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Přeshraniční spolupráce
je stále živá
Dlouho očekávané a pro většinu
z nás nejkrásnější roční období je konečně tady. Tak jak se naplnil příchod
jara, nadešel i termín setkání Jihočeské Silvy Norticy (dále JčSN), tentokrát
u nás v městském kulturním středisku. Městu Dačice, jako jednomu ze zakládajících členů, se dostalo cti pořádat valnou hromadu letos 11. dubna.
Toto zájmové sdružení právnických
osob JčSN je českou částí Euroregionu
Silva Nortica (ERSN), tedy instituce založené již v roce 2002. Hlavním cílem
sdružení bylo rozvíjet přeshraniční spolupráci Jihočeského kraje a zemí Dolního
Rakouska – regionu Waldviertel, v němž
je celkem zastoupeno 81 obcí.
V současnosti reprezentuje členskou
základnu JčSN 39 obcí, měst a sedm dalších právnických osob. V členských obcích
a městech žije necelých 260 tisíc obyvatel
ze čtyř okresů Jihočeského kraje, na nichž
se Euroregion rozkládá (Jindřichův Hradec, České Budějovice, Písek, Tábor).
Předmětem činnosti sdružení je koordinace spolupráce jak na české, tak
i rakouské straně, a to v oblasti hospodářské, ekonomické, turistické, sportovní
i společenské. V roce 2012 se podařilo ve
spolupráci s rakouským partnerem většinu těchto cílů plnit, především díky realizaci ,,Fondu malých projektů“ – QUALIST,
programem Evropské územní spolupráce
Rakousko – ČR. Také pro další období se
připravuje nový projekt ,,EU rozvoj Horní
Rakousko – Jižní Čechy“.
Dubnová valná hromada vyhodnotila
čerpání peněz a zároveň doporučila zvýšit
aktivitu účasti v projektech, přičemž kancelář JčSN se sídlem v Jindřichově Hradci
je připravena být nápomocná při vyhledávání kontaktních partnerů na rakouské
straně. Také město Dačice i v letošním roce
podává žádosti o granty: zastřešovací projekt Společně z minulosti do přítomnosti
Dačic, Dačická řežba a další.

ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Číslo
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Dačice zažily první farmářské trhy
V sobotu 13. dubna dačické náměstí zaplnily stovky návštěvníků, kteří si nenechali ujít premiéru Farmářských trhů v Dačicích.

Po kontrole předloženého rozpočtu
a jeho schválení byli všichni účastníci valné hromady pozváni k prohlídce dačického zámku. Novou expozicí otevřenou
od 28. března zájemce provedl zdejší
kastelán. Podle ohlasu a vyjádření téměř
čtyřiceti zástupců radnic a organizací
z celého Jihočeského kraje se celá akce vydařila a město Dačice se jí zhostilo se ctí.
Tak, jak jsem se na začátku tohoto článku zmínil o přicházejícím jarním období,
chtěl bych se zastavit i u povinnosti nás
všech v péči o naše okolí. Město Dačice se
prostřednictvím svých organizací stará
o čistotu kolem nás. Ve spolupráci se specializovanou firmou .A.S.A. se podílí i na
likvidaci odpadů. V dnešní době produkujeme obrovské množství odpadků, se
kterými je třeba specificky nakládat. Ano,
hádáte správně, mám na mysli hlavně třídění. Jen pokud se k této problematice
postavíme zodpovědně, můžeme dále žít
v krásném a čistém městě.
Vlastimil Štěpán, starosta

Představilo se zde přes dvacet prodejců, kteří nabízeli od koření, sýrů, medu
a pekařských produktů také živé ryby
či textilní výrobky. Správnou atmosféru
navodilo také první jarní počasí. Protože
se trhy těšily pozitivním reakcím, už nyní
můžeme přislíbit další konání farmářských trhů v průběhu roku.
Ing. Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

Pozvánka na procházku
25. května ve 14:00 h

Pojďte s námi poznat krásu planých
a vzácných květin na Dačicku.
O výklad se postará Zdeněk Hron ml.
Sraz u kašny na Havlíčkově náměstí.
Za deštivého počasí se procházka
přesouvá na neděli 26. 5.

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

Rada města
na své 63. schůzi konané 20. 3.
2013 mimo jiné:
yy schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací působících
v oblasti kultury za rok 2012; Městská
knihovna, MMaG i MěKS vykázaly zisk
yy schválila rozpočtové opatření číslo
2/2013, které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 18,00 tis. Kč
yy schválila Koncepci školství Města Dačice
yy schválila podání žádosti o grant na
podporu venkovského školství
yy schválila vyhodnocení veřejné zakázky na zateplení a opravu střechy ZŠ
v ul. Komenského a uzavření smlouvy
o dílo na tuto akci s Miroslavem Brtníkem z Peče za nejnižší nabídkovou
cenu 1.315.355,-- bez DPH
yy schválila uzavření smlouvy s Národním památkovým ústavem Praha o ná-

jmu prostor v objektu Státního zámku
v Dačicích ke svatebním obřadům na
dobu od 1. 4. do 31. 12. 2013
yy schválila podání žádosti o grant
z Grantového programu na podporu
jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje
yy vzala na vědomí zápis z jednání stavební komise

akci „Rekonstrukce silnice
II/408 v Dačicích - ulice Vlašská, Komenského, Tyršova a nám. Republiky“ společně s Jihočeským krajem na základě smlouvy o společném
postupu zadavatelů
yy schválila vyvěšení moravské vlajky
v den duchovních patronů Moravy
sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2013

na své 64. schůzi konané 3. 4.
2013 mimo jiné:

na své 65. schůzi konané 17. 4.
2013 mimo jiné:

yy schválila zápis do kroniky města a do
kronik místní části Borek, Bílkov, Hradišťko, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2012
yy schválila rozpočtové opatření číslo
3/2013, které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 650,08 tis. Kč
yy schválila poskytnutí věcného daru
Střelecké sekci Dačice na střeleckou
soutěž družstev v brokovém víceboji
yy schválila záměr realizovat investiční

yy vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí MěÚ, Komise k projednávání přestupků na úseku zákona
o přestupcích za rok 2012 a zprávu
o činnosti obvodního oddělení Policie
ČR a městské policie
yy schválila rozpočtové opatření číslo
4/2013 v těchto objemech: příjmy
46,50 tis. Kč, výdaje 59,50 tis. Kč a
schodek 3,00 tis. Kč
yy schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 10.000,-- na vydání
tištěného katalogu v rámci výstavy
Zapomenuté poklady, která bude
instalována v galerii státního zámku
v Dačicích 14. 6. - 15. 9. 2013
yy schválila poskytnutí věcného daru
v hodnotě 1.000,-- Kč do tomboly na
1. Florbalový ples, který se bude konat
26. 4. 2013
yy schválila vyhlášení 2. ročníku soutěže
Rozkvetlé Dačice
yy schválila podání žádosti o dotaci do
Fondu malých projektů na dřevosochařské sympozium Dačická řežba a na
několik akcí pořádaných k výročí města

V kostce ...
Vážení spoluobčané, po dlouhé, předlouhé zimě vstoupilo do našeho kraje
sluníčko a s ním jaro. Tolik očekávané a vytoužené. Člověk má hned větší radost, když ho sluníčko šimrá na nose a vytahuje rostlinky ze země. Jak mám
možnost vidět, tak i zahrádkáři netrpělivě uklízí zahrádky, nakupují sazeničky
a těší se, až se země prohřeje a začne vše rašit a kvést. Podobně jsem již potkal
pár otužilých rybářů, a jen co zmizel led z rybníků, už zkouší štěstí v lovu.
¡ Stejně tak se těší i stavaři. Počasí protáhlo období zimní přestávky, a proto je
třeba rychle začít pracovat. V Dačicích
nám zima pozdržela stavbu na křižovatce ulic Jemnické a Berky z Dubé. Jak jen
to počasí dovolilo, byl položen živičný
povrch v ulici Berky z Dubé. Povede tudy
totiž objízdná trasa při dočasné dopravní uzávěře ulice Jemnická, kde se bude
budovat i kus nového kanálu. O všech
následujících krocích budete včas informováni. Původní plán byl realizovat stavbu do konce května. Bohužel vzhledem
k počasí a pozdějšímu zahájení prací je
v plánu stavbu dokončit do konce června.
¡ Pilně pracujeme na přípravě realizace dvou největších staveb: domu s pečovatelskou službou a základní technické
infrastruktury v lokalitě „Za školou“, kde
vzniknou nové stavební parcely pro rodinné domy.
¡ Všem zakládajícím obcím Nadačního fondu Nemocnice Dačice byl zaslán
dopis s žádostí o finanční příspěvek na
rok 2013. Do dnešního dne zaslalo na
účet nadačního fondu příspěvek 19 obcí.
Aktuální stav financí na bankovním účtu
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je k 9. dubnu 2013 více než 125,5 tis. Kč.
Od počátku roku bylo přijato v příspěvcích od zakládajících obcí 119.555,00 Kč.
Z těchto peněz budou uvolněny finanční
prostředky na nákup spirometru (přístroj
na měření kapacity plic a diagnostiky plic.
onemocnění) a elektrické odsávačky pro
využití na oddělení LDN a na interní ambulanci. Jsem rád, že se podařilo obnovit
myšlenku Nadačního fondu a zakoupené
přístroje budou dobře sloužit všem potřebným. Velký dík patří obcím, které se
rozhodly přispět ke společné věci.
¡ Na závěr mi dovolte vrátit se k farmářským trhům. Jsem moc rád, že se nám
podařilo tuto akci ve městě zorganizovat.
Velká nabídka kvalitního zboží vyrobeného v blízkém okolí i zájem návštěvníků,
kteří nakupovali, to vše přispělo k příjemné atmosféře těchto trhů. Jednoduše řečeno, těším se na jejich další pokračování.
¡ A tak si v tom začínajícím jaru dovolím jednu malou připomínku: „Práce je
člověku jako vláha rostlině - živí ho, ale
může ho i zatopit“ (Plútarchos). Tak tedy
hezké a sluníčkové jaro.
Jan Bartošek, místostarosta

Ohnisková deratizace 2013
Upozorňujeme, že v průběhu května
bude probíhat plošná deratizace
veřejných prostranství zaměřená
na myšovité hlodavce. Bližší informace
naleznete na www.dacice.cz.

UPOZORNĚNÍ
Dne 16. 4. 2013 začala úplná uzavírka ulice Jemnická v části mezi
ulicemi Berky z Dubé a Svobodova.
Objízdné trasy pro místní dopravu
jsou značeny po místních komunikacích. Délka uzavírky je plánována do 7. 6. 2013.
Děkujeme za pochopení.

www.dacice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 16. března 2013 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ v ul. Boženy Němcové v obřadní síni Městského
úřadu Dačice nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: David Pecl, Zdeněk Pečta, Štěpán Marek a Jan Tříletý.

Setkání dačických rodáků v Praze

Kvítek slaví 15 let

18. dubna 2013 se uskutečnilo tradiční setkání dačických rodáků v Praze.
Tentokrát se setkání konalo po roční přestávce v jídelně Hostelu Florenc u autobusového nádraží Praha Florenc. Postupně přicházeli další a další rodáci až
se počet účastníků vyšplhal přes 50. I když byla teprve polovina dubna, počasí
spíše připomínalo krásný letní horký den.

Dačický dětský sbor Kvítek slaví
letos 15 let svého trvání. Za tu dobu
prošlo sborem mnoho dětí, u nichž
se probudil zájem nejen o zpívání,
ale kde se naučily děti také žít ve
velké sborové rodině a vzájemně si
pomáhat.

V úvodu setkání přivítal starosta Ing.
Vlastimil Štěpán všechny přítomné a popřál všem příjemnou zábavu. Také se již
stává pravidlem a součástí akce prodejní výstavka, kterou připravila ředitelka
MMaG Mgr. Marie Kučerová. Byly zde
k vidění a ke koupi různé propagační
materiály, knihy i předměty vztahující se
k našemu městu a také výrobky žáků základní školy v Neulingerově ulici.
Hosté zhlédli elektronickou prezentaci

z kulturních a jiných společenských událostí, které se uskutečnily od dubna 2012
do dubna 2013, a také film z návštěvy režiséra Zdeňka Trošky v Dačicích.
Tentokráte bylo setkání výjimečné vysokým počtem návštěvníků a bylo potěšující, že se zde objevilo hodně nových
tváří. Tři společně strávené hodiny uběhly
velmi rychle a celá akce se velice vydařila.
Ing. Kateřina Marková,
odbor vnitřních věcí

Pozvánka na jednání místních aktérů
úterý 14. května od 18:00 h v předsálí MěKS Dačice

Místní akční skupina Česká Kanada o. p. s. zve všechny občany, kterým záleží na rozvoji našeho regionu, aby přišli vyjádřit své názory, připomínky
a podněty. Pro setkání byly připraveny dotazníky, které jsou k dispozici na
IC Dačice nebo na stránkách www.masck.cz. Těšíme se na setkání s Vámi.

Kvítek za dobu své existence zvítězil
na mnoha domácích i zahraničních soutěžních festivalech, navázal umělecká
přátelství s významnými sbory a zařadil
se mezi špičku dětských sborů v České
republice.
Na své „patnáctiny“ si pozval v současné době nejlepší dětský sbor u nás - Motýli ze Šumperka. Oba sbory se představí
dačické veřejnosti na dvou koncertech.
První se bude konat v pátek 31. května
v 18 hodin v sále MěKS a druhý v sobotu 1. června v 16 hodin v kostele sv.
Vavřince.
Na oba koncerty jste srdečně zváni.
Vítězslav Hergesel,
sbormistr
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NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 2,
ul. Komenského č. p. 190, Dačice V.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 15. 5. 2013 v době od 15:35 do 16:00 h.

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. B. Němcové č. p. 209, Dačice V.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 15. 5. 2013 v době od 16:05 do 16:35 h.

Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna

m2
17,43
14,49
10,29
6,98
3,60

Místnost
WC
Spíž
Sklep
Kolna
CELKEM

m2
1,26
1,74
32,73
14,21
102,73

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena
dle rozhodnutí Rady města Dačice) 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 307,21 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. 6. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 2, Dačice
190/V“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu
Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor).
Konečný termín pro podání žádosti:
17. 5. 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)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami
dne 20. 5. 2013 v 15:30 h na Městský úřad Dačice, Palackého
nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna

m2
Místnost
16,60 WC
16,60 Sklep
6,60 Kolna
7,42
CELKEM
3,89

m2
1,36
5,67
10,68
68,82

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena
dle rozhodnutí Rady města Dačice) 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 253,05 Kč za zařizovací předměty.
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. 6. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 6, Dačice
209/V“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu
Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor).
Konečný termín pro podání žádosti:
17. 5. 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 20. 5. 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.

Pronajmu nebytové prostory na Palackého náměstí v Dačicích, vhodné na kanceláře
nebo provozovny služeb. Možnost parkování ve dvoře. Telefon: 736 538 088.
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Peněžní příspěvky rozděleny
Rada města na své 64. schůzi 3. 4. 2013 schválila rozdělení peněžních příspěvků z rozpočtu města subjektům působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany
životního prostředí, s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo
zřizovatelem je ČR, Město Dačice nebo jiný územně samosprávný celek, takto:
Název organizace
1 Svaz tělesně postižených, MO Dačice
2 Občanské sdružení Magorův statek
3 Spolek přátel muzea v Dačicích
4 Český červený kříž, místní skupina Dačice
5 SDH Dolní Němčice
6 SDH Bílkov
7 SDH Chlumec
8 SDH Hostkovice
9 SDH Malý Pěčín
10 TJ Velký Pěčín
11 SK Hradišťko
12 Základní kynologická organizace Dačice
13 LÁVKY - Klub rodičů a přátel MŠ
14 Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského
15 OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové
16 Nadační fond při Gymnáziu Dačice
17 Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích
18 Sportovní klub Kyonggi kwon
19 Divadelní spolek TYL DAČICE
20 Dačický ZVONEČEK
21 Krasohled
22 PaedDr. Vítězslav Jindra
23 HZMR, o. s.
24 ČM svaz chovatelů holubů, ZO Dačice
CELKEM

IČ
organizace
75004208
22606271
70856168
nemá IČ
60819600
60819545
69100233
69092168
60820217
27021637
26576791
60817208
70525374
42410134
22685847
25182412
26655179
70693871
70516464
22812628
69099901
71561374
01418581
ZO nemá IČ

schválený
příspěvek
6 000,10 000,40 000,2 000,12 000,10 000,8 000,4 000,10 000,10 000,4 000,5 000,3 000,10 000,10 000,7 000,12 000,5 000,28 000,20 000,20 000,15 000,5 000,4 000,260 000,-

Do 15 dnů od podpisu smluv statutárními zástupci jsou peněžní prostředky převedeny na účty jednotlivých příjemců příspěvků.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí OFI

Zemřela nejstarší
občanka na Dačicku
Ve středu 17.
dubna zemřela
ve věku nedožitých 103 let
paní Bohumila
Charouzková z
Velkého Pěčína.
Dačice tak nemají po dlouhé
době žádného
občana staršího sto let. Pomyslné žezlo pro nejstaršího
občana Dačic a místních částí tak po paní
Charouzkové přebírají dvě ženy narozené
v roce 1914, a to Anna Milotová a Marie
Kovářová.

Splatnost poplatků ze psů
a popelnic vypršela!
Poplatek za popelnice byl splatný
k 30. 4. a ze psů k 31. 3. Nezaplacené
poplatky mohou být podle vyhlášky
zvýšeny až na trojnásobek. Proto, kdo
ještě nemáte uvedené poplatky uhrazené, zajděte je co nejdříve zaplatit,
vyhnete se zbytečnému zvýšenému
vydání. Poplatky můžete platit v hotovosti, platební kartou na pokladně
MěÚ, nebo bezhotovostním převodem. Kdo by chtěl platit bezhotovostně a nechodit na úřad, potřebuje znát
č. ú. a variabilní symbol. Potřebné informace vám rádi poskytneme. Stačí na
e-mail poplatky@dacice.cz zaslat dotaz
s uvedením jména a adresy.

Starostové měst
a městysů možná
ovlivnili premiéra
Příliš se o tom nepsalo, ale zhruba
před dvěma měsíci v pátek 1. března
při své návštěvě Jihlavy premiér Petr
Nečas přijal naši společnou nabídku
s primátorem Jihlavy Jaroslavem Vymazalem a setkal se na pracovním
obědě se starosty měst a městysů
senátního obvodu Jihlava.
Na setkání, které trvalo více než jeden
a půl hodiny, si Petr Nečas vyslechl celou
řadu připomínek zejména ke krokům
a změnám avizovaným či připravovaným v oblasti výkonu veřejné správy. Pan
premiér v přímém kontaktu se starosty
reagoval například na kritiku ohledně
připravovaného věcného záměru zákona
o stavebních úřadech nebo na neustále
se měnící nebo se vracející záměry související s fungováním matrik, finančních
úřadů, úřadů práce apod.
Například starosta Třeště Vladislav
Hynk společně se starostou Polné Jindřichem Skočdopole upozorňovali na
nejistotu a obavy, které díky neustále
měněným a různým často obtížně srozumitelným způsobem avizovaným změnám panují na pověřených městských
úřadech. Lze předpokládat, že velmi
podobné výhrady by mohl mít i starosta
Slavonic Josef Urban, který se ze setkání
omluvil. Starosta Dačic Vlastimil Štěpán
upozornil na nesrovnalosti v zákonech
o svobodném přístupu k informacím
a v zákoně o ochraně osobních údajů
a potíže, které tím pádem mohou obcím
vznikat například při přenosech jednání
obecního zastupitelstva, zveřejňování
osobních údajů apod.
Jedním ze závěrů celého jednání byl
slib Petra Nečase, že bez důkladné analýzy a diskuse se starosty nebude již vláda
v Poslanecké sněmovně žádné zákony
týkající se změn ve fungování městských
a obecních úřadů prosazovat.
Tento slib byl od té doby panem premiérem několikrát potvrzen i na jiných
jednáních, kterých jsem se následně mohl
zúčastnit. Možná k tomu přispělo i naše
společné březnové setkání v Jihlavě.
Miloš Vystrčil, senátor

PAPÍRNICTVÍ PAS-D s.r.o. Dačice
od 29. dubna nově na adrese:

Třída 9. května 56/V, Dačice
(za obchodem Kačenka)
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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. 25, ul. Bratrská č. p. 175, Dačice I.
Jedná se o byt č. 25, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 15. 5. 2013 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna

m2
17,40
13,70
5,40
7,90
3,60

Místnost
WC
Balkon
Sklep
CELKEM

m2
1,40
3,10
3,00
55,50

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 6. 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. 6. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 25, 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:
17. 5. 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 20. 5. 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.
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OMS ČMMJ v J. Hradci, střelecká sekce Dačice
a Město Dačice pořádají
IX. ročník

STŘELECKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV

V BROKOVÉM VÍCEBOJI
KDE: Střelnice Zahrádecký les, Dačice
KDY: sobota 4. května
Více informací: Bohuslav Ferdan
e-mail: ferdan@hotmail.cz

ZO ČSOP Vysočina ve spolupráci s ČSO Vás zve na

Vítání ptačího zpěvu
neděle 5. května v Toužíně u Dačic
337:30 h sraz u loděnice
337:30 - 9:30 h vlastní Vítání (pozorování ptáků,
ukázka kroužkování, soutěž pro děti)
Vydejte se s námi na jarní vycházku, při které Vás zasvětíme do tajů ptačí říše. Vašimi průvodci budou Hana
Uhlíková a kroužkovatel Tomáš Brinke. Dalekohledy
s sebou! Akce se koná za jakéhokoliv počasí.
Více informací na tel. 734 170 810, uhlikova@fld.czu.cz.

www.dacice.cz

Městská policie Dačice opět
na ZASTÁVce
O tom, že pro své uživatele (mladé lidi ve věku 12 - 19 let ohrožené rizikovým chováním) připravujeme různé atraktivní, ale i preventivní programy,
jsme informovali již v dřívějších článcích. Jedním z programů, který zaznamenal velký ohlas mezi zúčastněnými, byl i workshop Sebeobrany, který proběhl
v lednu. A jelikož se nám spolupráce osvědčila, pozvali jsme v dubnu strážníky
z Dačic, kteří ve svém volném osobním čase na opětovné setkání dorazili.

OZNÁMENÍ
Městské policie Dačice
Městská policie Dačice opět chystá preventivní bezplatnou dopravní
akci, na které si budou moci řidiči zkontrolovat tachometr ve svém vozidle.
Ke kontrole bude použit radar, se kterým
provádí strážníci měření rychlosti.
Akce se uskuteční dne 25. 5. 2013
od 14:00 do 16:00 h na silnici mezi
Dačicemi a Bílkovem. Informační stanoviště bude na odstavné ploše u vjezdu do firmy Agropodnik.

Beseda s policisty
Ve spolupráci se státní policií proběhla v naší mateřské škole beseda,
ve které se děti dozvěděly mnoho
nového i zajímavého o této profesi.

Toto opětovné setkání si uživatelé sami
vyžádali, nicméně v daný termín se dostavil pouze jeden z nich. Inu i tato nevypočitatelnost situace patří ke každodenní
práci sociálních pracovníků. Setkání jsme
však nehodili za hlavu, ale pojali jej jako
seminář pro pracovníky a dobrovolníky
zařízení, kteří si zde mohli vyzkoušet, jak
účinně se bránit nejen v soukromém životě, ale také při útoku některého z roz-

zlobených a agresivních klientů. Přiložená fotografie nejlépe ilustruje, že jsme se
do toho pustili opravdu s vervou.
Strážníkům tímto velmi děkujeme za
ochotu a vstřícnost, kterou nám svou návštěvou opět prokázali.
Za kolektiv pracovníků
Petra Kruchová, DiS.
vedoucí zařízení NZDM Zastávka Telč

Zaniklé vesnice nejsou němé 2013
Pod tímto názvem se již několik roků setkávají čeští i rakouští poutníci v místech na obou stranách státní hranice. V Česku na místech, kde kdysi žili obyčejní lidé obyčejný každodenní život v obcích, které dnes neexistují, protože byly
zlikvidovány v letech komunistické totality.
Tentokrát budou při setkání připomenuty události válečného roku 1943 na
frontách i v domovech daleko od válečných střetů s cílem povzbuzení vždy čelit
nejrůznějším formám beznaděje.
Letošní setkání se uskuteční v sobotu
11. května 2013. Setkání bude zahájeno
v zaniklé vesnici Košťálkov, ležící jižně od
Starého Města pod Landštejnem na cestě
do Klein Taxen. Účastníci se sejdou v 10
hodin u kříže na místě, kde kdysi stávala
tamní kaple.
Z Košťálkova účastníci setkání poputují
pěšky přes Rakousko do zaniklé obce Ro-

mava. Poslední úsek cesty do Romavy se
jde procesím se zpěvem od statku u státní hranice v rakouské obci Radschin ve
14:30 hodin. Na místě, kde kdysi stávala
v Romavě kaple, bude sloužena od 15 hodin mše svatá. K putování a k setkání se
lze připojit v kterékoliv části.
Také letos se budeme společně modlit
za smíření a požehnání pro tuto oblast
na pomezí dvou států a za předcházející,
nynější i budoucí generace spjaté s tímto
prostorem.
Ing. Jan Jelínek

Formou hry jim byly předvedeny modelové situace, ve kterých by jim mohlo
hrozit nebezpečí a následně jim bylo vysvětleno, jak se správně zachovat. Děti
velmi dobře spolupracovaly a zapojovaly
se s nadšením. Dozvěděly se také, jakou
výzbroj a výstroj má každý příslušník
a k čemu slouží. Měly možnost si tuto
výstroj prohlédnout a vyzkoušet si části
uniformy i vybavení. Odměnou pro děti
byla sladkost a omalovánka s policejní
tématikou. Přislíbili jsme, že vybarvené omalovánky pošleme dačické policii
k vystavení. Na závěr jsme se domluvili
na dalším setkání uskutečněném v areálu naší zahrady, kde proběhne praktická
část. Součástí by měla být i ukázka výcviků psů.
Děkujeme Policii ČR za pěknou a poučnou besedu a těšíme se na další spolupráci.
Bc. Milada Janoušková,
MŠ Za Lávkami Dačice
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Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
Působení Krajířů v Dačicích se dá ztotožnit s obdobím, kdy došlo v českých zemích k důležitým změnám v hospodářské,
politické i náboženské oblasti. V oblasti kulturní se jednalo o pozvolný nástup renesance, která se zde projevila na vnějším
vzhledu města. Dačice by bez Krajířů vypadaly určitě jinak, nejspíš by neměly své dva zámky, nezískaly by svá privilegia …

Díl IV. - Krajířovská éra města
¡ Oblast hospodářská – vrchnost se
už nespoléhá na peněžní a naturální renty od poddaných a začíná sama hospodařit na velkostatcích. Výrazně se rozvíjí
místní obchod a výroba, pěstují se obiloviny, krmiva, silný je chov dobytka, roste
počet ovčínů a produkce vlny. Rozvíjí se
řemesla, vznikají cechy, ve městě je palírna, sýrárna, budují se další rybníky. Dačičtí získali od Krajířů právo vařit a čepovat
své pivo. Rostl počet trhů podporovaných vrchností.
¡ Oblast politická a sociální – Krajířové patřili k bohatým rodům s velkým vlivem na domácí i zahraniční politiku českého stavovského státu. V r. 1582 získaly
Dačice od Rudolfa II. soudní privilegium.
Právem a povinností obce byla péče
o práva a majetek sirotků, dále zajišťovala obec péči o nemocné, staré a chudé
spoluobyvatele. Na Stráňském předměstí
fungoval pro tyto účely špitál.
¡ Oblast stavební – Krajířové pozvali
italské stavitele, s jejichž příchodem nastala éra stavebního rozmachu. Byla postavena radnice, oba zámky, věž při farním kostele, samostatná vesnička Stráň na
východ od města se změnila na Stráňské
předměstí, směrem od centra na J. Hradec
se rozvíjí Nové město, měšťanské domy
byly opatřeny renesančními štíty. V pol.
16. st. byl zbudován most přes Dyji. Do té
doby musely vozy jezdit přes brod.

Nejvýznamnější zástupci rodu
Krajířů v Dačicích
Volfgang Krajíř z Krajku (zemřel 1491)
-- v r. 1459 kupuje Dačické panství a s ním

i řadu vesnic v okolí, v r. 1460 je uváděn jako majitel hradu Landštejn a
Nové Bystřice a v r. 1465 získává od panovníka Cornštejn
-- uděluje poddaným v Dačicích právo
odúmrti - možnost odkazování majetku
-- v r. 1489 se rozhodl darovat Dačice synům Lipoltovi a Jindřichovi (s manželkou Eliškou z Boskovic měl 5 synů a 6
dcer)
Albrecht Krajíř z Krajku (1534 – 1587)
-- dochází k markantnímu stavebnímu a
hospodářskému rozvoji
-- 1559 – dokončena stavba městské radnice, 1572 – 1579 vybudované panské
sídlo – Starý zámek – erby Albrechta
a jeho manželky Magdalény z Vřesovic
jsou umístěny nad vstupním portálem, započato se stavbou věže
-- 1562 – vyřizuje Dačicím privilegium
konání 3. jarmarku
-- pochován do hrobky ve farním kostele
sv. Vavřince
Oldřich Krajíř z Krajku (1561 – 1600)
-- syn Albrechta Krajíře navázal na otcovy budovatelské aktivity - byla vystavěna renesanční věž a Nový zámek
-- dobrý hospodář – jeho panství dosahovalo vysokých výnosů, rozvíjely se
cechy
-- úspěšný politik – byl přísedícím zemského soudu, císařským radou a od
r. 1587 moravským zemským soudcem
-- zemřel ve věku 39 let bez potomků,
nad jeho hrobem byl rozlomen rodový erb
Kateřina Krajířka z Krajku
-- sestra Oldřicha se po jeho smrti ujala
vlády nad Dačicemi

Výsek z veduty se Starým zámkem a panským dvorem, pol. 18. st.
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-- patřila k ženám, které se nespokojily
se svojí tradiční úlohou v rodině, ale
věnovala se aktivně hospodaření a
správě panství
-- v r. 1610 dokončila prodej Dačic Vilému Dubskému z Třebomyslic a věnovala se svým dominiím na Znojemsku
Odchodem Krajířů z Dačic skončilo období prosperity a tolerance, které záhy
skončilo nejen v Dačicích, ale na celé
Moravě. Nastupující 17. st. přineslo s sebou problémy, které vyústily ve válečný
konflikt. Ten se stal v následujících letech
nejhorším obdobím, které město ve své
historii zažilo.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Co právě probíhá
33 Dačický datel – soutěž v psaní na klávesnici pro všechny – informace jak
soutěžit jsou na webech města a ZŠ B.
Němcové
33 Neváhej a piš – literární soutěž k výročí města pro žáky a širokou veřejnost vyhlašuje ZŠ Komenského. Termín odevzdání prací je do 31. května.
Informace na webech školy a města.
33 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. Více na www.zsdacice.eu
nebo na www.dacice.cz

Co nás čeká
33 Noc kostelů – 24. května – hudba a
mluvené slovo v klášterním kostele
sv. Antonína Paduánského a ve farním
kostele sv. Vavřince
33 Křest knihy Bohumíra Smutného Po
stopách kostky cukru v Dačicích –
reedice rozšířeného vydání
33 Tématickou akademii k 830 letům
výročí města připravuje na květen
Mateřská škola Dačice
33 Dačická muzejní noc
33 Vyhodnocení zimní fotosoutěže

www.dacice.cz

THÁLIE U DYJE
aneb v Dačicích jako v Praze
Život se v podstatě skládá z nejrůznějších náhod – špatných i dobrých. Já
zůstanu u těch dobrých.

Červánek a Kvítek
na soutěži v Praze
V sobotu 13. dubna 2013 se dětské
sbory Červánek a Kvítek ze ZUŠ Dačice s úspěchem zúčastnily festivalu
„Zahrada písní“ v Praze.
V konkurenci 35 sborů z celé České republiky si ve své kategorii vyzpíval Červánek stříbrné pásmo a mladší Kvítek zlaté
pásmo. Děti z obou sborů zpívaly velmi
soustředěně a svým zpěvem zaujaly početné publikum, které je odměnilo dlouhotrvajícím potleskem. Kromě krásného
diplomu dostaly děti i linecká kolečka
s marmeládou, které jako sponzorský dar
věnovalo všem soutěžícím místní pekařství.
Náš dík patří Městu Dačice a Nadaci Život umělce za finanční podporu a všem
rodičům, kteří jeli s námi na soutěž a pomáhali s organizací celého zájezdu.
Vítězslav Hergesel, sbormistr

Když jsme letos 23. března v 18 h zahajovali v téměř vyprodaném sále našeho
městského kulturního střediska slavnostní GALAŠOU k 20. výročí trvání dětského
divadelního studia TYLÁČEK při DS TYL
Dačice, uváděné pod názvem JO, JO - UŽ
JE NÁM DVACET, připravovali se i v Praze
v Národním divadle na 20. ročník předávání prestižních hereckých cen THÁLIE.
A protože nám v závěru našeho (dá se
říci úspěšného) večera nezbyl čas, abychom i u nás předali tato ocenění, dovolím si to udělat touto cestou. Ještě pro
informaci těm, kteří na tomto večeru nebyli, bych ráda uvedla:
Za 20 let trvání prošlo TYLÁČKEM 102
dětí. Všechny jsme oslovili a pozvali ke
spolupráci na tomto večeru. 45 členů si
přímo zahrálo v jednotlivých ukázkách ze
20 inscenací, které byly v průběhu let uvedeny (a přijeli z Anglie, Litvy, Švýcarska).
20 se přišlo na své kamarády podívat
a 27 se omluvilo z osobních důvodů
(např. pobyt v Americe nebo Číně). Zbyla
jen asi desítka těch, které se nepodařilo
kontaktovat.
To je úžasný výsledek! Proto jsem se
rozhodla jako vedoucí souboru udělit:
CENU THÁLI E
Přípravnému výboru (A. Švarcová, V.
Kloiberová, T. Stejskalová, B. Minářů, L.
Cepáková), který už od podzimu intenzivně pracoval a měl největší zásluhu na
tom, že se podařilo tento náročný projekt
uskutečnit. Omlouvám se, že to jsou jedi-

ná jména, která uvádím, protože jinak by
to vypadalo jako telefonní seznam.
CENU THÁLIE
Za herecký výkon všem, kteří se v průběhu večera na divadelních prknech vystřídali.
CENU THÁLIE
Všem technickým pracovníkům, kteří udělali vše, aby zrealizovali mé někdy
dost nesmyslné představy.
CENU THÁLIE
Všem členům DS TYL, bez jejichž pomoci by to nešlo.
CENU THÁLIE
Všem maminkám, které napekly plechy
dobrot na náš raut.
CENU THÁLIE
Kolektivu, který vytvořil knížku JO, JO
- UŽ JE NÁM DVACET. Mám doma velkou knihovnu, ale tato knížka se stala
tím nejcennějším, co v knihovně mám.
Tolik uznání, tolik krásných vzpomínek
a nebojím se říci - TOLIK LÁSKY - to si ani
nezasloužím.
A nakonec bych D O S Í N Ě S L Á V Y
uvedla naše diváky, kteří pro nás 23. března vytvořili nezapomenutelný večer –
byl velkou odměnou za všechnu tu dřinu,
starosti a námahu, které tomuto večeru
předcházely.
Mám už jen jediné přání:
AŤ ŽIJE TYLÁČEK DALŠÍCH 20 LET!!!!!
Naděje Jahelková,
režisérka DS Tyl a Tyláček

Přijímací řízení do přípravných
ročníků ZUŠ Dačice
Základní umělecká škola Dačice se
obrací na rodiče předškolních dětí nejenom z Dačic, ale i z okolních obcí.
Přijďte se informovat o možnostech
studia u nás.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do přípravných ročníků hudebního a výtvarného oboru se
uskuteční v pondělí 27. 5. a 3. 6. vždy
v době 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h.
V pondělí 3. 6. v 18:00 h zveme zájemce na 1. KONCERT PRO RODIČE S DĚTMI, kde se představí žáci přípravného
ročníku hudebního oboru a učitelé ZUŠ
se svými hudebními nástroji.

Nabídka výtvarného oboru

ZUŠ Dačice
Pokud má vaše dítě starší 8 let
vztah k výtvarným činnostem, může
se přihlásit ke studiu na VO ZUŠ.
Talentové zkoušky dětí, které neabsolvovaly přípravné studium, se budou konat 28. 5. a 4. 6. od 13:00 do 16:00 h.
Žáci, kteří uvažují o studiu na škole, kde
je součástí přijímacího řízení talentová
zkouška (uměleckoprůmyslová, pedagogická apod.), se k této zkoušce mohou
připravovat ve speciálním kurzu – přihlášky a informace u pí V. Zamazalové,
tel. 724 702 312.
Eva Nováková, ZUŠ Dačice
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Zprávy z Gymnázia Dačice

Nový přírůstek do muzea

Další informace najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Letecké muzeum získalo díky laskavosti pana Petra Hečky kompletní vybavení pilota „paraglajdu“. Jedná se
o létání na bezmotorovém padáku.

Vyhlášení 2. kola přijímacího
řízení na osmileté gymnázium
Gymnázium Dačice vyhlašuje 2. kolo
přijímacího řízení na osmileté gymnázium. Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo k rukám ředitele
gymnázia, a to v období od 6. května
do 31. května 2013. Pro zájemce o bližší
informace o možnostech a výhodách
studia na osmiletém gymnáziu z řad
žáků 5. tříd a jejich rodiče jsme připravili
informační odpoledne na středu 15. 5.
2013 od 14:00 do 17:00 h.
Získáte všechny potřebné informace
a seznámíte se s moderní výukou s využitím tabletů. Pokud Vám nevyhovuje výše
uvedený termín, jsme Vám plně k dispozici kdykoli, po tel. domluvě - tel.: 384 420
432, mobil: 775 675 726 (Mgr. Milan Točík).

ÚSPĚCHY V OLYMPIÁDÁCH
Zeměpis

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE
Futsalisté opět zvítězili
Dne 21. 3. 2013 proběhl na SŠTO v Dačicích 7. ročník futsalového turnaje žáků
středních škol „O putovní pohár ředitele
školy“. Naši chlapci v konkurenci 9 družstev jasně tento turnaj vyhráli. Navázali tím
na vítězství z předchozích dvou ročníků.

Krajské kolo Poháru J. Masopusta
Fotbalové družstvo obsadilo, při historicky první účasti naší školy v krajském finále tohoto turnaje středních škol a učilišť,
5. – 6. místo jako nejlepší jihočeské gymnázium. Turnaj to byl velice vyrovnaný
a chlapci mohli pomýšlet i na lepší umístění, bohužel zranění klíčového hráče P. Mašáta a výkony rozhodčích byly proti.

Jarní volejbalový turnaj v Telči
Na turnaj vyrazila dvě družstva dívek
z naší školy. V konečném pořadí skončila
na 5. a 6. místě z 9 účastníků turnaje.

Naši studenti ovládli okresní kolo zeměpisné olympiády v J. Hradci. Izabela
Starková z primy, Štěpán Burda z tercie
a Honza Veselý z 2. ročníku byli v okrese
nejlepšími a zajistili si postup do krajského kola. Thi Kim Khanh Nguyen (Alex) ze
sekundy obsadila pěkné 3. místo. V krajském kole obsadil Štěpán vynikající 2.
místo, jeho postup do celostátního kola
závisí na výsledcích v ostatních krajích.
Honza skončil na 8. místě a Izabela se bohužel krajského kola nemohla zúčastnit,
protože v době jeho konání byla na soustředění v USA.

Studenti čtou a píší noviny

Český jazyk

Ve zkratce

Jaromír Vacek z kvarty, po úspěchu
v okresním kole, obsadil v krajském kole
4. místo a postupuje do kola celostátního, přejeme hodně štěstí.

Biologie
David Kopr ze septimy obsadil v konkurenci 36 účastníků krajského kola krásné
9. místo a stal se úspěšným řešitelem.
Jeho úspěch je o to cennější, že soutěžil
v kategorii společně s maturanty. Cong
Thanh Nguyen (Tomáš) ze sexty obsadil
v krajském kole 17. místo z 35 účastníků.

Redakce MF DNES zahájila další pokračování projektu Studenti čtou a píší
noviny, do něhož se opět zapojili žáci
1. ročníku a sexty našeho gymnázia. Projekt začal 8. dubna tématem Energetika
a budoucnost Země, které v sobě zahrnuje také problematiku mimozemských
civilizací, dobrovolnictví či sportovního
marketingu. Hned první den se na stránkách jihočeské přílohy objevil článek
Dana Točíka, studenta sexty, věnovaný
současnému financování sportu. Akce
pokračuje až do 17. května.
yy 13. 3. proběhla přednáška o možnostech studia v zahraničí
yy 15. 3. se konala beseda 1. ročníku
a kvinty se zástupcem Policie ČR
yy 18. 3. se studenti 2. ročníku a sexty zúčastnili v Pelhřimově filmového festivalu „Jeden svět na školách“
yy 10. 4. vyrazilo 9 dobrovolníků na úklid
odpadků na Červeném Vrchu
yy 12. 4. proběhl již 14. ročník volejbalového turnaje smíšených dvojic
Mgr. Milan Točík

EKOLIKVIDACE VOZIDEL
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Pan Hečka, pan
Máca a já jsme v
osmdesátých letech
patřili mezi průkopníky závěsného létání na Dačicku a byli
jsme mezi těmi několika, kteří v roce 1996
zakládali nynější aeroklub. To opravdu
jen krátce a snad někdy v budoucnu se
k tomuto tématu vrátím.
Nutno podotknout, že letošní rok je pro
muzeum opravdu významný co se týká
exponátů. Návštěvníci se mají opravdu
na co těšit.
Vlastimil Kolomazník,
Letecké muzeum Viléma Götha Dačice

ŠATNÍK – DOMOVINKA DAČICE

informuje o stěhování na jinou adresu
Od 25. 4. 2013 bude zprovozněn sběr
ošacení v podnikatelském centru
Dačice – Antonínská (naproti kontaktnímu pracovišti úřadu práce Dačice).
Děkujeme za pochopení.

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

PÍSKOVÁNÍ – MOBILNÍ

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

železo, ocelové konstrukce, nákladní
automobily, kámen, beton, cihly.

Tel.: 776 694 194

Tel.: 777 326 863, e-mail: Info@lakoma.cz, www.lakoma.cz

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Vítězství v okresním kole fyzikální
olympiády

Sehrálo se 6 zápasů
a konečné pořadí? Na
první místě skončila
třída 7. A, druhá byla
7. B, na třetím místě
družstvo gymnázia
a čtvrtí skončili šesťáci. Všechna družstva
projevila bojovného
ducha a hrála s plným
nasazením až do konce zápasu. Role rozhodčího se opět ujal
náš bývalý žák Pavel
Chromý. Pískal spravedlivě a nekompromisně. Patří mu dík.
Mgr. M. Urbánková

Okresní kolo fyzikální olympiády, které se konalo na Gymnáziu V. Nováka
v Jindřichově Hradci 26. března 2013,
nám udělalo velkou radost. Na děleném
1. - 2. místě se totiž umístil náš žák Leoš
Hudínek z IX. B, který díky svému výkonu
postoupil do krajského kola. Leoš se na
soutěž pečlivě připravoval pod vedením
Mgr. Pavla Jandy (viz foto).

Úspěchy našich žáků v okresním
kole soutěže Mé toulky za zvěří
Ve výtvarné soutěži, které se zúčastnilo 14 MŠ a ZŠ z okresu J. Hradec, a do níž
bylo letos přihlášeno 450 výtvarných prací, se naši žáci neztratili.
Celkovou vítězkou 2. kategorie (žáci 6 až
8 let), do které bylo přihlášeno 128 výtvarných prací, se stala Alžběta Šedová z III. B.
Alžběta svůj výkres nazvala Hraboš polní.
Ve stejné kategorii se na 3. místě umístil
Matyáš Kadrnožka z II. A s výkresem Doktor lesa. Našim nejúspěšnějším výtvarníkem z řad nejstarších žáků (4. kategorie,
13 - 15 let) se stal Tomáš Šváb z VIII. B.

Šesťáci a sedmáci postupují do
krajského kola soutěže Eurorebus
Na základě dostatečného počtu bodů
získaných v rámci 18. ročníku soutěže
EUROREBUS postoupily dvě třídy naší školy do krajského kola této soutěže. Povedlo
se to žákům VI. A a VII. A, kteří pilně odpovídali na otázky v internetové soutěži.
Krajské kolo se koná na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích v pátek
26. dubna a každou třídu budou zastupovat tři reprezentanti.
Mgr. Bohumil Šuhaj

Matematický klokan
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí
Evropy. Dnes se již této soutěže účastní
na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících
ze 30 zemí. Pořadatelem Klokana v ČR je
Jednota českých matematiků a fyziků ve
spolupráci s Katedrou matematiky PdF
UP a Katedrou algebry a geometrie PřF
UP v Olomouci.
V letošním roce se do soutěže zapojilo celkem 171 žáků naší školy. Nejlepšími řešiteli se v jednotlivých kategoriích
stali: Vojtěch Kadrnoška z II. A (kategorie
Cvrček), Hana Straková z V. A (kategorie Klokánek), Jan Švec z VI. B (kategorie
Benjamín) a Martin Lebr z IX. A (kategorie
Kadet).

Okresní kolo
volejbalového
turnaje

Křest projektu Informace do škol
Ve středu 27. března se konal za přítomnosti představitelů města křest projektu,
který umožní žákům sledovat zprávy o
nejnovějším dění v Dačicích a jejich okolí.
K tomuto účelu budou sloužit dvě
velkoplošné obrazovky umístěné na
chodbách v pavilonu 1. a 2. stupně. Velkým plus tohoto projektu je skutečnost,
že budeme moci vkládat do vysílání na
těchto obrazovkách vlastní příspěvky ze
života naší školy.

V pátek 12. 4. se v
tělocvičně TJ Slovan
v Jindřichově Hradci
střetlo 5 dívčích družstev ze základních škol a víceletých gymnázií. Hrálo se stylem každé s každým na
dva sety. Naše družstvo ve složení Monika Antoňů, Adéla Ježková, Kateřina Jindrová, Tereza Kupcová, Veronika Račická,
Adéla Šebestová, Šárka Tříletá a Marika
Valenová obsadilo 3. místo.
Děkujeme děvčatům za výbornou reprezentaci školy v celé řadě soutěží, kdy
se jim podařilo nejednou zvítězit i nad
staršími volejbalistkami.
Mgr. Bohumil Havlík

Velikonoční přání v domě s pečovatelskou službou
Na „škaredou středu“ 27. 3. se vydali
žáci 3. třídy do dačického domu s pečovatelskou službou, aby krátkým programem popřáli zdejším seniorům k nastávajícím svátkům.
Mgr. Bohumil Havlík

Pohádkový den se Zdeňkem Troškou
V pátek 15. března jsme se zúčastnili
pohádkového dne se Zdeňkem Troškou.
Počasí moc nepřálo, trochu jsme vymrzli, ale zahřála nás fotografie s podpisem
Zdeňka Trošky a Veroniky Žilkové.

Florbalový turnaj mladších žáků
Ve středu 10. dubna odpoledne jsme
spolu s gymnáziem uspořádali florbalový
turnaj mladších žáků. Přihlásila se 4 družstva, 3 naše a 1 z gymnázia.

Dačický datel 2013
Je potěšitelné, že se do soutěže začínají
zapojovat i soutěžící z řad dospělých a také
studentů středních škol. Aby tyto výkony
mohly být zařazeny do výsledkové listiny,
je třeba nahlásit kontaktní údaje (jméno,
příjmení, bydliště, případně telefon) na
pizova@zsdacice.cz nebo tomandlova@
zsdacice.cz. Je možné také zatelefonovat
na číslo 384 420 431 (Ing. Kupcová).
Pro ty, kteří začali soutěžit už v únoru
a březnu, připomínáme, že si mohou na
http://hry.zav.cz/TopChart.aspx kontrolovat nejen své aktuální pořadí, ale také
to, jestli jejich výsledek ještě platí (maximální platnost je 3 měsíce). Těšíme se na
další pěkné výkony!
Mgr. Alena Pízová
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Co je nového na Základní škole Komenského
UČÍME SE A JDE NÁM TO
Zeměpisná olympiáda
V polovině března se uskutečnila okresní kola zeměpisné olympiády v J. Hradci.
Naši školu reprezentovali – J. Kohout,
V. Řezáč a T. Pospíchal. A vedli si opravdu
výborně. T. Pospíchal obsadil 2. místo a postoupil do kola krajského, kde dosáhl opět
vynikajícího výsledku – 3. místa. V. Řezáč
vybojoval krásné 3. místo a J. Kohout pěkné 4. místo. Všem blahopřejeme!

SPORTUJEME – RÁDI A ČASTO
Školní ročníkové turnaje
V rámci výuky Tělesné výchovy probíhají v naší škole třídní a ročníkové turnaje. Ve volejbalovém se nejvíce dařilo
smíšenému týmu dívek a chlapců z 9. A.
V soutěži nenašli přemožitele a s přehledem vyhráli. Druhé místo získala 8. A, třetí byla 9. B a čtvrtá 8. B. V úterý odehrály
svůj turnaj ve florbalu dívky z 2. stupně.
Na rozdíl od chlapců se tentokrát překvapení nekonalo. Týmy se na stupních
vítězů seřadily od 9. ročníku sestupně až
k 6. ročníku. Některé zápasy však přinesly
drama až do konce. Vrcholem bylo poslední utkání, v němž dívky z 8. ročníku
dokázaly vyrovnat zápas s 9. ročníkem
a jen jediný gól jim chyběl k celkovému
vítězství v turnaji. Nejlepší střelkyní byla
vyhlášena L. Nováková. Fotodokumentaci školních akcí můžete sledovat na našich stránkách www.zsdacice.eu.

Halový fotbal
Náš team letos tvořili jen dva žáci 7.
ročníku a devět ze 6. ročníku. Proto je
pro nás 2. místo mimořádným úspěchem
s velkým potenciálem. Do okresního
kola postoupily Slavonice, které vyhrály
všechny zápasy. Naši hráči porazili Studenou 4:2 a po boji těsně prohráli se
Slavonicemi 1:2 a se ZŠ B. Němcové 3:4.
Při shodě bodů jsme měli nejlepší skóre,
proto nám patří druhé místo. O branky
se v našem týmu podělili – P. Vejmělek
3 góly, V. Syrovátka také 3 góly, po jednom J. Németh a R. Tříletý.

Stolní tenis

Máte také rádi pohádky?

Starší žáci v okresním kole stolního
tenisu (viz foto) vybojovali vynikající
1. místo. Družstvo mladších zůstalo těsně za medailovými pozicemi. Drželi jsme
jim palce do krajského kola a vyplatilo
se - přivezli krásné 3. místo. Děkujeme
a gratulujeme k výbornému výsledku.
Poděkování patří samozřejmě také panu
Františku Stejskalovi za jejich přípravu.

V pátek se vypravili žáci naší školy
k městské radnici, aby se zúčastnili Pohádkového dopoledne se Zdeňkem Troškou.
Pohádkového krále doprovázela královna
Veronika Žilková s vílami, vodníky, čerty
i dobrým vojákem Švejkem. Děti se zapojily do houfu pohádkových bytostí, zúčastnily se předání ceny Jakub 2012 městu
Dačice a nenechaly si ujít možnost vlastnoručního podpisu pohádkového krále.

KULTURNÍ OKÉNKO

Velikonoční dílna

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 i v okresním kole.
Ve 3. kategorii jsme zabodovali na prvním (V. Vejmělková), třetím (T. Čejnová)
i pátém místě (B. Zabloudilová). Ve 4. kategorii jsme obsadili taktéž první (M. Hrčková) i třetí pozici (V. Bastlová). Všem autorům vítězných obrázků gratulujeme!!!

10. ročník

PROCHÁZKY POHÁDKOU
proběhne v sobotu 1. června
od 14 hodin v zámeckém parku.
Těšíme se na Vás!
ZŠ Komenského Dačice
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Sněhová nadílka za okny sice jaro moc
nepřipomínala, ale my se již připravovali na oslavy svátků jara. Velikonoce jsou
nejvýznamnější křesťanský svátek. Původně byly svátkem jara, později se staly
oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Již
tradičně se sešli na obou pracovištích naší
školy žáčci a jejich rodiče či prarodiče, aby
si vyrobili pomlázku, velikonoční dekoraci, ozdobili perníkové vajíčko, vyzkoušeli
si techniku voskování. Všichni jsme se
společně zastavili a strávili příjemné odpoledne. Velikonoční výzdobu na okna
vyráběly děti také v rámci školní družiny.
Svými výrobky potěšily pacienty následné péče LDN Nemocnice Dačice.

Příhody včelích medvídků
Ve středu 10. dubna nás pozvalo MěKS
na divadelní představení s názvem Příběhy včelích medvídků. Jejich dobrodružství ožívají uprostřed rozkvetlé louky, na
které se čmeláčci učí nejen létání a sběru
sladkého medového prášku, ale také odvaze k překonávání nástrah lučního světa. Veselé zpracování známého příběhu
se dětem 1. – 3. ročníku velice líbilo.
Ing. Eva Macků, ředitelka školy

www.dacice.cz

Aktuality ze ZŠ Neulingerova

Soutěž Třídíme odpady
Zdravé město Dačice pro Vás ve
spolupráci s firmou .A.S.A. Dačice,
která do soutěže věnovala popelnici,
přichystalo v měsíci dubnu v rámci
Dnů Země soutěž Třídíme odpady.
Losování probíhalo 20. 4. na zábavném odpoledni v MŠ Za Lávkami. Losovalo se ze všech došlých soutěžních lístků. Výhercem se stal pan Přikryl z Dačic.
Blahopřejeme!

Správné odpovědi:

Třeboňská růže 2013

Můj sněhulák

Ve středu 10. dubna 2013 se vítězové
školního kola soutěže ve zpěvu a recitaci zúčastnili „Třeboňské růže“ - pěvecké
a recitační soutěže v Třeboni. Ve veliké
konkurenci mnoha žáků ZŠ praktických
i ZŠ speciálních obstáli naši žáci na výbornou a svými skvělými výkony za hudebního doprovodu paní uč. Jitky Procházkové vybojovali celkem čtyři diplomy
s následujícím umístěním:
1. místo v sólovém zpěvu ZŠ speciálních
Miroslav Urbanec
2. místo v sólovém zpěvu ZŠ speciálních
Dominik Mundier
1. místo v recitaci ZŠ speciálních
Dominik Mundier
2. místo ve zpěvu DUO
Nikola Procházková a Jan Lacko
Žáci se vraceli z této soutěže plni nadšení z dosažených úspěchů, ke kterým
jim všichni blahopřejeme a zároveň děkujeme za příkladnou reprezentaci naší
školy.

V průběhu února a března probíhala
výtvarná soutěž pro děti I. stupně a SŠ
„Můj sněhulák“. Porotci v této soutěži byli
žáci školy, učitelé, asistenti, rodiče žáků …
A jak soutěž dopadla:
1. místo – Filip Zelinka
2. místo – Nikolka Jičínská
3. místo – Vojta Vybíral, Marcel Staněk

Školní akademie
Školní akademie proběhla ve středu 20.
března. Děti si pro své rodiče, prarodiče,
sourozence a kamarády připravily program složený z písní a básní. Překvapením na závěr bylo vystoupení známých
celebrit, jako jsou Ewa Farna, Helena Vondráčková nebo Karel Gott, v podání žáků
7. a 9. třídy.

Karneval v družině
Rok utekl jako voda a za námi je další
Karneval v družině. Letos jsme dlouho
čekali, než se mohl uskutečnit z důvodu
nemoci našich účinkujících. Ale výsledky
už máme.
O nápadité masky nebyla nouze, a tak
nakonec vyhrála 1. místo Kostra - Milan
Lojka. V kategorii Tanečník vyhrál 1. místo Dominik Mundier. Moc jsme si to užili
a za rok se těšíme zas.

Světový den autismu
V úterý po velikonocích jsme si společně připomněli, co znamená datum
2. dubna. Je to Světový den autismu.
Dětí s poruchou autistického spektra se
ročně narodí 100, život autistů a jejich
rodin není jednoduchý, a proto my všichni ostatní vyjadřujeme svoji solidaritu
s nimi právě v tento den a modrou barvou, která znamená světlo pro autisty.
Kolektiv učitelů
Základní školy Neulingerova

1. Kdo v Dačicích zajišťuje kompletní
služby v oblasti odpadového hospodářství? .A.S.A. Dačice
2. Víte, kolik je v Dačicích a místních částech stanovišť s popelnicemi pro tříděný odpad? 123
3. Jakou barvu má sběrná nádoba
na bioodpad? hnědou
4. Co nepatří do bioodpadu? zbytky jídel
5. Papír může projít recyklací: 6 - 7 krát
6. Doba rozkladu igelitové tašky je:
20 - 30 let
7. Kolik % materiálu lze využít znovu
z každého elektrospotřebiče? až 80 %
8. Doba rozkladu filtru od cigarety je:
10 - 20 let
9. Recyklace skla je možná: nekonečně
10.Kolik kg odpadu vyprodukuje za rok
průměrně každý Čech? 230 kg
11. České domácnosti dostanou ročně do
svých schránek: až 4 miliardy letáků
12.Kolik PET lahví je zapotřebí k výrobě
jedné fleecové mikiny? 50

Svaz tělesně postižených Dačice
Vás zve na tyto akce
yy květen - 1. polovina měsíce - jarní procházka po kaskádě rybníků u Valtínova
(pro zdatné výstup na rozhlednu)
yy 4. 5. - zájezd do Nových Hradů
a Terčina údolí
yy 22. 6. - odpolední čaje
yy červenec - divadelní představení
na zámku
yy 24. 8. - Zahrada Vysočiny - Žirovnice
yy 21. 9. - rehabilitační pobyt - Janské
Lázně
yy 12. 10. - bramborové odpolední čaje
yy 24. 10. - zájezd do Jindřichova Hradce
(Krýzovy jesličky a světelná fontána)
yy 9. 11. - odpolední čaje
yy 7. 12. - Mikulášské odpolední čaje
s nadílkou
yy 19. 12. - výlet do Třeště (betlémy)
Kontakt: p. Stejskal - tel. 722 689 768
pí Řezáčová - tel. 728 019 113
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Krajské kolo soutěže Finanční gramotnost
Družstvo SŠTO v Dačicích – studentky oboru EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ve
složení Iveta Karpíšková, Klára Andělová a Pavla Zajíčková - obsadilo krásné
třetí místo v krajském kole celostátní soutěže FINANČNÍ GRAMOTNOST.
Soutěž vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR a je realizována společností COFET, a. s. pod odborným dohledem Asociace finanční a občanské gramotnosti, o. s.
Do školních kol 4. ročníku se přihlásilo
804 škol, soutěžilo 48 610 žáků, první tři
žáci ze školního kola postupují do okresního kola soutěže a vítěz okresního kola
se účastní krajského kola.

Malá ochutnávka ze soutěžních
testů soutěže Finanční gramotnost:
1. Reklamace musí být vyřízena ode
dne podání do:
a) 23 dnů
b) 30 dnů
c) 13 dnů
d) do 60 dnů
2. Jestliže si zřídím v bance devizový
účet, musí být veden:
a) v eurech, dolarech, popř. v jiných
cizích měnách

b) pouze v dolarech
c) pouze v české měně
d) pouze v eurech
3. Při úhradové formě placení prostřednictvím banky dává příkaz
k provedení platby:
a) příjemce peněz b) klient
c) banka plátce d) banka příjemce
4. Procentuální vyjádření části z uložené nebo půjčené částky, kterou od
banky obdržíme nebo bance zaplatíme, nazýváme:
a) úrokem
b) úrok. mírou (sazbou)
c) vkladem
d) roční procent. sazbou nákladů (RPSN)
5. Která z úrokových sazeb je nejdražší?
a) 10 % p.a.
b) 2 % p.m.
c) 3,5 % p.s.
d) 2,5 % p.q.
Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4b, 5b
Ing. Milena Dvořáková, SŠTO Dačice

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
pátek 17. května 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 Perličky, 1 - 6 týdnů, 90 - 140 Kč
yy Krůty, 6 - 8 týdnů, 260 - 300 Kč
yy Kalimera (selské brojlerové kuře), 2 - 3 týdny, 90 - 100 Kč
yy Brojlerová kuřata, 30 Kč
!!! AKCE - při objednání 10 ks jakékoliv drůbeže
10 brojlerových kuřat ZDARMA !!!
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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Rozšíření služeb
Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí, o. s. už více než
20 let poskytuje odbornou a bezplatnou pomoc obětem kriminality
v ČR bez rozdílu věku, pohlaví a druhu trestného činu.
Obětem je k dispozici nonstop linka
telefonické krizové pomoci a poradny
v devíti krajích republiky. Podrobněji
na www.bkb.cz. Nyní BKB rozšiřuje tyto
služby o novou formu, kterou je „pomoc zvlášť zranitelným obětem“. V rámci
projektu „Kruh pomoci“ podpořeného
z prostředků Evropského sociálního fondu je poskytována bezplatná a odborná
pomoc obětem mimořádně zasaženým
trestným činem. O rozsahu traumatizace
oběti rozhodují druh a průběh trestného
činu, osobní kondice oběti v době činu,
reakce osob a institucí na čin a jejich chování k oběti. Oběti extrémně zasažené
trestným činem potřebují odpovídající
podporu a pomoc, na kterou však nejsou
schopny aktivně dosáhnout nebo si o ni
samy požádat. Dopad trestného činu na
oběť je vždy individuální záležitostí.
Pomoc lze organizovat prostřednictvím:
33 nonstop linky 257 317 110
33 e-mailu: ksp.cbudejovice@bkb.cz
33 mobilu: 734 479 644 v pracovní dny
8:00 - 16:00 h
Bc. Lenka Suková,
klíčový sociální pracovník

KOUPÍM
pole, lesy, pastviny

Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel. 602 445 344

www.dacice.cz

Dačické muzeum má narozeniny. Kolikáté? Již stodvacáté.
... pokračování z č. 4/2013. Již v roce 1895 se však ukázalo, že Národopisný odbor prožívá krizi. Prvotní nadšení sběratelů ochladlo a nakonec se přistoupilo 6. srpna 1898 k likvidaci veškerého spolkového majetku. Ze situace vyplynulo,
že Národopisný odbor už není schopen plnit svou funkci, kterou zřejmě považoval za ukončenou sebráním materiálu
a obesláním výstavy v Praze a položením základů k muzeu. Proto byl vyzván Knihovní spolek v Dačicích, aby se věnoval
i činnosti muzejní s tím, že by přibral ještě jednoho jednatele, dva muzejní kustody a jednoho člena městského zastupitelstva.
Fondy měly být vedeny dva – fond Knihovního spolku a fond muzejní. Knihovní spolek měl
převzít také všechno zařízení i finanční
hotovost. Do budoucna mělo být muzeum zabezpečeno tím, že by se starosta
města postaral o to, aby v domě Městské
spořitelny byla muzeu navždy bezplatně
propůjčena místnost. Bylo dále požadováno, aby starosta města byl vždy členem
výboru Knihovního a muzejního spolku.
Všechny tyto podmínky byly přijaty, a tak
mohlo být muzeum předáno novému
majiteli. Stalo se tak na mimořádné valné
hromadě „Spolku pro zakládání lidových
knihoven v Dačicích“ 21. srpna 1898.
Knihovní a muzejní spolek v Dačicích
řídil činnost muzea v letech 1898 až 1949.
(V roce 1901 měl spolek 11 členů zakládajících, 49 činných, 77 přispívajících, celkem 137). Práci muzejních kustodů vykonávali v r. 1902 Stanislav Elster a Jaroslav
Liška, který nakonec vykonával funkci
kustoda muzea až do druhé světové válMuzeum bylo umístěno v roce 1958 do začaly připravovat výstavy výtvarného
ky. Po celou dobu 1. poloviny 20. století bývalého františkánského kláštera v Dači- i muzejního zaměření. 27. srpna 1961 byly
bojovalo muzeum s nedostatkem prostor cích, kde byly zřízeny prozatímní expo- v klášteře slavnostně otevřeny expozice
a vlastním zázemím pro uložení a zpří- zice ve čtyřech místnostech v přízemí. ve 14 místnostech. Z toho v osmi sálech
stupnění sbírek vůbec. Dočasně byly Jednalo se o síň města Dačic, kde byly vy- prvního patra byla instalována galerijní
sbírky uloženy v jedné místnosti obec- staveny ukázky městských listin, starých expozice a v šesti místnostech v přízemí
né školy a poté opět navráceny do třech tisků, středověkých mincí, zlomků stře- kláštera byla otevřena historická expozimístností radnice.
dověké keramiky a starých pohledů na ce. Muzeum získalo poprvé ve své historii
Městské muzeum bylo nakonec opět město. Síň 16. století připomínala rozkvět důstojné zázemí pro sbírky. V roce 1972
otevřeno až v r. 1939 v prostorách Starého města a jeho okolí v době předbělohor- bylo dačické muzeum vyhodnoceno jako
zámku, kde bylo umístěno nalevo od hlav- ské, za doby české renesance a za Krajířů nejlepší městské muzeum v Jihočeském
ního vchodu v místech dnešní obřadní z Krajku. Síň doby pobělohorské zachyco- kraji.
síně. Potom se opět několikrát stěhovalo vala ukázky řemesel, tisků, keramiky a doV letech 1975 - 1984 byl ředitelem daa bylo umístěno i na Novém zámku. Po kumentární dobové obrazy. Národopisné čického muzea PaedDr. Bohuslav Vašek,
skončení činnosti Knihovního a muzejní- oddělení expozice představovalo staré který pokračoval v dobudování expozic
ho spolku bylo muzeum organizačně spo- nářadí, malovaný nábytek, malby na skle a rozšiřování sbírkového fondu muzea,
jeno s okresním archivem od roku 1949 a lidovou keramiku. Již tehdy byla věno- v rekonstrukci a opravách objektu a zároaž do 1. 9. 1958, kdy bylo místo správce vána pozornost dačické rafinerii, která veň navázal spolupráci s dalšími kulturmuzea samostatně obsazeno dr. Jiřím Ba- začala poprvé na světě vyrábět kostkový ními organizacemi ve městě. Dal podnět
borovským. Ten je převzal od dosavadní- cukr. Okresní obrazárna vlastnila tehdy k založení programu „Dačického kulturního správce městského muzea a okresního sbírku barokních obrazů ze zámku Řeči- ho léta“, na kterém se podílelo muzeum,
archiváře dr. Františka Křížka. Usnesením ce a dále obrazy získané ze soukromých knihovna a kulturní středisko ve městě.
rady ONV v Dačicích ze dne 28. listopa- sbírek. Okresní vlastivědné muzeum bylo V letech 1976 - 90 byly v prostorách klášdu 1958 bylo bývalé městské muzeum oficiálně otevřeno 1. května 1959.
tera otevřeny další expozice, jejichž celPo zrušení dačického okresu v roce ková plocha byla 850 m2, byly upraveny
převzato do správy Okresního národního
výboru v Dačicích a jeho působnost byla 1960 převzalo původně spolkové mu- depozitáře pro narůstající sbírkový fond
na krátkou dobu (do roku 1960), rozšířena zeum do své správy opět město a 1. června muzea a galerie. Od roku 1985 je ředitelna celý bývalý Dačický okres. V této době 1960 se stal novým ředitelem muzea PhDr. kou muzea Marie Kučerová.
se dokonce stala muzea ve Slavonicích František Křížek. S jeho nástupem začala
Pokračování příště ...
a v Jemnici pobočkami Okresního vlasti- zároveň intenzivní činnost Městského
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
muzea a galerie v Dačicích. V muzeu se
vědného muzea v Dačicích.
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1893 – 2013: 120 let veřejné knihovny v Dačicích

Informace z Městské knihovny Dačice
Středa 29. 5. – 17 h
Písničky z pohádek a filmů
zpívá L. Hrdlička
Zveme rodiče s dětmi do knihovny na
písničky z pohádek v podání kytaristy Luboše Hrdličky, jednoho ze zakladatelů skupiny Nezmaři. Jádro těchto písniček tvoří
známé kousky od pánů Svěráka a Uhlíře, či
Jarka Nohavici a muzikant zapojuje i děti,
můžou si vyzkoušet pocity zpěváka/zpěvačky na jevišti. Ukončení projektu Celé
Česko čte dětem. Vstupné dobrovolné.

Soutěž – Knihovna v noci
do 15. 5., losování 22. 5.
Naše knihovna vyhlašuje S O U T Ě Ž:
Jak vypadá naše knihovna v noci? Děje
se v ní něco? Chtěli byste v ní v noci být?
Zpracování tématu je naprosto volné
a můžete napsat příběh (2 strany formátu
A4), nakreslit komiks, namalovat obrázek
(formát A4 nebo A3), udělat koláž. Práce
přijímáme u paní knihovnice do 15. 5.
K práci přidejte svoje jméno, adresu
a kontakt. Vyhlášení výsledků: 22. 5. 2013.
Tři výherci obdrží pěkné odměny. Soutěž
vypisujeme ke 120. výročí založení naší
veřejné knihovny a 145. výročí založení
nejstaršího kulturního spolku v Dačicích
- Čtenářského spolku Dyje.

DEN PRO KNIHOVNU – středa 26. 6.
Hlavní část oslav ke 120. výročí založení
knihovny proběhne právě tento den, takže si jej rezervujte v kalendáři a připravte
si knížku, se kterou se zúčastníte happeningu v 10 hodin – CO NEJVĚTŠÍ POČET
LIDÍ S KNÍŽKOU V RUCE NA NÁMĚSTÍ
(v parku Pod Lipkami), po celý den budou
hrát v parku Pod Lipkami mládežnické
kapely pana učitele Mochara a představí
se dětské divadelní soubory z Dačic. Podrobný program najdete v příštím čísle.

Ohlédnutí za Březnem
Měsícem čtenářů
Během března navštívilo knihovnu fyzicky i virtuálně 3.012 návštěvníků, čtenáři si půjčili 6.408 knih a periodik, během
Dne otevřených dveří využilo 8 nových
čtenářů možnost zaregistrovat se zdarma. Uskutečnilo se 11 akcí (besedy o knížkách pro děti, setkání se spisovatelkou
Ivonou Březinovou, přednáška o současné literatuře pro děti, recitační soutěže
dětí ze ZŠ v Bratrské ulici a dětí ze ZŠ
Budíškovice, zeměpisné a přírodovědné
přednášky, pokračoval letní semestr Virtuální univerzity třetího věku). Představili jsme nové služby: tematické kufříky
v dětském oddělení, moderní knihovní
online katalog Carmen a možnost zapůjčení ČTEČKY E-KNIH Kindle Paperwhite.
Podrobné informace najdete na adrese
www.mkdac.cz.

Letošní Noc s Andersenem v městské knihovně
Noc s Andersenem
jsme letos v
knihovně
pojali jako
odměnu pro
děti ze druhých tříd základní školy
v Bratrské ul.
(ZŠ Komenského), které učí paní učitelky
Jitka Bulantová a Hana Zemanová. S oběma kantorkami máme výbornou spolupráci a děti ve druhé třídě jsou zrovna ve
věku, kdy se často rozhoduje, zda z nich
vyrostou čtenáři. Celkem se přihlásilo 27
dětí, jeden klučík onemocněl, takže nám
rodiče předali v pátek 5. dubna celkem 26
svých ratolestí.

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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Noc měla tentokrát čtyři části. Kromě
povídání o pohádkáři Hansu Christianovi
Andersenovi, který nás dokonce osobně navštívil a čtení jeho pohádek, jsme
si hlavně četli, hráli a soutěžili. Tématem
hry a zároveň soutěže o POKLAD ukrytý ve sklepě knihovny (dnes už to mohu
říci) byly jednak otázky k historii města
a knihovny, jednak děti předvedly, jak
znají pohádky. Po nalezení a rozdělení
pokladu jsme napsali pohlednice k Noci
s Andersenem spisovatelkám a spisovatelům knížek pro děti a paní ředitelce ZŠ
v Komenského ulici a poté se již děti pustily
do koláží, co se asi děje v knihovně v noci,
když tu zůstanou pouze knížky a všechny
příběhy, pohádky a horory v nich ukryté ...
Chtěla bych velice poděkovat pomocnicím - paní učitelce Jitce Bulantové
a paní ředitelce ZŠ v Budíškovicích paní
Švarcové, kolegyni Štěpánce Krebsové,
Andersenovi - panu Karlu Kubátovi z DS
Tyl a režisérovi ze školní televize gymnázia Vítu Kučerovi.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

VĚTRÁNÍ KOSTELA
Mladé hlasy ve starých zdech
Pod tímto mottem se uskuteční
v neděli 12. května od 14:30 h v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích další větrání kostela. Pěvecký sbor VIVA LA BELLA
Základní umělecké školy ze Slavonic
vedený jeho sbormistrem Vlastimilem
Burkartem rozezní lidéřovický kostel
písněmi ze svého repertoáru, které budou doplněny příhodným slovem.
Všechny zvou účinkující a P. Gorazd

www.dacice.cz

Valná hromada TJ Centropen Dačice hodnotila
sportovní činnost oddílů
Na čtvrtek 21. března 2013 byla svolána Valná hromada Tělovýchovné jednoty Centropen Dačice, kde na kuželně
volení zástupci jednotlivých oddílů slyšeli výroční zprávu TJ za rok 2012. Předseda TJ se ve své zprávě zaměřil hlavně
na sportovní úspěchy jednotlivých družstev, pochválil zejména kuželkáře a florbalisty, kteří se snad udrží v 1. a 2. lize,
dobrou propagaci města zajišťují suverénní dorostenci v KP a družstvo mužů ve středu krajské tabulky.
Potěšující je
zejména mírný
nárůst členské
základny mládeže, od které
je i závislá podpora
sportu
městem. Tato
podpora byla
v minulém roce nevídaná, formou grantu
a daru jsme od města obdrželi více než
1 milion korun. Podařilo se tím dokončení
rekonstrukce šaten volejbalu a tenisu, pokud budou peníze na vybavení, mohla by
se tato budova od června využívat jako
noclehárna pro nenáročné turisty. Na fotbalovém stadionu město rekonstruovalo
byt, byla vyměněna okna a opravena fasáda. Zbývá budovu zateplit. Fotbalové
hřiště je oddílem bezplatně využíváno,
což je rovněž pro TJ nebývalá úspora. Za

tuto pomoc a dobrou spolupráci s městem bylo ve zprávě poděkováno.
Pro rok 2013 ve svém usnesení kromě
zajištění soutěží a činnosti oddílů je na
prvním místě generální oprava drah na
kuželně za téměř 500 000 Kč. Po 12 letech provozu končí licence a dráhy jsou
v takovém stavu, že bez opravy bychom
zde nemohli hrát ligy. O pomoc bylo
požádáno i město z peněz z loterijní
činnosti, které od Fortuny na podporu
sportu ročně město dostává. Loni se nám
s pomocí grantu od kuželkářského svazu
podařilo za téměř 100 000 Kč opravit náběhy drah, na GO vlastních drah TJ zkrátka nemá a ani kuželkářský svaz těmito
velkými penězi nedisponuje. Grant na
údržbu z Jihočeského kraje není možný,
úspěšně jsme loni obdrželi 160 000 Kč
z kraje na rekonstrukci šaten a další grant
je možný až za 3 roky.

Byla zmíněna i otázka nové sportovní
haly, o kterou tak usilujeme. Chceme, aby
i dačický divák viděl skvělý druholigový
dačický tým na vlastním hřišti.
V diskuzi vystoupil pan starosta Ing.
Štěpán a hodnotil dobrou spolupráci
a reprezentaci města, za Centropen a. s.
ve svém diskusním příspěvku technický
ředitel Ing. Maršán slíbil další podporu
hlavního sponzora a poděkoval za dobrou propagaci firmy. Na závěr zhodnotil
celkově činnost ČSTV předseda OS ČSTV
p. Jindra Švec. Zatím se nepodařilo tělovýchovu zejména po stránce finanční
stabilizovat.
Valná hromada byla s optimismem do
dalšího roku, s kvalitním občerstvením
a přijetím kvalitního usnesení před 21.
hodinou ukončena.
Vladislav Říha,
předseda TJ Centropen Dačice
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko
2. května, čtvrtek, 19:00 h, sál MěKS
N E Z M A Ř I - 35 let na cestách
Unikátní koncert k výročí legendární
kapely. Vstupné 100 Kč v předprodeji,
130 Kč na místě. Předprodej MěKS, infocentrum, Knihkupectví L. Hejla.
18. května, sobota, 17:00 h, sál MěKS
VEČER MELODIÍ VLADIMÍRA FUKY
Hraje Telčská dechovka. Vstupné 50 Kč.
Předprodej vstupenek MěKS, IC Dačice.
25. května, sobota, 21:00 h, sál MěKS
LOS PERDIDOS + CHAOTIC
Punk/Ska/Reggae/Dance hall. Vstupné
80 Kč v předprodeji, 100 Kč na místě.
Předprodej MěKS, IC, Knihkupectví L. Hejla.
31. května, pátek, 18:00 h, sál MěKS
MOTÝLI S KVÍTKEM
Koncert k 15. výročí pěveckého sboru ZUŠ
Dačice. Předprodej vstupenek na MěKS
a IC. Vstupné 80 Kč dospělí, 40 Kč děti.

3D Kino Dačice
3. května, pátek, 19:00 h
MARTIN A VENUŠE - komedie, 2D
105 min., česky, vstupné 100 Kč
4. května, sobota, 19:00 h
ANNA KARENINA - rom. drama, 2D
130 min., české titulky, vstupné 80 Kč

15. května, středa, 19:00 h
BEZ DOTEKU - psycholog. drama, 2D
72 min., česky, vstupné 70 Kč
17. května, pátek, 19:00 h
JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY, 2D
Komedie zčásti natáčená v Dačicích!
97 min., česky, vstupné 70 Kč
18. května, sobota, 10:00 h, animovaný
SAMMYHO DOBRODRUŽSTVÍ 2, 3D
92 min., český dabing, vstupné 110 Kč
22. května, středa, 10:00 h
LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL - rom. komedie, 2D
102 min., česky, vstupné 50 Kč
26. května, neděle, 19:00 h
BABOVŘESKY - komedie Z. Trošky, 2D
120 min., česky, vstupné 120 Kč
29. května, středa, 19:00 h
CARMEN - exkl. záznam muzikálu, 2D
126 min., česky, vstupné 80 Kč
31. května, pátek, 19:00 h, sci-fi
HOBIT: NEOČEKÁVANÁ CESTA, 3D
164 min., český dabing, vstupné 70 Kč
Více informací a on-line rezervace
možné na www.kinodacice.cz

Městské muzeum a galerie

10. května, pátek, 19:00 h
VE STÍNU - detektivka, 2D
105 min., česky, vstupné 70 Kč

V květnu otevřeno denně kromě pondělí
9 - 12, 13 - 16 h, od června prodloužená
otevírací doba do 17:00 h.
Do 26. května, výstava
OBRAZY, KRESBY - Jan Dočekal, Miloslav Čevela - výtvarníci z Třebíče

11. května, sobota, 19:00 h
SCARY MOVIE 5 - komedie, 2D
108 min., české titulky, vstupné 100 Kč

19. května, neděle, vstup volný
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MMaG
k Mezinárodnímu dni muzeí
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Od 1. června do 31. srpna, výstavní
chodba muzea
JAROSLAV ROD
S objektivem na toulkách přírodou
Výstava u příležitosti 70. narozenin dačického rodáka, znalce v oblasti rostlinolékařství a vášnivého fotografa
Do 16. června
BAREVNÁ PALETA - práce absolventů
výtvarného oboru ZUŠ Dačice
Slavnostní zahájení v neděli 2. června
v 15:00 h
19. května, neděle
Spolek přátel muzea v Dačicích
VLASTIVĚDNÁ VYCHÁZKA A VÝLET
VLÁČKEM: Slavonicko - nejen po stopách staré železnice
Ze Slavonic do Rakouska, odtud do Maříže a zpět do Slavonic (trasa cca 10 km),
OP s sebou!!! Odjezd z vlakového nádraží v Dačicích v 9:25 h. Návrat do Dačic
v 15:30 h.
8. června, sobota, 19:00 h
VIII. DAČICKÁ MUZEJNÍ NOC
ve znamení oslav 120 let dačického muzea a 170. výročí výroby první kostky cukru na světě. Prohlídky s DS Tyl od 20:00 h.
Možnost rezervace vstupenek na telefonu 384 422 493 nebo 722 012 146, e-mail:
muzeum@muzeumdacice.cz

Dačice - město,
kam chodím do školky
vystoupení dětí
k výročí města
středa 15. 5.
čtvrtek 16. 5.
v MěKS v Dačicích, vždy od 16:00 h

www.dacice.cz

Sportovní okénko
TJ Centropen

Turnaj OP žákovských
družstev ve volejbale
24. března se uskutečnil v Jindřichově Hradci první turnaj okresního přeboru žákovských družstev ve volejbalu.
Turnaje se zúčastnila rovněž družstva TJ Centropen Dačice.

Oddíl kuželek: 3. 5. - 11. 5. 2013, 16:00 - 21:00 h
yy Turnaj I. Kopečka - manželské páry 26. ročník
yy Turnaj J. Kadrnožky - smíšené dvojice 18. ročník
Startovné pro dvojici 200 Kč, bližší informace na kuželně.
Turnaje jsou součástí oslav výročí 830 let Města Dačice
a 170 let vynálezu první kostky cukru na světě.

Oddíl fotbalu:

Starší žákyně s trenéry
V „minivolejbalu“ (družstvo tvoří 3 hráčky) se v kategorii
mladších žákyň přihlásila 2 družstva, v kategorii starších žákyň
3 družstva, celkem soutěžilo v obou kategoriích 9 družstev. Další částí přeboru je klasický „šestkový volejbal“, kterého se v kategorii mladších žákyň zúčastnilo 1 družstvo a v kategorii starších
žákyň 2 družstva. Celkem se do šestkového volejbalu přihlásilo
5 družstev. Umístění našich žákyní v turnaji bylo odpovídající
jejich současné výkonosti. Další turnaj se uskuteční 20. dubna
v tělocvičně ZŠ B. Němcové v Dačicích.
M. Novák, předseda oddílu

BRANOU PODYJÍ - Pojďte s námi do přírody
Oddíl SPV při TJ Centropen Dačice pořádá 25. května
2013 již 24. ročník turistické akce BRANOU PODYJÍ na kole
i pěšky. Vychází se od sokolovny v Dačicích.
Trasy pěší:
yy 10 km - 9:00 až 14:00 h
yy 15 km - nejpozději 0,5 hodiny před odjezdem vlaku
(odjezd vlaku 9:25 a 11:39 h z nádraží ČD, směr Slavonice)
yy 25 km - 7:00 až 9:00 h
yy 35 km - nejpozději 0,5 hodiny před odjezdem vlaku
(odjezd vlaku 9:25 h z nádraží ČD, směr Slavonice)
yy 50 km - 6:00 až 7:00 h
Trasy cyklo:
yy 31 - 56 km - odjezd průběžně od 9:00 h
Zvláštní trasa pro děti:
yy 7 km - společný odchod, doprovod zajištěn, buřty s sebou
Startovné: děti do 6ti let 10 Kč, dospělí 30 Kč
Cílem je Sokolovna Dačice do 17:00 h. Pro účastníky
je připraven suvenýr. Srdečně zvou pořadatelé.

Datum
1. 5.
8. 5.
12. 5.
25. 5.
11.5.
25. 5.
5. 5.
19. 5.

Čas
11:00
17:00
15:00
15:00
10:00
10:00
9:30
9:30

Kategorie
KP muži
KP muži
KP muži
KP muži
KP dorost
KP dorost
žáci
žáci

Družstva
Dačice - Čkyně
Dačice - Písek B
Dačice - Dražice
Dačice - Třeboň
Dačice - Týn nad Vltavou
Dačice - Planá nad Lužnicí
Dačice - Věrtovy
Dačice - Veselí nad Lužnicí

Oddíl volejbalu:
yy 16. 5. od 17:30 h, KP ženy: Dačice - Slovan Č. Budějovice
yy 29. 5. od 17:30 h, KP ženy: Dačice - Sokol Lišov

Oddíl florbalu:
3. - 5. 5. - Florbalový turnaj k výročí 830 let Města Dačice
Zápasy se budou konat v hale SŠTO a v nové městské hale.

Oddíl tenisu:
yy
yy
yy
yy

8. 5. od 9:00 h, divize: Dačice A - Velečin
25. 5. od 9:00 h, divize: Dačice A - Strakonice
4. 5. od 9:00 h, KP: Dačice B - Ostrovec
11. 5. od 9:00 h, KP: Dačice B - Český Krumlov
Výbor TJ Centropen Dačice

REFINANCUJEME VAŠE
PŮJČKY, ÚVĚRY, HYPOTÉKY
FLOAT již od 2,2 %
FIX od 2,89 % (3-letý fix)
33 Poskytujeme refinancování bez dokladování příjmů
33 Odhad nemovitosti platí banka

Š E T Ř Í M E VA Š E P E N Í Z E
Kontakt: Ing. František Burian, finanční poradce, tel. 602 493 770
Kancelář: Göthova 66, 380 01 Dačice (Autodíly Tomex)

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
IČ 00246476
Náklad: 3100 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Předseda redakční rady: Ing. Karel Macků,
tajemník MěÚ Dačice

Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 5/2013, ročník druhý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/bulletin-tv/

19

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 5/2013

NOC KOSTELŮ
V pátek 24. května poprvé v Dačicích!

VV

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před osmi lety ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první
Noc kostelů – „Lange Nacht der Kirchen“. Akce se rozšířila do dalších evropských zemí a v letošním
roce se do ní zapojí i v České republice více jak 1000 kostelů a modliteben.
Město Dačice ve spolupráci s Římskokatolickou církví Dačice srdečně zve všechny lidi dobré vůle
ke společnému setkání a k objevování krásy výtvarných a architektonických pokladů města.
Kostely nemají jen náboženský význam, ale jsou nedílnou součástí historie všech obcí a měst
a důležitým prvkem jejich společenského života a kulturních hodnot.
V atmosféře, kterou Noc kostelů vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím rozhovoru, hudby, umění, zážitku, … Na dačickém programu Noci kostelů představí svůj řád
a život za klášterními zdmi sestry z komunity bosých karmelitek, pan farář pohovoří o zajímavostech
kostela sv. Vavřince. Kastelán dačického zámku má připravený příspěvek o vztahu Dalbergů k církvi.
V obou kostelech pak zazní hudební doprovod, o který se postarají zpěváci Kvítku, Blanka Novotná
a Richard a Ivana Šedovi.

Kostel sv. Antonína, Dačice
19:00 h Uvedení do Noci kostelů
19:10 h Kostel v průběhu staletí
- o historii kostela a jeho interiéru
19:30 h Duchovní hudba 17. - 18. století
- účinkují: Ivana a Richard Šedovi, Blanka Novotná
19:50 h Co se děje v kostele a kdo se tam schází ...
20:10 h Duchovní hudba v podání pěv. sboru Kvítek Dačice
20:30 h Co o nich víte? Představí se komunita bosých karmelitek
20:50 h Varhanní skladba Offertorium od M.-A. Charpentiera
Pauza na přesun do boční kaple
21:00 h Komentovaná prohlídka boční kaple Matky Boží
21:05 h Modlitba kompletáře v boční kapli, možnost prohlídky
kostela do 22:00 h

Kostel sv. Vavřince
21:00 h
21:05 h
21:10 h
21:30 h
22:00 h
22:30 h
23:00 h
23:30 h

Varhany, preludium
Přivítání
Historie kostela, různé přestavby
Kastelán dačického zámku, p. Mikeš, hovoří o vztahu šlechty ke kostelu
Malý varhanní koncert: Blanka Novotná, Richard a Ivana Šedovi
Ukázka bohoslužebného oblečení
Kostelní půda a zvony, noční zvonění
Kdo se chce s námi pomodlit

Jednotlivé časy programu jsou přibližné. Přejeme všem hezký kulturní zážitek!
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Světlo na konci haly
Otázka zajištění sportu v Dačicích byla a stále je předmětem různých jednání a polemik. Jako poslední vyvstala otázka vybudování městské haly - jako multifunkčního zařízení. Prvotní impulz vzešel od našich floorballistů. Je jistě skvělé,
že se mladí dokázali nadchnout pro nový sport a zlákat a předat nadšení i dětem, ze kterých třeba vyroste další generace sportovců.

Prvotní emoce a řešení byly typu „stavět, či nikoliv halu namísto domu s pečovatelskou službou„. Toto jsem zásadně odmítl, protože zajištění péče o naše seniory beru jako klíčovou.
Jsem člověk dohody a hledání řešení. Prvním krokem bylo vytipování vhodné haly, která by odpovídala požadavkům tohoto
sportu. Ze všech krytých hal co ve městě jsou, byly všechny vyloučeny jako rozměrově nevyhovující. Jako jediná o které bylo
možné se bavit a uvažovat, byla hala v areálu SŠTO. Proto jsem
zorganizoval jednání. To probíhalo za účasti kompetentních lidí
z floorballové asociace ČR, zástupců místního floorballu, zástupců SŠTO Dačice vč. ředitele školy a člena rady města (Ing.
R. Tůma).
Jednání bylo věcné a přínosné. Na začátku při diskuzi
o vhodnosti haly a dalšího příslušenství vyšlo najevo, že se
bavíme o stavbě v řádu desítek miliónů korun, nikoliv původně
uváděných 12 mil. Je to z důvodu zázemí hráčů, pohodlí pro diváky, bezpečnostních pravidel atd. To je stavba, která je mimo
možnosti rozpočtu města. Kdo tvrdí opak, potom neví o čem
se baví, nebo slibuje nesplnitelné. Jako možné řešení se jeví
využití dotačních prostředků v dalším programovacím období.
Každopádně kdo pracuje s dotacemi ví, že v případě dotací

je výsledek vždy nejistý. Po přeměření haly SŠTO bylo možné
konstatovat, že po stavebních úpravách je daný prostor použitelný. Vhodnou stavební úpravou lze získat dostatečně velký
prostor pro zápasy, včetně tribuny pro diváky s kapacitou odhadem cca 250 - 300 diváků. Velkým bonusem tohoto řešení
je dostupná finanční náročnost. Je přeci jiné stávající halu stavebně upravit, než zcela novou budovat úplně od začátku. Zde
patří velký dík řediteli školy Ing. P. Kopačkovi, za jeho ochotu
k jednání. Budovy SŠTO Dačice jsou v majetku Jihočeského kraje
a primárně jsou, včetně haly, určeny pro výuku studentů.
Již při tomto jednání došlo k pozitivnímu výsledku. Tam kde
to bude rozvrh a využití haly umožňovat, budou zde moci naši
floorballisté trénovat. Je to pouze o včasném domluvení termínů
tréninků a respektování pravidel užívání.
Věřím že navrženou možnost řešení představitelé floorballistů,
potažmo TJ Centropen zváží a rozhodnou se pro tuto možnost.
Pokud dojde ke vzájemné dohodě jsem společně se starostou
připraven jednat na Jihočeském kraji o spolupráci při úpravě
sportovní haly v SŠTO.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

UPOZORNĚNÍ Z FINANČNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany, že část složenek na zaplacení daně
z nemovitostí, rozesílaná v současné době, obsahuje špatné
číslo účtu.
Prosíme, zkontrolujte si před zaplacením daně číslo účtu.
Pro platbu daně z nemovitostí na Finanční úřad pro Jihočeský kraj je správné číslo účtu: 7755-77627231/0710.
Bohuslav Přívětivý
Finanční úřad pro JČ kraj
ÚzP v Dačicích, tel: 384 454 390
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Gymnázium Dačice
Vážení rodiče, vážení občané Dačic,
v roce 1953 byla v Dačicích založena jedenáctiletka, která byla tehdy umístěna v budově bývalé měšťanské školy na
ulici Komenského. Od roku 1961, kdy se škola přestěhovala, stojí v ulici Boženy Němcové chlouba města, dačické gymnázium. Zpočátku čtyřleté, po roce 1990 již osmileté. Mnozí absolventi právě tohoto gymnázia se stali významnými
osobnostmi dneška.
V dnešní době je Gymnázium
v Dačicích a střední školy obecně tím, co dělá město městem.
Umožňuje nadanějším dětem
rozvíjení talentu a přípravu na
studium vysoké školy. Je to nejen vzdělávací, ale i společenská
a kulturní instituce, kolem níž koluje mnoho aktivit a nemalá část místního života. V prvních letech po jeho proměně na
gymnázium osmileté byl dostatek dětí, protože se právě rozjížděl „baby boom“ někdejších Husákových dětí, to jest rodičů
s rokem narození 1970 a pozdějším. Tato populačně velmi silná
generace plnila školky a školy takřka deset let a nyní populační
vlna opět opadá. Přicházejí ke slovu ročníky z let osmdesátých
a počet dětí na školách výrazně klesá. Mnozí to vnímají jako
hrozbu a poukazují na to, že je nehospodárné držet školu, která nemá dlouhodobě silný početný studentský základ. My si to
nemyslíme!
Město Dačice spravuje a financuje základní školy v ulici Komenského a B. Němcové.
V případě gymnázia je zřizovatelem a finančním patronem
Jihočeský krajský úřad. Mnoho rodičů dětí na gymnáziu již
projevilo obavy, zdali kraj nebude shlížet na malé gymnázium
ve vzdálené lokalitě spatra a zdali mu zachová finanční přízeň.
Chceme Vás ujistit, že považujeme naše gymnázium za něco, co
nelze jen přepočítávat na peníze a tudíž velmi stojíme o jeho
činnost.
Víceletá gymnázia jsou vyjádřením vůle a odhodlání ke vzdělání. Náš národ nemá velké nerostné ani přírodní bohatství,
byl vždycky znám zejména špičkovými odborníky, techniky,
chemiky, biology a dalšími, kteří patří ke světové elitě a dělají
naší zemi dobré jméno v zahraničí. Chceme podporovat touhu
dětí po vzdělání a podporovat rodiče, kteří jim v tom pomáhají.
Naše gymnázium není jen rozpočtová kolonka v krajském rozpočtu, je to chlouba města a služba lidem, kteří tu žijí. Město
se navíc stará i o to, aby nešlo jen o jakési paralelní struktury se
základní školou, ale aby děti tam i tam našly v životě své místo

za pomoci kvalitních a trpělivých pedagogů.
Veškeré naše snahy ovšem nebudou dostatečně efektivní bez
spolupráce rodičů nadaných dětí s pedagogy základních škol,
kteří mají tu nejlepší schopnost a možnost rozpoznat talent jednotlivých dětí a studium na víceletém gymnáziu jim doporučit.
Nevěříme, že takových žáčků je na Dačicku nedostatek, jak se
mnohdy zdá. Co pro to můžete udělat vy jako rodiče? Využít
příležitosti, která se zde nabízí v podobě víceletého gymnázia. V případě, že vaše dítě je nadané a uvažujete do budoucna
i o studiu na vysoké škole, je na místě začít s jeho přípravou raději dříve než později.
Chceme Vás proto ujistit, že nám na trvání a další existenci
gymnázia záleží a že jeho další rozvoj a práci pro naše město
a okolní sídla budeme podporovat. K tomu také potřebujeme
ochotu a vůli rodičů, aby nadané děti směřovali na víceleté
gymnázium v Dačicích.
Předsedové koaličních stran:
Jiří Albrecht (předseda Obl. organizace politické strany Moravané),
Ing. Jan Bartošek (předseda MO KDU-ČSL a člen školské rady
Gymnázia Dačice),

MUDr. Milan Kotyza (předseda MS ODS)

Rozšíření služeb - Bílý kruh bezpečí
Bílý kruh bezpečí, o.s. už více než 20 let poskytuje odbornou a bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR bez rozdílu
věku, pohlaví a druhu trestného činu. Obětem je k dispozici nonstop linka telefonické krizové pomoci a poradny v devíti krajích republiky. Podrobněji na www.bkb.cz.
Nyní BKB rozšiřuje tyto služby o novou formu, kterou je „pomoc zvlášť
zranitelným obětem“. V rámci projektu „Kruh pomoci“ podpořeného
z prostředků Evropského sociálního fondu je poskytována bezplatná
a odborná pomoc obětem mimořádně zasaženým trestným činem.O rozsahu traumatizace oběti
rozhodují druh a průběh trestného činu, osobní kondice oběti v době činu, reakce osob a institucí na čin a jejich chování

k oběti. Oběti extrémně zasažené trestným činem potřebují
odpovídající podporu a pomoc, na kterou však nejsou schopny
aktivně dosáhnout nebo si o ni samy požádat. Dopad trestného
činu na oběť je vždy individuální záležitostí.
Pomoc lze organizovat prostřednictvím:
nonstop linky 257 317 110
e-mailu: ksp.cbudejovice@bkb.cz
mobilu 734 479 644 (v pracovní dny 8:00-16:00)
Bc. Lenka Suková, klíčový sociální pracovník

