tomto zpravodaji. Akce si
klade za cíl připomenout potřebu třídění
odpadů a navíc tímto sběrem obyvatelé
Dačic přispějí nadačnímu fondu dětské
onkologie Krtek v Brně. Partnerem této
dlouhodobé akce se stala firma .A.S.A.
Dačice a výtěžek sbírky bude předán na
benefičním koncertě, který se uskuteční
v polovině října v MěKS Dačice.
¡ Po velikonocích připravujeme první
farmářské trhy v Dačicích a připomeneme si Dny Země, ale o tom až příště.
Za komisi Zdravého města Dačice
MUDr. Hana Musilová

Radnice chystá I. ročník
Fóra Zdravého města Dačice
Ve středu 13. března pořádá město Dačice veřejné projednání k celkovému
rozvoji města s názvem Fórum Zdravého města Dačice. Hlavním výstupem
fóra bude pojmenování deseti nejzásadnějších problémů města Dačice a jeho
místních částí z pohledu obyvatel. První ročník fóra bude zahájen v 17:00 h
v hlavním sále MěKS Dačice a je velkou příležitostí pro Vás, občany našeho
města, zástupce spolků, zájmových organizací a podnikatelů, kteří máte náměty a nápady, jak ovlivnit příští rozvoj našeho města.
Smyslem tohoto veřejného setkání je
dát lidem žijícím v Dačicích a místních
částech prostor, aby sami nadefinovali,
jaké problémy je v našem městě potřeba
řešit. Účastníci fóra si mohou zvolit jednu
ze sedmi oblastí, která je nejvíce zajímá
a ve které shledávají největší nedostatky.
Desítka problémů, která získá největší
počet hlasů, bude následně ověřena anketou mezi občany. Ověřené problémy
budou poté předloženy zastupitelstvu
města.

Oblasti: 1) životní prostředí, 2) zdravý
životní styl, sociální služby a život seniorů, 3) podmínky pro podnikání, rozvoj
cestovního ruchu a ekonomika, 4) vzdělávání, školství, informovanost, 5) kultura,
sport, zájmová činnost dětí a mládeže,
6) bydlení, výstavba, územní rozvoj,
7) Dačice očima dětí a mládeže.
Pro účastníky fóra je připravena slosovatelná tombola a drobné občerstvení.
Ing. Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

Zdravé město Dačice se v rámci oslav 830. výročí
první zmínky o našem městě připojuje k happeningu

HODINA
ZEMĚ
sobota
23. března
20:30 - 21:30 h
V tento čas si celý svět připomene vliv
lidské činnosti na životní prostředí.
Přidejte se i Vy, zhasněte světla,
zapalte svíčky a lucerny a přijďte s námi
23. března ve 21:00 h na Palackého náměstí
ROZSVÍTIT TMU.
O program se postará telčská skupina
Flash of fire s ohňovou show.

Máte-li zájem prodávat své produkty na Farmářském trhu v Dačicích 13. dubna 2013,
informujte se na tel. 384 401 286, e-mail: zdravemesto@dacice.cz.
9

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013

Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
Máme tu třetí letošní číslo zpravodaje a s ním druhé pokračování článků věnujících se historii města a výročím, která
si v tomto roce připomínáme. Město, jeho organizace i řada zájmových spolků a sdružení už od počátku roku připravuje
akce, na které Vás vždy na konci této rubriky budeme upozorňovat. Před informacemi o tom, Co právě probíhá a Co nás
čeká, jsme si pro naše čtenáře připravili další pohled do dějin města.

Díl II. – Od první písemné zmínky
do roku 1377
¡ Dačice zeměpanské – Osada, poprvé písemně zmíněná v roce 1183,
byla vybudovaná na návrší kolem dnešního kostela sv. Vavřince. V 80. letech
12. století nebyly Dačice jen sídlem fary,
ale dost možná také sídlem zeměpanského statku - dvorce, který obhospodařoval
zeměpanský majetek nejen v samotných
Dačicích, ale také v dalších, nejspíš přifařených, vesnicích. Sídla správy hospodářských celků patřících knížeti, markraběti
či králi zpravidla ležela v raném středověku v bezprostřední blízkosti kostelů,
nebo s nimi byla přímo stavebně spojena. Poslední zpráva, že Dačice jsou ještě
zeměpanským majetkem pochází z roku
1226.

1561 - 1694, kdy řádoví velmistři byli zároveň i pražskými arcibiskupy. Například
v 19. století se mnozí členové uplatnili jako učitelé na středních a vysokých
školách. Pozemková reforma po roce
1918 řád přinutila omezit své charitativní
a špitální aktivity a položit ještě větší důraz na činnost v oblasti duchovní správy.
V současné době Řád postupně opravuje
kostely (sv. Petr Na Poříčí, Chlum sv. Máří,
Hradiště sv. Hypolita, Dobřichovice ap.),
své kulturní bohatství zpřístupňuje veřejnosti (obrazová galerie, řádový poklad)
a poskytuje své prostory pro chvályhodné účely (například církevní dívčí škole,
slepecké knihovně ap.). Řád přispívá na
různé sociální programy a na provoz nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

¡ Dačice v majetku křižovníků s červenou hvězdou – kolem poloviny 13.
století přešly Dačice do vlastnictví špitálu
sv. Františka v Praze, při němž se tento rytířský řád ustavil. Zajímavostí je, že Dačice
byly v naší oblasti jedinou lokalitou, která
tomuto řádu patřila a v jeho majetku zůstaly dle doložených listin do roku 1335.
Kdo jsou Křižovníci s červenou hvězdou?
Jedná se o jediný
mužský řád českého
původu, který se vyvinul z laického špitálního bratrstva založeného roku 1233
sv. Anežkou Přemyslovnou (1211 - 1282)
u kostela sv. Haštala v Praze. Roku 1237
povýšil papež bratrstvo na řád s řeholními pravidly. Roku 1252 se Křižovníci trvale usidlují u Juditina mostu, kde byl záhy
vybudován klášter, špitál Svatého Ducha
s kostelem sv. Františka. Z výhodné polohy konventu při důležité obchodní trase
vyplývaly řeholníkům i jisté povinnosti
(opevňovací práce, údržba mostu aj.). Po
svém vzniku se řád rychle rozšířil na území Moravy, Slezska, Polska i Uher. Pro řád
nejvýznamnější období nastává v letech

¡ Dačice za pánů z Hradce - od roku
1339 je trhová ves Dačice v rukou pánů
z Hradce, a to díky uzavření druhého
manželství Oldřicha III. z Hradce s Klárou z Bílkova. Datum získání bílkovského
panství není sice zároveň datem přechodu Dačic pod hradeckou správu, ale je
jedním z předpokladů. Pro toto období
je důležité rozlišovat pojmy trhová ves
a farnost. Trhová ves Dačice náležela Hradeckým, ale dačická fara byla i nadále
v rukách křižovníků s červenou hvězdou. A to už se dostáváme do roku 1377,
ze kterého pochází listina rozhodující
o sporu dačických křižovníků s Janem
z Rudolce o jakousi část lesa na Toužínsku. Podstatné pro dějiny Dačic je však
to, že mezi svědky narovnání sporu je
uveden také dačický měšťan Jan, a to
je nejstarší doklad o tom, že Dačice jsou
městem.
Rokem 1377 končí dnešní výlet do historie. V příštím vydání zpravodaje si přiblížíme působení pánů z Hradce v Dačicích a rozvoj města až do roku 1459, kdy
začala pro Dačice významná éra působení Krajířů z Krajku.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR
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Co právě probíhá:
P Fotografická soutěž Zimní radovánky
na Dačicku. Doručené soutěžní fotografie
a pravidla jsou na městském webu. Příjem
soutěžních snímků končí 31. března.
P Do 31. března je možné také zaslat návrh na udělení Ceny města za rok 2012,
která bude oceněním dosažených mimořádných úspěchů v různých oblastech
Hospodářský rozvoj, Výchova a vzdělání,
Kultura, Sport a Jiné.
P Dačický datel – soutěž v psaní na klávesnici pro všechny – informace jak soutěžit naleznete na webu města, webu ZŠ
B. Němcové a na městském facebookovém profilu.

Co nás čeká:
P 15. března – Pohádkový den se Zdeňkem Troškou
P Zpřístupnění kronik měst a pamětních
knih místních částí na městském webu
P 19. března - Musica Dolce Vita v pořadu Hudba královen v koncertním sále ZUŠ
P 23. března - Hodina Země, hodinové
zhasnutí světel 20:30 - 21:30 h.

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

Co je nového na Základní škole Komenského
Zápis do prvního ročníku naší
školy
V pátek 18. ledna 2013 proběhl v naší
škole Zápis dětí do 1. ročníku. Budoucí
prvňáčci přicházeli s rodiči plni očekávání, někteří s obavami, jiní s elánem
a nadšením. Zápis jsme v letošním roce
motivovali „ S Krtkem do školy“. Děti prokazovaly svou připravenost na školu, plnily různé úkoly. Za připravené básničky,
písničky a předvedené vědomosti i dovednosti byli naši budoucí prvňáčci odměněni dárky, které pro ně vyrobili starší
spolužáci, a pamětním listem.
Budeme se tedy těšit na září, kdy se
začneme pravidelně vídat a kdy pro ně
začne nová životní etapa... Tak v září na
viděnou!
Ráda bych velmi poděkovala rodičům
za jejich důvěru, kterou tímto projevili
naší škole. Pevně věříme, že s naší školou,
která má dlouhodobé výborné výsledky,
budete spokojeni. Děkuji i všem vyučujícím, kteří pečlivě připravili nejen tento
slavnostní zápisový den, ale i spoustu zajímavých a poutavých akcí pro naše budoucí prvňáčky. Děkuji našim sponzorům
za dlouholetou podporu.

Sportujeme – rádi a často
 Ve středu 6. února 2013 začali žáci třetích a čtvrtých tříd jezdit na plavecký
výcvik do bazénu v Jihlavě. První minuty
kurzu se nesly ve znamení obav z ,,nového“. Po chvilce byl ale strach zahnán
příjemným přístupem plavčíků, radostnou náladou a smíchem nás všech, nad
výkony v bazénu. Moc se nám tam líbilo
a těšíme se zase na příště.
 V sobotu 9. února se žáci sedmého ročníku vrátili z lyžařského kurzu z Krkonoš.
Tradiční týdenní lyžařský kurz se uskutečnil v Sedmidolí na chatě MD ve Špindlerově mlýně. Výcvik probíhal podle připraveného plánu, byl rozdělen na sjezdový,
běžecký a snowboardový. Že si to jaksepatří užili, se můžete přesvědčit na fotografiích, které naleznete ve fotogalerii
www.zsdacice.eu. Děkujeme!
 Vyžití ve sněhu si mohli užít i ostatní žáci školy. V úterý 5. února vyrazili
k Řásné na jednodenní lyžařský kurz na
běžkách. I když v okolí Dačic bylo sněhu
málo, v oblasti kolem Javořice byla situace úplně jiná. A na samotném vrcholku
poměrně hustě sněžilo. Na místě akce se
žáci rozdělili na tři skupiny podle svých
schopností a ti nejlepší nakonec zdolali
samotný vrchol. Všichni účastníci zaslouží pochvalu za předvedené výkony.

 Začátkem února se uskutečnilo přátelské utkání ve florbale. Naši žáci 3. - 5.
tříd sehráli zápasy se žáky ZŠ B. Němcové
a obsadili pěkné 4. a 5. místo. Všem hráčům přejeme, ať jim zůstane elán a nasazení, se kterým turnaj hráli. Následoval
dívčí turnaj v přehazované. Dívky vybojovaly 3. a 6. místo. Všem účastnicím turnaje patří poděkování za reprezentaci školy.

středí a prolomit černobílé vnímání přírody.
Nabídku fondu jsme využili pro žáky
1. - 4. ročníku, děti absolvovaly program:
Šelmy u nás doma a Malování se zvířaty.

Měsíce vědomostních soutěží
zahájeny
 Výborného výsledku dosáhl v okresním kole Dějepisné olympiády V. Řezáč
z 8. A. Umístil se na 4. místě v konkurenci
22 soupeřů. Velice mu k úspěchu blahopřejeme.
 Ve dnech 6. a 7. února proběhla okresní kola Olympiád v německém a českém
jazyce. Naši školu reprezentovali v Jindřichově Hradci žáci 9. B, vítězové školních
kol. V německém jazyce obsadil Ch. Kainz
3. místo v kategorii II. A, jeho spolužačka
A. Zavadilová se v českém jazyce umístila
na 11. místě. Oběma srdečně gratulujeme.

A kulturní okénko
Program environmentálního vzdělávání rozvíjíme také ve spolupráci s Českým nadačním fondem pro vydru, jehož
posláním je budování pozitivního vztahu a zodpovědného přístupu k ochraně
přírody a životnímu prostředí, přispívání
k trvale udržitelnému rozvoji společnosti. Vydru říční chápe jako vlajkový druh
a symbol pro ochranu přírody a životní
prostředí. Dlouhodobým cílem fondu je
zvýšit toleranci, respekt a zodpovědnost
společnosti vůči přírodě a životnímu pro-

Dále naše škola zapůjčila výukový materiál „Krabice plná jehličí“ z CEV Cassiopeia. Pomůcka obsahuje různé sady
obrázků, přírodnin, kartiček a kazetu se
zvuky lesa. Žáci 1. stupně využijí tyto
předměty především v hodinách prvouky a přírodovědy v rámci environmentální výchovy.
I v novém roce má školní knihovna
žákům co nabídnout. Přibylo dalších 42
nových knih. Školní knihovny nabízejí
informační služby, knihy a zdroje, které
umožňují všem členům školní komunity
stát se kritickými mysliteli a efektivnějšími uživateli informací všech druhů a typů
médií. Tak neváhejte a čtěte.
Ing. Eva Macků,
ředitelka ZŠ Komenského
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Exkurze do Temelína
V pondělí 11. února a ve čtvrtek 14.
února se vypravili žáci 8. a 9. tříd na exkurzi do informačního centra Jaderné
elektrárny Temelín. Žáci byli nejprve
názorně seznámeni s historií a fungováním jaderné elektrárny, atraktivní bylo
zejména promítání 3D animací, ve kterých byly žákům představeny všechny důležité části JE, a následný 3D
dokumentární film o využití jaderné
energie. Na závěr přednášky mohli žáci
v takzvané mlžné komoře pozorovat
jinak neviditelné dráhy elektricky nabitých částic. Druhá část exkurze obnášela
prohlídku interaktivní výstavy o výrobě
a využívání elektrické energie.
Exkurze obohatila především výuku
fyziky, chemie a zeměpisu a možná u některých povzbudí i zájem o budoucí studium technických oborů.
Mgr. Bohumil Havlík

Běžkařský kurz 7. a 8. tříd

Ve dnech od 22. do 29. ledna absolvovali žáci 7. a 8. tříd dvoudenní kurzy
běžeckého lyžování. Po zvládnutí teoretické přípravy se (někteří poprvé ve
svém životě) vydali do stopy. Vyzkoušeli
si upravený okruh v Toužíně, kde si mohli
na běžkách také zabruslit. Druhý den pak
vyrazili, přece již jen o něco zkušenější,
směrem na Háj. Všichni se statečně poprali s nástrahami bílé stopy a po cca 10
km dorazili zpět do školy. Počasí nám přálo, kurzy jsme stihli uskutečnit ještě před
oblevou a doufáme, že se všem žákům
dva dny strávené na lyžích líbily a lyžování zůstanou věrní.
Mgr. J. Špičková a Mgr. B. Šuhaj

Přehazovaná dívčích družstev
Ve středu odpoledne 30. ledna 2013
jsme uspořádali turnaj v přehazované pro
dívky 6. a 7. ročníků a příslušných ročníků
gymnázia. Velkým překvapením byly naše
páťačky, které si vytvořily družstvo a turnaje se též zúčastnily. Byly rovnocennými
soupeřkami svým starším spolužačkám

a v celkovém hodnocení obsadily 3. místo.
Vyhrály dívky ze sekundy, na druhém místě skončila VII. A, na 4. místě stanula prima.
Mgr. M. Urbánková a Mgr. A. Benešová

Diagnostika stavu znalostí
a dovedností žáků 9. ročníku
V období mezi 29. lednem a 13. únorem prošli žáci 9. ročníku online testováním stavu svých znalostí a dovedností
v českém jazyce, vzdělávací oblasti člověk a příroda, matematice a v anglickém
jazyce. Tato diagnostika, připravená zcela zdarma Společností pro kvalitu školy,
byla rozdělena do dvou sedmdesátiminutových testovacích bloků. Věříme, že
nám i našim žákům poskytne dobrou
zpětnou vazbu a ukáže, jak si stojíme ve
srovnání s ostatními školami. Bude také
zajímavé porovnat čerstvé výsledky s výsledky testování Stonožka (od společnosti Scio), do kterého se deváťáci zapojili
v listopadu 2012.
Mgr. Bohumil Havlík

Turnaje k 830. výročí založení města
V rámci oslav 830. výročí založení města jsme se rozhodli uspořádat 6. února
odpoledne pro žáky 4. a 5. tříd turnaj ve
florbale a přehazované. Při této příležitosti jsme pozvali i žáky ze ZŠ Komenského.
Mezi čtvrťáky a páťáky byl o turnaj velký
zájem a sestavili čtyři družstva. Hosté přišli se dvěma družstvy. Mezi sebou měli
i mladší hráče, ale hráli s o to větším nasazením. Role rozhodčího se ujal náš bývalý
žák Pavel Chromý, kterému tímto děkujeme. Všichni hráči ze sebe vydali maximum a padla pěkná řádka gólů.
Dívky se nemohly dočkat středy
13. února, kdy i ony měly prokázat svého
bojového ducha v přehazované. Mnohé
přišly do tělocvičny tiše, ale nakonec se
všechny rvaly o úspěch jako lvice.
A kdo vyhrál? Všichni. Prokázali, že rádi
sportují, florbal a přehazovaná je baví
a umí si na ně udělat čas.
Mgr. Marie Urbánková

Pronajmu nebytové prostory na Palackého náměstí v Dačicích, vhodné na kanceláře
nebo provozovnu služeb. Možnost parkování ve dvoře. Telefon: 736 538 088.
12
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Novinky ze ZŠ Neulingerova

Cestovali jste někdy až na Severní
pól?
Žáci naší školy se za odměnu zúčastnili takové výpravy. Byli vybráni, protože
i díky jim jsme se umístili v krajském kole
na 1. místě ve sběru baterií. Polární kruh
se sice posunul do Krkonoš, ale to vůbec
nevadilo. Děti si během 4 dnů užívaly
zimní radovánky např. jízdu psím spřežením, stavění iglu, expediční výpravu na
sněžnicích, překonávání lanového labyrintu a dalších outdoorových aktivit.
Poznali nové kamarády z celé České
republiky, protože z každého kraje jeli na
výpravu jen ti nejlepší. Pro naši školu to
bylo velké ocenění, protože jsme se umístili z celkového počtu 833 škol.
Už věříte, že třídit odpad a sbírat třeba
baterie se vyplatí? Naši žáci to už dávno
vědí a umisťují se na předních místech ve
sběru různých druhotných surovin.

Poznáváme zvířátka
V úterý 29. 1. nás navštívil pan Hořák
ze záchranné stanice dravců a sov. Od za-

čátku školního roku jsme se na něj těšili
a snažili se tipovat, kterými zvířátky nás
letos překvapí. Potěšil nás chameleon
Pepík, činčila Cipísek i malinký ježeček
bělobřichý Flíček. Užovka Venoušek nás
trochu vylekala svou čilostí. Největším
překvapením byla Rozinka. Rozinka je
puštík malajský a je jediným mládětem
v Evropě narozeným a vychovaným v zajetí. Chovala se velmi způsobně a svýma
krásnýma očima si nás všechny získala.
Děkujeme za pěkné povídání a těšíme se
na další setkání.

Ke kořenům potravin
Až ke kořenům potravin jsme vyrazili
ve čtvrtek 14. 2. Pod vedením odborné
lektorky se nám podařilo odhalit, které
plodiny jsou u nás původní, co je v naší
stravě nejzdravější a co naopak nezdravé.
Společně jsme se věnovali přípravě jídla
z původních českých plodin, připravili
jsme jáhelník. Příprava byla celkem jednoduchá a výsledek výborný.
Kolektiv učitelů
ZŠ Neulingerova, Dačice

Má Vaše dítě na základní škole
problémy s prospěchem?
Jestliže ano, navštivte nás. Tým speciálních
pedagogů společně s Vámi bude hledat řešení.
Základní škola, Dačice, Neulingerova 108
Tel : 384 420 274, www.zsdacice.net
Kontaktní osoba: Mgr. Bronislava Kučerová

Umíte hospodařit? My už ano!
Velký úspěch družstva Střední školy technické a obchodní v Dačicích
v okresním kole soutěže FINANČNÍ
GRAMOTNOST.
Družstvo
SŠTO v Dačicích ve složení
Iveta Karpíšková, Klára Andělová a Pavla
Zajíčková obsadilo
první
místo v okresním kole celostátní soutěže
FINANČNÍ GRAMOTNOST. Toto vítězství
znamená i postup do krajského kola soutěže, případně i účast ve finále.
Všechny tři dívky jsou studentkami
oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ a umění hospodařit s penězi, rozeznat „dobrý“
a „špatný“ úvěr, odpovědně spravovat
rodinný rozpočet, rozpoznat hrozící dluhovou past, znát cenové triky prodejců, orientovat se v rozpočtech, vybrat
si vhodný bankovní a pojistný produkt,
zkrátka ovládat finanční gramotnost – to
vše děvčata v soutěži opravdu prokázala.
Soutěž vyhlásilo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, je realizována
společností COFET, a. s. pod odborným
dohledem Asociace finanční a občanské gramotnosti, o. s. Do školních kol
4. ročníku se přihlásilo 804 škol, soutěžilo
48 610 žáků, první tři žáci ze školního kola
postoupili do okresního kola soutěže. Výsledky v jednotlivých okresech můžete
najít na webové adrese: https://icofet.cz/
html/vysledky_2013/FG/.
Ing. Milena Dvořáková, SŠTO Dačice

wüstenrot
přijde vhod

STAV. SPOŘITELNA A POJIŠŤOVNA
Dačice, Palackého nám. 36
(vedle průjezdu galanterie)

Marie KUČEROVÁ, tel. 732 825 805
Alena KOTLÁNOVÁ, tel. 775 276 045

NABÍZÍME:
Stavební spoření
- pro děti bez poplatku

Úvěry, hypotéky
- přefinancování nižším úrokem

Pojištění
- životní, majetkové, cestovní, povinné
ručení (nejvýhodnější)

Bankovní služby
- spořící, běžné, termínované vklady
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Podrobnější informace o škole na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Uzávěrka přihlášek na gymnázium
je již 15. března
Upozorňujeme žáky 5. a 9. tříd a jejich
rodiče, že uzávěrka podávání přihlášek
ke studiu na naší škole je 15. 3. 2013.
S případnými dotazy k podání přihlášky a pro získání dalších informací o výhodách studia na naší škole 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.

Napsali o nás
Dne 18. 1. 2013 vyšel v rubrice O čem
se hovoří časopisu Chip 2/2013 článek
o moderním způsobu výuky na naší škole
s využitím žákovských tabletů a interaktivních učebnic. Celý článek najdete také
na www stránkách naší školy.

Florbalisté Gymnázia Dačice jsou
mistři kraje!
Družstvo chlapců naší školy ve složení
Pavel Beneš, Robin Štolba, David Vávrů
(všichni z oktávy), Pavel Gellner, Daniel
Lovětínský, Aleš Morávek, Filip Šlápota (všichni ze septimy), Daniel Holeček,
Pavel Stejskal, Dominik Vacuška (všichni
ze sexty), Vojtěch Krajíček (kvinta) a Pavel Chromý (1. ročník) vyhrálo v pondělí
11. února krajské kolo přeboru středních
škol ve florbalu a postoupilo do kvalifikace o republikové finále.

Úspěch našich studentů
v předmětových olympiádách
Anna Steinhauserová ze 3. ročníku
našeho gymnázia se stala úspěšnou řešitelkou krajského kola Matematické olympiády v kategorii A a jako jedna ze čtyř
soutěžících z Jihočeského kraje a jediná
soutěžící „mimobudějovická“ postoupila
do ústředního (celorepublikového) kola
této soutěže.
V úterý 29. ledna 2013 se uskutečnilo
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okresní kolo Dějepisné olympiády. Štěpán Burda z tercie zvítězil a Jaromír Vacek z kvarty obsadil krásné třetí místo.
Dne 6. 2. 2013 proběhlo okresní kolo
olympiády z německého jazyka, do kterého se probojovaly dvě žákyně septimy
Vendula Pokorná a Hana Kalábová. V konkurenci středních škol z celého okresu
obsadily krásné druhé a třetí místo.
Letos poprvé se deset studentů vyššího
gymnázia zúčastnilo České lingvistické
olympiády, která je společným projektem
Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Olympiáda se orientuje na studenty s hlubším zájmem o jazyky, logiku a informatiku. Náročné úkoly
řešilo 445 studentů z třiceti středních škol,
v drtivé většině šlo o gymnázia. Do republikového kola postupuje 56 studentů,
mezi nimi i naše žákyně Hana Kalábová,
která se umístila na třicátém místě. Z tak
vysokého počtu studentů je to vynikající výkon. Celorepublikové kolo proběhne
na FFUK v Praze 26. dubna 2013.
Ve dnech 7. a 12. 2. 2013 se konala okresní kola Olympiády v českém jazyce. Ve
čtvrtek 7. února to byla první kategorie,
v níž nás úspěšně reprezentoval Jaromír
Vacek, který obsadil třetí místo. V úterý 12.
února následovala druhá kategorie pro
studenty středních škol. Zde naše gymnázium zastupovali Vít Kučera z oktávy
a Dominika Kellnerová z prvního ročníku. Zkušenější Vítek obsadil čtvrté místo
a Dominika se umístila na místě šestém.
Všem úspěšným studentům děkujeme
za zodpovědný přístup a dobrou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme hodně úspěchů do dalších kol.
Mgr. Milan Točík

Oscar za režii pro dačickou oktávu
Co má společného letošní oktáva dačického gymnázia a váš oblíbený film?
I když je vidíte už podvacáté, stejně vás
dokáží příjemně překvapit. Co má ještě
společného letošní oktáva dačického
gymnázia a váš oblíbený film? Jeden
vskutku vydařený páteční večer – aneb
Maturitní ples s programem k prasknutí
nabitým momenty z filmové klasiky.
Na parketu dačického městského sálu
mačkající se dav natahující krky směrem
k pestrobarevným šatům okouzlujících
maturantek a květinám zapleteným do
jejich vlasů. Nervózně nedočkavý zástup
prarodičů hrdě vyhlížejících svá vnoučata. Matky na poslední chvíli upravující synům kravaty a otcové pýřící se při pohledu na jejich první velkou společenskou
událost…
A především sami zářící maturanti
z dačické oktávy, kteří vytvořili ohromně povedený program plný filmového
humoru doplněného o ten jejich vlastní,
studentský a originální. Dámy a pánové,
tento ples měl koule.
Kdo to umí, ten umí, kdo neumí, ten
čučí, říká jedno známé české rčení. Dačická oktáva očividně dokázala, že to umí.
A my jsme jenom čučeli – a ohromně se
u toho bavili.
Nechte mě proto nyní navrhnout - vraťme se ještě jednou do atmosféry večerního 8. února, znovu zatleskejme originálním a zábavným dačickým maturantům
a popřejme jim hodně štěstí a odvahy
nejen ke zkoušce dospělosti, ale též do
dalších pro ně nových okamžiků, které
první rok na univerzitě přináší.
Barbora Kučerová

www.dacice.cz
Rok 2013 = 120. výročí od založení veřejné knihovny v Dačicích a 145. výročí
od založení nejstaršího kulturního spolku v Dačicích – Čtenářského spolku Dyje.

Malé počtářské ohlédnutí za rokem
2012 v Městské knihovně v Dačicích
Městskou knihovnu zřizuje Město Dačice za účelem poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb. Snažíme se, aby naše knihovna byla
opravdu OÁZOU SLUŽEB a na našich čtenářích, návštěvnících a uživatelích je,
aby posoudili, jak se nám to daří.

Počtářské ohlédnutí za rokem 2012
27 489 návštěvníků celkem využilo ně		 kterou ze služeb knihovny		
22 970		 fyzických návštěvníků knihovny
359 návštěvníků vzdělávacích akcí
2 344 návštěvníků kulturních akcí, be		 sed a přednášek
4 519 návštěvníků on-line služeb
8 672 návštěvníků www.mkdac.cz
1 276 zaregistrovaných čtenářů
478 zaregistrovaných čtenářů do 15 let
80 087 výpůjček knih a periodik
427 výpůjček zvukových knih a CD
13 273 výpůjček periodik - časopisů
172 kladně vyřízených meziknihov		 ních výpůjček
148 knížek jsme do jiných knihoven
		 půjčili od nás
5 553 knížek zapůjčených ve výměn		 ných souborech do obecních
		 knihoven
655 vyřízených rezervací
97 kulturních aktivit – besedy, Do		 poledníček, Pasování čtenářů,
		 autorská čtení, výstavy, divadla
29 vzdělávacích akcí – základy práce
		 s PC, informační lekce pro školy,
		 přednášky, VU3V
40 403 všech knížek v knihovně
1 340 knih pořízených do fondu měst		 ské knihovny
86 titulů časopisů
275 titulů zvukových knih
274 000 Kč náklady na pořízení nových
		 knih a časopisů
34
5
21
		
		
		
		
711
		
		

výpůjčních hodin pro veřejnost
poboček v místních částech
obsluhovaných obecních knihoven na vesnicích (připravují se jim
výměnné soubory knížek, větší
knihovny se automatizují, knihovny pořádají různé akce)
nových knih ve výměnném fondu (část knih určena k půjčování
do obecních knihoven)

Trochu NEJ
Nejvíce výpůjček, a to 7 827 knih a časopisů si půjčili čtenáři knihovny v měsíci
lednu 2012. Nejvíce půjčovanou knížkou
v roce 2012 byly pověsti z Dačic a okolí

převyprávěné v knížce Srdnatý věžník
(byly půjčeny 25krát). Nejstarší knížkou
v knihovně je Komenského Informatorium pro školy mateřské z roku 1858. Nejdražší knížkou v knihovně je Psychologie
od Rity L. Atkinson v ceně 2 200 Kč.
Nejpůjčovanější knížkou z populárně
naučné literatury byla osobní zpověď
české módní návrhářky, umělkyně a designérky, která si našla svůj domov v Libanonu, Blanky Matragi – Jedu dál, která
byla půjčena 13krát.
Nejpůjčovanější autoři v oddělení pro
dospělé: vedle autorů povinné četby to
byli tito spisovatelé a spisovatelky: Christine MISHA, Táňa KELEOVÁ-VASILKOVÁ,
Dan BROWN, Nora ROBERTS, Barbara
WOOD, Hana Marie KÖRNEROVÁ či Harlan COBEN.
Průměrně navštíví knihovnu během
výpůjčního dne 98 fyzických návštěvníků, s virtuálními je to číslo 117.

Krátká rekapitulace:
Rok 2012 lze stručně charakterizovat jako sto devatenáctý rok existence
knihovny v Dačicích, rok, v němž všichni
občané mají možnost využívat služby
knihovny. Knihovna získala stříbrnou
medaili v celostátní soutěži webových
stránek Biblioweb 2012. Rozšířily jsme
nabídku knihovny o možnost studia virtuální univerzity třetího věku, z grantu
Ministerstva kultury jsme zlepšily přístup
do fondu knihovny s katalogem Carmen
– podívejte se na www.mkdac.cz. Vydaly jsme komiks Tajemství Kláštýrku aneb
Knihovna očima Kostičky cukrové, který dětem odhalí, proč se budově, v níž
sídlí knihovna, říká Kláštýrek. Navštívily
nás spisovatelky Irena Dousková a Věra
Nosková a autor knížek pro děti pan Jan
Lebeda. Trvale se snažíme upozorňovat
na jedinou a největší překážku, která určuje limity pro rozvoj služeb knihovny
a tou je nedostatek místa. Děkujeme
všem, kteří naše služby potřebují, všem,
kdož knihovnu podporují a zajímají se
o ni, od zřizovatele po virtuální návštěvníky. Děkujeme f. Centropen Dačice, a. s.,
která nám přispěla na knížky pro děti.

Měsíc Březen je Měsícem
čtenářů - přijďte do knihovny
1868 – 1893 - 2013
Městská knihovna v Dačicích Vás
srdečně zve na první část oslav ke 120.
výročí založení naší knihovny a 145.
výročí založení nejstaršího kulturního
spolku v Dačicích - čtenářského spolku
Dyje. Na co Vás zveme? Měsíc Březen
je Měsícem čtenářů.

Úterý 12. března v 15 h
SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA
PRO DĚTI
¡ Přednáška dr. Šidáka z Literární akademie J. Škvoreckého – určeno pro
maminky, učitele a učitelky, pro širokou
veřejnost

Pátek 15. března
CO JE U NÁS NOVÉHO?
¡ 8 – 16 h - Den otevřených dveří, roční
registrace zdarma, Výstava na schodech:
„Knihovna včera, dnes a zítra“
¡ 16 h - Setkání čtenářů s představiteli
města, představení katalogu knih Carmen, zahájení půjčování čteček elektronických knih, tematické kufříky pro děti

Čtvrtek 21. března – 17:30 h
¡ Co je to systém NATURA 2000 a evropsky významné lokality - systém NATURA 2000 v ČR, současný stav a chráněná
území, evropsky významná lokalita
¡ Moravská Dyje - její rozloha, současný
stav, význam, druhy a biotopy této lokality. Přednáška. Pořádá Alka Wildlife, o.p.s.

Úterý 26. března – 17 h
¡ MAGICKÉ BULHARSKO - přednáška Tomáše Kubeše o Bulharsku. Všichni tam
byli, ale nikdo ho nezná. Poslední exotika
v Evropě, která ukrývá mnohá překvapení,
hory Stara Planina, Rilský klášter, Trákové,
věštkyně Baba Vangha, chození po uhlících, rituály, fascinující přírodu či oblíbené moře. Vstupné dobrovolné.

Další informace:
¡ web: www.mkdac.cz, tel: 384 422 397,
721 145 265, e-mail: knihovna@mkdac.cz
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Hledáme dalších 56 lidí,
kteří chtějí

snížit váhu o 5 - 30 kg.
Poradenství zdarma. Trvalé výsledky.
Nezávazné informace na

tel. 777 177 672 nebo
www.vybornytip.na-hubnuti.cz

Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK
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Zpráva o činnosti MS Českého červeného kříže Dačice
V roce 2012 jsme se opět věnovaly mnoha aktivitám. K naší práci patří kromě schůzové činnosti a prodeje členských
příspěvků také sběr léčivých rostlin a jak už se stalo u nás v Dačicích jistou tradicí, účast na kulturních a sportovních akcích pořádaných městem nebo školami či domem dětí, a to ve formě zdravotnického dozoru a poskytování první pomoci.
Do jisté míry přelomovou věcí byla
v loňském roce výměna členských průkazů. Léta jsme byli zvyklí mít kartičku, kam
se vylepují členské známky. Tyto byly
nahrazeny průkazem, kam se zaznamenává zaplacení členského příspěvku pro
příslušný rok a průkazy jsou vystaveny na
několik let.
Naše povinná schůzová činnost spočívá ve svolání členských schůzí podle
potřeby a jednou ročně výroční členské
schůze. Výborové schůze máme nejméně
šestkrát ročně.
Sběr léčivých rostlin je pro nás zdrojem
příjmu, ne sice zásadním, ale vítaným. Sbíráme citronovou a pomerančovou kůru,
květ lípy, černého bezu, nať třezalky, řepíku, kopřivy a další potřebné byliny. Sušené
je odesíláme do nákupny v Čičenicích.
Dále pro naše členky zajišťujeme proškolení Normy zdravotnických znalostí.
V roce 2012 absolvovala 1 členka Základní normu a 1 členka Doškolení základní
normy zdravotnických znalostí. Doškolování je nutné z důvodů změny standardů
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poskytování první pomoci. V současné
době máme proškoleno 5 členek.
A tím se dostávám k tomu, kde nás
může široká veřejnost vidět v akci, je to
účast školených „červenokřižaček“ na
kulturních a sportovních akcích. V loňském roce to bylo Pálení čarodějnic, atletické soutěže O štít města, doprovod
na soutěži mladých zdravotníků v Jindřichově Hradci, účast na oslavách 130. výročí založení Hasičského sboru, Dačické
cukrování, pochod Napoleonova vojska
městem, Házení kozla z věže, 100 let
hasičů ve Valtínově, Bezpečně a zdravě
(u rybníka Vražda), Den zdraví (v MěKS),
spolupráce při vedení kroužku Mladý
zdravotník na ZŠ Komenského, Zvonkový
průvod a Živý betlém.
Dále se některé z nás zúčastnily výletu do muzea samorostů ve Slavonicích,
kulturního pořadu Vesele o stáří, pobytu seniorů v Horním Bolíkově a návštěvy
v Klubu důchodců v Českém Rudolci.
Všem, kteří se podílí na práci naší
Místní organizace ČČK bych chtěla tímto

poděkovat a zároveň se těším na další
práci a spolupráci s městem, školami, hasiči a všemi, kteří chtějí přispět k činnosti
a dobrému jménu Červeného kříže.
Dana Krejčová,
předsedkyně MS ČČK Dačice

www.dacice.cz

Expedition Iceland 2013
“Zakousneme se a nepustíme, dokud ten Island neobjedeme”
Tři sportovci, netradiční dopravní prostředek, Island, námaha a odhodlání
Jsme tři studenti, sportovci a paličáci z Dačic, kterým se v hlavě vylíhnul
nápad vypravit se na Island a překonat vzdálenost přibližně 1600 km kolem
ostrova. Ačkoliv se může zdát, že někdy máme o kolečko (nebo o pár koleček)
méně, jsme vyvážený tým pro náročnou a jedinečnou expedici. Chybějící kolečka nahradíme našimi dopravními prostředky – handbiky.

Proč jsme si zvolili právě kola pro vozíčkáře? Když už jeden, tak všichni, ať
nevykrádáme Dumasovu mušketýrskou
čtyřku. V červenci a srpnu vyrážíme na
přibližně osmitýdenní cestu kolem druhého největšího evropského ostrova.
Náš projekt nemá obdoby. Ještě žádný vozíčkář tuto cestu nepodnikl a při
srovnatelných cestách mají sportovci
k dispozici velký tým a potřebné vybavení. My se rozhodli jet „na těžko“, pouze
s vybavením, které si sami uvezeme. Kvůli ne právě přátelskému počasí (léto na
Islandu je srovnatelné přibližně s počátkem dubna u nás) se bude úspěšnost naší
cesty odvíjet nejen od naší pevné vůle,
ale i od kvality našeho vybavení.

O našich zkušenostech s výjezdy na
handbicích i o samotném projektu se
dozvíte více na našich facebookových
stránkách www.facebook.com/ExpeditionIceland2013.
Čekají na vás fotografie, naše medailonky a novinky ohledně naší expedice.
Malou ochutnávku z posledního výjezdu najdete na internetových stránkách
www.vozejkov.cz.
Budeme rádi za jakoukoli pomoc, sdílení, radu, poplácání po rameni či návštěvu
našich stránek.
Jiří Čeloud, Matěj Mikšíček, Jan Havel
Expedition Iceland 2013 s handbiky po Islandu

e-mail: 3handbike@gmail.com

Masopustní veselice
v MŠ Za Lávkami
Masopustní veselice, veselá je převelice. Lidé vodí po vesnici medvěda
a medvědici. Tancuj, tancuj medvěde,
Masopust se povede!

K tradicím naší mateřské školy patří
masopustní průvod, který je charakteristický převleky, maškarami, žertováním
a veselím. I letos proběhl u nás v tomto
duchu. Připravili jsme si pásmo masopustních písní a říkadel a v maskách se
vydali na obchůzku Palackého náměstí
a okolí mateřské školy. Zazpívali jsme si,
zatancovali, zarachotili, sem tam si zadováděli i někoho pozlobili…, ale také
podarovali čerstvě usmaženými křehutinami. Vždyť masopust je odjakživa obdobím zabijaček, tancovaček, taškařic
a obyčejů. Spokojeni, plni zážitků jsme se
vraceli do naší školky, kde na nás čekalo
pohoštění – masopustní koblížky. Už se
těšíme na příští rok, jak si opět užijeme
masopustního dovádění.
Bc. Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami

KOUPÍM

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

Tel. 602 445 344

SPORTOVNÍ OKÉNKO
TJ CENTROPEN DAČICE

Oddíl kuželek:

16.3. 14:00 h I. liga muži Dačice - SKK Náchod
2. 3. 10:00 h II. liga ženy Dačice - Sokol Spořice
16. 3. 10:00 h III. liga muži Dačice B - Baník Ratíškovice

Oddíl fotbalu:
24. 3. 15:00 h
31. 3. 15:00 h
24. 3. 10:00 h

KP muži
KP muži
KP dorost

Dačice - Rudolfov
Dačice - Čkyně
Dačice - Sepekov

Smíšený turnaj ve volejbale: 9. 3., 9:00 h, hala SŠTO Dačice
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko
Pátek 1. až neděle 3. března, sály MěKS
„DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ“ - XIII. ročník
Postupová divadelní přehlídka amatérských souborů z celé ČR. Vstupné na
představení 40 Kč, permanentka 150 Kč.
9. března, sobota, 21:00 h, sál MěKS
ARIVA + Backspace - taneční zábava
Vstupné 70 Kč.
12. března, úterý, 18:00 h, malý sál 3D MěKS
STOPEM NA NORDKAPP
Cestopisná přednáška s cestovatelem Vojtou Trčkou ze Slavonic, který podnikl cestu
stopem přes Pobaltské republiky, Rusko,
Finsko až na nejsevernější bod Evropy Nordkapp a zpět podél pobřeží Norska
a Švédska do ČR. Vstupné dobrovolné.
19. března, úterý, 18:00 h, koncertní sál
ZUŠ, konané v rámci oslav 830 let Dačic
MUSICA DOLCE VITA v pořadu Hudba
královen, který je pokračováním projektu žen skladatelek. Rozsáhlý projekt
Žofie Vokálkové navazuje na loňské velmi
úspěšné turné v USA, jehož součástí byl
koncert v Czech Center v New Yorku, spojený s prezentací šperků Blanky Matragi.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě
100 Kč. Předprodej v MěKS a IC.
23. března, sobota, 18:00 h, sál MěKS
JO, JO - UŽ JE NÁM DVACET
Divadelní studio TYLÁČEK Dačice slaví
neuvěřitelných 20 let trvání.
Galaprogram bude přehlídkou celé dvacetileté činnosti (20 nastudovaných her).
Představí se mimo současných i bývalí
členové v postavách, které hráli a s velkou
radostí se k nim vracejí. Předprodej vstupenek bude zahájen 4. března. Vstupné
v předprodeji 50 Kč, na místě 70 Kč.
27. března, středa, 14:30 h, sál MěKS
DĚTSKÝ KARNEVAL
Pořádá DDM + MěKS. Vstupné 20 Kč.

3D Kino Dačice
3. března, neděle, 19:00 h, 120 Kč
BABOVŘESKY - komedie Z. Trošky, 2D
120 min., česky
6. března, středa, 17:00 h, 90 Kč
ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA - komedie, 2D
110 min., český dabing
8. března, pátek, 19:00 h, 120 Kč
BABOVŘESKY - komedie Z. Trošky, 2D
120 min., česky
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10. března, neděle, 19:00 h, 100 Kč
HUGO A JEHO VELKÝ OBJEV - 3D
126 min., české titulky, dobrodružný
13. března, středa, 19:00 h, 70 Kč
VE STÍNU - detektivka, 2D
104 min., česky
15. března, pátek, 19:00 h, 90 Kč
AVATAR - fantasy, 3D
161 min., český dabing

Do městského muzea
za Rožmberky!
Hned o několik století zpátky,
v době, kdy žili Rožmberkové, se
můžete hravě ocitnout, když navštívíte přehledně připravenou výstavu
v dačickém muzeu. Dozvíte se o jejich historii, vývoji rodu, nejvýznamnějších představitelích.

16. března, sobota, 19:00 h, 100 Kč
MARTIN A VENUŠE - 2D
102 min., česky, romantická komedie
20. března, středa, 19:00 h, 120 Kč
SMRTONOSNÁ PAST - opět v akci, 2D
105 min., české titulky, akční
22. března, pátek, 19:00 h, 100 Kč
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE, 2D
90 min., česky, animovaný
24. března, neděle, 19:00 h, 100 Kč
NIC NÁS NEROZDĚLÍ - 2D
114 min., české titulky, romantické drama
27. března, středa, 10:00 h, 50 Kč
V PEŘINĚ - muzikálové drama, 3D
103 min., česky
29. března, pátek, 19:00 h, 100 Kč
STAR WARS EPIZODA - skrytá hrozba,
3D, 136 min., český dabing, akční sci-fi
30. března, sobota, 10:00 h, 100 Kč
RIO - animovaný film, 3D
96 min., český dabing

Městské muzeum a galerie
Do 10. března, út - pá 9 - 12, 13 - 16
a neděle 13 - 16 h
Rožmberkové a naše společná historie
V případě zájmu o skupinovou prohlídku
výstavy v pondělí, volejte: 384 422 493
nebo 722 012 146.
Do 21. dubna, březen denně kromě po
a so 23. 3.: 9 - 12, 13 - 16 h, duben denně
kromě po: 9 - 12, 13 - 16 h, na Velikonoční pondělí otevřeno!
„Za poklady muzea“
Dačickému muzeu je letos 120 let, výstava spojená se soutěží pro návštěvníky.
Slavnostní zahájení v neděli 17. března
2013 ve 14 h.
Neděle 24. března, 13 - 17 h
VII. Velikonoční jarmark
Nádvoří zámku a prostory muzea. Prodej kraslic, pomlázek, perníků, keramiky,
skla, medu aj. Ukázky zdobení perníků,
kraslic, pletení košíků, drátování aj. Občerstvení zajištěno. Vstupné 20 Kč, děti
do 15 let vstup zdarma.

Poznáte, jak vypadalo jejich hospodaření, známé rybníkářství a pivovarnictví,
stolování, jak se oblékali, jaké měli zájmy,
jakými pověstmi je rod opředen, proč
podporovali alchymii, se kterými městy
je jejich působení spojeno, jaké udržovali
vztahy se sousedním Rakouskem.
Setkáte se zde s Petrem Vokem z Rožmberka, nejznámějším a také posledním
představitelem rodu, paní Perchtou z
Rožmberka, spojovanou s postavou Bílé
paní. Prohlédnete si krásné dobové oblečení Viléma z Rožmberka či jeho sestry
Bohunky. Můžete si dokonce zapózovat
a vyfotit se v brnění či si vyzkoušet části
dobového oblečení.
K výstavě je připraven malý kvíz, který můžete vyplnit při prohlídce výstavy
a poté můžete získat při slosování správných odpovědí knižní dárek.
Výstava je otevřena jen do 10. března
2013, tak využijte možnost ji v Dačicích
zhlédnout.
Mgr. Marie Kučerová,
ředitelka MMaG

www.dacice.cz

Turnaj smíšených družstev ve volejbale

Stolní tenis

Oddíl volejbalu TJ Centropen Dačice pořádá každý rok turnaje smíšených
družstev ve volejbale. Družstva hrají ve složení tři muži + tři ženy.

Stolní tenisté ST-KD Dačice pokračují v mistrovských soutěžích, které se
přehouply do 2. poloviny, a v novém
roce podávají velmi dobré výkony.
„A“ družstvo jako nováček krajské soutěže si vede více než dobře a pohybuje
se uprostřed tabulky, a to i přes tu skutečnost, že od konce kalendářního roku
postrádá jednoho z nejlepších hráčů
družstva Vojtěcha Havlíka. O tom jak je
důležité, když má družstvo vyrovnaný
kádr svědčí i bodový přírůstek do tabulky. Od nového kalendářního roku „A“
družstvo neprohrálo žádné utkání a lze si
jen přát, aby v takových výkonech hráči
pokračovali. V posledním utkání družstvo podalo vynikající výkon, kdy vyhrálo
nad družstvem z Kardašovy Řečice, které
doposud v soutěži neztratilo jedinný bod
a suverénně vede soutěž.
TJ Nová Včelnice A - ST-KD Dačice A 9:9
TJ Sokol Tábor A - ST-KD Dačice A 6:10
TJ Jiskra Bechyně B - ST-KD Dačice A 1:10
ST-KD Dačice A - DDM Soběslav C 10:3
ST-KD Dačice A - OST K. Řečice A
10:5

Ve sportovní hale Střední školy technické a obchodní se uskutečnily v tomto
roce dva turnaje, kterých se zúčastnilo 10
družstev nejen z Dačic, ale i vzdálenějších
míst.
Výsledky jednotlivých turnajů :
yy 12. ledna 2013 – celkem 9 družstev, vítěz – družstvo ze Znojma

yy 9. února 2013 – celkem 10 družstev, vítěz – družstvo No toto Brno (viz foto)
Vyhlášení výsledků proběhlo po každém turnaji v hotelu Dyje a bylo podpořeno výborným jídlem a country hudbou.
Poslední turnaj se uskuteční 9. března.
Pořadatelé Vás zvou na skvělý volejbal.
M. Novák, předseda oddílu

Ubrousková technika v akci
Ve dnech 13. 12., 20. 12. 2012 a 8. 2. 2013 navštívila Domy s pečovatelskou
službou v Dačicích, Studené a Slavonicích postupně studentka Lucie Bláhová, která za pomoci lektorky Veroniky Bláhové představila obyvatelům DPS
ubrouskovou techniku.
Uživatele tato práce velmi bavila a výrobky stály zato. Tímto bychom chtěli poděkovat Lucii i Veronice za příjemné podvečery trávené s ubrouskovou technikou.
Již nyní se všichni obyvatelé těší na další
aktivizační odpoledne.
Za PS Ledax o. p. s. děkují
Cimbůrková Marie, vedoucí střediska,
Bc. Veselá Hana, sociální pracovnice

Také „B“ družstvo si vede jako nováček
v nejvyšší okresní soutěži OPI nadmíru
dobře a v tabulce je družstvo na velmi
pěkném 3. místě. Mladí hráči přistupují
k tréninkům poctivě a výsledky se dostavují ač hrají i proti nepoměrně zkušenějším hráčům soupeře.
ST-KD Dačice B - Jitka J. Hradec A
9:9
TJ Sokol Suchdol B - ST-KD Dačice B 8:10
TJ ST Novosedly A - ST-KD Dačice B 9:9
ST-KD Dačice B - TJ Rapid Lásenice A 10:8
TJ Sokol Studená D - ST-KD Dačice B 10:8
TJ Sokol Suchdol A - ST-KD Dačice B 9:9
Příznivci dačických stolních tenistů mohou přijít povzbudit své hráče
a zhlédnout kvalitní stolní tenis do sportovní haly v Sokolské ulici do modré tělocvičny, kde hrají družstva svá utkání.
„A“ družstvo hraje svá poslední domácí
utkání v sobotu 9. 3. v 10 h s MAS Sez.
Ústí a v neděli 10. 3. v 10 h s VS Tábor. „B“
družstvo mohou diváci zhlédnout vždy
v pátek od 19 h 1. 3. s Dynamem Majdalena, 15. 3. s Jiskrou N. Bystřice a poslední
utkání 29. 3. se Sokolem Suchdol „B“.
Zdeněk Havlík
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