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Jednání pokračují
Tak jak nás v minulém čísle zpravodaje zástupci odboru kultury seznámili s kalendářem výročí města, tak
se i začal plnit scénář oslav. Jednou
z prvních byl Pohádkový den se Zdeňkem Troškou, který se konal 15. 3.
Podle nadšených mladých návštěvníků
a nekončící autogramiády krále pohádek
se zdá, že se akce vydařila. Nic na tom
nezměnilo ani poměrně mrazivé počasí.
Chci všem, kdo se o tuto akci zasloužili,
poděkovat, především pak ,,všudejsoucí“
vedoucí odboru kultury Naděždě Mastné.
V minulém březnovém čísle zpravodaje
jsem Vám slíbil, že Vás budu informovat
o jednáních města Dačice se zástupci Jihočeského kraje. Plánovaná schůzka proběhla 28. února, a to ve dvou krocích. Nejprve bylo na programu jednání zástupců
Krajského úřadu Jihočeského kraje (JčKÚ)
Ing. Slívy (vícehejtman), Mgr. Kráka (uvolněný radní) a starosty města Dačice.
Předmětem diskuze bylo nalezení
shody při rekonstrukci silnice v Dačicích od kostela svatého Vavřince – směr
Studená. Po předchozím posouzení sítí
a stavu vozovky jsme se shodli na nutnosti provést tuto rekonstrukci. Vzhledem
k tomu, že sítě jsou ve vlastnictví města
a vozovka ve vlastnictví kraje, nabízí se
model sdružené investice. Obě strany se
tak dohodly na dalším postupu. Nyní je
třeba vše projednat v radě města a následně v našem zastupitelstvu. Při jednání
byl také potvrzen stávající stav ohledně
obchvatu města. V současné době jsou
posuzovány dvě varianty rovnocenným
způsobem. Varianta města (vedoucí přes
Centropen) a varianta firmy Centropen
(vedoucí severně od města). Z těchto dvou
variant bude vybrána jedna pro realizaci.
Ve druhé části schůzky se jednací
tým rozrostl o senátora Miloše Vystrčila
a místostarostku Telče Hanu Müllerovou.
Cílem jednání bylo nastartovat proces,
který povede ke zkvalitnění života a zatraktivnění našeho regionu, v neposlední
řadě pak ke zlepšení jeho dostupnosti.
Již dnes k tomu máme vytvořeny mecha-
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Dačičtí pojmenovali 10 problémů města
V polovině března se prostory MěKS staly dějištěm 1. Fóra Zdravého města
Dačice. Možnost diskutovat nad sedmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života ve městě využilo na 100 lidí včetně představitelů města,
pracovníků městského úřadu a odborníků na dané oblasti. Cílem této události
bylo nalezení deseti nejzávažnějších problémů našeho města, tzv. 10 P.

Lidem se podařilo definovat celou
řadu problémů. Každá pracovní skupina
pak vybrala dva nejpalčivější a s výsledky svého úsilí seznámila všechny přítomné. Vyvrcholením večera bylo hlasování
účastníků Fóra Zdravého města, díky
kterému bylo z užšího výběru problémů
určeno tzv. 10 P.
Na Fórum Zdravého města naváže anketa zveřejněná v tomto vydání Dačického zpravodaje, která slouží k ověření
jeho výsledků. Zpráva o výsledcích Fóra
Zdravého města bude předložena zastupitelstvu. Tímto způsobem budou zastupitelé seznámeni s problémy, které si
žádají intenzivní pozornost. Zapomenuty

nebudou ani další podněty, které zazněly
v průběhu Fóra Zdravého města.
Za podporu akce děkujeme MěKS
a sponzorům, kteří přispěli do slosovatelné tomboly. Byli jimi Sportcentrum
Rockhill, Vinotéka Luboše Strachoty,
Lékárna na Červeném Vrchu, prodejna
Ořechů a čajů společnosti Korado Bus,
cukrárna paní Tiché, restaurace U Koníčka
a Střední odborné učiliště zemědělské
a služeb Dačice. Žákům této školy pod vedením vedoucí odborného výcviku paní
Romany Točíkové zároveň děkujeme za
přípravu občerstvení a skvělou obsluhu.
MUDr. Hana Musilová,
vedoucí projektu Zdravé město Dačice

nismy, které nám mohou velmi pomoci.
V celém našem regionu jsou již ustanoveny fungující mikroregiony a ty zastřešuje Region Renesance. Právě na
těchto základech můžeme naše aktivity
rozvíjet. K tomu chceme využít i Evropský
region Dunaj-Vltava, který byl založený
v loňském roce v rakouském Linci. Tento
Euroregion sahá od Bavorska přes Dolní
Rakousko, Jihočeský kraj až po Vysočinu.
Jeho zastoupení se nyní otevírá JčKÚ.
Znovu připomínám, že záměrem je
ustálit demografickou křivku a zlepšit
podmínky pro život v našem regionu. Dá

se říct, že první krok byl již vykonán tím,
že jsme navázali spolupráci a shodli se na
cíli našeho snažení.
V době uzávěrky, tj. 15. 3. panuje zatím
ještě zimní počasí. Paní zima, jak se zdá,
se nechce vzdát své vlády. I pro ty, kterým
zima nevadí a mezi které se i sám počítám, více jarního sluníčka by určitě prospělo. Nezbývá nám než ještě, doufám
jen krátký čas, vydržet, potom vyčistit
ulice a budeme se těšit z nejkrásnějšího
období, času probouzejícího se nového
života – jara.
Vlastimil Štěpán, starosta
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V kostce... realizace Denního stacionáře
Vážení spoluobčané, píši dnešní příspěvek a koukám se z okna, jak zima nechce vzdát svou vládu a sveřepě se drží
žezla. A já přesto věřím, že sluníčko vysvitne. Je to jako v životě, kdy se nám někdy těžko sbírá síla a vše stojí velké množství energie. A nakonec se rozjasní a je hned radostněji.
Podobně se nyní snaží vedení města
o realizaci Denního stacionáře. Jedná se
o sociální službu, kterou vymezuje zákon
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Našim úmyslem je podpořit denní stacionář,
kde by se poskytovaly ambulantní služby
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení
a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Nejedná se o novou záležitost. Na potřebnost denního stacionáře pro osoby
se zdravotním postižením opakovaně
upozornily průzkumy, které proběhly při
komunitním plánování sociálních služeb.
A to nejen na úrovni města Dačice, ale
celého ORP Dačice, a to jak v roce 2008,
tak 2012 v Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb města. V roce 2008 nebyla
služba realizována, protože se nepodařilo
nalézt vhodného poskytovatele služby.
V letech 2011 a 2012 probíhal proces znovu a z ankety pro veřejnost vyplynulo, že
denní stacionář pro osoby se sníženou
soběstačností je druhou z nejvíce postrádaných sociálních služeb na Dačicku.
Ve stejném duchu se v rámci plánovacího procesu vyjádřily i rodiny pečujících
o osoby se zdravotním postižením. Komunitní plán sociálních služeb ORP Dačice
2012 na období 2013 - 2015 doporučuje
zřízení denního stacionáře.
Osoby se zdravotním postižením po
ukončení povinné školní docházky, které
se nedokáží uplatnit v dalším studiu ani
na trhu práce, jsou často izolovány od
okolního světa. Z důvodu absence poža-

dované sociální služby v ORP Dačice využívají rodiny podobných či pobytových
služeb poskytovaných mimo ORP Dačice.
Je zde problematické dojíždění, zvyšující
se finanční náklady, odloučení od rodinných příslušníků apod. Nebo jsou zcela
odkázány na péči rodiny, což rodinu nadměrně zatěžuje a může vést k postupné
ztrátě dovedností osoby se zdravotním
postižením, v extrémním případě též
k sociální izolaci.
Ambulantní služby, kam patří i denní
stacionáře, umožňují zachovat rodinné
vazby a rozdělují péči o osobu se zdravotním postižením mezi rodinu a poskytovatele sociálních služeb. Díky tomu
se osoba se zdravotním postižením pravidelně dostává do sociálních interakcí
a může dále rozvíjet, nebo alespoň udržet, dovednosti získané školní docházkou
a také v nácviku soběstačnosti. Pečující
rodina má díky využití sociální služby
možnost vhodně využít získaný čas pro
své potřeby (odpočinek, výdělečná činnost, jiné formy seberealizace).
V roce 2013 se začala scházet pracovní skupina složená ze zástupců Města
Dačice, odboru sociálních věcí Městského úřadu Dačice, Dačického Zvonečku
o. s. (sdružuje rodiny osob se zdravotním
postižením), Diecézní charity Brno - Oblastní charity Jihlava (zkušený poskytovatel sociálních služeb s několikaletou
zkušeností poskytování sociálních služeb
na Dačicku) a Základní školy Dačice, Neulingerova ulice 8 (vykonávající činnosti
základní školy praktické a speciální). Tato
skupina se zabývá hledáním možností

Platy vedoucích pracovníků
městského úřadu
V únoru t.r. byl MěÚ požádán o podání informace podle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím. Tato žádost se týkala platů v hrubé
mzdě včetně odměn starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích odborů.
Městský úřad se standardně rozhodl
této žádosti vyhovět a žadateli požadované informace poskytl.
S ohledem na to, že se na městském
úřadě dlouhodobě snažíme o maximální
otevřenost vůči veřejnosti (o čemž mimo
jiné svědčí i ceny, které jsme za otevřenost získali), rozhodli jsme se, že nad rámec zákona dobrovolně zveřejníme své
hrubé platy a odměny ve stejném rozsa-
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hu jako jsme poskytli informaci žadateli.
Na oficiálním webu města si mohou jeho
návštěvníci tyto informace najít. Zveřejněny byly se souhlasem všech dotčených
pracovníků.
Za tento odvážný a vstřícný krok bych
chtěl všem kolegům poděkovat a přeji
jim, aby se vyhnuli lidské závisti, která
za těmito žádostmi často stojí.
Ing. Karel Macků, tajemník

zřízení denního stacionáře pro osoby se
zdravotním postižením v Dačicích. Výstupem práce této skupiny je aktuálně
zjištěná poptávka po službě denního
stacionáře. Ta byla zjištěna, že existuje 11
potenciálních klientů v horizontu 1 roku
a výhledově 16 potenciálních klientů.
Současně vypracovala přibližný návrh
koncepce denního stacionáře:
yy uvažovaná cílová skupina - osoby se
zdravotním postižením 15 - 64 let
yy uvažovaná denní kapacita - 10 osob
yy uvažovaný počátek provozu - rok 2014
yy celkové náklady služby přibližně
2 500 000 Kč ročně (jedná se o náklady poskytovatele služby)
Největším úkolem, který nás v současné době a do budoucna čeká, je spolupodílet se při zajištění potřebných peněz na
provoz. Sociální služby se realizují součinností tří hlavních skupin, jimiž jsou zadavatelé, poskytovatelé, donoři a uživatelé
sociálních služeb. Město Dačice jakožto
zadavatel sociálních služeb chce mít při
jednání o zřízení denního stacionáře pozici mediátora, který bude podporovat
jednání všech zúčastněných subjektů.
Bez jeho podpory mají uživatelé sociálních služeb slabší vyjednávací pozici
vůči všem subjektům. Bez patřičné podpory ze strany Města Dačice opakovaně
nebude možné naplnit komunitní plán
sociálních služeb ORP Dačice. A této role
se město aktivně ujímá. Doufám, že v našem snažení budeme úspěšní.
Milé čtenářky a čtenáři, přeji vám do
začínajícího jara společně s Friedrichem
Nietzsche naplnění myšlenky: „Nejlepší
způsob jak začít nový den, je po probuzení
myslet na to, jak dnes můžeme udělat radost alespoň jednomu člověku.“
Jan Bartošek, místostarosta

Životní podmínky 2013
Český statistický úřad organizuje šetření o životních podmínkách domácností v ČR. Průzkum probíhá ve dnech
23. 2. - 12. 5. prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů, kteří se prokazují příslušným pověřením a občanským
průkazem. Šetření se uskuteční na
území celé ČR v 10.127 domácnostech,
z nichž 6.527 se zúčastnilo šetření již
v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. www.czso.cz
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 23. února 2013 přivítal radní Mgr. Milan Točík společně s dětmi z MŠ v ul. Sokolská v obřadní síni Městského úřadu Dačice
nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Petr Dubský, Filip Kmeť, Eliška Havlíková, Adéla Mihalová, Adina Baštářová,
Eliška Povalačová, Klára Leitkepová.

Zdeněk Troška navštívil Dačice
V pátek 15. března se v Dačicích konala dopolední část Pohádkového dne se Zdeňkem Troškou. Pohádkového krále
doprovázela Veronika Žilková a společně se svým dvorem, ve kterém nechyběl ani dobrý voják Švejk, zahájili novou
turistickou sezonu Pohádkového království.

Program 11. Pohádkového dne byl zahájen v 9:00 h ve 3D Kině v MěKS pohádkovým sněmem, na kterém byly předány
ceny Jakub 2012 za podporu a rozvoj
domácího cestovního ruchu zaměřené-

ho především na rodiny s dětmi a jejich
poznávání krás českých a moravských
památek.
V deset hodin se celý královský dvůr
přesunul před budovu radnice, kde proběhlo přivítání starostou města a zdravice pohádkového krále všem přítomným.
Tradiční chleba a sůl nahradila při uvítání
vítězná dačická pomazánka paní Anny
Štěbetákové. Následně byla předána ještě jedna cena – pan starosta převzal pro
město Dačice z rukou Zdeňka Trošky sošku Kapra Jakuba za pořádání Dačického
cukrování, které se koná každoročně už
od roku 2008. Při krátkém rozhovoru
pak vyzval starosta režiséra Trošku, zda
by jednou nechtěl natočit také pohádku
o cukru. Tak uvidíme …
Po oficiálním přivítání rozdali Veronika

Žilková a Zdeněk Troška stovky podpisů
při autogramiádě, která se konala v prostorách infocentra. V 11:50 odjel z dačické
vlakové zastávky speciálně vypravený
vlak do Slavonic, kde Pohádkový den pokračoval odpoledním programem.
Ačkoliv setkání příliš nepřálo počasí, zima se vrátila v plné síle, přivítání
krále se zúčastnily stovky dětí i dospělých. Město Dačice děkuje za podporu
akce všem dačickým základním školám
a veřejnosti. Za technickou podporu
a spolupráci pak MěKS, technickým
službám, Jockey klubu z Malého Pěčína,
městské policii, SOUzas Dačice za přípravu občerstvení a profesionální obsluhu
a také muzikantům ZUŠ Dačice za hudební doprovod.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/radnice/samosprava

POZVÁNKA
Zastupitelstvo města Dačice
se sejde na svém 18. zasedání
24. dubna 2013
v sále MěKS Dačice

yy

yy

Rada města
na své 61. schůzi konané 20. 2.
2013 mimo jiné:
yy schválila nařízení o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy pro
zařizovací obvod Dačice
yy neschválila poskytnutí finančního příspěvku pro Gymnázium Dačice na zajištění dopravy florbalového družstva
studentů na kvalifikaci republikového
finále AŠSK ČR ve florbalu středních
škol s tím, že příspěvky jsou řešeny se
všemi ostatními
yy schválila přidělení finančního příspěv-

yy

yy

ku ve výši Kč 3.000,-- pro občanské
sdružení Styl Podyjí na realizaci projektu K pramenům Dyje - 1. část
schválila poskytnutí příspěvku B. Pidrmanovi na provoz pojízdné prodejny
na rok 2013 ve výši Kč 27.000,-schválila uzavření smlouvy o dílo na
vybudování chodníku do Borku včetně lávky pro pěší s firmou SWIETELSKY
stavební s. r. o. za cenu 1.661.239,83 Kč
bez DPH
vzala se souhlasem na vědomí ceník
pronájmů prostor MěKS Dačice včetně
doplňkových služeb na rok 2013
vzala na vědomí výroční zprávu za rok
2012 dle zákona č. 106/1999 Sb.

yy

yy
yy
yy
yy

na své 62. schůzi konané 6. 3.
2013 mimo jiné:
yy schválila výsledky hospodaření obou
základních škol, mateřské školy a školní jídelny za rok 2012. Všechny organizace hospodařily s přebytkem. Část
přebytku byla přidělena do rezervní-

yy

ho fondu a část do fondu
odměn.
schválila poskytnutí příspěvku Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice pro rok
2013 ve výši Kč 38.440,-na nákup zdravotnických přístrojů pro ambulance
nemocnice
schválila záměr navázat spolupráci
s Občanskou poradnou Jihlava
schválila věcný záměr realizace sociální služby, a to denního stacionáře
schválila Řád farmářského trhu Dačice
schválila zvýšení nájemného u bytů
se smlouvami s doložkou o inflaci
o míru inflace 3,3 % za předcházející
kalendářní rok. Nájemci budou platit
upravené nájemné od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po
oznámení nové výše nájemného, tj. od
1. 4. 2013.
vzala se souhlasem na vědomí informační zprávu o vývoji odpadového
hospodářství v roce 2012

Zápis dětí do Mateřské školy Dačice
Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2013 - 2014.
Místo pro podávání žádostí:
yy MŠ Bratrská 177/I, Dačice – Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ
yy MŠ Sokolská 163/V, Dačice – Bc. Marie Pelikánová, vedoucí
odloučeného pracoviště
yy MŠ B. Němcové 444/V, Dačice – Vítězslava Zimmelová, zástupkyně ředitelky MŠ
yy MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice - Mgr. Jindřiška Maršánová,
vedoucí odloučeného pracoviště
yy MŠ Bílkov 99 – Lenka Kučerová, vedoucí odlouč. pracoviště
yy MŠ D. Němčice – Bc. Radka Burešová, vedoucí odlouč. prac.
Termín a doba pro podání žádostí:
yy 16. 4. 2013 v době od 10:00 do 16:00 h v MŠ Bratrská, MŠ
B. Němcové, MŠ Sokolská, MŠ Za Lávkami. V době od 12:00
do 16:00 h MŠ Bílkov a MŠ Dolní Němčice.
yy U zápisu předloží rodiče rodný list dítěte a doklad
k ověření trvalého pobytu.
Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy Dačice:
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Podle ustanovení § 34 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Při přijímání dětí do jednotlivých pracovišť MŠ Dačice vychází
ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně
bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
V případě shody bodů platí následující doplňující kritéria:
1. Věk dítěte - vyšší věk dítěte je zvýhodňujícím kritériem
2. Zaměstnanost rodičů doložená dokladem
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KRITÉRIUM
BODY
Opakované podání žádosti u dětí starších tří let
2
Přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice
2
Trvalý pobyt dítěte v Dačicích
2
a místních částech obce
Trvalý pobyt
dítěte
Trvalý pobyt mimo Dačice a místní
1
části
Dítě, které dovrší do 30. 9. 2013
Věk dítěte
3
tří let věku
Mateřskou školu navštěvuje souro1
zenec dítěte
Dítě se hlásí k pravidelné celodenní
Individuální
3
situace dítěte docházce od 1. 9. 2013
Dítě se specifickými vzdělávacími
3
potřebami
Dny otevřených dveří v Mateřské škole Dačice:
yy MŠ Bratrská – v úterý 9. 4. 2013, 14:00 – 16:00 h
yy MŠ B. Němcové – ve středu 10. 4. 2013, 14:00 – 16:00 h
yy MŠ Sokolská – ve středu 10. 4. 2013, 14:00 – 16:00 h
yy MŠ Za Lávkami – v úterý 9. 4. 2013, 14:00 – 16:00 h
yy MŠ Bílkov – v úterý 9. 4. 2013, 14:00 – 15:00 h
yy MŠ D. Němčice – ve středu 10. 4. 2013, 14:00 – 15:00 h
V této době si mohou děti pohrát se svými budoucími kamarády a společně s rodiči si prohlédnout prostory jednotlivých
mateřských škol.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

www.dacice.cz

INFORMACE PRO ŘIDIČE
placení „povinného ručení“

Sběr bioodpadů
začíná…

Odbor dopravy znovu upozorňuje všechny vlastníky, provozovatele a řidiče motorových vozidel, že jsou podle zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, povinni mít motorové
vozidlo, které je provozováno na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové
komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná,
pojištěno za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla.

Zima už (snad) skončila a sběr bioodpadu má, obrazně řečeno, konečně
zelenou. Připomeňme si proto ještě
jednou, s čím bychom měli přistupovat k hnědým plastovým popelnicím
- kompostejnerům, aby naše třídění
nebylo zbytečné.

Povinnost pojištění odpovědnosti
musí být splněna i v případě ponechání
vozidla na pozemní komunikaci. Pojištění se na pozemních komunikacích
prokazuje platnou „zelenou kartou“.
Pokud pojištění odpovědnosti zaniklo
a nebyla-li ve lhůtě 14 dnů ode dne tohoto
zániku pojištění uzavřena nová pojistná
smlouva, je vlastník tohoto vozidla povinen nejpozději ve stejné lhůtě odevzdat státní poznávací značku a osvědčení
o registraci nebo osvědčení o technickém průkazu tohoto vozidla příslušnému
orgánu evidence – v našem případě na
pracovišti Evidence vozidel MěÚ Dačice.
Česká kancelář pojistitelů 1x měsíčně
porovnává databázi pojištěných vozidel
s Centrálním registrem vozidel a výsledky
sděluje jednotlivým evidenčním místům.
Orgány evidence tuto informaci prověřují
a zjistí-li nesplnění této povinnosti, řeší
tyto případy podle výše uvedeného zákona ve správním řízení.
Podle § 16 odstavce 1 zákona č. 168/1999
Sb. jsou přestupky následující:
Fyzická osoba se dopustí přestupku
tím, že
yy v rozporu s § 1 odst. 2 provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti (pokuta 5 000 až 40 000 Kč)
yy jako vlastník vozidla v rozporu s § 15
odst. 5 neodevzdá státní poznávací
značku a osvědčení o registraci vozidla (pokuta 2 500 až 20 000 Kč)
yy jako řidič vozidla v rozporu s § 17 odst.
1 nepředloží zelenou kartu, nebo doklad hraničního pojištění (v blokovém
řízení pokuta až do 1 500 Kč)
Podle § 16a – správní delikty právnických
osob:
Právnická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že
yy v rozporu s §1 odst. 2 provozuje vozidlo bez pojištění odpovědnosti (pokuta 5 000 až 40 000 Kč)
Svaz tělesně postižených pořádá

27. dubna od 14:00 h
ODPOLEDNÍ ČAJE
v Hotelu Stadion. Hraje skvělá muzika.

yy jako vlastník vozidla v rozporu s § 15
odst. 5 neodevzdá státní poznávací
značku a osvědčení o registraci vozidla (pokuta 2 500 až 20 000 Kč)
Odpovědnost právnické osoby za
správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájí řízení do 1 roku ode
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději
však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
Obdobně přestupek podle § 16 odst. 1
(fyzické osoby) nelze projednat, jestliže
správní orgán o něm nezahájil řízení do
1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl
spáchán.
V praxi to znamená, že lze vlastníka
a provozovatele vozidla pokutovat, za
vozidla, která nebyla pojištěna až 3 roky zpětně od současnosti.
V současnosti se mohou motoristé
setkat s další možností postihu za neplacení pojištění motorového vozidla
a to ze strany České kanceláře pojistitelů.
V tomto případě se však nejedná o pokutu, ale o příspěvek do Garančního fondu,
ze kterého jsou hrazeny pojistné události
řidičů, kteří nemají řádně uzavřeno povinné ručení. Jedná se o denní sazbu ve
výši od 20 Kč za malý motocykl, přes 50
Kč za osobní automobil, až do 300 Kč
za nákladní vozidla a přívěsy. Dále hrozí
řidiči a provozovateli, který způsobí dopravní nehodu a nemá pojištěné auto,
další postih v soudním vymáhání všech
nákladů na opravu pojištěného vozidla
případně i škody na zdraví. Zde jsou
vymáhány vysoké náklady na léčbu
v případě dlouhodobé nemoci či trvalých
následků poškozeného.
Apelujeme tímto na všechny vlastníky
a provozovatele hlavně starších motorových vozidel, aby se obrátili v případě
nejasností o tom, zda jsou na ně vozidla
v Centrálním registru vozidel stále vedena
a nejsou vyřazena (trvale nebo dočasně),
případně nejsou převedena na nového
majitele, na evidenční místo na MěÚ
Dačice a vyžádali si výpis z registru vozidel
(osobně nebo s plnou mocí od vlastníka).
Ing. Zdislav Páral,
vedoucí odboru dopravy

Do hnědého
kompostejne ru odkládejme
vytříděné bioodpady rostlinného původu
(např. listí, trávu, větve – posekané, nastříhané, pořezané
či zpracované
štěpkovačem,
dřevěné piliny,
zbytky ovoce
a zeleniny, zbytky pečiva, čajové sáčky, kávovou sedlinu,
skořápky z ořechů). Uváděné je nutné
odkládat pouze dovnitř těchto sběrných
nádob, a to bez igelitových tašek a sáčků.
Do hnědého kompostejneru neodkládejme bioodpady živočišného původu
(např. zbytky jídel, kosti, maso), uhynulá zvířata, jedlé oleje, papír, plasty, sklo,
kovy, nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, stavební odpad, zeminu
a kamení, textil, jednorázové pleny a další biologicky nerozložitelné odpady.
RNDr. Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

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
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Nemusí to být jen o penězích
Zákon o odpadech vymezuje obce a města jako původce odpadů odložených občany na určených místech. Staví je tím do velice specifického postavení, které se odvíjí od nutnosti budovat a obhospodařovat tzv. systém nakládání s komunálními odpady.
Dačický systém nakládání s komunálními odpady doznal s příchodem nového
roku dvou změn. První změny si většina
z nás snad ani nevšimla. S druhou změnou je to jiné.
Vytříděné plasty odvážíme jen v pátek, přestali jsme je odvážet v pondělí –
vlastně jsme přestali „odvážet vzduch“
z mnohých poloprázdných pondělních
kontejnerů a popelnic. Nejde si nevšimnout důsledků této změny. I dnes jsem ji
potkal – „přetékající“ žlutou popelnici …
a vůbec nevypadala hezky.
Určitě se dá najít východisko i z této si-

tuace a nemusí to být vůbec složité.
Zkusme třeba tu již nepotřebnou „petku“ sešlápnout, aby měla co nejmenší objem. Zkusme využít pro její odložení i jiná
stanoviště, o která není tak velký zájem
a která možná nejsou až tak vzdálená, jak
se nám na první pohled může zdát. No,
a když ani to nebude stačit, pomůže dačický úředník, který nenařizuje, nežádá
– jen se na vás obrací s prosbou. Ono to
opravdu není jen o penězích, ono je to
i o přístupu každého z nás.
Děkujeme, že třídíte – a opravdu dobře!
RNDr. Jaroslav Horák, OŽP

Dobré úmysly se neobejdou bez
dobrých zákonů
Neznám nikoho, kdo by nebyl ochoten podpořit světový mír, větší bezpečnost na ulicích nebo třeba snížení nepořádku a hluku ve své obci.
Kdybychom se ale po vyjádření své
podpory těmto cílům dozvěděli, že podpora světového míru a vyšší bezpečnosti
na ulicích by měla být realizována například i prostřednictvím vydání zákona
o zákazu všech mobilních telefonů a počítačů nebo kdybychom se dozvěděli, že
snížení nepořádku a hluku v naší obci
má být realizováno například i vydáním
vyhlášky o zákazu vjezdu všech automobilů do naší obce, asi by se nám to moc
nelíbilo.
Možná si někdo z vás čtenářů říká, co že
vám to tady dnes píši za hlouposti. Pokusím se odpovědět. V poslední době se mi
již jako senátorovi – zákonodárci přesně
tohle stalo. Různí lidé, různé nezávislé iniciativy a organizace po mně chtějí, abych
se přihlásil či podepsal podporu odpolitizování státní správy, podporu průhledného financování politických stran, podporu boje proti korupci, podporu boje za
průhledný legislativní proces, podporu
boje za rozšíření pravomocí Nejvyššího
kontrolního úřadu atd.
Otevřeně přiznávám, že s podepisováním všech takovýchto velmi obecně
formulovaných podpor mám docela problém. Ano, také si přeji odpolitizovanou
státní správu, průhlednější financování
politických stran, méně korupce atd. Přesto, dokud neuvidím a neprostuduji si zákon, který má daná opatření zabezpečit,
nic podepisovat nechci a v podobě jaké-
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hosi mého „bianko souhlasu“ (souhlasu
bez znalosti celého obsahu zákona a jeho
dalších dopadů do života společnosti) ani
nebudu.
Nejspíš se zato nedočkám žádné pochvaly. Naopak, některé iniciativy soustředěné dnes například okolo aktivity, která se nazývá Rekonstrukce státu
(REST) dnes dokáží napříč stranami poslance a senátory s pomocí a podporou
některých médií k vyjádření obecné bezvýhradné podpory jejich bohulibých záměrů nutit způsobem, který není vůbec
příjemný a je otázkou, zda nehraničí s politickým vydíráním.
Závěrem si dovolím napsat, že jsem
stejně, jak tomu bylo doposud, připraven
se všemi, kteří jsou ochotni zlepšit právní prostředí, politickou kulturu a úroveň
morálky a demokracie v naší zemi spolupracovat. Doporučuji však, abychom to
nedělali podepisováním obecných podpor a natřásáním se před kamerami, ale
konkrétní prací a konkrétními diskusemi
nad jednotlivými zákony. Jedině takováto práce nás může v oblasti zákonodárné
posunout dopředu.
Pravdou je, že hodinové nebo někdy
i několikadenní diskuse nad odbornými problémy, ale většinou média příliš
nezajímají a tím pádem ten tak svůdný
mediální úspěch a popularitu zpravidla
nepřinášejí.
Miloš Vystrčil, senátor

MOBILNÍ SVOZ
ODPADŮ
20. dubna 2013
Místo
Bílkov
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Prostřední Vydří
Červený Vrch
Na Nivách
Toužín
Bratrská
Berky z Dubé
Vápovská
Borek
Dolní Němčice
Lipolec
Hostkovice
Havlíčkovo náměstí
Dlouhá
Na Vyhlídce
Mládežnická
Antonínská
Jemnická
Hradišťko
Chlumec

Čas
8:00 - 8:40
8:45 - 9:00
9:05 - 9:30
10:10 - 10:40
11:10 - 11:40
11:45 - 12:00
12:05 - 12:20
12:25 - 12:45
12:50 - 13:20
13:25 - 14:00
14:05 - 14:25
8:00 - 9:00
9:10 - 9:40
9:50 - 10:10
10:20 - 10:50
10:55 - 11:20
11:25 - 11:40
11:45 - 12:10
12:15 - 12:35
12:40 - 13:10
13:20 - 13:50
14:00 - 14:30

Firma .A.S.A. Dačice s. r. o. provede
v sobotu 20. dubna 2013 mobilní svoz
nebezpečných odpadů: objemného odpadu a bioodpadů. Sběrné vozy budou
přistaveny na místa obvyklá (zpravidla se
jedná o bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů). Při předávání odpadů
se řiďte pokyny pracovníků svozové firmy. Děkujeme za pochopení.
RNDr. Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

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

www.dacice.cz

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. 10, ul. Bratrská, č. p. 175 Dačice I.
Jedná se o byt č.10, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 3. 4. 2013 v době od 15:35 - do 16:05 h.
Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna

m2
16,20
12,30
7,00
8,20
4,60

Místnost
WC
Balkon
Sklep
CELKEM

m2
1,60
3,80
2,70
56,40

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 5. 2013 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. 5. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 10, Dačice
175/I“ 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:
5. 4. 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 8. 4. 2013 v 15.30 hod. na Městském úřadě Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města. V případě, že
se zájemce nebude moci dostavit na losování, může se nechat
zastupovat jinou osobou, která bude mít písemnou plnou
moc (nemusí být ověřena na matrice MěÚ Dačice).
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Zubní ordinace v TRW
zahájí provoz od konce dubna
Vážení pacienti, z technických důvodů bude ordinace
MUDr. Skokanové v TRW v ulici Strojírenská uzavřena. Termíny všech objednaných pacientů se prozatím ruší. Bolestivé
případy přijímá MUDr. Musilová, MUDr. Soukupová a MUDr.
Lovětínský. Prosíme o pochopení a nové objednávky přijímáme od konce dubna na původním tel. čísle 384 456 215.
Kolektiv zubní ordinace TRW
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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. 6,
ul. Bratrská, č. p. 304 Dačice I.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 1+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 3. 4. 2013 v době od 16:05 do 16:35 h.
Místnost
Pokoj 1
Kuchyně
Předsíň
Spíž
Komora

m
Místnost
14,40 Koupelna
10,50 WC
5,00 Sklep
1,20 Kolna
1,10 C E L K E M
2

m
3,60
0,90
3,90
10,00
50,60
2

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5. 2013 - do 30. 6.
2013 (s možností prodloužení), s tím ze zájemců, který předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou chce
platit za 1 m2 bytu a současně vysloví souhlas se zaplacením
kauce ve výši 1 měsíčního nájmu.
Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné
45 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájmu bytu bude připočtena částka 244,30 Kč za zařizovací předměty. Mimo nájem
se v bytě hradí zálohy na služby jako např. vodné a stočné, STA, kontrola komínů, elektřina a plyn v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude použito losování.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí
nebo nesloží kauci ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem
nájemní smlouvy a neuzavře tuto 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. 5. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 6, Dačice
304/I“ žádost o byt s nejvyšší nabídkou měsíční částky
nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu, potvrzení
o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ
Dačice - finanční odbor).
Konečný termín pro podání žádosti:
5. 4. 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)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami
dne 8. 4. 2013 v 16:00 h na Městský úřad Dačice, Palackého
nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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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. 1,
ul. Nivy, č. p. 165 Dačice IV.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 1+0, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 3. 4. 2013 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost
Pokoj s kuchyní
WC
Předsíň

m2
Místnost
24,60 Koupelna
0,86 Komora
4,34 C E L K E M

m2
3,59
1,17
34,56

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5. 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. 5. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 1, Dačice
165/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:
5. 4. 2013 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)
Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu, které
proběhne dne 8. 4. 2013 v 15:00 h na Městském úřadě Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města. V případě,
že se zájemce nebude moci dostavit na losování, může se
nechat zastupovat jinou osobou, která bude mít písemnou
plnou moc (nemusí být ověřena na matrice MěÚ Dačice).
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

www.dacice.cz

V březnu uskutečnili strážníci
městské policie ukázky sebeobrany
Ve čtvrtek 14. března 2013 v odpoledních hodinách se žáci devátých tříd ZŠ
Komenského Dačice seznámili se základními prvky sebeobrany.

Pod vedením strážníků Městské policie Dačice - Františka Šindeláře, Jitky Žaloudkové a osobnosti dačického oddílu
juda Mila Malého. Ukázky sebeobrany se
uskutečnily v sokolovně Tělovýchovné
jednoty Sokol Dačice - Centropen, která
nám tělocvičnu bezplatně zapůjčila.
Děkujeme.

Žáci si mohli na strážnících vyzkoušet
základní hmaty sebeobrany. Celá akce
proběhla s cílem předat žákům dovednosti pro život velmi praktické a ukázat,
jak důležité je umět se bránit. Nejen
strážníkům, ale i žákům se ukázky moc
líbily.
Jitka Žaloudková, strážník MP Dačice

Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat
zaparkovat právě vy
Budou tomu bezmála tři roky, kdy město Dačice investovalo nemalou částkou
rozšíření a rekonstrukci stávajících parkovacích ploch v lokalitě nového sídliště
panelových domů v Dačicích. Jednoznačným záměrem bylo zvýšení komfortu
zde žijících obyvatel v návaznosti na zvyšující se množství automobilů.
Vzhledem k přísnosti současných norem z pohledu minimálního rozměru
parkovacích stání, nebylo přistoupeno
k vyznačení jednotlivých parkovacích
stání pomocí vodorovného dopravního
značení, čímž při správném parkování
a ohleduplnosti majitelů parkujících vozidel může na parkovacích stáních v této
lokalitě parkovat až o 4 automobily více.
Bohužel realita je taková, že parkující
řidiči jsou mnohdy bezohlední. Není výjimkou, že na parkovišti vznikne mezera
o šířce 150 cm, do které se skutečně automobil zaparkovat nedá, a to jen proto, že
automobily nejsou parkovány postupně

vedle sebe tak, jak přijíždějí.
Dovoluji si touto cestou apelovat na
všechny řidiče parkující v ulici Dlouhá,
resp. Máchova, či Ant. Dvořáka, aby se
v maximální možné míře snažili parkovat svá vozidla ohleduplně. Pokud se
situace v lokalitě nezmění, budeme nuceni využít možnosti vodorovného dopravního značení parkovacích stání, po
kterém někteří řidiči volají, čímž dojde
k výše avizovanému snížení parkovacích
stání v lokalitě, kde, jak jistě dobře víte,
prostory pro rozšíření parkovacích ploch
již nejsou.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Zpracování lesní
hospodářské osnovy
Městský úřad Dačice, odbor životní
prostředí, vyhlásil prostřednictvím
nařízení rady města č. 1/2013 záměr
zadat zpracování lesní hospodářské
osnovy (LHO).
Lesní hospodářská osnova se zpracovává za účelem zjištění stavu lesa a pro
výkon státní správy lesů pro všechny lesy
o výměře menší než 50 ha (pokud pro ně
není zpracován lesní hospodářský plán).
Osnova se zpracovává na dobu deseti
let a obsahuje popis aktuálního stavu
lesa včetně navržených hospodářských
opatření a identifikaci vlastníka lesa.
Vlastník tedy získává aktuální přehled
o svém lesním majetku. Součástí osnovy jsou podrobné údaje pro porosty,
jako je věk, druh dřeviny, výška, objem
středního kmene, bonita či zásoba dřevní
hmoty v m3 a další údaje o lese, dále
doporučené hospodářské zásahy a lesnické mapy. V případě, že vlastník lesa
LHO protokolárně převezme, stává se pro
něj LHO závazná ve všech ukazatelích.
Fyzické a právnické osoby vlastnící
lesy o výměře menší než 50 ha ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dačice mohou v termínu do 31. 7.
2013 oznámit Městskému úřadu Dačice,
odboru životního prostředí, svoje hospodářské záměry, požadavky na zpracování lesní hospodářské osnovy a případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského
plánu. Zařizovací obvod LHO zahrnuje
všechna katastrální území ve správním
obvodu MěÚ Dačice.
Ing. Jiří Müller, vedoucí OŽP

Větrání v Lidéřovicích,
tentokrát o Vincenci Eysackovi
V neděli 14. dubna 2013 od 14:30 h
se v lidéřovickém kostele sv. Linharta
bude P. Gorazd zabývat životním příběhem Vincence Eysacka ze Zhořelce.
Tento františkánský mnich a současně
vynikající lékař působil v Horní Lužici,
Slezsku, Čechách i na Moravě. Léčil bohaté stejně jako chudé a nezanedbával
ani své povinnosti k řádu. Žil v době
pozdně gotické přestavby lidéřovického kostela. Mluvené slovo doplní Richard Šeda s dalšími hudebníky. Všichni příznivci historie a krásné hudby jsou
srdečně zváni. 		
Ing. Jan Jelínek
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Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
V předchozích dvou článcích o historii města jsme se od prvopočátků osídlení zdejší oblasti dostali do druhé poloviny
14. st. To už je období, kdy se o Dačicích mluví jako o městě a takové označení už samo o sobě předpokládá ekonomickou vyspělost a společenský rozvoj. Proto se dnes zastavíme u toho, jak v období 14. a 15. st. Dačice vypadaly a jakým
směrem se rozvíjela původní farní osada.

Díl III. – Dačice za pánů z Hradce,
rozvoj a podoba města
¡ Majitelé Dačic – město bylo ve druhé polovině 14. st. součástí dílu hradecké
domény, který náležel Heřmanovi z Hradce. Rodinné a současně i majetkové vztahy pánů z Hradce byly po celá desetiletí
komplikované a na jejich rozklíčení je potřeba ponořit se do dějin města mnohem
víc, než nám skýtá rozsah dnešního článku. Hradecká etapa v dějinách Dačic však
končí r. 1459, kdy je poručník hradeckých
sirotků Zdeněk ze Šternberka prodává
společně s celým bílkovským panstvím
pánu na nedalekém Landštejně Wolfgangu Krajíři z Krajku. (Majetek byl na nového majitele vložen do moravských zemských desek v r. 1466.)
¡ Městská správa a hospodářství –
první zmínka o městské správě je v listině dačického faráře Mikuláše z r. 1414.
I z dalších listin vyplývá, že Dačice byly
poddanským městem, které bylo silně
závislé na své feudální vrchnosti, Hradečtí páni drželi Dačice pěkně při zemi
a teprve nová vrchnost, Krajíři z Krajku, začala ve větší míře pečovat o jejich
rozvoj. Zda za pánů z Hradce působily
v Dačicích řemeslnické cechy, nelze říct
s určitostí. Je to však dost pravděpodobné, uvážíme-li, že cechy existovaly už krátce po husitských vojnách v Jindřichově
Hradci, hlavním sídle hradecké vrchnosti,
v Telči koncem 15. st. a ve Slavonicích měli
své stanovy soukeníci již v r. 1401.
¡ Podoba města – vývoj nově se rodících Dačic přesídlil od kostela sv. Vavřince na dnešní Palackého náměstí, jehož
trojúhelníkový tvar určily směry hlavních
komunikací. Město nebylo nikdy obehnáno zděnými hradbami, i když určitý
fortifikační prvek vytvářelo panské sídlo
při telečské cestě. Většina starých staveb sice vzala v proměnách času za své,
půdorys města z dob jeho založení však
zůstal vzácně zachován. Komplex parcelního členění a nezastavěných zahrad,
tvořící zelené plíce města, jsou v Dačicích
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tou nejcennější památkovou a ekologickou hodnotou, která se zachovala od
14. st. a zasluhuje nejvyšší stupeň ochrany. Volnější prostor, který nebyl sevřený
městskými zdmi, tak poskytoval zřejmě
od samého počátku více místa pro hospodářské zázemí, zahrady a louky za jednotlivými měšťanskými domy.

mostatné zeměpanské vsi Strání), které byly kamenné, byly pravděpodobně
všechny budovy ve městě dřevěné pouze s kamennými podezdívkami. Výstavba
kamenných měšťanských domů spadá až
do následujícího krajířovského období,
které bude hlavním tématem dalšího dílu
našeho putování dějinami města.

Co právě probíhá:
P Hodnocení fotografické soutěže
Zimní radovánky na Dačicku. Hlasovat
o nejzdařilejší záběr mohou návštěvníci
městského webu www.dacice.cz v položce Fotosoutěž do 30. dubna.
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.
P Neváhej a piš – literární soutěž k 830
letům města pro žáky a širokou veřejnost
vyhlašuje ZŠ Komenského. Termín odevzdání prací je do 31. května. Více informací k soutěži na webech školy a města.
P Soutěžíme ve tvorbě na PC – prezentaci komiks tvoříme, život si tak sladíme
… aneb dačická výročí slavíme. ZŠ Komenského vyhlašuje soutěž pro všechny,
které baví hraní s počítačovou grafikou.
Informace o podmínkách soutěže na
www.zsdacice.eu nebo na www.dacice.cz

Co nás čeká:
Vedutu města je možné zakoupit
na Infocentru Dačice za 35 Kč.
¡ Stavební ruch – původní románský
kostel sv. Vavřince již nestačil městským
potřebám a byl v 15. st. nahrazen větším, gotickým. Dokončen byl nedlouho
před ulitím zvonu sv. Vavřince, tzn. před
r. 1483. Jeho gotickou podobu zachycuje městská veduta z 1. pol. 18. st. Loď
kostela byla kryta plochým stropem
a následkem toho neměla vnější opěrné
pilíře. Kromě kostela, jeho doprovodných
budov, panského sídla a špitální kaple
sv. Anny ze 14. st. (ležící však tehdy v sa-

P Farmářské trhy – sobota 13. dubna
v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí
P Křest knihy Bohumíra Smutného Po
stopách kostky cukru v Dačicích – re
edice - květen
P Tématickou akademii k 830 letům výročí města připravuje na květen Mateřská
škola Dačice
P Noc kostelů – 24. května – hudba
a mluvené slovo v klášterním kostele sv.
Antonína Paduánského a ve farním kostele sv. Vavřince
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

www.dacice.cz

Pozvání na floristickou vycházku
v rámci Dnů Země
Člověk projde krajinou a na první pohled vnímá obrysy kopců, meandry potoků, mlčenlivé hladiny rybníků a možná si ani nevšimne, že jeho kroky právě
minuly něco ojedinělého, že jeho ucho slyšelo něco výjimečného. Pojďme se
tedy podívat na některá místa v našem okolí tak trochu podrobněji a objevit
ten úžasný svět přírodní rozmanitosti, co stojí za naši pozornost a ochranu.
V nejbližším okolí Dačic
máme několik takových
míst jako například Toužínské stráně, kde se vyskytuje divizna ozdobná
(Verbascum
speciosum),
která patří mezi kriticky ohrožené druhy
a můžeme ji nalézt pouze na dvou místech ČR. Z dalších druhů jsou to rozrazil
rozprostřený (Veronica prostrata), zvonek klubkatý pomoučený (Campanula
glomerata subsp. Rafinosa). I fauna je
zde zastoupena zajímavými druhy např.
užovkou hladkou (Coronella austriaca)
a spoustou teplomilného hmyzu - více
než 500 druhů nočních motýlů.
Další z neméně zajímavých míst je Dubová stráň, kde podle poslední inventarizace bylo nalezeno 234 druhů cévnatých rostlin, z toho 18 druhů je uvedeno
v Červeném seznamu ČR např. oměj pest-

rý (Aconitum variegatum), lilie zlatohlavá
(Lilium martagon).
Mnohý čtenář si položí otázku, proč
se zde rozepisuji o květeně dačického
okolí, vždyť mnohé názvy čte poprvé
a nic mu neříkají a vše stejně vypadá buď
jako jetel, nebo chrpa...

Proto berte tento článek jako pozvání na floristickou vycházku na
některou z výše uvedených lokalit
v rámci Dnů Země a pojďte objevit
krásu planě rostoucích květin.

Mateřská škola Dačice, MŠ Za Lávkami
a Občanské sdružení „LÁVKY“
pořádá oslavu

DNE ZEMĚ
sobota 20. dubna 2013
14:00 - 17:00 h
areál zahrady MŠ Za Lávkami
Zde si můžete ověřit svou zručnost, znalosti o přírodě a občerstvit
se. U některých stanovišť můžete
získat Zalávecké tolary, které lze
směnit u občerstvení za odměny.
Vstupné je dobrovolné. Srdečně
zvou pořadatelé.
V případě deštivého počasí bude
program přesunut na neděli a následně omezen v prostorách MŠ.
Sponzoři:

Den Země si připomínáme 22. dubna.
Bohužel koncem dubna se většina rostlin
teprve chystá do květu, proto slibovanou
procházku uskutečníme v polovině května. Termín upřesníme v květnovém vydání Dačického zpravodaje.
Zdeněk Hron ml.
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V rámci ROKU OSLAV bude
město realizovat projekt, jehož
součástí je mimo jiné filmový večer s dokumenty o Dačicích, uspořádaný
v letním kině zámeckého parku, případně v prostorách 3D Kina Dačice. Výsledný dokument bude přístupný rovněž ve
videogalerii městského webu, poskytnut
dačickým školám a stane se součástí dokumentační přílohy kroniky města. V této
souvislosti nabízíme všem občanům
a přátelům Dačic možnost zařadit do
této přehlídky i jejich vlastnoručně
natočený dokument.
Zajímavým prvkem, se kterým počítá
scénář budoucího sběrného dokumentu,
je dotočit, tam, kde to bude možné, současnou podobu konkrétních míst a předložit tak divákům mnohdy jistě zajímavou
konfrontaci historie a současnosti města.
yy Sběr obrazového materiálu bude probíhat do konce měsíce května.
yy Všem, kteří městu poskytnou pro tyto
účely své videozáznamy na VHS kazetách či na filmových kotoučích a budou v odpovídající kvalitě, nabízíme
zdarma jejich digitalizaci a převod na
DVD či jiné paměťové médium.
Poskytnutím původních video dokumentů jejich autoři souhlasí se zpracováním a zveřejněním pro potřeby města.
Sběr a zpracování filmového materiálu
zajišťuje odbor kultury a CR MěÚ Dačice. Kontakt: Vojtěch Lojka, 384 401 244,
kultura3@dacice.cz. Město Dačice slaví,
přidejte se a slavte s námi.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

"

Zdravé město Dačice ve spolupráci s firmou .A.S.A. Dačice pro Vás přichystalo v rámci Dnů Země soutěž Třídíme odpady. Správné odpovědi odevzdávejte do pátku 12. dubna. Vylosování výherce soutěže proběhne 20. dubna
v 15:00 h v MŠ Za Lávkami. Vítěz obdrží popelnici, kterou do soutěže věnovala společnost .A.S.A. Dačice.
1. Kdo v Dačicích zajišťuje kompletní 7. Kolik % materiálu lze využít znovu
služby v oblasti odpadového hospo- z každého elektrospotřebiče?
dářství (sběr, svoz a odstraňování odpaa) až 30 %
b) až 50 %
c) až 80 %
dů)?
8. Doba rozkladu filtru od cigarety je:
a) Technické služby Dačice
a) 2 - 5 měsíců
b) 5 - 7 let
b) Městský úřad Dačice
c) 10 - 20 let
c) .A.S.A. Dačice
2. Víte, kolik je v Dačicích a místních 9. Recyklace skla je možná:
a) pouze 1x
b) 8 - 10x
částech stanovišť s popelnicemi pro
c)
do
nekonečna
tříděný odpad?
a) 53
b) 93
c) 123
10. Kolik kg odpadu vyprodukuje za

"

Máte doma natočené dokumentární video o tom, jak vypadaly Dačice
před rokem 1990? Jsou na něm záběry místních lokalit, ulic, náměstí, budovatelského dění či další zajímavé
akce? Máte na filmovém pásku zachycené budovy, které dnes již neexistují
nebo zcela změnily svůj vzhled?

Soutěž „Třídíme odpady“

3. Jakou barvu má sběrná nádoba na rok průměrně každý Čech?
a) 120 kg
b) 230 kg
c) 340 kg
bioodpad?
a) hnědou b) zelenou c) oranžovou
11. České domácnosti dostanou ročně
4. Co nepatří do bioodpadu?
do svých schránek:
a) čajové sáčky
b) kávová sedlina
a) až 0,5 miliardy letáků
c) zbytky jídel
b) až 4 miliardy letáků
c) až 6 miliard letáků
5. Papír může projít recyklací:
a) pouze 1x b) 6 - 7x
c) až 15x
12. Kolik PET lahví je zapotřebí k výrobě jedné fleecové mikiny?
6. Doba rozkladu igelitové tašky je:
a) 20
b) 50
c) 80
a) 20 - 30 let b) 80 - 90 let c) až 150 let

Hlasování je možné v termínu: 3. - 12. dubna
Hlasovací schránky jsou umístěny

"

Dačice ve filmovém
dokumentu - VÝZVA

yy Infocentrum Dačice na Palackého náměstí
yy Potraviny Štěpán a syn na Palackého náměstí
yy Lékárna na Červeném Vrchu

Kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa, telefon):

Správné odpovědi
Číslo otázky

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Odpověď

"

"

"

Dačice se připojily k Hodině Země

Za mrazivé sobotní noci 23. března zhasla světla na Palackého náměstí
i osvětlení kostela, zámku a kláštera. Dačice se tak připojily k desítkám dalších
českých měst v rámci celosvětové kampaně Hodina Země.
Hromadné zhasnutí mnoha miliónů svíčkami na Palackého náměstí děkujesvětel po celém světě má sloužit jako me městské policii, technickým službám,
symbolické gesto obyvatel naší planety, Mirku Reisnerovi a Petru Červenkovi z firkteří si uvědomují závažnost klimatic- my Livestage za ozvučení, skupině Flash
kých změn. Tento jednoduchý, ale přitom of Fire za hru s ohněm a všem divákům za
viditelný čin je signálem, že naše město podporu myšlenky Hodiny Země.
věnuje pozornost ochraně životního proMUDr. Hana Musilová,
středí. Za pomoc při organizaci setkání se
vedoucí Zdravého města Dačice
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1893 – 2013: 120 let veřejné knihovny v Dačicích

Farmářské trhy v Dačicích

Dubnové pozvánky do knihovny
19. 4. – 17:00 h (pátek)
Srí Lanka a Severní Indie
Přijďte na vyprávění slečny Evy Strachotové z Dačic o Srí Lance a Severní Indii.
„Stát Radžastán a Gudžarát. Zamilovaná
do indického jídla, jógy a slonů jsem se
rok poté vydala do dvou států Severní
Indie. Při té vzpomínce se mi jako první
a jediné vybaví náboženství, které je
neodmyslitelně a velice silně spjaté
s každodenním životem Indů. Ráda se
s vámi podělím o zážitky z měsíčního
putování po této pestrobarevné zemi.”
Vstupné dobrovolné.

25. 4. – 17:30 h (čtvrtek) – Vodní mlýny
dříve, malé vodní elektrárny dnes
Povídání o vodních mlýnech, co vše
obnášela mlynářská živnost a vodní právo.
Malé vodní elektrárny dnešní doby. Pohled
na tyto stavby z hlediska negativního
i pozitivního vlivu na ekosystém řeky.
Závěrečná přednáška z cyklu Povídání
nad řekou. Pořádá Alka Wildlife, o. p. s.

Nové služby v knihovně
Katalog Carmen - moderní a uživatelsky
vstřícný on-line katalog knihovny na webových stránkách knihovny na internetu
– www.mkdac.cz – znamená nový kvalitní
a rychlý přístup do fondu naší knihovny a
k řadě dalších navazujících služeb a zdrojů
v rámci knihovnické sítě v ČR. Katalog
jsme pořídili z dotace VISK Min. kultury
ČR. Rozšířili jsme webový katalog naší knihovny o další nové služby pro čtenáře: nové vyhledávání pomocí fulltextu s řazením
výsledků podle relevance, stanovení čte-

nářského profilu (SDI) formou mailů nebo
RSS kanálů, uživatelské hodnocení dokumentů a jejich neanonymní recenze, možnost změny vybraných údajů čtenáře
s možností webové předregistrace a další
služby – vyzkoušejte si hledání!
Nabízíme půjčování čtečky elektronických knih - Kindle Paperwhite. Je to
výborná čtečka, která byla uvedena na
trh na podzim loňského roku. Má přesné
dotykové ovládání, promyšlené rozhraní
a řadu šikovných funkcí. Text je perfektně
čitelný na slunci i v noci v posteli. Čtečka
se půjčuje na smlouvu na kauci 1.000 Kč
na 14 dní, kauce se po vrácení čtečky
uživateli vrací. Na čtečce jsou ke čtení
především tituly s volnými autorskými
právy, což je například celé dílo K. Čapka,
V. Vančury, J. Haška a dalších. Knihovny zatím bohužel nemohou půjčovat všechny
e-knihy. Studenti zde najdou kompletní
literaturu k maturitě. Přijďte si vyzkoušet
moderní čtečku e-knih!
Tematické kufříky – jsou kufříky na
různá témata. Najdete je v katalogu knih,
když do políčka sign. napíšete TK. Zatím
máme 10 kufříků. V každém najdou děti
s rodiči knížky k příslušnému tématu, hry,
soutěže, drobné ilustrující předměty, pexesa apod. Vybírat si zatím můžete z těchto
témat: Počítání, Společenské hry, Povolání
pro kluky a děvčata, Dinosauři, Večerníčky,
Příroda, Předškolák, Dopravní prostředky
a Na statku. Kufříky se půjčují zdarma proti
podpisu rodiče na jeden měsíc.
Mgr. Zdeňka Chadimová,
ředitelka MK Dačice

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
pátek 19. dubna 2013

yy Kuřice černé, červené, stáří 12 - 18 týdnů, 120 - 180 Kč
yy Kuřice bílé (nesou bílá vejce), stáří 12 - 18 týdnů, 120 - 180 Kč
yy Chovní kohouti, stáří 12 - 18 týdnů, 120 - 180 Kč
yy Kačeny pekingské (bílé brojlerové), 1 - 3 týdny, 70 - 90 Kč
yy Moularden, 1 - 3 týdny, 70 - 90 Kč
yy Kačeny barbarie, 1 - 3 týdny, 110 - 130 Kč
yy Husy bílé, 1 - 3 týdny, 140 - 160 Kč
yy Husy landenské, 1 - 3 týdny, 140 - 160 Kč
yy Slepice ve snášce, 100 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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Český rybářský svaz MO Dačice vás
srdečně zve na 1. ročník Farmářských
trhů, které se konají v rámci projektu
Zdravé město Dačice v sobotu 13. 4.
od 8:00 do 16:00 h Pod Lipkami na Palackého nám. v Dačicích. Pro návštěvníky budou připraveny čerstvé rybí
řízky, rybí polévka a prodej živých ryb.
Součástí trhů bude také ukázka živých
sladkovodních ryb žijících v našich vodách. Těšíme se na vaši návštěvu.
MO ČRS Dačice

Veřejná sbírka

letní tábor pro handicapované děti
Dačický ZVONEČEK, o. s. pořádá
veřejnou sbírku, která bude zahájena koncem měsíce března, za účelem
získání finančních prostředků na realizaci letního tábora pro handicapované děti.
V Dačicích bude
umístěno celkem 7 ks
pokladniček - Penny
Market, Potraviny Štěpán a syn, Lékárna
na Palackého náměstí a na Červeném vrchu, Jednota na Červeném vrchu a ČSOB
pojišťovna na Palackého náměstí.
Obracíme se na občany s prosbou o finanční pomoc! Všechny vybrané finanční
prostředky budou použity výhradně pro
děti z Dačic a blízkého okolí. Děkujeme
všem, kteří podpoří tuto sbírku!
Za o.s. Jitka Denková
a Ludmila Rehartová

OZNÁMENÍ
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. místnost č. 143 o ploše 21,28 m2,
včetně společně užívané chodby,
kuchyňky, sociálního zařízení a schodiště
v Obchodním centru Antonínská 15/II v Dačicích.
(místnost č. 143 je v prvním patře a je vhodná pro kancelář)
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, nebo na tel. č.
384 401 234, 384 401 235.

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Program ŠKOLÁČCI
Naše škola se snaží usnadnit dětem
zahájení školní docházky, proto našim
předškolákům a jejich rodičům nabízíme
zdarma program ŠKOLÁČCI. V rámci čtyř
přípravných setkání se děti seznámí se
školním prostředím a budoucími spolužáky. Program je připraven i pro rodiče.
První schůzka proběhla ve čtvrtek
21. března od 15:00 do cca 16:00 hodin
v Bratrské ulici. Termíny dalších setkání:
4. dubna, 18. dubna, 2. května.
Těšíme se na Vás!

Sportujeme – rádi a často
V rámci výuky Tělesné výchovy probíhají v naší škole ročníkové turnaje.
Tradiční florbalový turnaj mezi ročníky
2. stupně naší školy vyhráli chlapci z 9. ročníku. Jejich vítězství bylo letos naprosto
suverénní. Porazili šesťáky 7:0, sedmáky
9:0 a osmáky 8:1. Mnohem dramatičtější souboje se odehrály mezi ostatními
týmy. Pochvalu zaslouží hlavně 6. ročník.
Poprvé v historii nebyl poslední. Dokázal
porazit sedmáky 2:1 a dlouho držel krok
i s osmáky, ale nakonec podlehl 0:3. Druhé místo patří 8. ročníku, který kromě
výhry nad šesťáky udolal až na penalty
sedmáky. Nejlepšími střelci turnaje byli P.
Federsel a J. Dostál. Zavzpomínat můžete
nad fotografiemi na www.zsdacice.eu :-).

Recitační soutěž prvňáčků
a druháčků
Ve čtvrtek 7. března soutěžili žáci I. A
a I. B v recitaci. Děti se naučily velmi pěkné básničky a bylo těžké vybrat ty nejlepší. Druhý ročník se vydal v pátek 1. března
na finále recitační soutěže do knihovny.
Této akci předcházela beseda v MěK na
téma POEZIE. Každý žák se naučil dle
vlastního výběru básničku, kterou před-

nesl. Porota vybrala 6 vítězných žáků,
udělila 3 ceny poroty. Každý soutěžící obdržel diplom a sladkou odměnu. Dík patří
všem účastníkům a paním knihovnicím!

Veselé zoubky
12. března plnili žáci 1. ročníku aktivity
programu „Veselé zoubky“ od společnosti DM drogerie markt s. r. o. Preventivní
program „Veselé zoubky“ získal od České
stomatologické komory oprávnění používat Pečeť České stomatologické komory.

Děti zhlédly film
„Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“,
ve kterém hlavní postavy filmu dětem
hravou formou vysvětlují, proč je nutné
si zoubky důkladně čistit, jak při čištění
zoubků postupovat a proč je nutné pravidelně navštěvovat zubního lékaře.
Žáci si prostřednictvím interaktivní tabule procvičili znalosti o chrupu a péči o
něj. Preventivní hodinu doplnil praktický
nácvik správné techniky čištění zubů. Získané poznatky využili při vyplnění pracovního listu. Na závěr programu byli žáci
odměněni papírovou taštičkou s dárky
pro správnou péči o zoubky. Děkujeme!

Výtvarný úspěch v soutěži
Mé toulky za zvěří
I v letošním roce jsme se zapojili do soutěže MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ a naše výtvarná snaha nezůstala bez odezvy. Originální
práce našich žáků uspěly ve všech třech
kategoriích vyhlášených pro základní školy. Ve 4. kategorii jsme uspěli na prvním
(N. Hrubá), druhém (K. Píšová) i třetím
místě (V. Bastlová). Ve 3. kategorii jsme
obsadili první (V. Vejmělková) a druhou
pozici (T. Čejnová) a ve 2. kategorii krásné
druhé místo (N. Tůmová). Všem autorům
vítězných obrázků gratulujeme!!!

Stopem na Nordkapp
Dne 4. března nás navštívil cestovatel
Vojtěch Trčka. Proběhla zajímavá cestopisná beseda žáků pátých ročníků s Vojtěchem Trčkou o jeho cestě stopem na
Nordkapp, nejsevernější místo Evropy.
Žáci zaujatě poslouchali vyprávění o místech, o kterých se právě učí.
Ing. Eva Macků, ředitelka školy

Základní škola Komenského Dačice
vyhlašuje pro žáky základních škol
a ostatní veřejnost

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ
NEVÁHEJ A PIŠ!
SLAVÍME S DAČICEMI
u příležitosti oslav 830. výročí
založení Dačic
TÉMA:
Dačice, Dačicko
a) pohádky a pověsti z Dačicka – vlastní
zpracování
b) střípky z dějin Dačicka – vlastní pohled na historické události a tradice
c) současnost, přítomnost a budoucnost Dačic, Dačicka
Volné téma (libovolný slohový útvar)
PODMÍNKY ÚČASTI:
yy vlastní tvorba
yy jeden autor může přihlásit více svých
děl
yy používat spisovný jazyk bez vulgarismů
yy práce odevzdat vytištěné nebo čitelně napsané rukou
yy rozsah max. 5 stran A4
yy práci označit:
- žáci: názvem práce, jménem autora,
třídou, školou
- veřejnost: názvem práce, jménem
autora, adresou
Termín pro odevzdání:
do konce května 2013
do ředitelny Základní školy Dačice,
ul. Komenského 7
Škola má právo vybrané práce zveřejnit.
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Letošní Dačické kejklování nabídlo
8 skvělých představení
V Dačicích se ve dnech 1. - 3. března setkalo na třináctém ročníku divadelní
přehlídky „Dačické kejklování“ osm souborů usilujících o postup na celostátní
přehlídku do Volyně. V třídenním klání se v sále městského kulturního střediska představily a zasoutěžily dva soubory z nedalekých Počátek a po jednom
z Brna, Písku, Tábora, Č. Budějovic, Strakonic a Českého Krumlova.

Vrcholem přehlídky se stala představení tří souborů a sice DS Amadis Brno
s hororovou inscenací „Žena v černém“,
DS J. K. Tyl České Budějovice s komedií
„Když se zhasne“ a Českokrumlovská scéna s fikcí „Příběhy Petra Voka aneb Movie
star 16. století žije“. Všechny tyto soubory
předvedly vrcholné výkony, za které by
se nestyděla ani profesionální divadla
zvučných jmen a byly za to právem doporučeny na celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2013.
Domácí soubor Tyl Dačice letos na
přehlídce nevystoupil. Nacvičují sice novou hru, ale premiéra je plánovaná až na
měsíc květen, takže se zúčastní až příští
přehlídky za rok. Ale i ostatní soutěžící soubory předvedly výborné výkony
a přispěly k vysoké úrovni letošní přehlídky a patří jim za to velký dík. Letošní ročník byl krásný i v počtu návštěvníků a průměr téměř 85 platících diváků na jedno

představení hovoří za vše. A to bylo v sále
vždy ještě cca 70 herců, kteří sledovali po
celou dobu přehlídky své „konkurenty“
Dle mínění poroty, byl letošní ročník
jedním z nejkvalitnějších ze všech dosavadních ročníků a je to velká výzva i závazek pro rok 2014. Při předávání cen a vyhlášení výsledků celé přehlídky vystoupil
i pan starosta Ing. Štěpán a dal slib, že
Město opět podpoří tuto významnou
akci, která má celorepublikový dosah.
Velký dík patří všem pořadatelům, jak
zaměstnancům MěKS, tak členům souboru Tyl Dačice, kteří tři dny obětovali
přehlídce svůj volný osobní čas a bez
nichž by nebylo možné takto náročnou
přehlídku realizovat, dále Městu Dačice
za finanční příspěvek, pracovníkům TV
J. Hradec a samozřejmě Vám - všem skvělým návštěvníkům. Skončil XIII. ročník, ať
žije číslo XIV.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Jemnický Fest opět otevírá
festivalovou sezónu
Jaro se hlásí o svoji moc. Louky
a velká prostranství jsou natěšeny
na novou festivalovou sezónu. Organizátoři Jemnického Festu se také
pilně připravují na otevření festivalové sezóny. Ta letos začne v sobotu
20. dubna 2013 v jemnickém kulturním domě.
I pro letošní rok jsou na programu známá i méně známá jména. Mezi ty známé
patří legendární skupina Děda Mládek
Illegal Band, která je známá přezpívanými písničkami Ivana Mládka. Do Jemnice
také zavítá skupina Koblížci, která získala
prestižní ocenění v Českém Slavíku - Objev roku 2012. Na pódiu se dále vystřídají
kapely The Snuff, AppEND X. O přestávce
se předvede taneční skupina 4K. Celou
noc uzavře zábavová kapela Vigo z Jihlavy.
Jako moderátoři a zároveň zpěváci budou
na scéně M. Kubín a V. Nováková.
Vstupenky jsou v předprodeji za 170 Kč
v Textil DOMINO v Dačicích naproti městskému úřadu a nově také přes internet.
Vstupenky bude také možné zakoupit na
místě v den konání od 19 hodin na pokladně. Bližší informace jsou aktualizovány na www.facebook.com/JemnickyFest
a www.nkn.jemnice.cz.
Jiří Prokeš

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

Tel.: 776 694 194

Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Žirovnice Vás srdečně zve na

50. jubilejní ročník výstavy

ZAHRADA VYSOČINY
Narcisy – Tulipány

Zámek Žirovnice
27. až 29. dubna 2013, 9 – 17 hodin
Prodej balkonovek, sadby a okrasných dřevin.
Bohaté občerstvení.
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Zahájení realizace projektu
„Učebna v přírodě“

1. března 2013 zahájila naše škola realizaci projektu „Učebna v přírodě“, který je
financován z prostředků Revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí.
Během tohoto projektu bude na naší zahradě vytvořen učební koutek se stoly,
lavicemi a tabulí, který umožní žákům výuku na čerstvém vzduchu. Zároveň také
rozšíříme naše arboretum o nové dřeviny
a pořídíme nové zahradní nářadí, které
žáci využijí nejen během realizace projektu, ale i k následnému udržování školní
zahrady. Projekt bude ukončen 31. října
2013. V případě dobrého počasí začnou
žáci využívat tuto učebnu v přírodě už
během května letošního školního roku.
Mgr. Stanislava Dvořáková

Soutěž žáků ZŠ v psaní na klávesnici PC v J. Hradci – opět na
stupních vítězů
Ani letos nechyběli naši žáci na stupních vítězů v meziškolní talentové soutěži
v ovládání klávesnice PC, která se konala
na Obchodní akademii T. G. Masaryka
v J. Hradci.
V úterý 12. března 2013 se sešlo 26 žáků
z 9 základních škol našeho regionu, aby
poměřili své síly v dovednosti psaní na
klávesnici PC. Naši školu reprezentovaly
žákyně VIII. B - Tereza Kupcová, Eva Klaudie Procházková a Michala Nováková.
Všechny tři ve škole i doma pilně trénovaly a to se také projevilo i v samotné
soutěži, která trvala půl hodiny. A jak se
tedy umístily naše reprezentantky? Eva
Klaudie Procházková obsadila druhé
místo (91 cvičení), na třetím místě skončila Tereza Kupcová (87 cvičení) a Michala Nováková (64 cvičení) skončila 14. Po
vyhlášení výsledků následovalo ještě exhibiční vystoupení několikanásobné mistryně světa v této disciplíně Ing. Heleny
Zaviačičové.
Všem třem soutěžícím blahopřejeme
k pěknému umístění a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy. Hodně
vytrvalosti v dalším tréninku!
Na závěr je třeba poděkovat paní učitelce Aleně Pízové za její nasazení a elán
v hodinách psaní na klávesnici ZAV a při
přípravě našich žáků na soutěže v této
disciplíně (více na www.zav.cz).
Mgr. Bohumil Šuhaj

Patrik Plachý, žák 9. třídy a také motokrosový jezdec teamu XTM racing
V letošním roce bude
Patrik závodit za maďarský team XTM Racing s podporou pana
Joszefa Gelencsera. O
Patrika se během tréninku bude starat šestinásobný mistr Maďarska a účastník závodů
mistrovství světa János
Borka. Zimní příprava
proběhla
především
v posilovně, bazénu a
na lyžích (na běžeckých
tratích v okolí Dačic).
Nyní již začne příprava na motocyklu, ale
vzhledem k tomu, že tomu zdejší počasí
nevyhovuje, přesune se Patrik do Maďarska, kde proběhnou intenzivní tréninky,
aby mohl v dubnu nastoupit do závodů.
Protože Patrik značně vyrostl, bylo nutné přesunout ho do dospělé kategorie
třídy junior 125, kde se utkávají jezdci ve

Vědomostní soutěž nejen o našem
městě
U příležitosti oslav 830 let založení
města Dačice jsme uspořádali pro žáky
základních škol našeho města vědomostní soutěž nejen o Dačicích.
V 1. kategorii soutěžili žáci 1. tříd ve skládání puzzle. Druháci a třeťáci porovnávali
své schopnosti ve hře PEXESO. Samozřejmě hráli pexeso Dačic. Pro 3. kategorii
jsme připravili vědomostní soutěž RISKUJ.
V šesti oblastech bojovali o prvenství žáci
4. a 5. tříd.
Všichni žáci se velice snažili, ale první
může být jen jeden a tím byl v první kategorii Matyáš Doležal.
V pexesu byla první Barborka Ošmerová a ve třetí kategorii obdrželi prvenství
Jan Morávek a Šimon Krechler. Všichni
žáci ze ZŠ Boženy Němcové. Vítězům
patří gratulace a ostatní si jistě odnášeli
dobrý pocit ze zajímavě stráveného odpoledne. Za pořadatele
Mgr. Alena Hejtmanová,
Mgr. Jana Krátká a Mgr. Alena Benešová

Mé toulky za zvěří
Zachytit své zážitky získané při toulkách přírodou se pokoušeli žáci ve výtvarné soutěži „Mé toulky za zvěří“, pořádané
ČMJ, Okresním mysliveckým spolkem
v J. Hradci, městem Dačice a Městskými
lesy Dačice. Blahopřejeme našim žákům
Alžbětě Šedové a Elišce Maxové k získání
1. a 3. místa v kategorii 6 - 8 let a Matěji

věku 15 - 19 let. Tato třída je velice nabitá
a Patrik zde bude patřit mezi nejmladší
závodníky. Během letošní sezóny bude
startovat v Mistrovství ČR junior, Mistrovství Maďarska a v dalších mezinárodních
závodech.
Mgr. Bohumil Havlík,
s dovolením Patrikovy rodiny
Budíčkovi za obsazení 3. místa v kategorii 8 - 12 let. Po skončení místního kola
postupují všechny dětské práce do kola
okresního a poté celostátního.

Soutěž ve sběru surovin
Od začátku školního roku je naše škola zapojena do soutěže ve sběru druhotných surovin „Vytřiď si empétrojku“,
kterou organizuje společnost FII GROUP.
Našim dětem se podařilo zatím dát dohromady 22 kg pomerančové kůry, 10 kg
hliníku, 250 kg víček z PET lahví a zejména 3 084 kg starého papíru. Za tyto suroviny obdržela škola částku 5 079 Kč, která
bude použita na nákup knih do žákovské
knihovny.
Poděkování patří všem sbírajícím žákům a jejich podporujícím rodičům a také
paní vychovatelce Aleně Kupcové, která
soutěž na naší škole organizuje.
Mgr. Bohumil Havlík

Sportovní úspěch, druhé místo
v soutěži středoškolaček
Ve čtvrtek 14. března se žákyně 8. a 9.
tříd zúčastnily středoškolského turnaje
ve volejbalu, který se konal v Telči. Mezi
starší volejbalistky byly přizvány po předchozích úspěších a nezklamaly ani tentokrát. Z devíti družstev se naše děvčata
umístila na krásném druhém místě.
Za vzornou reprezentaci naší školy
jim patří velké poděkování. Přejeme jim
mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Alena Benešová
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Další informace najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Aktuality
ze ZŠ Neulingerova
Pečujeme o své zdraví
V rámci třídního miniprojektu žáků 1. –
5. třídy a SŠ „Pečujeme o své zdraví“, jsme
v úterý 5. 3. navštívili zubní ordinaci MUDr.
Hany Musilové. Děti si prohlédly ordinaci,
seznámily se s prací zubního lékaře, popovídaly si o technice čištění zubů, a co
je může potkat, pokud si zuby čistit nebudou. Aby si mohly všechna doporučení
a rady prakticky vyzkoušet, dostaly zubní kartáčky. Všem se povídání moc líbilo
a přejí si, aby návštěva zubní ordinace
byla vždy tak příjemným zážitkem.

MDŽ v ZŠ praktické a speciální

Lyžařský kurz
Letošní lyžařský kurz primy,
sekundy a zájemců z kvinty
a 1. ročníku se odehrál v Krkonoších ve ski
areálu Aldrov. Každý den byla na programu ranní rozcvička, snídaně, dopolední
sjezdový výcvik, oběd, polední klid, který
se ovšem na mnoha pokojích tak úplně
nedodržoval, a dále odpolední výcvik –
nejčastěji na běžkách. Každý večer byl
bohatě naplněn. Promítali jsme si fotky,
hráli hry a pouštěli filmy, např. Krakonoš
a lyžníci nebo Snowborďáci. Závěrečný
večer patřil maškarnímu karnevalu.
Snad každému se líbilo sjezdové lyžování, i když někteří byli úplní začátečníci.
Naopak nekonečné šlapání do kopce na
začátek sjezdovky, které jsme ze začátku
absolvovali, nám dělalo problémy.
Nezapomenutelný zážitek představoval celodenní výlet na běžkách – na Rezek
či na Dvoračky, kde jsme si dali v restauraci zasloužený oběd. Dalším nezapomenutelným zážitkem byly závody. Dopoledne
slalom na sjezdovce a odpoledne běžecký
okruh. Na lyžařském kurzu se nám (snad
kromě běžkování a ranního vstávání) líbilo úplně všechno. Naše třída, sekunda,
se zná už druhým rokem, ale řekla bych,
a nejen já, že nás společný týden na horách hodně sblížil.
D. Hledíková, K. Teplá a J. Vacková,
studentky sekundy

KOUPÍM

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

Tel. 602 445 344
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Florbalistům chyběl jeden gól
k postupu do republikového finále
V pátek 22. února odjelo v půl páté
ráno družstvo chlapců Gymnázia Dačice
společně s diváky do západočeské metropole Plzně, kde se konala kvalifikace
o „Republikové finále AŠSK ČR ve florbalu
SŠ“. Do této kvalifikace postoupila vítězná družstva chlapců a dívek z Jihočeského, Středočeského a Plzeňského kraje.
V kategorii chlapců odehrála turnaj
družstva Gymnázia Benešov, Gymnázia
Rokycany a Gymnázia Dačice. Hrálo se
systémem každý s každým na tři třetiny
po 10 minutách. V prvním zápase družstvo Gymnázia Dačice nastoupilo proti družstvu Gymnázia Rokycany. Hned
v začátku zápasu jsme vsítili dvě velmi
důležité branky, které uklidnily naše hráče. Ti byli v tomto zápase velmi aktivní,
měli pohyb a zaslouženě vyhráli 6:2.
V rozhodujícím zápase nastoupilo naše
družstvo proti družstvu Gymnázia Benešov. K vítězství v turnaji a postupu do
finále stačila našim borcům remíza. První
třetina vyšla lépe soupeři, který vsítil dvě
branky. V druhé třetině bylo aktivnější
naše družstvo, které se snažilo snížit daný
stav utkání, ale třetina skončila bez branek. Brankář A. Morávek vychytal ve druhé třetině nájezd, který byl nařízen za faul
na unikajícího hráče. Ve třetí třetině jsme
opět vyvíjeli tlak na soupeře, který přinesl úspěch v podobě snížení stavu na
1 : 2. V posledních pěti minutách vyvinuli naši chlapci drtivý tlak, bohužel nám
chybělo sportovní štěstí a vyrovnat se
nepodařilo ani po odvolání brankáře.
V rozhodujícím zápase turnaje tak vyhrálo šťastnější družstvo.
Mgr. Karel Chalupa

Ve středu 6. března se již tradičně konalo na naší škole malé posezení s maminkami a babičkami při příležitosti blížícího
se svátku MDŽ. Žáci I. stupně ZŠ praktické a žáci ZŠ speciální se na tento svátek
žen pilně připravovali. Přichystali se svými vyučujícími v pracovním vyučování
malé pohoštění a vyrobili také malá překvapení - přáníčka a dárečky, které svým
maminkám a babičkám předali s kytičkou
a přáním všeho nejlepšího. Příjemnou
atmosféru zpestřil i kulturní program, na
kterém se podíleli všichni žáci, kteří přednesli několik básní a zazpívali písně za
hudebního doprovodu paní uč. Procházkové. Prožili jsme společně hezké odpoledne, které mělo být poděkováním všem
maminkám a babičkám za jejich péči
a lásku, kterou svým dětem věnují.

Mé toulky za zvěří
V úterý 5. 3. proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ, které se zúčastnili i žáci naší školy.
Atmosféra v obřadní síni starého zámku
byla skutečně slavnostní. Naši žáci získali
cenu poroty: 1. místo - Tomáš Malík, Liška
na lovu, 2. místo - Lukáš Havlík, U krmelce, 3. místo - Jan Lacko, Na podzim v lese.
Všem úspěšným autorům gratulujeme!

Dopoledne s pohádkovým králem
V pátek nikoliv třináctého, ale patnáctého března jsme přivítali zástupce Pohádkového království, krále Zdeňka Trošku, královnu Veroniku Žilkovou a jejich
početnou královskou družinu. Někteří
z nás se představili v maskách pohádkových postav, zasoutěžili jsme si a dostali
autogram od krále i jeho usměvavé královny. Počasí však bylo nemilosrdné a ledový vítr nám nedovolil si celou akci užít
až do konce. Věříme, že u nás pohádkový
den nebyl naposledy a příště už nám počasí určitě bude přát.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
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Dačické muzeum má narozeniny. Kolikáté? Již stodvacáté.
Ano, právě před 120 lety bychom se mohli v dobovém tisku – Oznamovateli pro politický okres dačický - dočíst, že
16. dubna roku 1893 založilo 60 nadšenců z Dačic a okolí v místnostech Měšťanské besedy v Dačicích (v hostinci na bývalém Kostelním náměstí, kde je dnes obchod paní Dany Čechánkové) národopisný odbor, který shromažďoval sbírky
pro národopisnou výstavu v Praze a zároveň i pro městské muzeum.
Národopisný odbor
měl celkem čtyři sekce,
nad nimiž převzala patronát městská rada. První sekce byla zřízena pro písemné památky, pro nářečí lidu, pověsti a pořekadla.
Druhá pro nářadí a náčiní všeho druhu,
pro stavbu a průmysl. Třetí pro místopis,
statistiku a demografii. Čtvrtá pro zpěv,
tance a hry. Na ustavující schůzi Národopisného odboru byl zvolen předsedou
starosta Josef Příhoda, místopředsedy
dr. Viktor Faber a Bedřich Kancnýř, jednatelem Karel Kamenář (správce měšťanské
školy), pokladníkem Emanuel Elterlein,
tajemník spořitelny.
Sbíralo se vše, co dokumentovalo život
lidu, jako pracovní nářadí, součásti oděvů, zařízení domácností, předměty vážící
se ke zvykům. Zapisovaly se písně i s nápěvy, překreslovaly se motivy z lidové
výtvarné tvořivosti, sepisovala se jména
pozemkových tratí, zaznamenávaly se
demografické údaje, velikosti usedlostí,
počty řemeslníků v obcích, fotografoval
se lidový kroj, který se tehdy ještě nosil
ve Velké Lhotě, pracovalo se na dějinách
škol, kreslily se půdorysy kostelů v okrese. Vedle důstojného obeslání pražské
výstavy měli nadšení pracovníci na mysli především zřízení trvalého muzea ve
městě. V tom měli podporu městské
rady, která měla zajistit muzejní vitríny.
Finanční prostředky na činnost se získávaly dobrovolnými příspěvky a dary místních peněžních ústavů. Na muzejní vitríny již v počátku přispěla místní Městská
spořitelna částkou 50 zl., finančně přispívaly i okolní obce.

Na získávání muzejních předmětů
se podílela skutečně nejširší veřejnost,
jak se např. dočteme v dobovém tisku:
„P. František Veselý, obchodník se smíšeným zbožím v Kynicích, daroval městskému museu v Dačicích starý meč, který nádeník jeho Jan Málek při dobývání
velikého pařezu v lese asi metr hluboko
v zemi nalezl. Meč ten, silně rzí již poškozený, ležel patrně velmi dlouho v zemi.
Pan Veselý zasluhuje veřejného uznání,
že nezištně nález svůj museu daroval.“
V prostorách městské radnice si poprvé
mohli Dačičtí získaný materiál prohlédnout na výstavě 8. června 1893. V zasedací
síni městské radnice byly na šesti stolech
vyloženy různé předměty, jako staré listiny, části krojů, výšivky, nářadí a nádobí,
mince, pečeti, psané modlitby, zpěvníky.
V srpnu r. 1893 navštívil muzeum dr. Chytil z pražského Umělecko-průmyslového
muzea a ocenil práci Národopisného odboru. Další výstava a národopisná slavnost se konala 2. a 3. března 1895 na jevišti
Měšťanské besedy. Akce se zřejmě vyda-

řila, neboť příjem dosahoval 107 zl. 91 kr.
Muzeum nemělo vlastní budovu na své
sbírky, po založení bylo umístěno ve dvou
zadních místnostech Městské spořitelny
v domě č. 3 na Palackého náměstí, později
ve dvou místnostech radnice, která sídlila
od r. 1892 také v budově spořitelny.
První etapa sběratelské práce Národopisného odboru, vedeného starostou
města Josefem Příhodou, vyvrcholila
v r. 1895 obesláním pražské národopisné výstavy. Jednalo se celkem asi o 300
exponátů, mezi nimiž byly porcelánové
talíře, mísy, lidové džbánky, klíče, razítka,
formy na cukroví, na bábovky, talíře cínové, praporec svatební, sekerky, ostruhy,
čepce, vyšívané bílé pleny, sošky, malovaná truhla, malovaná postel, obrázky na
skle, kancionály, kraslice, pergamenové
listiny. Dodnes jsou na některých sbírkových předmětech dačického muzea zachovány štítky s označením Národopisné
výstavy českoslovanské v Praze. Pokračování příště ...
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

PENZION CHYTROV
u Brandlína, 602 721 533, www.notas.cz

yy domácí kuchyně
yy rybí a zvěřinové speciality
yy svatební hostiny
yy narozeniny
yy rodinné srazy
yy abiturientské večírky
yy firemní akce
yy školení
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Historie pekárny v Dačicích
Poté, co jsem si přečetl o výročích, která si budeme letos připomínat, tak si myslím, že nebude na škodu si připomenout událost, která se stala před šedesáti lety a která měla vliv na spokojenost obyvatel Dačic a okolí.
Na ředitelství národního podniku Pekárny v Jihlavě bylo rozhodnuto vybudovat v Dačicích pekárnu, která by nahradila
výrobu v šesti postupně končících malých
pekařských živností. Byl vybrán a koupen
objekt, kde dříve byla truhlárna pana Lahodného. Byl upraven prostor na skladování mouky dovážené v pytlích o hmotnosti 65 a 70 kg. V původním prostoru bylo
instalováno prosívací zařízení, ve kterém
se mouka nejen zbavovala případných nežádoucích předmětů, ale také provzdušňovala což je důležité. Mouka ze skladu
na síta se dopravovala pomocí pásového
kapsového výtahu. Prosátá mouka se nasměrovala do denních zásobníků podle
druhu. Zpracovávala se pšeničná speciál,
pšeničná chlebová a žitná chlebová.
Dílna byla vybavena šlehačem kvasu,
míchačkou těsta a šesti pocínovanými
kovovými dížemi na kolečkách. Důležitá
byla také váha, na kterou se dalo s díží
najet a odvažovat potřebné množství
kvasu, mouky a vody. Dále byla vybavena stolní váhou, děličkou těstových kusů
na pečivo, rohlíkovým strojem, houskovačem, plechy, na které se vytvarované
pečivo odsazuje, vlaží, strojí a po nakynutí i peče. Také byly zapotřebí vozíky, na
kterých se syrové výrobky přepravovaly
k peci. Strojením je to, že se část mléčného běžného pečiva před sázením posype
solí a kmínem nebo mákem.
Základ výroby chleba je zdravý kvas,
který zvětšujeme a množíme dle potřeby
přidáním mouky a vody. Teplota vody je
důležitá pro správné vedení a zrání kvasu. Vyzrálý kvas použijeme pro výrobu
těsta přidáním mouky, vody, solí, případ-

ně kmínu. I zde je teplota vody důležitá
pro správné zrání těsta. Po vymísení se
těstové kusy odvažují, hnětou a tvarují na
veky nebo bochníky. Poté se kladou do
slámových ošatek na vozíky, kde probíhá
ošatkové kynutí.
Je načase, abych se zmínil o zařízení,
bez kterého by pekárna nebyla pekárnou.
Je to pec. Již od pradávna měla pec a její
obsluha rozhodující vliv na kvalitu základních druhů potravy: chleba, pečiva, ale
i masa.
Ve zdejší pekárně byla postavena zděná, tříetážová pec parní. Vyhřívaní pečiště se děje pomocí páry, která se tvoří
v důmyslné soustavě silnostěnných ocelových trubek naplněných z jedné třetiny
vodou a umístěných pod i nad moniérovými deskami, na kterých se výrobky
pečou. Konce těchto trubek jsou naspá-

Rodáci a přátelé Dačicka!
Srdečně Vás zveme na schůzku rodáků a přátel Dačicka,
kterou svoláváme na

čtvrtek 18. 4. 2013 od 16:00 do 19:00 h
do budovy „Hostel Florenc“

v areálu autobusového nádraží Praha Florenc,
Pod Výtopnou 2, Praha 8 - Karlín.
Těšíme se na shledání!
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dovány do topeniště, které je umístěno
mimo výrobní prostory. Obsluha pece
musí ovládat nejen řemeslo pekařské,
ale také topičské. Topivem je hnědé uhlí
a během směny je zapotřebí odstranit
z roštu škváru, popel a udržovat oheň,
který zajistí potřebnou teplotu v peci.
Teplota peciště při sázení chleba je 270 280 °C. Proces pečení chleba má tři fáze:
sázení, přepékání a vypékání. Po vsazení těstových kusů se po určitou dobu
zvětšuje, pak se zastaví a začne se tvořit
kůrka. Pod kůrkou se vytváří střídka a postupně se z těsta stává chléb. Po zapečení v ostrých etážích se chléb přepéká, to
znamená, že se přendává do horní etáže,
kde se při nižší teplotě dopéká. Při přepékání se chléb omývá čistou vodou, aby
kůrka měla větší lesk. Doba pečení závisí
na hmotnosti. Závěrečná fáze je vypékání, t.j. vyndávání z pečiště a vkládání do
vozíků. Nejrozšířenější je chléb žitnopšeničný, to znamená, že obsahuje 60 %
mouky žitné a 40 % mouky pšeničné.
Ke stávajícímu objektu byly ještě přistavěny prostory pro skladování hotových výrobků a expedici. V tehdejší době to byla
celkem moderní provozovna a záleželo na
lidech, aby výrobky byly kvalitní a chutné.
Organizace výroby byla taková: v nočních
hodinách se vyrábělo pečivo mléčné běžné, v denních směnách chléb a navečer
pečivo jemné, t.j. vánočkové a koláčové.
Závěrem mi dovolte podotknout, že
jsem velice rád, že se pekárna dostala
do správných rukou a výroba tradičně
jakostních výrobků se podstatně zvýšila.
Jaromír Švaříček,
vedoucí pekárny do roku 1996
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Pozvání Dačičáků do Slavonic
Nordic Walking Tour 2013 Slavonice 27. – 28. 4. 2013
Zajisté, že jste si už povšimli, že kolem DAČIC Vás chodí s hůlkami stále více!!!
Hlavními cíli akce jsou: propagace zdravého životního stylu, outdoorových
sportů s důrazem na zdravotní prevenci, vyjít vstříc podnikatelům v mezisezóně, ukázat na nové možnosti poznání České Kanady.

Nordic Walking Tour Slavonice
Cílem je přivést do regionu nový sport,
nové možnosti. Podařilo se v rámci spolupráce s regionálními pracovišti (pobočkami) partnerských subjektů, např. zdravotních pojišťoven a dalších subjektů
zabývajících se zdravotní problematikou,
akci přivést do Slavonic. Garance kvality:
ČKNW (Český klub nordic walking) zajišťuje technicko-organizační zabezpečení
akcí a instruktory NW. Český Zdravotní
Ústav zabezpečuje zdravotnický personál - měření zdravotních hodnot na každé akci.

Popis produkce Nordic Walking
Tour 2013 Slavonice
¡ Zahájení: slavonické náměstí, přivítání
účastníků, registrace – hotel U Růže, zapůjčení NW holí, instruktáže, rozcvičky,
start sobota 27. 4. 2013 v 11:00 h.

Novinky v leteckém muzeu
Leteckému muzeu se podařilo získat motor AI - 25 v kompletním stavu. Tento motor poháněl malý proudový, třímotorový cestovní letoun
Jak - 40.

¡ Průběh vlastního nesoutěžního závodu, losování startovních čísel, tombola
o ceny, závěr v hotelu U Růže.
¡ Stanice měření hodnot, tlak, tuky, cholesterol atd. zajišťuje ČZÚ a Rekvalifikační
centrum Praha.
¡ Doprovodný program: ukázky outdoorových sportů, Hula hoop pro děti
i dospělé, řemeslné dílny, ostatní dle možností organizátorů z Volby pro Slavonicko.
Vložený mistrovský závod o Mistra Jihočeského kraje 2013.

Zveme Vás na poslední dubnový
víkend do Slavonic, kde věříme zažijete příjemné a zajímavé prožitky
s Nordic – Walkingem!
Sportovní tým z Volby pro Slavonicko
Tel. : 606 630 399, befuc@centrum.cz

Tento „drobeček“ vážící téměř půl tuny
bude horkou novinkou letošní sezony, a to
ještě nebude vše. Nově bude otevřena expozice civilní obrany a jako bonbónek se
v muzeu představí bezmotorový letoun
L - 13 Blaník, který létal v sousedním Rakousku u známé společnosti Red Bull. Návštěvníci se mají opravdu na co těšit.
Vlastimil Kolomazník,
za Letecké muzeum Viléma Götha
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko
7. dubna, neděle, 17:00 h, hlavní sál
VÍTÁNÍ JARA - tradiční koncert sborů
ZUŠ Dačice
Vstupné v předprodeji 60 Kč, děti 30 Kč.
13. dubna, sobota, 21:00 h, hlavní sál
K A L Y B R - taneční zábava
Kapela opět v Dačicích. Vstupné 70 Kč.
18. dubna, čtvrtek, 19:00 h, hlavní sál
O S C A R - divadlo Oscar
Významný podnikatel, těhotná dcera,
nevěrná manželka. Plno záměn a omylů...
a Oscar. Účinkují: Ivan Vyskočil nebo Zdeněk Podhůrský, Eva Čížková nebo Michaela Dolinová, Anife Ismet Hassan, Lukáš
Rous nebo Josef Vágner a další plejáda
známých herců. Vstupné v předprodeji
160 Kč, na místě 190 Kč.
2. května, čtvrtek, 19:00 h, hlavní sál
N E Z M A Ř I - 35 let na cestách
Unikátní koncert k výročí legendární kapely. Vstupné 100 Kč v předprodeji, na
místě 130 Kč. Předprodej MěKS, infocentrum, Knihkupectví L. Hejla.

3D Kino Dačice
3. dubna, středa, 19:00 h
BABOVŘESKY - komedie Z. Trošky, 2D
120 min., česky, vstupné 120 Kč
5. dubna, pátek, 19:00 h
ARGO - drama, 2D
125 min., české titulky, vstupné 80 Kč
6. dubna, sobota, 17:00 a 20:00 h
BABOVŘESKY - komedie Z. Trošky, 2D
120 min., česky, vstupné 120 Kč
10. dubna, středa, 17:00 h
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK - animovaný, 2D
86 min., český dabing, vstupné 80 Kč
12. dubna, pátek, 19:00 h
MOCNÝ VLÁDCE OZ - dobrodružný, 3D
164 min., český dabing, vstupné 130 Kč
14. dubna, neděle, 19:00 h
OKRESNÍ PŘEBOR - POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA - komedie, 2D
104 min., česky, vstupné 80 Kč
17. dubna, středa, 10:00 h
PROBUDÍM SE VČERA - komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 50 Kč
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A co děti?

19. dubna, pátek, 19:00 h
MARTIN A VENUŠE - rom. komedie, 2D
102 min., česky, vstupné 100 Kč

… mohou si hrát v Řídelově! Aktivně, tvořivě a vesele! Vždyť je zde letní tábor, který pořádá Jezdecký klub
Třešť už 28 let.

20. dubna, sobota, 19:00 h
JACK A OBŘI - akční fantasy, 3D
114 min., český dabing, vstupné 120 Kč

Každé léto se do klidné vesničky Řídelov, ležící v rekreační oblasti Řásná nedaleko Telče, sjíždí kolem 80 dětí užít si
spoustu nových dobrodružných zážitků,
legrace a navázat nová přátelství. Zhruba
polovina ze zúčastněných dětí se na Letní tábor „Hříbata“ vrací opakovaně každý
rok a vozí s sebou své kamarády. To je neklamným důkazem spokojenosti.
Pořádající Jezdecký klub Třešť se věnuje činnosti z oblasti chovu koní a jezdectví a činnosti s dětmi a mládeží, a proto
je i letní tábor doplněn jízdou na koních.
V programu jsou jezdecké výcviky pod
dozorem zkušených cvičitelů a instruktorů i projížďky členitou přírodou Vysočiny,
kdy má každý kůň svého vodiče, který
pomáhá dětem nasedat i sesedat a provádí neustálou kontrolu dítěte na koni.
Letošní léto je připraven třítýdenní tábor, který si mohou děti užít celý nebo
mohou rodiče své ratolesti přihlásit dle
volby buď pouze na týden či čtrnáct dní
v těchto termínech:
yy Týdenní pobyty: 7. 7. – 13. 7.,
14. 7. – 20. 7. a 21. 7. – 27. 7.
yy Dvoutýdenní pobyty: 7. 7. – 20. 7.,
14. 7. – 27. 7.
yy Třítýdenní pobyt: 7. 7. – 27. 7.
Je příjemné, že mohou rodiče bez obav
poslat své dítko na letní tábor, kde se mu
budou věnovat lidé zkušení a bude zde
trávit čas aktivní hrou. Vždyť v dnešní
přetechnizované době nejsou dětské letní tábory přežitkem, nýbrž nutností.
Více informací o LT Řídelov naleznete
na www.jktrest.cz, zde jsou ke stažení
i všechny potřebné dokumenty.
Aneta Nosková

24. dubna, středa, 17:00 h
ATLAS MRAKŮ - romantické sci-fi, 2D
164 min., české titulky, vstupné 70 Kč
26. dubna, pátek, 19:00 h
SCARY MOVIE 5 - komedie, 2D
108 min., české titulky, vstupné 100 Kč
27. dubna, sobota, 10:00 h, pohádka
ZVONILKA TAJEMSTVÍ KŘÍDEL - 2D
92 min., český dabing, vstupné 80 Kč
Více informací a on-line rezervace
možné na www.kinodacice.cz

Městské muzeum a galerie
Do 21. 4. denně kromě pondělí 9 - 12, 13
- 16 h; na Velikonoční pondělí otevřeno!
ZA POKLADY MUZEA
Výstava ke 120. výročí vzniku muzea spojená se soutěží pro návštěvníky.
18. dubna, muzejní čtvrtek, 17:30 h
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
OSUDY DAČICKÉHO RODÁKA FRANTIŠKA VALENY ve světle Deníku Danici
Valenové 1945-1960
Přednáška se v souvislosti s vydáním deníku Danici Valenové: „Nic nedává, kdo
nedá sám sebe. Deník 1945 - 1960“ zaměří na osudy rodiny Valenovy, konkrétně
politického vězně a dačického rodáka
Františka Valeny. Součástí bude i prezentace fotografií a ukázky ze samotného
deníku.
21. dubna, neděle, 14:00 h
Slavnostní otevření nově upravené
části historické expozice muzea
a derniéra výstavy „Za poklady muzea“
k 830. výročí první písemné zprávy o Dačicích a ke 120. výročí založení muzea.
Do 26. 5., denně kromě pondělí 9 - 12,
13 - 16 h
KRESBY, OBRAZY - Jan Dočekal,
Miloslav Čevela
Výstava třebíčských výtvarníků.
Slavnostní zahájení v sobotu 27. dubna
v 16:00 h.

Náklaďák zbořil zastávku
Ve středu 27. února zachytil projíždějící nákladní automobil korbou za zděnou
autobusovou zastávku ve Velkém Pěčíně.
Ten samý den byly zbytky stavby odstraněny, o řešení situace se jedná.
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Sportovní okénko TJ Centropen
Oddíl kuželek:
Datum
20. 4.
13. 4.
6. 4.
20. 4.

Čas
14:00
10:00
10:00
10:00

Kategorie
I. liga muži
II. liga ženy
III. liga muži
III. liga muži

Družstva
Dačice - TJ Valašské Meziříčí
Dačice - SKK Jičín
Dačice B - Sokol Mistřín
Dačice B - BOPO Třebíč

Kategorie
KP muži
KP muži
KP dorost
KP dorost
KP dorost

Družstva
Dačice - Jindřichův Hradec
Dačice - Prachatice
Dačice - Sokol Sezimovo Ústí
Dačice - Bechyně
Dačice - Kovářov

Stopem na Nordkapp
Obyvatelé DPS Dačice se rozhodli cestovat, a proto
jsme si dne 15. 3. pozvali cestovatele Vojtěcha Trčku.

Oddíl fotbalu:
Datum
13. 4.
28. 4.
13. 4.
20. 4.
27. 4.

Čas
16:30
15:00
10:00
10:00
10:00

Oddíl stolního fotbalu: 31. 3. od 17:00 h v klubu KOSTKA
turnaj k výročí 830 let Města Dačice
Výbor TJ Centropen Dačice

Společně jsme se seznámili s krásami zemí, po kterých cestoval, aby se dostal na nejsevernější bod Evropy. 9000 km své cesty stopem nám přiblížil fotografiemi, videi a velmi poutavým
vyprávěním. Všem se takovéto cestování moc líbilo. Doufáme,
že nám Vojtěch Trčka přijde povyprávět i o svých budoucích
cestách, a tak opět nahlédneme do tajů dalších zemí. Všem zúčastněným děkujeme. Za kolektiv pracovníků PS Ledax o. p. s.
Marie Cimbůrková a Bc. Hana Veselá
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DESATERO PROBLÉMŮ DAČIC
A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Už víme, jaké jsou ...
ale souhlasíte s nimi?

ANKETA

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulované na Fóru
Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 konaném 13. března 2013.

NEZÚČASTNILI JSTE SE TOHOTO SETKÁNÍ?
			
NEVADÍ, ZAJÍMÁ NÁS I VÁŠ NÁZOR!
Prosíme Vás, označte 2 problémy, které považujete za nejvýznamnější, jejichž řešení by podle Vašeho
názoru mělo být upřednostněno. Problémy v seznamu jsou abecedně, nejsou tedy řazeny dle důležitosti - tu
jim dáte Vy, svým hlasem!

£ Čistota ve městě, psí exkrementy, třídění odpadu, sběrné nádoby
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
£
		
£
£
£

Dopravní situace – obchvat, nové chodníky (Bílkov, Za Lávkami)
Dráha pro kolečkové brusle
Chybí zainvestované (nové) průmyslové zóny
Komplexní řešení parkování u školního areálu v ulici Boženy Němcové
Krytý bazén – částečné zastřešení
MěKS – kompletní rekonstrukce, nájmy, dostupnost, využití
Nízkoprahový klub + čajovna
Péče o zeleň ve městě, zvýšení výsadby zeleně
Přístavba pečovatelského domu, ambulantní služby, stacionář, sociální poradna
Rozšíření spolupráce podnikatelů s městem při prezentacích na veletrzích cestovního ruchu
Vybudování haly a multifunkčního sportovního centra mládeže a občanů Dačic včetně řešení
financování zájmových aktivit
Výstavba sociálních a startovacích bytů
Znečištění Dyje
Zřízení turistických okruhů kolem Dačic
Jiný problém: ...................................................................................................................................

SBĚR ANKETNÍCH LÍSTKŮ: 3. - 12. dubna 2013. Anketa je anonymní.
Anketní lístky můžete odevzdávat na následujících sběrných místech:
Infocentrum Dačice na Palackého nám., Potraviny Štěpán a syn Dačice, Lékárna na Červeném Vrchu nebo ho zaslat na adresu:
Městský úřad Dačice, odbor kultury a CR, Krajířova 27, 380 13 Dačice. Děti, mládež a jejich rodiče mohou hlasovací lístky odevzdávat ve svých školách.

DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ ZÁJEM O NAŠE MĚSTO A VÁŠ ČAS.
Informace: Ing. Marcela Chvátalová, koordinátorka Zdravého města Dačice, e-mail: zdravemesto@dacice.cz., tel.: 384 401 286
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