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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Parcely pro rodinné domy v Dačicích?
Výstavba na jaře 2014
Je příjemný letní podvečer. Právě jsem se vrátil ze své ,,kontrolní“ obchůzky výsadby stromků na cestě podél kaskády
rybníků v biokoridoru Dačice – Kostelní Vydří. Dnešní příspěvek do Dačického zpravodaje chci ale věnovat něčemu jinému. Budoucí výstavbě rodinných domků v Dačicích, zvláště přípravě – zasíťování pozemků.
Jelikož se v poslední době množí dotazy k této problematice, na které odpovídám, chci tímto odpovědět i těm, jimž
tato informace rovněž chybí. Jde o možnost zakoupení si parcel od města pro
výstavbu rodinných domků. Vím, že tato
situace není v našem městě ideální.
Nejprve něco málo z historie. Při nástupu na radnici nám naši předchůdci
přenechali rozpracovanou studii lokality
pro výstavbu ,,za školou“ – pod vodojemem, vedle silnice na Jemnici. Zdálo se,
že dotáhnutí této akce do úspěšného
a rychlého závěru nebude těžké. Opak
byl však pravdou.
První ,,nehnutelnou“ překážkou bylo
vyřešení pozemku ve vlastnictví úřadu

pro zastupování státu. Kdo řeší takovéto
případy, jistě ví, o čem píši.
Druhé úskalí? Bylo třeba dosáhnout
dohody s vlastníky soukromých pozemků v této lokalitě.
A když se zdálo, že nejhorší máme za
sebou, objevil se technický problém při
řešení kanalizace. Problém tak zásadní,
který ohrozil realizování stavby v samé
podstatě. Nakonec jsme se však i přes
tuto nesnáz dostali.
Nyní jsme ve stádiu, kdy pracují odbory
státní správy a ostatní instituce. Zadání je
jasné: dovést tuto akci co nejdříve ke stavebnímu povolení. To z pohledu zákonných lhůt a norem se jeví jako reálné do
konce roku 2013. Za těchto předpokladů

začne potom výstavba infrastruktury pro
rodinné domky ,,ZTV za školou“ na jaře
roku 2014. O prodeji parcel pro výstavbu,
ceně a podmínkách budou moct rozhodnout zastupitelé města ještě v témže
roce.
Tolik ode mě k této záležitosti. Podrobnější informace Vám rádi podají pracovníci na odboru správy majetku městského
úřadu.
Na závěr chci popřát všem, kteří se
v těchto letních měsících chystají na cesty, ať už na dovolenou či prázdniny, šťastnou cestu, aby se všichni ve zdraví vrátili
zpět domů do Dačic.
Těším se na naše společné setkání.
Vlastimil Štěpán, starosta

Střelecká soutěž k 20. výročí MP Dačice
Dne 24. 5. 2013 uspořádali strážníci MP Dačice střeleckou soutěž u příležitosti 20. výročí založení Městské policie
v Dačicích. Celá akce se konala na střelnici v Zahrádeckém lese. Soutěž byla vypsána pro jednotlivce a pro družstva.
Zúčastnilo se 24 jednotlivců a osm tříčlenných družstev – MP Dačice, MP Moravské Budějovice, MP Tábor, MP Chotěboř,
MP Třebíč, MP Jihlava, PČR Dačice a SK Telč. Výkony jednotlivců se započítávaly do soutěže družstev.
Střílelo se ve třech položkách:
1. mířená stojka na 25 m - 10 ran na klasický terč s kruhy
2. parkur – kombinace padacích stojanů
a terčů 16 ran (10 nábojů v zásobníku
+ dobíjení 6 nábojů) na čas
3. parkur – kombinace padacích stojanů
a terčů 20 ran (2 zásobníky po 10 nábojích) na čas
Absolutními vítězi jak v kategorii jednotlivců, tak v kategorii družstev se stali
střelci SK Telč. Střelci sportovního klubu
vytvořili svoji vlastní kategorii a nezapoMP Dačice reprezentovali strážníci
Vítězové v jednotlivcích i družstvech
čítávali se do výsledků městské a státní Stanislav Zelenka, Miloš Novák a Franti- byli odměněni věcnými cenami a každé
policie.
šek Šindelář. Nejlépe se mezi jednotlivci družstvo navíc obdrželo věcný dar od
Mezi příslušníky městské a státní po- umístil Šindelář, který obsadil 7. místo, města Dačice. Ceny do soutěže věnovali
licie kralovali strážníci MP Třebíč, kteří osmý skončil Zelenka a 13. místo obsadil podnikatelé z Dačic a okolí, za což jim velv jednotlivcích obsadili první, druhé Novák. V družstvech obsadil domácí tým mi děkujeme.
a čtvrté místo a vyhráli i soutěž družstev. výborné 3. místo.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP
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V kostce - tak trochu o létě a dovolené

Vážení spoluobčané,
léto budiž pochváleno. Tento citát z Rozmarného léta mne napadl, když nás přepadlo toto nadmíru slunné počasí.
Vedra třicítky jsou v našem kraji přímou výzvou k návštěvě Zvůle, Osiky, stříbřitých písků rybníka u Matějovce nebo
rybníka Staňkov - anebo k cyklistické tůře napříč Českou Kanadou či po cyklostezkách na Novobystřicku kolem Peršláku. Kdo by se netěšil?
lo a především krajina jsou v našem okolí Pak se další týden zabil skokem do téhož
lomu stejně starý kluk s jinou partou a já
prvotřídní.
Chtěl bych nám všem před započatým už se nikdy víc nepochlubil. Proč Vám to
létem trochu promluvit do duše. Mnoho píšu? Protože - pokud máte děti - byste
lidí si nebere v létě dovolenou, nebo si jí se měli snažit mít jejich důvěru a vědět,
neberou vůbec. Nedělejte to. I kdybyste kde se zrovna nacházejí. A pokud jste
měli zůstat doma a česat rybíz nebo na- v adrenalinovém věku sami, pak spolétírat okapy, rozhodně si nemyslete, že hejte raději na zdravou opatrnost než na
odpočinkem Vám něco uteče. Hřbitovy anděly - je to tak lepší.
Léto je čas odpočinku i pro duši nebo
jsou plné nepostradatelných. A Vaše rodina Vás potřebuje - staří rodiče nebo děti psyché, chcete-li. Léto je čas lásky, čtení
detektivek, pohybu na čerstvém vzdua vnuci jsou přece důležití.
Jako kluk jsem se jezdil potápět a ská- chu a nabírání sil do podzimu. Když tak
kat do jednoho starého lomu. Byli jsme pozoruji vývoj na české politické scéně,
Čím dál tím víc lidí, jak jsem si vši- celá parta a byli jsme ve věku, kdy je člo- jsem si jist, že tu odolnost a sílu budeme
ml, jede v létě spíš do našeho kraje než věk zcela „nesmrtelný“. Po týdnu adrena- mít na podzim všichni zapotřebí. Léto
k moři do Chorvatska. V turistických služ- linových zážitků jsem se ještě chvíli doma budiž pochváleno.
Jan Bartošek, místostarosta
bách máme sice co dohánět, ale pivo, jíd- chvástal, kde jsem byl a co jsem tam zažil.

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

Rada města
na své 68. schůzi konané 29. 5.
2013 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření číslo
7/2013, které bylo v příjmové i výdajové části 0, ale došlo k přesunům mezi
položkami
• jmenovala kronikářkou místní části
Hostkovice paní Martu Tůmovou
• schválila finanční příspěvek Kč 3.000,-na realizaci pamětní desky na rodném
domě generálmajora in memoriam
F. Skokana v Dolních Němčicích
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 14.000,-- na realizaci
projektu s názvem Expedice Iceland
2013
• schválila udělení záštity starosty na
koncert vážné hudby dne 19. 6. 2013
ve výši Kč 2.000,-• schválila přidělení veřejné zakázky
na plynofikaci bytového domu č. 211
v ulici B. Němcové firmě Hron s.r.o.
za nabídkovou cenu 1.876.668,-- bez
DPH

na své 69. schůzi konané 12. 6.
2013 mimo jiné
• schválila rozpočtové opatření číslo
8/2013, které bylo v příjmové části 594.000,-- Kč, ve výdajové části
608.000,-- Kč, schodek rozpočtové
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opatření byl 14.000,-- Kč
• schválila účast Mateřské školy Dačice v rozvojovém programu „Podpora
logopedické prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2013“
• neschválila záštitu starosty a finanční
příspěvek na fotbalový zápas pořádaný TJ V. Pěčín 22. 6. 2013
• schválila uzavření smlouvy o dílo na
rekonstrukci vzduchotechniky ve
Školní jídelně s Ondřejem Hukem
z Jihlavy za nabídkovou cenu
929.400,-- Kč bez DPH s termínem dokončení do 20. 8. 2013

Zastupitelstvo města
na svém 19. zasedání konaném
19. 5. 2013 mimo jiné:
• schválilo závěrečný účet města a účetní závěrku za rok 2012; hospodaření
skončilo schodkem 5.205.623,43 Kč,
který bude pokryt z přebytku hospodaření minulých let
• udělilo Cenu města za rok 2012 Elišce
Markové za propagaci města v mezinárodním měřítku a Jiřímu Stýblovi
za celoživotní přínos v oblasti požární
ochrany na Dačicku
• schválilo poskytnutí finančního daru
SDH v Dolních Němčicích ve výši Kč
40.000,-- za příkladnou práci s mlá-

deží a za výborná umístění soutěžních
družstev ve sportovních soutěžích
a v Jihlavské Open lize; dar bude použit na nákup vozidla
• schválilo poskytnutí věcného daru
SDH Dačice ve výši Kč 68.494,--; jedná
se o slavnostní vyšívaný prapor, dřevěný lakovaný stojan, kožený pás pro
vlajkonoše, pláštěnku na prapor, vak
na prapor a impregnaci
Obsah z čísla:
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 25. května 2013 přivítal místostarosta Ing. Jan Bartošek společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni Městského úřadu
Dačice nové občánky města. Přivítány byly děti: Nella Bártová, Anežka a Prokop Fučíkovi, Veronika Svobodová, Eliška Krejčová, Eliška Tůmová a Vladimír Andrášik.

O týden později 1. června 2013 popřál hodně štěstí, zdraví a radosti, místostarosta Ing. Jan Bartošek společně s dětmi z MŠ
Bratrská nejmenším obyvatelům města, mezi které patří: Viola Horálková, Matyáš Havlík, Tobiáš Jamrich, Gustav Herák,
Veronika Hustáková a Filip Prokop.

Sběr videodokumentů
o městě do roku 2000

Infocentrum Dačice zahájilo
prázdninový provoz

V rámci oslav výročí města připravujeme filmový večer
s dokumenty o Dačicích, uspořádaný v letním kině zámeckého parku, případně v prostorách 3D Kina Dačice.
V této souvislosti nabízíme všem občanům a přátelům
Dačic možnost zařadit do této přehlídky i jejich vlastnoručně natočený dokument.
Máte doma natočené video o tom, jak
vypadaly Dačice před rokem 2000. 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?
Termín pro sběr obrazového materiálu
– do 31. 7. 2013.
Všem, kteří městu poskytnou své videozáznamy na VHS kazetách či na filmových kotoučích, nabízíme zdarma jejich digitalizaci a převod na DVD či jiné paměťové médium.
Kontakt: Vojtěch Lojka, 384 401 244, kultura3@dacice.cz.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Od 29. června jsme rozšířili otevírací dobu dačického íčka. Po
celé prázdniny ho můžete navštívit v pracovní dny od 8:00 do
17:00 h, o víkendech a svátcích od 9:30 do 15:00 h.
Kromě turistického informačního servisu nabízíme barevné
kopírování, odeslání faxu, veřejný internet, laminování, zhotovení kroužkové vazby, skenování, vyhledání dopravního spojení, prodej pohlednic, suvenýrů a další.
Přejeme všem hezké a pohodové léto a těšíme se na vaši případnou návštěvu.
Pracovnice Infocentra Dačice
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NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 2,
Palackého nám. č. p. 41/I, Dačice.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 1+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve čtvrtek 4. 7. 2013 v době od 15:30 do 16:00 h.
Místnost
Pokoj 1
Kuchyně

m2
Místnost
23,88 Koupelna s WC
14,06 Předsíň
Celkem

m2
2,88
2,72
43,54

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, doloží bezdlužnost vůči Městu Dačice
a současně zaplatí kauci 2 600,- Kč před podáním nabídky
na byt.
Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné
45 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájmu bytu bude připočtena částka 320,01 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, kauce ve
výši 2 600,- Kč propadá a nájemní smlouva bude uzavřena
s dalším v pořadí. Ostatním zájemcům, se kterými nebude
uzavřena nájemní smlouva na byt, bude kauce vrácena.
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. 8. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 2, Dačice
41/I“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu
Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a zaplacení kauce 2 600,-Kč.
Konečný termín pro podání žádosti: 8. 7. 2013 do 9:00 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. 7. 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.

Pomozte sběrem dětem
Od března do konce září sbíráme starý papír
(časopisy, letáky, noviny, knihy atd.) a víčka od
potravinářských produktů, které můžete odevzdat na Infocentru Dačice nebo ve sběrném dvoře firmy .A.S.A. Dačice v ulici
U Stadionu. Výtěžek ze sbírky je určen Nadačnímu fondu Krtek na podporu komplexní péče o onkologicky nemocné děti.
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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. 8,
ul. Bratrská č. p. 175, Dačice I.
Jedná se o byt č. 8, o velikosti 1+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve čtvrtek 4. 7. 2013 v době od 14:30 do 15:00 h.
Místnost
Pokoj 1
Kuchyně
Předsíň
Koupelna

m2
18,30
9,30
10,40
3,20

Místnost
WC
Lodžie
Sklep
Celkem

m2
1,30
2,50
2,40
47,40

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 8. 2013 do 31. 7. 2014,
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. 8. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 8, 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: 8. 7. 2013 do 9:00 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 losování bytu, které
proběhne dne 8. 7. 2013 v 15:00 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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Informace o systému
„Spotřebitelského ombudsmana“

Dny zdraví 2013
Výzva

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci boje proti nekalým praktikám při
předváděcích akcích zavedlo systém „Spotřebitelského ombudsmana“, který za pomoci kontaktních míst na živnostenských úřadech a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi umožní oklamaným a zneužitým
spotřebitelům, především seniorům, efektivně, rychle a bezplatně se domoci
svých spotřebitelských práv.

Zdravé město Dačice v letošním
roce opět pořádá osvětovou kampaň
Dny zdraví 2013, které se budou konat ve dnech 5. až 12. října.

Účelem tohoto systému je okamžité
řešení palčivého problému s nepoctivým
prodejem v případě tzv. předváděcích
akcí. Na nich je v řadě případů prodáváno zboží nebo jsou nabízeny služby za
použití tzv. nekalých obchodních praktik.
Spotřebitelé jsou nuceni ke koupi zboží,
které ve skutečnosti nepotřebují. V mnohých případech se navíc jedná o zboží
značně předražené.
Spotřebitel se tedy díky tomuto nově
zavedenému systému může obrátit na
některý ze živnostenských úřadů, kde mu
budou poskytnuty základní informace
o možnostech dalšího postupu.
Systém současně umožní případnou
snazší kontrolu dotčeného prodejce
orgány státu. Je to účinný nástroj pro
ochranu spotřebitele v boji proti nekalým obchodním praktikám, respektive

záchrannou sítí, jež spotřebiteli umožní
efektivní a bezplatnou ochranu jeho práv
porušených nepoctivými obchodníky
v průběhu tzv. předváděcích akcí.
Spotřebitelský ombudsman znamená
pomocnou ruku státu, podanou všem
postiženým spotřebitelům, zejména našim seniorům.
Více informací: Městský úřad v Dačicích, Odbor obecní živnostenský úřad
(Palackého náměstí 2/I, budova katastrálního úřadu).
Úřední hodiny: pondělí a středa od
8:00 do 17:00, pátek od 8:00 do 14:00 h.
Telefonní čísla: 384 401 225, 384 401
254, 384 401 255.
E-mailové adresy: zivnost@dacice.cz,
zu.prijem@dacice.cz, zu.kontrola@dacice.cz.
Mgr. Zdeňka Krchňavá, vedoucí ŽÚ

Všichni,
kdo máte
zájem rozšířit letošní
program
o některou
z Vašich aktivit, např.
nabídnout
ukázkové
hodiny cvičení, přednášky na
podporu
zdraví a zdravého životního stylu, účastnit se na Veletrhu zdraví v MěKS či máte
jiný nápad, jak přispět k letošnímu programu Dnů zdraví, ozvěte se prosím na
e-mail: zdravemesto@dacice.cz nebo na
tel. 384 401 286.
Ing. Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

Během měsíce května a června strážníci MP
Dačice připravili besedy s předškolními dětmi
Na téma: Jak se správně chovat na chodníku a na přechodu pro chodce.

Tématem a účelem přednášky bylo seznámit děti s bezpečností při pohybu na pozemních komunikacích - přechody, základními pravidly chování chodců. Seznámit je s povinnou výbavou jízdního kola.
Strážníci dále informovali děti o náplni práce strážníků MP
Dačice. Dětem byli poskytnuty názorné ukázky věcí, které používají při své práci. Na závěr dostali žáci od strážníků drobné
dárky, které věnoval BESIP.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice
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Dačické odpady
Zajistit odstranění komunálního odpadu v souladu s platnou legislativou je
zákonnou povinností každého města, a tedy i města Dačice.
Město Dačice vymezilo základní principy a pravidla pro nakládání s komunálním odpadem svou obecně závaznou
vyhláškou. Dačický systém nakládání
s komunálním odpadem tak v sobě nezahrnuje pouze svoz směsného (zbytkového) komunálního odpadu, ale i oddělený
sběr složek dále využitelných (papír, plasty, sklo bílé či barevné, bioodpad), provoz
sběrného dvora a mobilní svoz odpadů.
Jednotlivé parametry systému nakládání s komunálním odpadem se snažíme
dle získaných zkušeností a nově vznikajících potřeb průběžně a v rámci možností upravovat, zkvalitňovat a přibližovat
potřebám a představám občanů našeho
města.
Mezi novinkami „posledních dnů“ tak
můžeme např. odhalit přechod na sezónní svoz plastů spočívající ve vyprazd-

ňování žlutých sběrných nádob dvakrát
týdně (pondělí a pátek) či pravidelný
svoz bioodpadů jednou týdně (pondělí,
nebo úterý).
Oddělené shromažďování bioodpadů je novinkou letošního roku, a ačkoliv
s touto komoditou v Dačicích teprve začínáme, můžeme již nyní konstatovat
překvapivě vysokou výtěžnost i čistotu
sběru rostlinných bioodpadů. Poděkování patří tudíž všem, kteří přispívají
k zásobování místní kompostárny kvalitní vstupní surovinou.
Samozřejmě i v této oblasti se můžeme
ještě zlepšovat. Zkusme třeba neodkládat bioodpad do těch našich kompostejnerů v plastových sáčcích všeho druhu.
Ať jen bioodpadu patří nádoby hnědé
a plastům zase nádoby žluté.
RNDr. Jaroslav Horák, odbor ŽP

Informace z odboru dopravy
Od 1. 7. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 101/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
1. Držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit pravidelné
lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let
věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68
let věku pak každé dva roky.
2. Žadatel o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyl v důsledku:
33 uloženého zákazu řízení motorových vozidel (dále jen ZŘMV) soudem (bez ohledu na délku ZŘMV) nebo správním orgánem na dobu nejméně
6 měsíců (rozhodující je uložená doba a nikoliv skutečná doba výkonu ZŘMV)
nebo
33 podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázal zdržet se
řízení motorových vozidel
musí nově prokázat zdravotní způsobilost a podrobit se dopravně psychologickému vyšetření u psychologa akreditovaného ministerstvem dopravy.
Pokud od právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž byl uložen ZŘMV, ke dni podání žádosti uplynul více než jeden rok, prokazuje žadatel zdravotní i odbornou způsobilost (tato podmínka zůstává nezměněna). Nově je povinen absolvovat dopravně
psychologické vyšetření.
Lucie Šindelářová, odbor dopravy

Novinky v prodeji na Infocentru Dačice
Od června je na dačickém íčku v prodeji:
33pohlednice připomínající Pohádkový den se Zdeňkem Troškou, který se
v Dačicích a následně ve Slavonicích
uskutečnil v pátek 15. března.
33U příležitosti oslav 170 let od vynálezu
výroby kostkového cukru vydalo Městské muzeum a galerie v novém zpracování knihu doc. Smutného Po stopách
kostky cukru v Dačicích
33příznivce regionální literatury jistě po-
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těší publikace Zapomenuté poklady
o výtvarném umění na Dačicku v 17. 19. století

Městská policie
informuje
Co řešila městská policie v květnu 2013:
• 91x řešen přestupek
• 65x doručení písemností
• 2x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady města a zastupitelům
• 1x nabízení cigaret mladistvým
• 2x kouření na místech zakázaných
• 1x rozvoz materiálů po úředních deskách
• 3x zjištěna ulomená dopravní značka,
nahlášeno na MěÚ
• 1x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov), provedena
kontrola objektů
• 2x zjištěno ukradené víko od kanálu,
nahlášeno na SÚS
• 1x spolupráce s odborem správa budov, kontrola v domě s pečovatelskou
službou
• 2x cvičné střelby, všichni strážníci
• 1x spolupráce s odborem dopravy při
organizování dopravní akce pro školy
BESIP
• 1x střelecká soutěž u příležitosti 20.
výročí založení Městské policie v Dačicích
• 1x bezplatná akce - zkušební měření
pro řidiče
• 2x odchycen pes, 2x vrácen majiteli
• 5x spolupráce s PČR: kontrola opilého
řidiče 3,39‰ (předán PČR – trestný čin),
na žádost PČR provedena osobní prohlídka na ženě, přistižen zloděj v Penny – kontrola totožnosti (předán PČR),
oznámení od občana na prodej věcí
z auta – kontrola města - (info PČR),
přijato oznámení od PČR na ženu, která se dobývala do domu na Peráčku –
po příjezdu vše řešeno domluvou
• 2x nález, 2x mobil – 1x předáno na
MěÚ, 1x předán majiteli
• 2x přednáška: školka Dolní Němčice,
sebeobrana pro učitelky základní školy a pracovnice MěÚ
• 4x měření rychlosti, 1. 5. – Borek a Velký Pěčín, 7. 5. - Lipolec, Tř. 9. května
a ul. Kapetova, 8. 5. – Prostřední Vydří,
Dolní Němčice a Berky z Dubé, 22. 5. –
Lipolec a Velký Pěčín
• 6x předán přestupek ke správnímu řízení v oblasti doprava
• 14x kontrola místních částí
Více informací o činnosti na internetových stránkách města v odkazu městská
policie.
Stanislav Zelenka,
vrchní strážník MP Dačice

www.dacice.cz

Železnice, pára, saze, zábava
a zážitky = Léto s párou 2013
Období letních prázdnin na Dačicku vévodí hned několik oblíbených kulturních akcí, které každým rokem do našeho
města přilákají mnohé turisty a obdarují účastníky krásnými zážitky.
První parní vlak zahouká a vyjede na s nabídkou pro malé i velké cestovatele.
Mezi ta největší lákadla nepochybně
patří historické jízdy parní lokomotivou. svou cestu v sobotu 27. července z Telče
Veškeré informace, podrobný jízdní
Projekt „DY-THA rail“, zaměřený na pod- do Slavonic a zpět. Poslední, v celkovém řád a kulturní programy v jednotlivých
poru cestovního ruchu na železniční trati pořadí osmý vlak, uzavře letní parní jízdy městech budou v dostatečném předstiKostelec – Slavonice v povodí řeky Dyje, v neděli 25. srpna na téže trase. Novinkou hu zveřejňovány na webových stránkách
nabídne o prázdninách všem milovní- letošního roku je v současné době pro- www.pokoleji.cz.
kům železniční historie hned několik jízd bíhající výstavba depa pro umístění hisK návštěvě Léta s párou 2013 Vás zve
tzv. „párou“. Těšit se tak můžete na již torických kolejových vozidel v Telči, slavSvazek obcí „Železnice Kostelec – Slavotradiční jízdy mezi městy Kostelec u Jih- nostní otevření je plánováno na srpen.
nice“ a partneři projektu DY-THA rail.
lavy a Slavonice, v rámci kterých nebude
Je samozřejmostí, že pro pohodlí
Bc. Martin Šťastný,
nouze o zajímavá zastavení s bohatým a komfort všech cestujících bude v rámmanažer
projektu
DY-THA rail
kulturním programem.
ci každé jízdy připraven bufetový vůz

Začíná soutěž Rozkvetlé Dačice
V minulém čísle zpravodaje byl vyhlášen druhý ročník soutěže
Rozkvetlé Dačice, která je výzvou pro příznivce upravených oken,
balkónů a předzahrádek. Po letošní, téměř nekončící, zimě se květena dala do pohybu, máme tady léto, a osázené truhlíky, závěsy,
žardiniéry a květináče nám začínají dělat radost.
Připomínáme, že do soutěže je možné
se přihlásit prostřednictvím jednoduchého formuláře otištěného v červnovém
čísle zpravodaje, ke stažení je i na městském webu, k vyzvednutí na infocentru.
Pokud si zatím nejste jistí, jak se kytičky
letos vyvedou, můžete se přihlásit kdykoliv během trvání soutěže, tzn. do 31. 8.
Nejpozději v tento den je potřeba doručit
společně s přihláškou max. 3 fotografie
květinové výzdoby na adresu kultura@
dacice.cz nebo osobně na odbor kultury
a cestovního ruchu.

Soutěžní kategorie:
1. Rozkvetlé okno/balkon
v rodinných domech
2. Rozkvetlé okno/balkon
v bytových domech
3. Úprava předzahrádky/okolí domu
V případě, že soutěžící nebudou mít možnost si květinovou výzdobu zdokumentovat a pořídit
fotografie sami, přijdeme jim rozkvetlé
okno, balkón či předzahrádku po přede-

šlé domluvě rádi nafotit (tel. 384 401 244
nebo 384 401 275).
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí OKC

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2013
Už podesáté proběhlo dne 21.května
2013 v Dačicích oblastní kolo soutěže
mladých cyklistů, které v rámci dopravní
výchovy dětí uspořádal Městský úřad Dačice a Dům dětí v Dačicích ve spolupráci
s Policií ČR, dopravní policií Jindřichův
Hradec, Městskou policií Dačice, Českým
červeným křížem, oblastním spolkem
v Jindřichově Hradci. Soutěž se uskutečnila v objektech Domu dětí a přilehlém
okolí. Žáci a žákyně 5. až 9. tříd základních
škol z Českého Rudolce, Dačic, Slavonic,
Starého Hobzí a Studené, soutěžících ve
smíšených čtyřčlených družstvech ve
dvou věkových kategoriích, změřili síly
v teoretických znalostech silničního provozu, poskytnutí první pomoci, jízdě
zručnosti a jízdě po veřejných komunikacích.

Soutěž skončila s těmito výsledky :
• kategorie I. (věk 10-12 let) - 1. ZŠ Staré
Hobzí , 2. ZŠ Dačice Komenského, 3. ZŠ
Studená, 4. ZŠ Slavonice, 5. ZŠ Dačice,
B. Němcové, 5. ZŠ Český Rudolec
• kategorie II. (věk 13-15 let) - 1. ZŠ Staré

Hobzí, 2. ZŠ Slavonice, 3.
ZŠ Dačice Komenského,
4. ZŠ Studená, 5. ZŠ Dačice B. Němcové, 6. ZŠ Český Rudolec.
Družstva, která se umístila na 1. až 3. místě, postoupila do okresního
kola, které se uskutečnilo
28. května 2013 v Třeboni
a dopadla takto:
• kategorie I. - 4. ZŠ Staré Hobzí, 5. ZŠ Studená,
6. ZŠ Dačice Komenského z celkového
počtu sedmi škol
• kategorie II. - 4. ZŠ Dačice Komenského, 5. ZŠ Staré Hobzí, 8. ZŠ Slavonice z
celkového počtu devíti škol
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy
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Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
Zatímco v minulém povídání o dačické historii jsme se zastavili u válečných tažení, která způsobovala městu značné
útrapy a strádání, dnes se podíváme na záležitost, která hnala město a místní obyvatele kupředu a díky níž se Dačice
staly silným centrem regionu.
Díl VI. - Cechy a řemeslná výroba
v Dačicích
Už za Krajířů z Krajku byly Dačice městem s rozvinutým hospodářstvím. Konaly
se trhy, kvetl obchod. O existenci řemesel
v Dačicích dávno před 15. st. tudíž nelze
pochybovat, ačkoliv první písemná zpráva pochází až z r. 1489. Týkala se řezníků,
nejstaršího a tradičně bohatého cechu.
Hojně rozšířená byla řemesla zabývající se výrobou ošacení a obutí. K nejčastějším patřili tkalci, soukeníci, ševci, barvíři,
kožešníci a koželuhové. Zajímavé pro nás
v dnešní době je jistě skutečnost, že cechovní artikule neobsahovaly jen body
týkající se ceny, kvality, způsobu výroby
a cechovních poplatků, ale pravidla kladla požadavky také na náboženství , mravní bezúhonnost, manželský původ soukeníků i jejich žen, rodinné poměry apod.
Když byly všechny požadavky splněny,
chránily pak cechy své mistry a tovaryše před nežádoucí konkurencí, hlídaly si
místní trhy a členové si byli vzájemně nápomocni v nejrůznějších situacích.
Nejvýznamnějším, i když ne nejbohatším, cechem v Dačicích byli soukeníci.
Řídili se cechovními privilegii z r. 1592.
Dominující osobností mezi výrobci sukna byl bezesporu Matěj Jiří Kapeta, který
se vypracoval na bohatého obchodníka
a dokázal dačickým soukeníkům zajistit
odbyt na trzích v Praze, Linci i ve Vídni.
Cech používal soukenickou valchu na
Dyji jižně od města, ze které platil vrchnosti poplatek. Záznamy dokládají i řadu
problémů, které museli místní soukeníci

řešit. Byly to hlavně neshody s místním
valchářem, který nerozuměl své práci, kazil jim dílo a vrchnost ho přesto nechtěla
odvolat. Po smrti M. J. Kapety přišly také
problémy s odbytem sukna a navíc se
soukeníci potýkali s nedostatkem kvalitní
vlny. Přesto si svou sílu udrželi i po celé

18. st., a to především díky konjukturám
v období válečných tažení, kdy Dačičtí
dodávali sukna na výrobu vojenských
uniforem široko daleko. Éra soukeníků
skončila pomalu během 1. poloviny 19.
st., kdy je nezadržitelně nahrazovala tovární výroba.
Další známé cechovní artikule patří
dačickým kožešníkům, bednářům, kovářům, punčochářům, ševcům … V archivech existují zápisy o nejrůznějších neshodách a hádkách mezi nimi. Například
v r. 1576 byla řešena věc dačických koželuhů, kteří prodávali kůže mimo město
a tím poškozovali místní ševce, v roce
1581 vedli sousedský spor o vylévání
louhu na cestu koželuh Ondřej a mydlář
Jakub.
V 1. polovině 18. st. začal do pravidel
cechovní výroby zasahovat stále více
stát. V r. 1731 byl vydán tzv. Generální cechovní patent, který cechovní zřízení sice
nezrušil, ale přecejen pravomoci cechů
značně zmenšil a rozhodující slovo získaly úřady.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Malý kvíz na závěr:
Všichni si jistě umíme představit, co vyráběl hrnčíř, kloboučník, koželuh,
mečíř, mydlář, nožíř, provazník nebo řemenář. Je ale řada profesí, které už
v dnešní moderní době vymizely. V následujícím kvízu si můžete ověřit své
znalosti a tipnout si, čím se zabývali další řemeslníci.
1. Krumpléř
mence, říkalo se mu také bělokožešník
a) vyráběl kroupy z ječného nebo pšenič- c) vyráběl zdobené jílce mečů
ného zrna
4. Mezuláník
b) vyšíval oděvy a jejich součásti zlatem, a) prodával mastičky a léky
stříbrem, perlami a drahokamy
b) zpracovával měď a zinek
c) připravoval dřevěné uhlí pro tavbu že- c) vyráběl silné plátno ze lnu a konopí
lezných rud v pecích
5. Platnéř
2. Pasíř
a) šil košile z jemného plátna
a) zhotovoval ozdobné pásy na nošení
b) záplatoval staré šatstvo
mečů, později i jako ozdobu pro muže
c) vyráběl brnění z plátů tepaného plechu
a ženy
6. Iluminátor
b) vyráběl pasti na myši
a)
vyráběl pergamen
c) vařil a pasíroval kaše z luštěnin
b) maloval iniciály a drobné ilustrace do
3. Jirchář
ručně psaných knih
a) věnoval se výrobě krajek a zdobených
c) byl příslušníkem tajného bratrstva
těžkých závěsů do oken
b) vydělával kůže pomocí roztoku kaSprávné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4c, 5c, 6b
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Počasí nám nepřálo
25. ročník turistického pochodu Branou Podyjí, který se konal
25. května 2013, skončil velkým nezdarem. Na vině bylo počasí, které odradilo pěší i cyklisty. Pouze 8 účastníků se vydalo na
trať. Manželé z J. Hradce zvládli 25 km. Dva otcové s dětmi ušli
dětskou trať a došlo i na opékání buřtů, dva kluci šli 10 km.
I příští rok počítáme s uspořádáním této akce a těšíme se na
lepší počasí.
Václav Šuler, TJ Centropen Dačice

Chlumecké kulturní léto 2013
6. ročník pivních slavností
6. 7. 2013 od 12:30 h

Dřevěný klučina se
přestěhoval na římsu MěKS
V pondělí 10. června nainstalovali zaměstnanci TS Dačice
nad vchod do MěKS
sochu, kterou během Dačické řežby
2012 vytvořil Jozef
Gabaj. Před umístěním na římsu provedl nezbytné úpravy
Rudolf
Procházka.
Socha nesoucí název Víra v mládí bude shlížet na kolemjdoucí
a těšit se na návštěvníky nejen akcí pořádaných v kulturním sále.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Plavecký kurz opět
v Dačicích
Minulou sezónu 2012 jsme zaznamenali na koupališti
v Dačicích veliký zájem, především malých plavců, o plavání a jeho modifikací. Plaveckým kurzem prošlo přes 300
dětí a doufáme, že letošní počasí nám umožní více stráveného času ve vodě.
Pro toto léto 2013 plánujeme nadále plavecký kurz plus nové sportovní vyžití, jak
ve vodě, tak v prostorách celého koupaliště. Chystáme novinky: Plavecký kurz, Kondiční plavání, Individuální plavání, Body
workout trénink a půjčování plaveckých
pomůcek. Tyto sportovní aktivity nebudou zaměřeny pouze na nejmenší, ale mohou se zapojit i starší, popř. celé rodiny. Body workout trénink, cvičení zaměřené
na zlepšení fyzické kondice, zdatnosti, vytrvalosti, správného držení těla, odbourání špatných pohybových stereotypů
a radosti ze svého výkonu. Trénink bude probíhat za každého
počasí. Více informací naleznete na www.pej-plavani.webnode.
cz. Sledujte internetové stránky, kde bude každý den aktualizován rozvrh aktivit na koupališti.
Přijďte za námi na koupaliště. Bude se těšit instruktor
Pejcl Jaroslav a kolektiv.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
prodej 22. července 2013
Kuřice černé, červené, kuřice kropenaté, bílé (nesou bílá
vejce), chovní kohoutci - stáří: 12 - 18 týd., cena: 120 - 180 Kč
Krůty divoké NOVINKA (malé plemeno dorůstající do
5 - 6 kg, určené k chovu venku, vhodné i k dalšímu chovu)
stáři: 1 - 6 týd., cena 200 - 300 Kč
!!! AKCE - při objednání 10 ks jakékoliv drůbeže
žárově pozinkované krmítko 7x50 cm 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)
Info a objednávky: Gallus Extra s. r. o., Pražská 8, Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, 731 701 331, po - pá 8 - 15 h
e-mail: gallusextra@centrum.cz,
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Vyšetření klíštěte
NA PŘÍTOMNOST PŮVODCE LYMSKÉ
BURGDOFRERI SENSU LATO.
Klíšťata mohou být
přenašeči bakterií Borrella burdorerii, které
jsou původci infekčního
onemocnění Lymeské
borreliózy. Při včasném zahájení antibiotické léčby lze toto onemocnění úspěšně
léčit.
Každému, kdo si právě odstranil z kůže
přisáté klíště a obává se nákazy Lymeskou borreliózou, nabízíme možnost zjistit, zda klíště je či není borreliemi infikováno. Stanovení je založeno na přímém
průkazu DNA borrelií nejmodernější technologií PCR.
CENA VYŠETŘENÍ JE 550,- Kč
(není hrazeno zdravotními pojišťovnami)
Co je třeba udělat?
Klíště opatrně odstraňte co nejdříve po
objevení. Vložte je do plastového sáčku
nebo čisté nádobky (např. vymytá lah-

BORRELIÓZY a BAKTERIE BORRELIA
vička od léků) a důkladně uzavřete! Klíště
dopravte do laboratoře nebo na nejbližší
odběrové místo MeDiLa. Žádanku o vyšetření si lze vytisknout z našeho webu
nebo o ni lze požádat při předání klíštěte.
Pokud budete požadovat vyšetření
více klíšťat, budou všechna od jednoho
pacienta vyšetřena společně za cenu jednoho stanovení.
Stanovení bude provedeno obvykle do 7 dní od dodání klíštěte. Výsledek Vám bude sdělen na uvedený
e-mail nebo zaslán poštou.
Platbu za vyšetření klíštěte je třeba
provést ve sběrných místech při předání
klíštěte ke zpracování.
Místa pro příjem klíšťat k vyšetření:
Dačice - odběrové místo MeDila.
MeDiLa – Laboratorní diagnostické
centrum, areál Nemocnice Dačice,
Antonínská 85/II
6:30 - 14:00 h

Expedition Iceland 2013
Přípravy na netradiční expedici vrcholí - “nejsme z cukru”, vzkazují dačičtí
handbikeři.
kilometrů (což představuje přibližně 12
cest na trase Dačice – Brno). Starosti ale
trojici kamarádů, dokazujících, že život s handicapem může být stále plný
sportovních výzev, nedělají jen nástrahy
počasí a možných defektů. Problémy se
vyskytly i při vybavování vozového parku
výpravy – handbiky, speciálně upravená
kola pro vozíčkáře, si budou vyzvedávat
v Německu až při cestě na Island. Účastníci netradiční sportovní akce ale neztrácejí
optimismus a doufají, že při cestě bude
jen málo obtíží. Chtějí svojí misi úspěšPřípravy na cestu provází trojici da- ně dokončit podle plánu, opustit Island
čických sportovních dobrodruhů Jirku, 22. 8. 2013 a nezklamat tak své fanoušky
Matěje a Jendu. V úterý 9. 7. 2013 vyráží a podporovatele, kteří jim umožnili cestu
z dánského města Hirtshals do vesni- uskutečnit.
Jejich velké díky patří Městu Dačice,
ce Seyðisfjörður na východě Islandu.
Netrénují ale výslovnost krkolomných společnosti DMA Praha, SWIN systems,
islandských názvů, ale připravují své hospodě Pod Betonem, společnosti Mefyzické i psychické síly na uskutečnění dicco, Autoškole Antoň a společnosti Teprvní expedice svého druhu. Náročnou leflex.
Dále také všem lidem, kteří k realizaci
cestu absolvují bez doprovodného vozidla, při přepravě veškerého vybavení se přispěli finančně, ale i morální podporou
musí spoléhat pouze na své vlastní síly, nebo dobrou radou.
Držme jim palce, dačičtí handbikeři se
což činí jejich cestu mnohem náročnější
budou
snažit držet správný směr, rycha namáhavější. Vytyčenou okružní trasu
lost
i
dobrou
náladu, aby ukázali, že kluci
po obvodu ostrova se rozhodli překonat
za 42 dní. Pro bližší představu – dačičtí z Dačic rozhodně nejsou z (kostek) cukru.
Jiří Čeloud,
sportovci budou čelit rozmarům islandčlen expedice
ského počasí na trase měřící téměř 1600

10

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH
Knihovnice městské knihovny přejí všem krásnou letní dobu a oznamují, že knihovna bude i během letních měsíců otevřena beze změn,
tzn.: v pondělí, ve středu, ve čtvrtek
od 8:00 – 11:00 h a od 12:00 – 17:00 h,
a v pátek od 8:00 – 11:00 h a od 12:00
– 16:00 h. Sobotní provoz přes léto
nebude a bude opět zahájen v září.
Stále nakupujeme nové knížky. Jejich seznam
najdete na webových
stránkách
knihovny
www.mkdac.cz. Zde se
také můžete brouzdat
klasickým
katalogem
knih či moderním katalogem, kterému dali jeho tvůrci ohnivé
jméno Carmen. Seznam všech našich
knížek si také můžete stáhnout z webu
do svého mobilu či tabletu pomocí jednoduché aplikace Smartkatalog. Většina
z nás sáhne v souvislosti s dovolenou po
knížce. Komu se nechce tahat s sebou
knihy papírové, nabízíme možnost půjčit si v knihovně na jeden měsíc čtečku
e-knih Kindle Paperwhite. Všechny okolnosti půjčování najdete kde? Samozřejmě na webových stránkách knihovny.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Milovníci rybaření se opět
sešli v Dačicích

V sobotu 6. června se uskutečnil již
63. ročník tradičních rybářských závodů
na rybníku „Rybářská“ v Dačicích. Tyto závody byly uspořádány k 90. výročí místní
organizace Českého rybářského svazu
v Dačicích. Celkem se zúčastnilo 55 závodníků, z toho přes 40 přespolních. Ulovilo se i několik kaprů přes 6 kg. Nejtěžší
ryba, ulovená během závodů, vážila 6,5
kg a ocenění za ni převzal Jaroslav Nečas
ze Žirovnice. Vítězem celého závodu se
stal Tomáš Kosík z Moravských Budějovic.
Na druhém místě se umístil Jiří Uhrik a na
třetím místě Karel Šindelář, oba z Dačic.
Už nyní se těšíme na 64. ročník. Petrův
zdar.
František Přikryl ml.

www.dacice.cz

Hezké léto!
Téměř každý den se přesvědčuji, že předprázdninové měsíce květen a zejména červen jsou měsíci zvláště bohatými na všechny možné události. Situace mi někdy připadá podobná té před koncem roku. Všichni chtějí všechno
stihnout ještě před prázdninami nebo dovolenými, a tak se pořádá, setkává,
předává, hodnotí, prostě vůbec organizuje.
A tak si, vážení čtenáři, na závěr doNebudu tentokrát vypočítávat, kde
všude jsem různé akce zaregistroval volím napsat svůj názor. Možná mi to
nebo navštívil, možná se k tomu dostanu v televizích nebudou věřit, ale jen za pov některém ze svých příštích článků, spí- slední měsíc jsem potkal opravdu téměř
še si dovolím takovou maličko obecnější výhradně velké množství lidí různého
věku, kteří jsou normální a poctiví. Na
úvahu.
I proto, že to patří k mé práci, snažím se každém setkání rodáků, na každém výpravidelně a docela poctivě sledovat na ročí hasičů, na každém předávání matuvšech možných českých televizních ka- ritních vysvědčení nebo výučních listů
nálech různé zpravodajské pořady. Mám vidím, že u nás na Vysočině žijí v naprosté
na mysli zejména zprávy vysílané zhruba většině schopní a slušní lidé. A nemyslím,
od 19 hodin do 20 hodin, a potom ty další že jinde je to jinak. Nakonec i ty mnou
okolo desáté hodiny večerní. Nevím, jak kritizované televizní pořady v poslední
vy, ale poměrně často mám po té pečli- době svými záběry z povodní musely to,
vě vybrané televizní „masáži“ pocit, jako co jsem napsal potvrdit.
Lidé si zkrátka umí a chtějí pomáhat.
kdyby v této zemi nic nefungovalo, jako
kdyby všichni v naší zemi kradli a podvá- Neznamená to, že jsme dokonalí a že
děli nebo se alespoň v tom lepším přípa- jsme svatoušci. To by na tom světě, jak mi
říkal naposledy v Mladoňovicích jeden
dě opíjeli nebo o něco hádali.
Zajímavé je, že zkaženost a prohnilost hasič, byla moc velká nuda.
společnosti se jakýmsi zázrakem vyhýbá
Proto si na závěr dovolím všem na
činnosti samotných televizí. Ty v podsta- obcích a ve městech popřát normální,
tě bez rozdílu téměř každý den svými te- příjemné a přátelské letní měsíce. Jsem
levizními kamerami v té neutěšené a zka- přesvědčen, že budou, neboť jak se také
žené době, ve které podle nich žijeme, někdy říká, Pán Bůh je sice přísný, ale není
neomylně vyhledají člověka, kterému je slepý. Hezké léto!
třeba pomoci, a následně pomoc zajistí.
Miloš Vystrčil, senátor

„Starostovy“ děti ukončily tréninky
soutěžemi na kuželně

Pokud čtenář titulkem zpozorněl, nejedná se o nějaký prohřešek pana starosty, ba naopak. V rámci akce města Děti na sport se této aktivity ujal sám pan
starosta a ve spolupráci se školami a předsedou TJ byla provedena náborová
akce zejména pro děti, které nejsou členy TJ a chtěly by se do sportovní činnosti zapojit.
přesvědčili naše dorostence, kteří se
této náročné trenérské premiéry ujali.
A takto jsme tuto skupinu, jak je uvedeno
v nadpise, pracovně nazývali. Od února
každé úterý odpoledne v tělocvičně ZŠ
B. Němcové a samozřejmě na náklady TJ,
probíhaly různé sportovní hry, počínaje
Původní záměr založit skupinu mla- vybíjenou, volejbalem a konče florbalem
dých atletů pod hlavičkou TJ a tento a fotbálkem. Nakonec byly jak cvičenci,
sport v Dačicích obnovit, nebyl tělocviká- tak i cvičitelé velmi spokojeni a slíbili si
ři ZŠ podpořen. Zkrátka doby, kdy učitelé (pokud trenéři - čerství maturanti) budou
(Klenka, Pecha, Novotný a další nadšen- z VŠ schopni např. v pátek dojet, v této
ci) byli tahouni dačické tělovýchovy jsou činnosti pokračovat.
pryč. Trenérská práce v TJ je po pracovní
Na závěr tedy poděkování všem, zedobě a hlavně o sobotách a nedělích, což jména „šéftrenéru“ Pavlu Benešovi a trenašich 34 dobrovolných trenérů dobře ví nérům Pavlu Mašátovi a Jakubovi Jeřába patří jim za to dík.
kovi, kteří jsou i na foto při rozlučce na
Po několika jednáních se nakonec kuželně, která proběhla s menší sladkou
skupiny 15ti dětí ujala TJ a pod hlavič- pozorností od TJ .
kou oddílu „Sport pro všechny“ jsme
Výbor TJ Centropen Dačice

Soutěž ve tvorbě na PC
aneb Dačice slaví
Soutěž pod názvem: PREZENTACI,
KOMIKS TVOŘÍME, ŽIVOT SI TAK SLADÍME ANEB DAČICKÁ VÝROČÍ SLAVÍME dospěla ke zdárnému konci.
Naše porota měla před sebou nelehký úkol. Přesto musela rozhodnout
a vybrat autory nejúspěšnějších prací a to hned ve třech vyhlášených katégoriích.
Při kreslení OBRÁZKŮ se soutěžící podívali na Dačice očima plnýma fantazie. Výsledkem jsou originální a veselé
varianty dačických památek a zákoutí.
Ocenili jsme zvláště práci J. Doležala
(1. místo), T. Čejnové (2. místo) a J. Pechy
(3. místo). Tvorbu PREZENTACÍ vedly myšlenky typu: které památky a místa jsou
pro naše město charakteristické, jakou
mají historii, co provázelo vznik první
kostky cukru na světě, zkrátka, na co mohou být, jako rodáci, právem pyšní. V této
kategorii byly odměněny: Z. Humplíková
(1. místo), A. Uhrová (2. místo) a R. Bastlová (3. místo). Při vzniku PLAKÁTŮ vyvstávaly otázky: jak nalákat nové návštěvníky,
co jim nabídnout, čím je zaujmout ... To
se nejvíce zdařilo T. Plockovi (1. místo),
S. Kubešové (2. místo) a V. Novákovi
(3. místo). Ve zvláštní kategorii Prezentace jako neanimovaný komiks jsme
1. místem rádi ocenili práci E. Korcové
z Českých Budějovic.
Věříme, že pro všechny zúčastněné
byla tvorba inspirovaná naším krásným
městem přínosem a dovolíme si Dačicím
popřát hodně občanů, kterým není lhostejná jejich minulost ani přítomnost.
Mgr. Romana Bachelová

Sponzorský dar
banky SPARKASSE
Dlouholetý sponzor Tělovýchovné
jednoty Centropen Dačice dačická Sparkasse v rámci akce na podporu mládeže
a sportu “Potřebujete míč“, předala ve
středu 5. 6. 2013 před tréninkem žákyním
4 volejbalové míče v hodnotě více než
3 000 Kč. K pravidelnému sponzorskému
daru a k podpoře tenisových turnajů přibyly i mladé volejbalistky.

Děkuje výbor volejbalového oddílu
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Dačické mažoretky děkují za podporu!
Vážení příznivci dačických mažoretek, po roce se opět v zámeckém parku předvedly dačické mažoretky v doprovodu
Městského dechového orchestru ZUŠ Dačice. Celé představení vždy trvá jen velice krátce ve srovnání s délkou přípravy
na něj. Měsíce - stovky hodin tréninků, desítky probdělých nocí, množství propíchaných či polepených prstů a hlavně
hromada nadšení a ne málo peněz stojí za celou tou parádou, kterou v parku shlédnete.
Ve článcích o mažoretkách v prvé řadě
oznamujeme úspěchy děvčat, ale ty by
nikdy nebyly pokud by všechny mažoretky neměly podporu ve svých rodinách
a neměly by skvělé trenérky a asistentky. Jak se však říká jen z lásky se žít nedá
a bez finančních prostředků se soubor mažoretek neobejde. Ještě než budou uvedeny všechny úspěchy, kterých kadetky
Zuzany Kuchtové a Soni Novákové, stejně jako juniorky Nikoly Krebsové a Dany
Rychlíkové dosáhly, patří se poděkovat
všem, kteří děvčata finančně podporují
a mají na jejich úspěchu nemalý podíl.
Největší díky patří městu Dačice, které
poslední tři roky soubor mažoretek finančně podporovalo a bude podporovat
i nadále. Poděkování patří i firmě Hron
Dačice s.r.o., která tradičně finančně přispívá na pořízení nových kostýmů skupině kadetek, stejně jako další sponzoři,
kteří nechtějí být veřejně uvedeni. Dík
patří také švadlenám, které každý rok šijí
neuvěřitelné modely kostýmů, které se
vždy a všude líbí. Skupině kadetek šije
kostýmy paní Jitka Svačinová a juniorkám Hanka Stejskalová, která své služby
děvčatům nabízí jako sponzorský dar.
A teď již k termínovému kalendáři
a výsledkům. Obě skupiny mažoretek se
účastnily nepostupové soutěže v Radotíně, kde se kadetky umístily na 6. místě
a juniorky na 2. místě. Další nepostupo-

vou soutěží byla soutěž v Telči, kde si soubor kadetek vybojoval 1. místo a juniorky,
které však soutěžily ve vyšší věkové kategorii seniorek 2. místo. Pak děvčata absolvovala nesoutěžní přehlídku v Třebíči. Na
postupových soutěžích asociace IMA ve
Višňovém obsadily obě skupiny 1. místa
ve svých věkových kategoriích a vybojovaly si postup do semifinále ve Stochově,
tam obsadily opět shodně 2. místo a vybojovaly si postup do Finále Mistrovství
ČR, které proběhlo 15. - 16. 6. v Karviné.
Ani v tomto vrcholném kole se oba soubory mažoretek neztratily, kadetky obsadily
v konkurenci 15 souborů pěkné 10. místo, juniorky vystoupaly na stupně vítězů. Z Finále MČR si pod vedením Nikoly
Krebsové a Dany Rychlíkové odvezly titul

II. Vicemistryně ČR za 3. místo a postup
na Mistrovství světa v mažoretkovém
sportu, které se uskuteční koncem srpna
v Praze. Další plánovanou soutěží je Memoriál Jiřího Necida v Olomouci, který
se uskuteční v září. Kromě soutěžních
vystoupení jste děvčata mohli vidět
i doma na Dačickém Cukrování a tradičním Fest Bandu.
Za dosažené úspěchy děvčatům gratulujeme a juniorkám přejeme mnoho zdaru na historicky prvním Mistrovství světa
v mažoretkovém sportu, které by se mělo
uskutečnit koncem srpna v Praze!
Díky trenérům, rodičům děvčat a sponzorům. Jedná se o fungující tým přinášející
skvělé výsledky!!
Martina Doležalová, mažoretky Dačice

Zprávy z Gymnázia Dačice
Oslavujeme 60 let školy. V sobotu 21. 9. 2013 proběhnou oslavy 60. výročí založení školy.
Bližší informace připravujeme.

Maturity
Všichni letošní maturanti našeho gymnázia byli úspěšní.
V květnu proběhl týden ústních zkoušek společné a profilové části maturitní
zkoušky. Všichni letošní maturanti na naší
škole při nich byli úspěšní.
Výsledky maturitních zkoušek v obou
maturitních třídách jsou potěšující.
Z celkového počtu 52 žáků oktávy a 4.
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ročníku dosáhlo 22 hodnocení „prospěl
s vyznamenáním“, z toho v 11 případech
se samými výbornými. Zbývajících 30
maturantů a maturantek prospělo.
Blahopřejeme všem našim letošním
maturantům k dosaženému úspěchu
při maturitní zkoušce a přejeme jim, aby
stejně tak úspěšní byli i v přijímacím řízení na zvolené obory dalšího studia.

Matematický klokan
Vítězové dvou kategorií Matematického klokana v okrese Jindřichův Hradec
jsou z naší školy.
Po vyhodnocení výsledků letošního
ročníku mezinárodní soutěže Matematický klokan v jednotlivých školách okresu
Jindřichův Hradec vznikla „okresní“ výsledková listina. Velice nás potěšilo, že na

prvních místech ve dvou kategoriích jsou
žáci naší školy.
Dosažený počet 92 bodů v kategorii
Junior (první dva ročníky středních škol)
stačil k vítězství Adamu Trčkovi ze sexty.
V téže kategorii se na 5. místě umístil Vojta Krajíček z kvinty se ziskem 73 bodů.
V kategorii Student (3. a 4. ročníky
středních škol) zvítězila Anna Steinhauserová ziskem 93 bodů. Na 4. místě se v této
kategorii umístil Matěj Polák z oktávy se
ziskem 62 bodů.
Všem soutěžícím blahopřejeme k dosažení významného úspěchu a k vzorné
reprezentaci naší školy.
Další informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
PaedDr. Aleš Morávek
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Dačická 14 na výbornou

Dětský den v Borku

Dne 7. 6. 2013 proběhl již 20. ročník krosového běhu Dačická 14. V 18 hodin
se po startu natáhl dlouhý had běžců po hrázi rybníka Peráček a před restauraci Na Sádkách.
Mužů vyrazilo na trať dlouhou 13,2 km 60, ženy letos měly trať dlouhou 9,4 km (doposud běhaly s muži) a bylo jich 15. Nejlépe se s tratí vypořádal Serbessa Mulugeta
(cizinec s českým občanstvím) a zvládl ji v čase 47,41 min. Zvítězil i v kategorii mužů
nad 40 let. V ženách zvítězila Srbová A. z Jihlavy, trať 9,4 km uběhla v čase 40,59 min.
Součástí Dačické 14 je závod mládeže. Nádherné počasí jich přilákalo velký počet.
Závodníci si pochvalovali trať, značení i zázemí v restauraci. Pořadatelé děkují všem
sponzorům. Bez jejich pomoci by se nemohl závod uskutečnit ve vysoké kvalitě, kterou je tento závod znám již 20 let.
Václav Šuler
Ostatní výsledky:
Muži 13,2 km
nad 50 let Berka J., Brod, 54,35 min
nad 60 let Souček M., Plosná, 56,30 min
nad 70 let, Novák Z., Jihlava, 1,08,24 min
Ženy 9,4 km
Srbová Alena, Jihlava, 40,59 min
nad 35 let, Menšíková L., Č. Budějovice,
44,22 min
Juniorky:
Kučerová N., Jihlava, 48,36 min
Dorost 4 km
Mátl L., Brod, 19,43 min
Hrůzová A., N. Říše, 24,11 min
Starší žáci 2 km
Woserbauer F., Kostelec, 8,40 min
Jordánková P., Třebíč, 8,31 min
Mladší žáci

Brychta J., H. Brod, 7,25 min
Procházková A. Vranov, 8,49 min
Nejmladší žáci 450 m
Dolák P., Jihlava, 1,43 min
Srbová M. Jihlava, 2,05 min
Děti 4 – 6 let, 150 m
Srb V. Jihlava, 0,38 min
Škrletová D. Kamenice u Lipan, 0,41 min
Umístění závodníků z Dačic první celkově v pořadí v závorce v kategorii
Čurda David 50 (15), Chňoupek Martin 58
(17), Kunkal Petr 60 (18), Jindra Vítězslav
32 (13), Stejskal Pavel 55 (18), Stoupenec
Richard 40 (9), Vávrů Vladimíra 9 (4), Jindrová Ilona 14 (9)
Traťový rekord drží z roku 2000 časem
41,20 Bulhar Ivon Čofov.

SPO R TCE NTRUM ROCK H ILL
Po celý červenec nabízíme bowling ve všední den
za 150 Kč! Doporučujeme včasnou rezervaci!
Stále platí akční cena dopoledního squashe
140 Kč/hodina!
Přijďte si posedět do naší restaurace, kde na Vás
čeká nově upravený jídelní lístek, ve kterém
z novinek naleznete například čerstvé ryby, sendviče
a pizzy z vlastní pece.
Akce BOWLING + PIZZA – ke každé zaplacené hodině
bowlingu nabízíme slevu 10% na pizzu! Nevztahuje se
na další slevové a akční nabídky.
I letos jsme pro děti připravili dva příměstské tábory.
Termíny jsou 1.-5.7.2013 a 29.7.-2.8.2013. Na děti
čeká spousta zábavy, hry, soutěže, tvůrčí dílna a mnoho dalšího.
Určeno pro kluky i holčičky do 5. třídy,
i šikovné předškoláky.
Cena je STEJNÁ JAKO LOŇSKÝ ROK = 1 600 Kč,
v ceně jsou obědy, dvě svačinky denně, pitný režim,
materiály do tvůrčí dílny. Přihlášky a platba v kanceláři
Sportcentra Rockhill (1. patro po schodech na balkon).
Po celé prázdniny nabízíme maxi kbelík Mojita a Cuba Libre
za akční cenu!
12.-14.7. Akční cena Jägermeistra!
O víkendu na Vás čeká panák Jägermeistra za 31 Kč!

V sobotu 1. června 2013 se v Borku konal již podruhé Dětský den, na
který jsme vzhledem k nepřízni počasí vymysleli náhradní plán.

Děti plnily úkoly, za které si odnesly sladké odměny, dárky a balónky a na
závěr si mohly nechat namalovat obličej
takže z akce pak neodcházely děti, ale
zvířátka, motýlci, pavouci ... Počasí nám
sice nepřálo, ale nejen dětem se akce líbila, takže příští roky určitě budeme opakovat.
Děkuji za finanční a hmotné dary sponzorům: Centropen a.s., Frigomont, a.s.,
Město Dačice, Homolka Rostislav - pekařství, PKD s.r.o., SOU zemědělské a služeb
Dačice, PAS-D, s.r.o., MUDr. Hejlová Tamara, a dalším, a děkuji všem, kteří se zapojili do zajištění a organizace celé akce ...
Ing. Radka Míchalová,
předseda OS Borek

19.-21.7. Becherovka Lemond v akci
Tento víkend je pro Vás připravený panák Becherovky
Lemond za krásných 25 Kč!
26.-28.7. Víkend s Tullamore Dew
Poslední červencový víkend oslavíme s irskou whiskey
Tullamore Dew, panáky potečou proudem za 36 Kč!
2.-4.8. Tequilla v akci!
Srpen uvítáme skvělým zlevněním Tequilly!
Nechte se překvapit cenou.
I přes léto si u nás můžete zacvičit fitbox a boot camp
trénink. Od září opět přidáme další druhy cvičení jako
jóga, pilates, cvičení na míčích, aerobik, tai chi atd.
Nabízíme také možnost ubytování.
K dispozici je osm 1-4 lůžkových pokojů.
Pokoje jsou vybaveny sedacím a spacím nábytkem,
úložnými prostory, TV, varnou konvicí, Wi-Fi připojením.
Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz
sportcentrumdacice@seznam.cz
+420 384 971 440
Najdete nás na adrese:
Sportcentrum na skále, s.r.o.
Jemnická 305 (směr Tři kříže), Dačice
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Co je nového na Základní škole Komenského
Konec roku se blíží, nastal čas
„školních výletů“
Neodmyslitelným koncem školního
roku jsou tradiční školní výlety. Zveme
Vás na malou ochutnávku: Prvňáci a druháci se vypravili na školní výlet do J. Hradce. Navštívili zámek - součástí prohlídky
byla pohádka o čarodějnici Xixaře. Další
zastávkou byla Hvězdárna prof. F. Nušla
v J. Hradci. V přednáškovém sále se děti
dozvěděly něco o vesmíru, také pozorovaly sluneční fotosféru. Páťáci si užili Macochu a Balcarku. Propast Macochu si prohlédli velmi pečlivě, jak z jejího nejnižšího,
tak i nejvyššího místa. Projeli se vláčkem
i kabinkovou lanovkou. Kvůli velké vodě
byla projížďka na lodičkách zrušena. Nahradili si ji návštěvou méně známé, ale
velmi krásné jeskyně Balcarka. Třeťáci
a čtvrťáci vsadili na jistotu v ZOO Jihlava.
Počasí bylo krásné a dívat se také bylo na
co. Nové přírůstky žiraf nebo líní hroši je
pobavili.

VZDĚLÁVÁME A VZDĚLÁME SE
Pro pracovníky školy byl určen instruktážní kurz sebeobrany v sokolovně TJ
Sokol Dačice - Centropen pod vedením
strážníků Městské policie Dačice - Jitky
Žaloudkové a Františka Šindeláře a osobnosti dačického oddílu juda Milana Malého. Je dobré být připravený.
V rámci prevence rizikového chování proběhla v 7. a 8. ročníku zajímavá
a přínosná diskuse žáků s Ing. Janem
Bartoškem. Problematiku Kyberšikany
řešila s žáky 6. ročníku por. Mgr. Bc. Hana
Millerová.

Oslavy Dne dětí
Pro mladší kamarády z prvního stupně
připravili žáci devátých tříd oslavy MDD.
Vzhledem k nepříznivému počasí musela
proběhnout tzv. mokrá varianta. Aktivity
byly velmi dobře vymyšlené a připravené, velkou zajímavostí byla střelba. Všem
organizátorům děkujeme.
Oslavy Dne dětí připravily vychovatelky ŠD, letos k tradičním soutěžím připojily opékání špekáčků. Akce měla proběhnout na zahradě, ale počasí nepřálo.
Špekáčky se opékaly v improvizovaných
podmínkách pod deštníkem, ale chutnaly stejně dobře.

Soutěž hlídek mladých zdravotníků
V pátek 17. května se vydala dvě družstva složená z žáků 4. až 8. tříd na okresní
soutěž Hlídek mladých zdravotníků do
J. Hradce. V konkurenci devíti hlídek ve
starší kategorii se naše hlídka ve slože-
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ní M. Ochmanová, L. Tomšů, T. Čejnová,
L. Svobodová a P. Müller umístila s pochvalou na velmi pěkném 3. místě. Hlídka
mladších žáků, která byla na zkušené, si
pochvalu zaslouží také, protože se s jednotlivými úkoly poprala velmi statečně.
Ze soutěže si přivezla také 3. místo.

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Žáci naší školy se zúčastnili Dopravní
soutěže v Dačicích. V oblastním kole se
zúčastnilo šest škol. Žáci z mladší kategorie naší školy se umístili na krásném 2.
místě a žáci ze starší kategorie na 3. místě.
I když bylo ráno velmi deštivé, přece jenom se na cyklisty později usmálo sluníčko nejen na obloze, ale také v úspěchu.
Všem cyklistům blahopřejeme k úspěchu
v okresním kole v Třeboni, kde se umístili
na 4. a 6. místě z devíti družstev.

SPORTUJEME – RÁDI A ČASTO
Již 14. ročník atletické soutěže O štít
města Dačice a 12. ročník O malý štít
(pro 1. stupeň) jsme letos uspořádali až
v červnu. Naši starší závodníci (2. stupeň)
letos dosáhli velmi cenného 2. místa. Vítězství obhájily Slavonice. Mladší děti
také velice chválíme. V konkurenci deseti škol zůstaly těsně za stupni vítězů, na
4. místě. Vyhrála Jemnice před loňským
obhájcem ze Slavonic.
Poslední týden v květnu a poslední týden v červnu navštěvovali naši žáci kuželnu. Díky perfektním informacím o způsobu hry, jsme dokázali shodit i plný počet
kuželek a hru si náležitě užít. Moc se nám
v kuželně líbilo! Děkujeme.
V rámci Tělesné výchovy realizujeme

školní turnaje. Školní futsalový turnaj
chlapců z 2. stupně vyhrál 9. ročník. Na
dalších místech se srovnaly třídy podle
věku. Nejlepším střelcem se stal J. Dostál
z 9. ročníku.
Nejlepší atleti 2. stupně se zúčastnili
okresního kola sportovní soutěže, která
vytváří a udržuje atletické tradice na školách Poháru rozhlasu. Někteří sportovali
v J. Hradci, jiní měřili své síly v N. Včelnici.
Nejlépe si vedli starší žáci, kteří vybojovali 2. místo. Třetí místa patří oběma dívčím
družstvům. Díky za reprezentaci.
Na Atletickém trojboji v Jindřichově
Hradci závodilo 8 dětí z 1. stupně naší
školy. M. Lovětínský obsadil 2. místo (kategorie 4. a 5. ročník) a P. Krejčí 4. místo
v mladší kategorii.
V atletickém čtyřboji jsme skončili
těsně pod stupněm vítězů. Dívky skončily čtvrté. Nejlépe si vedla L. Nováková
(7. místo), A. Uhrová skončila desátá a do
dvacítky se ještě vešla A. Jindrová (18.).
Chlapci obsadili 6. místo. Do první desítky se sice neprobojoval nikdo, ale hned
za ní se blízko za sebou seřadila trojice
O. Doležal (11.), J. Dostál (14.) a P. Federsel
(15.). Všem sportovcům děkujeme za reprezentaci školy.
Nezadržitelně se nám blíží konec
školního roku – užijeme si školní výlety,
uzavřeme klasifikaci, vyměníme učebnice, předáme vysvědčení, rozloučíme se
s vycházejícími žáky a vyrazíme na
prázdniny.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se ve školním roce 2013/14!!!
Ing. Eva Macků, ředitelka školy
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové

Poděkování

V pátek 31. května
oslavili žáci naší školy
Den dětí. Radost jim
určitě udělala nejen
pohádka Červená růže, ale také řada her
a soutěží, které si pro
své mladší kamarády
připravili žáci 8. a 9.
tříd. Stejný program pak čekal 3. června
také na děti z mateřských škol. Výkony
soutěžících jsme mohli odměnit různými
cenami, které dětem věnovali: Cukrárna paní Marie Tiché, paní Boudová,
paní Bártů, PAS-D Dačice, Centropen
Dačice, Obkladačství Josef Kříž, PAMMO
Pavel Mácha a TEXI ing. Pecha. Všem
jmenovaným sponzorům, kteří přispěli
ať již drobnými dárky, upomínkovými
předměty, či finančně, chceme touto cestou poděkovat.
Velký dík za dlouholeté sponzorování
soutěží v psaní na klávesnici patří také
Lékárně paní Neužilové a firmě Biofarm
Zuda.
Fotodokumentaci z oslav Dne dětí najdete na našich internetových stránkách
(www.zsdacice.cz). Zde vás také budeme
informovat o výsledcích soutěže Dačický
datel, kterou jsme uspořádali u příležitosti
830. výročí založení našeho města.
Za Občanské sdružení při ZŠ Dačice,
Boženy Němcové: Mgr. Alena Benešová

Projekt Sportem proti drogám
a obezitě

31. května proběhlo za účasti generálního ředitele Jiřího Vystrčila a dalších vedoucích pracovníků podniku
posouzení všech předložených žádostí
o grant TRW–DAS a.s. Výběrová komise
zařadila mezi podpořené projekty také
náš projekt „Sportem proti drogám
a obezitě“, v jehož rámci bude naší
škole poskytnuto 25 000 Kč. Tuto částku
použijeme na nákup sportovního vybavení, které budou naši žáci používat
nejen v hodinách tělesné výchovy, ale
i ve sportovních kroužcích. Za finanční
podporu velmi děkujeme.

Navštívili nás budoucí prvňáčci
11. června nás navštívily děti z mateřské
školy, naši budoucí prvňáčci. Prohlédli si
školu a vyzkoušeli si, jaké to je sedět ve
školní lavici a učit se v 1. třídě. Všichni se
už do 1. třídy moc těší.

2. stupeň na kuželkách
Žáci 2. stupně dostali možnost vyzkoušet si postupně po třídách kuželky
na dačické kuželně. Většina z nich hrála
poprvé, ale již po chvíli bylo vidět, že je
hra v kuželky baví. Třeba někteří z nich
v budoucnosti posílí kuželkářský oddíl
v Dačicích. Děkujeme oddílu TJ Centropen Dačice, že nám umožnil dačickou
kuželnu navštívit.
Mgr. Bohumil Šuhaj

O štít města Dačice
V úterý 11. června se vybraní žáci 2.
stupně zúčastnili každoročních atletických závodů O štít města Dačice.
Za krásného počasí na dačickém
městském stadionu všichni bojovali, seč
mohli, a někteří z nich dosáhli výborných
výsledků. „Na bednu” tentokrát ale vystoupili pouze chlapci.
Medailového umístění dosáhli tito borci: Lukáš Dvořák - 1. místo (VII. A, mladší
žáci - běh na 60 m), David Křivánek - 2.
místo (VII. A, mladší žáci - běh na 1000
m), Lukáš Dvořák - 2. místo (mladší žáci skok daleký), Matěj Budíček - 2. místo (VII.
B, mladší žáci - hod kriketovým míčkem),
Milan Jindra - 2. místo (IX. A, straší žáci
- vrh koulí). Velkou radost nám navíc
udělala štafeta mladších žáků ve složení
Ondřej Svoboda (VI. B), Šimon Hric, David
Křivánek a Lukáš Dvořák (všichni VII. A),
která byla ze všech nejrychlejší a vybojovala tak zlatou medaili.
O den později zabodovali i žáci 5. tříd
na závodech O malý štít města Dačice.
Na stupně vítězů dosáhli: Iva Kučerová
– 2. místo (V. B – běh na 600 m), Jakub
Šimánek – 2. místo (V. A – běh na 800
m), Iva Kučerová, Eva Přibylová, Simona
Přikrylová – 3. místo (V. A, B - štafeta), Jakub Šimánek – 3. místo (hod kriketovým
míčkem).
Mgr. Bohumil Šuhaj
a Mgr. Jana Špičková

Konečně můžeme využívat novou učebnu v přírodě
Díky Revolvingovému fondu Ministerstva životního prostředí jsme do učebny
v přírodě na naší školní zahradě pořídili
již vše potřebné. Na místě jsou sedací
soupravy, tabule a okolí učebny je též
upravené. Konečně se také oteplilo,
a tak učebna v přírodě praská ve švech.
Na vyučovací hodinu na čerstvém vzduchu se těší všechny třídy 1. i 2. stupně, ať
už jde o čtení, přírodopis, cizí jazyk, výchovu ke zdraví, hudební výchovu, pracovní činnosti nebo jiný předmět.
Rádi bychom do konce října 2013
v učebně v přírodě odučili cca 120 hodin na 1. stupni a 100 hodin na 2. stupni.
Počasí nám zatím moc nepřálo, ale pevně
věříme, že už se umoudří a že si konec
školního roku a začátek nového školního
roku 2013/2014 užijeme na vyhřáté školní
zahradě.
Mgr. Stanislava Dvořáková

Další informace o projektu „Učebna v přírodě“ a fotogalerii základní školy naleznete
na internetových stránkách www.zsdacice.cz.
Základní škola, Boženy Němcové 213/V, Dačice
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Aktuálně ze ZŠ
Neulingerova

Úspěch v přespolním běhu

Dne 29. 5. 2013 se žáci naší školy zúčastnili soutěže Přespolní běh v Jindřichově Hradci. Ve skupině 6. – 7. třída,
chlapci – běh na 2000 m reprezentoval
školu David Horváth. Za dívky ve skupině 8. – 9. tř. – 2000 m běžely Dominika Bučková, Markéta Lojková a Vendula
Lojková. Chlapce ve skupině 8. – 9. tř.
– 2500 m zastupovali Jan Lacko, Radim
Dobrovolný, Patrik Plachý a Bedřich
Škárka. Žáci dali do soutěže všechny
své síly a získali velmi pěkná umístění.
Ve své kategorii se dívky umístily takto:
Dominika Bučková – 1. místo, Markéta
Lojková – 2. místo a Vendula Lojková - 4.
místo. Také Jan Lacko a Radim Dobrovolný bojovali o první pozice, nakonec se
umístili v první desítce soutěžících. Všem
blahopřejeme a děkujeme za příkladnou
reprezentaci školy.
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Výsledky olympiád 2012/2013
ze ZŠ Boženy Němcové
Přišel konec dalšího školního roku, a tak vám přinášíme stručný přehled
toho, jak si naši žáci vedli v uplynulých měsících ve znalostních, výtvarných
a sportovních soutěžích.
Okresní kola
Olympiáda z angl. jaz.
Olympiáda v česk. jaz.

Kat. II

8. místo – Filip Leitgeb, (IX. B)

Kat. I. A

10. místo – Lukáš Lipták, (VII. A)

Kat. I

13. místo – Hana Klimešová, (IX. B)

Dějepisná olympiáda

19. místo – Barbora Slepicová, (XI. A)

ZAV – Talentová soutěž žáků ZŠ v psaní na
klávesnici

2.-3. místo – E. K. Procházková (VIII. B)
4. místo – Tereza Kupcová (VIII. B)
14. místo – Michala Nováková (VIII. B)

Zeměpisná olympiáda

Kat. A

6. místo - Lukáš Pokorný (VI. A)

Kat. B

7. místo - Aneta Škardová (VII. A)

Kat. C

5. místo – Martin Lébr (IX. A)

Fyzikální olympiáda

Kat. E

1. místo – Leoš Hudínek (IX. B)

Biologická olympiáda

Kat. D

17. místo – Vojtěch Bartošek (VII. A)
27. místo – Daniel Solař (VII. B)

Kat. C

25. místo – Leoš Hudínek (IX. B)
27. místo – Šimon Dohnal (IX. B)

Talentová soutěž ZAV

Psaní na klávesnici PC

2. místo – E. K. Procházková (VIII. B)
3. místo – Tereza Kupcová (VIII. B)
14. místo – Michaela Nováková (VIII. B)

Mé toulky za zvěří
výtvarná soutěž

2. kat.

1. místo - Alžběta Šedová (III. B)
3. místo – Matyáš Kadrnožka (II. A)

4. kat.

2. místo – Tomáš Šváb (VIII. B)

Stolní tenis

6. místo – Šimon Hric (VII. A), Kamil Heryán (VII. A), David Kubeš (VIII. B), Jaromír
Hric (VIII. B)

Okresní turnaj ve
volejbale

3. místo – Marika Valenová (IX. B),
Šárka Tříletá (IX. B), Adéla Ježková (IX.
B), Adéla Šebestová (IX. B), Veronika
Račická (IX. B), Monika Antoňů (IX. B),
Kateřina Jindrová (IX. B), Tereza Kupcová (IX. B)

Co nás ještě čeká?
20. a 24. 6. - školní výlety – ZOO Jihlava,
Hospodářský dvůr Bohuslavice
25. 6. - dětský den se studenty Gymnázia Dačice
26. 6. - knihovnický happpening - pokus o překonání rekordu – co nejvíce lidí
s knížkou na jednom místě
28. 6. - poslední zvonění žáků 9. třídy
V závěru školního roku bychom chtěli
poděkovat všem, kteří nás v tomto roce
podporovali a projevili zájem o naši školu. Zároveň přejeme slunečné a klidné
léto.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Najdou se dobří lidé, kteří by
chtěli pejska?
Město Dačice nabízí psy, o které se
jejich současný majitel již nemůže postarat. Najdou alespoň někteří nového
pána? Konkrétní informace poskytne odbor
životního prostředí
tel.: 384 401 241.
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Krajská kola
Fyzikální olympiáda

Kat. E

16. místo – Leoš Hudínek (IX. B)

Eurorebus

Psaní na klávesnici PC

15. místo – družstvo VII. A (David Křivánek, Lukáš Dvořák, Linda Dvořáková)

Republiková kola
6. místo mezi 300 školami z celé ČR

Meziškolní soutěž ZAV
ZAV výuka

Psaní na klávesnici PC

43. místo mezi 10 754 žáky ZŠ – Eva
Klaudie Procházková (VII. B)

Rekord v soutěži ZAV
houbař

Psaní na klávesnici PC

1. místo mezi žáky v ČR – Tereza Kupcová (VII. B)

Mezinárodní soutěže
INTERSTENO
psaní na kávesnici

1475 účastní- 88. místo – Tereza Kupcová (VIII. B)
ků ze 17 zemí 196. místo – E. K. Procházková (VIII. B),
světa
293. místo – Kateřina Jindrová (IX. B)
Naše 3 žákyně nejlepší ze všech zúčastněných z jižních Čech
Mgr. Bohumil Havlík

www.dacice.cz
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KNIHOVNA V NOCI
Jak jsem se zmiňovala již v minulém čísle Zpravodaje - ke 120. výročí založení naší veřejné knihovny a 145. výročí založení nejstaršího kulturního spolku
v Dačicích - Čtenářského spolku Dyje – jsme vyhlásili soutěž: Jak vypadá naše
knihovna v noci? Děje se v ní něco? Chtěli byste v ní v noci být?

Původně jsme chtěli vybrat jenom tři
nejhezčí práce, ale jelikož se do vymýšlení a tvoření zapojily celé třídy a v knihovně se sešly jak jednotlivé výkresy, tak koláže či prostorové objekty, rozhodli jsme
se odměnit všechny, kteří si dali tu práci
s přemýšlením, jak to asi u nás v noci vypadá.
Do soutěže se zapojilo celkem 250
dětí z různých tříd a různých škol. Děti ze
ZŠ v Sokolské ulici s paní učitelkou Peli-

kánovou vytvořily koláž, šesťáci ze ZŠ
v Komenského ulici s paní učitelkou Bachelovou vytvořili jednak krásné prostorové příšerky nejrůznějších nočních
škůdců knih, napsali k nim příběh, vytvořili koláž a nakreslili i obrázky. Druháci s paní učitelkou Bulantovou nakreslili
hezké obrázky, čtvrťáci s paní učitelkou
Urbancovou vytvořili netradiční makety knížek s ilustracemi, deset deváťáků
dokonce napsalo příběhy. Šesťáci ze ZŠ
v ulici B. Němcové s paní učitelkou Váňovou vytvořili fantastické bytosti, které nám v noci řádí v knihovně. Obrázky
i příběhy jsou k vidění na webu knihovny
– http://www.mkdac.cz/detske/
Všichni zúčastnění obdrželi od knihovny malé pastelky s logem knihovny (aby
se jim lépe a lépe malovalo) a sladkou odměnu, kterou věnovala CUKRÁRNA PANÍ
TICHÉ Z DAČIC. Velice jí tímto děkujeme.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Dačické baroko
co nás čeká?
Vzhledem k letošnímu významnému jubileu města, jsme pro vás připravili vskutku zajímavý program,
jenž je celý věnován kulturní historii
Dačic zahrnující dobu 16. až 19. století!

Zahajovacím koncertem 29. srpna ve
farním kostele sv. Vavřince, se vydáme po
stopách dačických literátů, na kterém si
můžete vyslechnout hudbu z dačického
graduálu, žaltáře dačických literátů a jiné
zajímavé skladby spjaté s dobou konce
16. století.
Provedení se zhostí Capella Ornamentata (soubor historických nástrojů se zpěváky) pod vedením R. Šedy, která tentokrát vystoupí pouze v mužském obsazení
po vzoru literátů.
Po koncertě zazní z věže kostela renesační hudba na dobrou noc. V pátek
30. srpna jste zváni na procházku městem se zastaveními u historických památek města, které se zhostí Krasohled s hudebním doprovodem žáků ZUŠ Dačice.
Týž den od 20 hodin jsme připravili barokně jazzový jam session v sále firmy Pokorný Dačice, při kterém
k dobrému pokrmu i truňku zahrají hosté festivalu a Sebranka
ZUŠ Dačice. Při sobotní Hradozámecké noci, která je zároveň
celostátní kulturní akcí, si můžete vyslechnout písně Hugo von
Dalberga a jeho současníků. Závěr festivalu bude patřit krásné
hudbě již z období klasicismu. Tohoto úkolu se zhostí soubor
Musica figuralis pod vedením Marka Čermáka, který se primárně zabývá hudbou právě tohoto období. Zazní koncertní
provedení mše Karla Ditterse von Dittersdorf určená k františkásnkým obřadům, ale i moteto dačického kantora Jakuba Josefa Krimera!
Podrobné informace k začátkům akcí naleznete na www.dacickebaroknidny.cz, na plakátech nebo v místním tisku v průběhu července a srpna.
Richard Šeda,
hudební dramaturg festivalu

Pojďte s námi do muzea
Po celé prázdniny můžete v dačickém muzeu navštívit krásnou výstavu věnovanou 170. výročí udělení privilegia na
výrobu kostky cukru v Dačicích: „Sladké pokušení – cukr, káva, čokoláda, aneb pojďte s námi do cukrárny!“ Doplňuje
stálou expozici, která byla nově instalovaná v roce 2011.
Výstavu k výročí kost- kostky cukru, kolem poloviny 19. století se právě pití kávy velmi
ky jsme tentokrát pojali rozšířilo. Na výstavě uvidíte ojedinělou sbírku cukrů od brněnúplně jinak. Při rafinerii ské sběratelky Kateřiny Pelcové, řadu porcelánových servisů na
cukru v Dačicích fun- kávu či čaj, pražidla a mlýnky na kávu, kávovary, čajovary, stagovala totiž i výroba rou cukrárnu se všemi náležitostmi včetně nástrojů na přípravu
cukrovinek, a tak se dobrot, dorty, cukroví, perníčky aj. Krásný dobový nábytek nám
výstava samotná točí zapůjčil Státní zámek v Dačicích. Je skutečně na co se dívat. Pro
právě jenom kolem vše- děti máme koutek na hraní.
ho dobrého - sladkého,
Máme otevřeno denně kromě pondělí 9 - 12 a 13 - 17 h.
kromě cukru a čokolády
V příštím čísle se můžete těšit na článek o výrobně cukrovinek
také kolem kávy i čaje, a čokolády v Dačicích - o dačické rafinérii.
lahodných moků, které si také někteří sladíme. V době vzniku
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

18

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
3. července, středa, 19:00 h
VELKÝ GATSBY - roman. drama, 2D
124 min., české titulky, vstupné 100 Kč,
přístupno od 12 let
24. července, středa, 19:00 h
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY - animovaný film, 3D
109 min., český dabing,
vstupné 130 Kč

26. července, pátek, 19:00 h
REVIVAL - komedie, 2D
116 min., česky, vstupné 100 Kč

Městské muzeum a galerie

27. července, sobota, 14:00 h
JÁ PADOUCH 2 - animovaný film, 3D
95 min., český dabing, vstupné 120 Kč
děti, 140 Kč dospělí
31. července, středa, 19:00 h
STÁŽISTI - komedie, 2D
119 min., český dabing, vstupné 100 Kč

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

Sladké pokušení – cukr, káva, čokoláda aneb pojďte s námi do cukrárny
Výstava ke 170. výročí vzniku první kostky cukru na světě . Do 8. 9. 2013.
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

KOUPÍM
pole, lesy, pastviny

Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel. 602 445 344
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