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Jak to vidím …
Skončil předvolební maraton a díky hlasům voličů a poté i zastupitelů jsem se stal starostou Dačic. Děkuji Vám Všem,
kteří jste mi dali svůj hlas, za Vaši důvěru, kterou jak doufám nezklamu. Naším volebním heslem je: „všichni vědí co, my
víme i jak“.
Dlouholeté zkuše- o jednu parcelu, uvažujeme o vyhlášení zastupitelů.
nosti a praxe jsou naší aukce na kupní cenu. Samozřejmě o záVím, že nikdo z nás nemá patent na
devizou a tak tedy co sadách prodeje parcel bude rozhodovat rozum, proto budu rád za vaše náměty
stojí před námi: pri- zastupitelstvo, a proto může ještě dojít a chci se s Vámi občany Dačic i nadále
prioritou města pro k určitým změnám.
setkávat. Věřím, že společnou snahou se
příští rok je nabídka
V roce 2015 se také rozjede nové pro- nám podaří zrealizovat, když ne všechny
stavebních
parcel gramovací období Evropské unie, které tak alespoň většinu záměrů pro toto vov lokalitě Za Školou bude trvat do roku 2020. Z toho důvodu lební období.
zájemcům o výstav- připravujeme projekty, na základě kteKarel Macků, starosta
bu rodinných domů. rých budeme žádat o finance z dotací.
Již letos začínáme budovat zázemí pro Jedná se například o rekonstrukci MěstADVENTNÍ ČAS V DAČICÍCH
34 stavebních parcel (inženýrské sítě, ského kulturního střediska, o rekonstruk30. 11. - Zvonkový
komunikace, parkovací stání, hřiště). ci mateřské školy a domu dětí a mládeže
průvod a rozsvícení
Celkové náklady jsou předběžně sta- Za Lávkami s doplněním denního staciovánočního stromu noveny na téměř 47 milionů korun, což náře pro zdravotně hendikepované děti
odchod z Havlíčkova náměstí v 17:15 h
2
představuje v přepočtu 1 495 Kč/m . Ve- i dospělé a ve hře jsou i další projekty.
30. 11. - Třpytivá krása, výstava 2
likost parcel se pohybuje od 729 m do Mimo uvedené akce se připravujeme na
MMaG,
slavnostní zahájení ve 14:00 h
2
1 652 m . V době, kdy píši tento článek, za- další dotace v oblasti zateplení budov ve
3.
12.
- Vánoční dílna, Městská kničíná rada města projednávat návrh ceny vlastnictví města, ať už se jedná o bytové
hovna,
13:00
- 17:00 h
a způsobu prodeje těchto parcel. Kupní domy, nebo budovy základní a mateřské
4. 12. - Čertovská škola, ZŠ Komencena se bude pravděpodobně pohybo- školy. V návrhu rozpočtu je například vyského, 16:00 - 18:00 h
vat někde okolo 900 Kč/m2 a počítáme členěno téměř osm milionů na zateplení
4. 12. - Vánoční galakoncert, MěKS
i s tím, že součástí smlouvy bude možnost domu s pečovatelskou službou. Dotace
v
19:00
h
vrácení části ceny po kolaudaci do určité chceme také využít při výstavbě dětské4.
12.
- Setkání s kardinálem M. Vldoby (dnes uvažujeme o třech letech). Je ho dopravního hřiště, ta by měla být zakem
+
tvoření,
Katolický dům v 17:00 h
vcelku jasné, že náklady na výstavbu in- hájena v příštím roce.
5.
12.
Mikulášská
jízda městem,
frastruktury se městu nevrátí prodejem
Naše záměry vyžadují restrukturalizaci
Palackého
nám.
v
16:30
h
těchto parcel, ale tím, že dačičtí a i mimo- odboru správy majetku, umožňující lépe
12.
12.
Balónky
pro
Ježíška, spordačičtí budou mít v našem městě kde sta- vyhledávat dotace, podávat kvalitní žátovní
stadion
ve
14:45
h
vět. Naším cílem je motivovat kupce k co dosti, kvalitně realizovat investice a také
14. 12. - Vánoční jarmark, MMaG
nejrychlejší výstavbě a pokud možno za- kvalitně administrovat získané peníze.
a
zámecké
nádvoří, 10:00 - 16:00 h
mezit koupím ze spekulativních důvodů.
Vše co jsem uvedl v předchozích řád14.
12.
Vánoční
koncert sborů ZUŠ
Našemu záměru nahrávají i nízké úroko- cích, bude klást velké nároky nejenom
Dačice, MěKS v 17:00 h
vé sazby hypoték. V případě více zájemců na činnost úřadu, ale především na práci
21. 12. - Vánoční koncert pěveckého
sboru, kostel sv. Vavřince v 18:00 h
22. a 23. 12. - Tradiční živý betlém
na Palackého náměstí v 18:00 h

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? U Malínků
Kdy? 6. prosince 2014
V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom,
co se děje u nás ve městě

www.dacice.cz
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi krátké představení. Jmenuji se Miloš Novák, narodil jsem se v Dačicích v roce 1980 a většinu života jsem bydlel v Malém Pěčíně. Školní docházku jsem absolvoval na tzv. staré škole v Dačicích
a následně studoval technický obor na stavební průmyslové škole v Třebíči,
kde jsem v roce 1999 odmaturoval.
Po půl roce jsem nastoupil základní vojenskou službu k protivzdušné
obraně.
Dále následoval sled
zaměstnání – práce
ve stavebnictví, živnostník, řidič vnitrostátní a mezinárodní dopravy a v mém
posledním zaměstnání jsem působil
sedm let jako strážník městské policie
v Dačicích. Při zaměstnání jsem vystudoval vysokoškolské bakalářské studium
humanitního směru, obor sociální pedagogiky. Považuji se za člověka s technickým myšlením a se sociálním cítěním.
V letošním roce jsem se oženil s mojí
dlouholetou přítelkyní a nyní žijeme
v Dačicích.
Celý život se snažím být aktivní v dačickém společenském životě. Ať už jako
aktivní sportovec (fotbalista, hokejista,
kuželkář, florbalista, volejbalista, tenista), tak i jako dobrovolník – pomáhal
jsem v pěstounských rodinách a v nízkoprahovém klubu v Telči. Jsem starosta dobrovolných hasičů v Malém Pěčíně
a předseda SVJ našeho bytového domu.
Dačice díky mému poslednímu zaměstnání mám prochozené křížem krážem
a po celou tu dobu jsem se snažil také
naslouchat občanům a jejich potřebám.
V pondělí 10. listopadu jsem byl zvolen
místostarostou města Dačice.
Máme zde nové volební období 2014
- 2018, lidé demokraticky volili a karty
byly rozdány. Na relativně malém městě,
kde je silná sociální kontrola, je nejen pro
mě, ale věřím, že i pro celé zastupitelstvo,
velký závazek vést město k rozvoji a spokojenosti všech občanů. Z výsledků voleb
usuzuji, že lidé chtějí zastupitele, kteří mají

podnětné názory a zároveň jsou schopni
kompromisů. V tomto duchu, doufám, budou probíhat veškerá zasedání.
Povolební vyjednávání, která nebyla
jednoduchá a skýtala několik matematických řešení, vyústila v konečné rozhodnutí na prvním zasedání zastupitelstva.
Mile mě překvapila velká účast občanů
a přál bych si, aby i nadále měla tato jednání hojnou účast. Jedině tak se i Vám nabízí možnost sledovat své zvolené přímo
v akci.
Ve výše zmíněném období chci navázat na rozpracované plány, a také přinést
nový pohled na problémy tohoto města
a návrhy na jejich řešení, kterým může
otevřít dveře nové dotační období 2014
- 2020. Proto máte-li i vy „v šuplíku“ nějaké nápady na zajímavé projekty, které
mohou dopomoci našemu městu, věřte,
že dveře do mé kanceláře jsou otevřené
pro každého a rád s Vámi Vaše návrhy
prodiskutuji.
V době, kdy čtete tyto řádky, prožíváme první adventní týden, máme za
sebou zvonkový průvod a těšíme se na
Mikuláše a čerty. Pomalu se blíží Vánoce
a to, jak prožíváme tuto „hektickou dobu“
je čistě na nás a na našem rozhodnutí.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál
klidné prožití svátků vánočních, které si
nenechte znehodnotit barevnými reklamami a slevovými akcemi, ale naopak
je umocněte nasloucháním přání svých
bližních.
V novém roce ať jsme všichni zdraví,
rozdáváme úsměvy a nacházíme sílu.
Věřím tomu, že za přispění nás všech se
bude dařit lépe, protože to, co si sami
uděláme, toho si více vážíme a z toho, co
uděláme pro druhé, máme větší radost.
Miloš Novák, místostarosta

Vánoce, čas pospolitosti
Vážení spoluobčané, blíží se čas vánoční, čas kdy se setkávají rodiny, přátelé
i kolegové z práce a kdy společně rekapitulujeme to, co jsme za uplynulý rok
zažili.
Osobně se nejvíce těším svátky ve společnosti svých blízkých.
na to, že se sejdeme u ro- Největším darem je, pokud je člověk obdinného stolu a že budeme klopen lidmi, kteří ho mají rádi. O to více
mít na sebe více času nežli je mi líto těch, kteří takovou možnost nev běžném roce. S postupem mají, a proto si vzpomeňme i na ně. Přeji,
času stále více zjišťuji, že kouzlo Vánoc aby Vám Ježíšek nadělil klid a rodinnou
nespočívá v množství dárků a jídla, ale pohodu.
v tom jak intenzivně dokážeme prožít
Karel Macků, starosta
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INFORMACE
Z RADY MĚSTA
Veškerá usnesení
jsou k dispozici
na www.dacice.cz/radnice/samosprava

na své 106. schůzi konané 22. 10.
2014 mimo jiné:

• schválila rozpočtové opatření číslo
19/2014 v těchto objemech: příjmy
1.840,83 tis. Kč, výdaje 363,00 tis. Kč, financování -1.477,83 tis. Kč
• projednala návrh rozpočtu na rok 2015
v 1. čtení
• schválila přidělení veřejné zakázky na
technický dozor stavby infrastruktury
připravované obytné zóny Za Školou
Ing. Františku Lízalovi za nabídkovou
cenu Kč 180.000,- bez DPH
• vzala na vědomí připomínky, které vzešly z kulatého stolu konaného na téma
Provoz a parkování v ulici B. Němcové
• schválila nákladové nájemné v přístavbě Domu s pečovatelskou službou ve
výši Kč 84,-/m2 od 1. 1. 2015 a snížení na
Kč 49,-/m2 za podmínky pravidelného
čerpání sjednaných soc. služeb uvedených ve smlouvách
• vzala se souhlasem na vědomí uzavření smluv na pronájmy bytů v přístavbě
DPS. Nájemní smlouvy budou uzavřeny
na dobu neurčitou od 1. 1. 2015

na své 107. schůzi konané 5. 11. 2014
mimo jiné:
• vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu města k 30. 9. 2014 s přebytkem
rozpočtu 14.030.266,86 Kč, splátek úvěru 1.750.500,00 Kč, zvýšením stavu bankovních účtů ve výši 12.427.547,81 Kč
a částkou 147.780,95 Kč jako operace
související s DPH (přenesení daňové povinnosti u stavebních prací); současně
projednala výhled vývoje plnění rozpočtu města k 31. 12. 2014
• projednala návrh rozpočtu na rok 2015
ve 2. čtení
• schválila plán zimní údržby 2014/2015

na své 1. schůzi konané 12. 11. 2014
• vyhlásila výběrové řízení na dodavatele
stavby na zaokruhování vodovodního
řadu v Chlumci
• schválila rozpočtové opatření číslo
20/2014, které bylo v příjmové i výdajové části ve výši 270,25 tis. Kč
• pověřila radního Bc. V. Svobodu, radní
K. Bartošovou a člena zastupitelstva Ing. J.
Bartoška prováděním občanských sňatků
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 2. zasedání
15. 12. 2014 v 17:00 h v MěKS;
hlavním bodem programu bude
schválení rozpočtu na rok 2015

www.dacice.cz

Informace z prvního jednání zastupitelstva města
Nově zvolení zastupitelé města se sešli na svém prvním ustavujícím zasedání v pondělí 10. listopadu. Ve složení zastupitelstva se oproti volebním výsledkům odehrály dvě změny. Ze svého mandátu odstoupil Ctibor Blaha (Nezávislí
– Změna pro Dačice) a jeho místo zaujal jako první náhradník Lubomír Kloiber. Dále odstoupil František Weidenthaler
(Moravané), kterého nahradil Jiří Albrecht.
Novým starostou byl v tajné volbě zvolen 18 hlasy dosavadní tajemník městského úřadu Karel Macků (KDU- ČSL), na post
místostarosty byl zvolen většinou hlasů
Miloš Novák (ANO 2011).
Dalším bodem jednání zastupitelstva
byla volba nové rady města, ve které na
základě tajného hlasování vedle starosty
a místostarosty budou zasedat Vít Svoboda a Richard Šeda (KDU-ČSL), Kateřina
Bartošová (ANO 2011), Jiří Baštář a Richard Tůma (ODS).
Na základě zákona o obcích je zastupitelstvem města povinně zřizován finanční a kontrolní výbor. Na prvním zasedání
Zastupitelstva města Dačice byl pro nadcházející čtyřleté období zvolen předsedou finančního výboru František Tichánek (ANO 2011) a předsedou kontrolního
výboru Vlastislav Švec (KSČM).
(red)

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 25. listopadu přivítal místostarosta Jan Bartošek společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Denisa Kárová, Filip Dvořák, Adam Pecha, Pavel Kopeček, Dominik Taufer, Klára Dušková
a Jáchym Šuhaj.

--- inzerce ---

P r odej vánočních s tr om k ů
přímo na plantáži
Bohumila Smetany
v Heřmanči
(směr Strmilov)
od 12. 12. do 23. 12. 2014
9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 h
tel: 724 282 179

Děkujeme všem, kdo jste byli dne 30. října 2014 vyprovodit na poslední cestě paní Boženu Lisovou z Kostelního Vydří
a za projevy soustrasti.
Rodina Lisova
--- inzerce ---
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Odhalení pamětní desky
JUDr. Františka Valeny v Dačicích
V neděli 16. listopadu se v Dačicích konalo vzpomínkové setkání k uctění
památky dačického rodáka, právníka, politika a čestného člověka JUDr. Františka Valeny. Po přivítání rodiny Valenovy starostou města na radnici následovala přednáška doc. Stehlíka v sále 3D Kina Dačice. Po odhalení pamětní
desky na rodném domě Dr. Valeny byly položeny kytice a věnec na jeho hrob
na starém hřbitově.
Slavnostního setkání se zúčastnili zástupci Konfederace politických vězňů ČR v čele
s předsedkyní paní Naděždou Kavalírovou
a také místopředseda poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR Jan Bartošek. Čestnou stráž
u pamětní desky drželi členové organizace
Orel, jejímž členem byl Dr. Valena již od svého mládí. Odhalení pamětní desky se osobně
zúčastnily děti JUDr. Valeny – dcery Danica
a Miriam a syn Tomáš.
Naděžda Mastná, odbor kultury
a cestovního ruchu

Životní osud JUDr. Františka Valeny
František
Valena se narodil 2. října
1913 v rodině
truhláře
v domě na Palackého náměstí čp. 8. S
Dačicemi byla spjata jeho školní léta, když zde
absolvoval
obecnou školu. Brzy bylo zřejmé, že se
jedná o mimořádný talent, a proto odešel
studovat gymnázium do Prahy a po dvou
letech přestoupil na církevní gymnázium
v Brně. Tam od roku 1935 pokračoval ve
studiu právnické fakulty. Již v době studií byl aktivním členem Čs. strany lidové
a angažoval se také v tělovýchovné organizaci Orel. V roce 1935 se stal předsedou moravsko-slezské sekce katolických
vysokoškoláků a od roku 1939 byl předsedou Ústředí katolických studentů. Pro
jeho demokratické přesvědčení a angažovanost na něj vydala okupační správa
v roce 1939 zatykač a on musel volit emigraci. František Valena odešel přes Slovensko do Jugoslávie, kde dokončil studium práv. Po osvobození Československa
v roce 1945 se JUDr. Valena vrátil do vlasti
a okamžitě se zapojil do veřejného života.
Nastoupil jako tajemník Msgre. Františka
Hály, ministra pošt a druhého nejvlivnějšího politika Československé strany lidové. Díky Valenovi navštívil ministr Hála
již v roce 1945 Dačice a bylo rozhodnuto
o výstavbě nové budovy pošty v Dačicích,
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na kterou ministerstvo poskytlo dotaci. Po
únorovém puči v roce 1948 se JUDr. Valena
stal terčem represí. K zatčení došlo 30. 11.
1950. Byl postaven do čela uměle vytvořené nepřátelské skupiny katolických laiků
a v soudním procesu v srpnu 1951 mu byl
původně navržen trest smrti. 16. 8. 1951
byl nakonec odsouzen k 22 letům vězení
pro trestné činy velezrady a vyzvědačství.
JUDr. Valena prošel několik nechvalně
proslulých věznic 50. let - od Pankráce,
přes Bory a Mírov, až k Leopoldovu, byl
přesunut na Bytíz a Jáchymov, kde pracoval v uranových dolech. Tam propukla
jeho zhoubná nemoc. František Valena se
průběžně léčil a měl přerušován trest, ale
všechny jeho žádosti o upuštění od výkonu trestu ze zdravotních důvodů včetně
jeho žádosti o amnestii v roce 1960 byly
zamítnuty. Choroba ale již postoupila tak
zásadním způsobem, že symbolicky právě
v den doručení výzvy k nástupu zbytku
trestu ve Valdicích, František Valena v Praze v rodinném kruhu umírá. Byl pochován
v Dačicích a ani pohřeb se neobešel bez
přítomnosti příslušníků Státní bezpečnosti.
Rehabilitace
se JUDr. Valena
dočkal až v roce
1989, kdy Městský soud v Praze
zrušil na svém
neveřejném zasedání dne 17. 12.
1990 rozsudek
u všech odsouzených ve Valenově procesu.

Svoboda je věc křehká!
Sir Winston Churchill kdysi řekl:
„Komunismus je vzpoura méněcenných…“ Rozvineme-li myšlenku tohoto břitkého britského politika, můžeme konstatovat, že každý totalitní
režim je vzpourou méněcenných mocných proti vlastnímu národu.
O totalitě, jejích nevinných obětech
a povinnosti připomínat zhůvěřilosti napáchané totalitními režimy jsme hovořili
s Ing. Janem Bartoškem, bývalým místostarostou města Dačice a místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR.
Česká média ovládly v listopadu oslavy
dvacátého pátého výročí pádu komunistického totalitního režimu… Co ve vás
osobně totalita vzbuzuje za pocity?
Totalita jako společenské zřízení je pro
mne naprosto nepřijatelné a v našich zeměpisných šířkách se v minulém století totalitně nechovali pouze komunisté. Represemi proti národu, demokracii a svobodě
jsme procházeli již za první i druhé světové
války… Každý totalitní režim je ve svém
jádru zbabělý a vylučující dialog, který asi
může příliš svádět k demokratické výměně
názorů. Totalita je krutá již svou podstatou
a jedním z důvodů této krutosti je strach
ze ztráty absolutní moci. Proto také často
sahá k řešením radikálním, namířeným proti svobodě a lidskosti. Totalitní režimy pak
mnohdy neváhají navždy umlčet ty, kteří se
nebojí nahlas říkat pravdu, se svými názory
a postoji se postavit moci na odpor.
Takovým umlčeným hrdinou je také dačický rodák JUDr. František Valena…
Ano, i v Dačicích jsme byli svědky toho,
jak tvrdě může moc zasahovat proti svým
lidem.
Životní příběh i tragédii dr. Valeny připomnělo odhalení jeho pamětní desky letos
16. listopadu. Důvody jsou evidentní, ale
osvětlíte hlubší záměr tohoto projektu?
Minulost nelze vymazat, z chyb minulosti bychom se navíc měli i poučit, a proto je také nutné minulost a její poklesky
připomínat nejen sobě, ale především
mladým lidem, kteří tyto doby již nezažili. Mladá generace dnes považuje svobodu a demokracii za něco automatického
a samozřejmého. Mají své hrdiny, ale ti jsou
spíše filmového rázu a odtržení od reality
každodenního života. V mých očích jsou
hrdiny právě lidé jako náš dačický dr. Valena, a i když se můžeme domnívat, že jejich
hlasů již dnes není potřeba, jsem přesvědčený, že je nutné jejich činy a oběti stále
připomínat jako výstrahu před případným
nástupem jakéhokoli dalšího totalitního režimu. I v dnešní demokratické době
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je důležité našim dětem ukázat odvahu
a statečnost těchto lidí, se kterou se ve své
době postavili aktuálnímu společenskému zlu. Chtěli jsme také poukázat na fakt,
že své hrdiny neměla pouze velká města
a nebyli jimi rozhodně pouze lidé, kteří
jsou dnes celospolečensky medializovaní…
Náš záměr odhalit desku dr. Valenovi
vznikl před více než rokem. Smyslem bylo
připomenout ve veřejném prostoru, jak
děsivá je zvůle totalitního režimu! Chceme, aby deska působila jako memento –
nesmíme na tyto skutečnosti zapomínat
a musíme mít stále na paměti, že jakýkoli
další totalitní režim nebude váhat a ve své
touze po absolutní nadvládě nad národem
necouvne ani před dalšími vraždami vlastních lidí.
(red)

Znečišťování
pozemních
komunikací
V současné době se stále více setkáváme se znečištěním všech typů
pozemních komunikací od provozovatelů zemědělských či lesních strojů
vyjíždějících z míst ležících mimo pozemní komunikaci, kteří si nesplní svoji zákonnou povinnost a před vjezdem
na pozemní komunikaci své vozidlo
neočistí nebo následně nezabezpečí
odstranění znečištění z vozovky nebo
tuto překážku ve sjíznosti neoznačí.
Dopouštějí se tak přestupku podle
§ 42a a § 42b odst. 1 písm. g) a j) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
se sankcí až do výše 300 000 Kč.
Žádáme tímto všechny provozovatele výše uvedené techniky, aby se snažili
co nejvíce zamezit znečištění pozemních
komunikací a následně zabezpečili jejich
úklid.
Apelujeme i na všechny řidiče, kteří jsou
povinni přizpůsobit rychlost jízdy mimo
jiné i stavebnímu a dopravně technickému
stavu pozemní komunikace, její kategorii a
třídě, povětrnostním podmínkám a jiným
okolnostem, které je možno předvídat, aby
s touto nepříjemnou možností na silnicích
nižších kategorií počítali a dojeli vždy bezpečně domů.
Stejně jako v životě je to jen o toleranci
a ohleduplnosti všech účastníků silničního
provozu a o snaze vyjít druhým vstříc a nevytvářet jim překážky v běžném provozu,
které mohou vést k tragickým dopravním
nehodám.
Zdislav Páral, odbor dopravy

Příprava zimní výbavy
Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky
v období od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní
pneumatiky vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či
námraza nebo tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat.
V zimním období, tj. od 1. 11. do 31. 3.,
musí řidiči používat zimní pneumatiky
vždy, vyskytuje-li se na vozovce souvislá
vrstva sněhu, ledu či námraza nebo dajíli se takové podmínky očekávat. Právní
úprava zároveň bere ohled na ty řidiče,
kteří přes zimní období využívají vozidlo
velmi zřídka a pouze pro krátký dojezd,
například pro cestu k doktorovi či na
nákup. Tito řidiči mohou na silnice vyjet
bez zimních pneumatik, avšak pouze za
podmínky, že se na silnicích nenachází
souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza.
V opačném případě musí mít i tito řidiči
vozidlo vybaveno zimními pneumatikami.
Proč zimní pneumatiky?
Zimní pneumatika má při nízkých
teplotách úplně rozdílné vlastnosti než
letní. Při teplotách, které jsou 7°C a nižší,
má zimní pneumatika lepší adhezní vlastnosti a je výrazně vhodnější i z hlediska
bezpečnosti.
Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována
pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno
označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo

MS či terénní pneumatiky.
Co musí dále splňovat?
Hloubka vzorku hlavních dezénových
drážek nebo zářezů pneumatiky musí
být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm
na všech hnacích kolech (u vozidel nad
3 500 kg).
Proč právě 4 mm, případně 6 mm?
Podle průzkumů, a také na základě
zkušeností, bylo zjištěno, že zimní pneumatika s hloubkou dezénu nižší než
4 mm (u vozidel do 3 500 kg) již ztrácí své
vlastnosti na sněhové pokrývce, ztrácí
tzv. samočistící efekt.
Mohu použít protektorované pneumatiky?
Ano, musí být označeny výše uvedeným
značením tj. M+S nebo M.S nebo M/S
nebo MS či terénní pneumatiky.
Jezdit v zimě na letních pneumatikách
při zhoršených klimatických podmínkách
je risk nejen kvůli možné pokutě, ale
také kvůli možným škodám, které vám
pojišťovna nemusí proplatit.
P. Gřunděl a P. Dohnal, odbor dopravy

Přístavba DPS
V sobotu 4. října 2014 proběhlo slavnostní otevření nové přístavby Domu
s pečovatelskou službou v Dačicích (dále jen DPS). Došlo tak k rozšíření stávající kapacity bytů pro seniory o 21 míst rozmístěných do 13 jednopokojových
a 2 bezbariérových bytů pro jednotlivce a 3 dvoupokojových bytů pro manželské páry při užitné ploše od 30 m² do 60 m².
Každá byto- sociálních služeb společnosti Ledax o.p.s.
Helena Maňasová, odbor správy budov
vá jednotka je
vybavena vlastní koupelnou
Pronájem nebytových
se sprchovým
prostor
koutem a WC,
Město
Dačice
nabízí pronájem volkuchyňským koutem s linkou, vestavěnou
ných nebytových prostor v prvním
a šatníkovou skříní a bojlerem. Přístavba
patře v Obchodním centru v Antoje propojena chodbou se stávajícím DPS
nínské ul. čp. 15/II v Dačicích:
a veškeré místnosti a společné prostory
kancelář č. 114 o ploše 20,00 m2
novostavby jsou bezbariérové. Obyvatekancelář č. 127 o ploše 16,19 m2
lům je zároveň k dispozici nová společenkancelář č. 143 o ploše 21,28 m2
ská místnost s kapacitou zhruba 100 míst
místnost č. 125 o ploše 17,15 m2
a na ni navazující terasa a pergola. Vybuvčetně společně užívané chodby, kuchyňky,
dováním přístavby DPS vznikl zároveň
schodiště a soc. zařízení. (místnost č. 125 je
další dvoupokojový byt ve stávající části
vhodná pro pedikúru, masáže, kadeřnictví, atd.)
DPS na místě bývalého Klubu důchodců.
Zájemci o pronájem uvedených nebytoNové byty budou pronajímány od
vých prostor se mohou písemně přihlásit
1. ledna 2015. Sociální komise již stanona MěÚ v Dačicích, odbor správy budov,
vila pořadí žadatelů, kteří byli o výsledKrajířova 27/I, 380 13 Dačice. Informace poku písemně informováni. Nájemné bylo
dají pracovníci odboru správy budov MěÚ
v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 108,
stanoveno na 84 Kč/m² při nevyužívání
109, nebo na tel. 384 401 234/5.
sociálních služeb a 49 Kč/m² při využití
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Návštěva partnerského města Urtenen-Schönbühl
Setkání zástupců obou partnerských měst se tentokráte uskutečnilo 18. - 21. září ve Švýcarsku. Poslední setkání
se konalo během hudebního festivalu FestBand v roce 2011 v Dačicích, a tak tentokráte vyjeli zástupci městské rady
do Švýcarska.

Po vzájemném přivítání v pozdních odpoledních hodinách
na radnici města Urtenen–Schönbühl jeho starostou Hansueli Kummerem, následovala vzájemná diskuze o pokračování
partnerství a návrhy další vzájemné spolupráce. Diskutovalo
se o možnostech krátkých výměnných pobytů dětí základních
a středních škol, o zapojení základní umělecké školy např. pěveckého sboru a také o úspěšných dačických mažoretkách. Členové rady města Urtenen-Schönbühl byli také pozváni do Dačic na festival dechových hudeb FestBand, který se bude konat

Dačický skatepark doplnila
Mini rampa
Návštěvníci dačického skateparku mají o radost více
– ke konci roku byl tento hojně navštěvovaný sportovní
areál doplněn o novou překážku – tzv. Mini rampu.

Tato rampa umožňuje adrenalinovou jízdu in-line bruslařům,
skateboardistům či majitelům BMX kol a freestyle koloběžek.
Samotnou montáž provedla odborná firma spolu s 15násobným mistrem ČR v jízdě na bruslích Petrem Brabcem. Mini rampa o rozměrech 10,5 x 5 metrů se pyšní speciálním povrchem
skatesmart, mezi jehož hlavní přednosti patří především odolnost vůči počasí a nízká hlučnost.
Bohužel již stačil být tento nový sportovní prvek vystaven nežádoucímu zájmu vandalů, kteří zřejmě nechápou jeho správné využití. Tomuto incidentu se bude aktivně věnovat Městská
policie Dačice, aby k podobným nepříjemnostem již více nedocházelo.
Martin Šťastný, odbor správy majetku
--- inzerce ---

Koupím chatu nebo pozemek na řece
Dyji v blízkosti Dačic. Tel: 602 890 725
6

poslední víkend v červnu 2015.
Připravený program byl opravdu zajímavý. Na návrh dačických radních byla sjednána exkurze do nového zařízení na
zpracování odpadů KVA Bern, který byl otevřen na jaře roku
2013. Za rok se zde spálí cca 110 000 tun již vytříděného odpadu
z města Bernu a z 20 okolních aglomerací a velkého množství firem. Dále se zde spaluje dřevo (především štěpka) a zemní plyn,
což je využíváno zároveň jako zdroj teplé vody a tepla pro město Bern a jeho okolí. Zpracovna odpadů, která slouží zároveň
jako elektrárna, využívá nejmodernější technologie i z hlediska
ochrany životního prostředí.
Radní města Dačice měli také možnost navštívit sbor místních profesionálních hasičů, malou rodinnou farmu se zaměřením na zpracování ovoce a turistické městečko Interlaken ležící
v podhůří Bernských Alp.
Věříme, že partnerství mezi našimi městy bude i nadále pokračovat a nové vedení radnice naváže na dlouholetou přátelskou spolupráci.
Kateřina Marková,
odbor vnitřních věcí

Prodej nepotřebného majetku
Město Dačice v souladu se Směrnicí rady města č. 5/2011
zveřejňuje záměr prodat starší použitý nepotřebný majetek
z MěÚ Dačice:
• 3 ks el. sporák - navržená cena k prodeji – 300 Kč/ks
• 3 ks kuchyňská linka z lamina - navržená cena k prodeji – 300
Kč/ks
• 1 ks dřevěná prosklená stěna - navržená cena k prodeji – 500 Kč
• 1 ks kancelářský stůl - navržená cena k prodeji – 50 Kč
• 2 ks umývadlo keramické - navržená cena k prodeji – 50 Kč/ks
• 1 ks koupelnová vana - navržená cena k prodeji – 100 Kč
Upozorňujeme zájemce, že u nabízených el. sporáků je vždy
některá část nefunkční a před uvedením do provozu je nutná
kontrola kvalifikovaným elektrikářem.
Prohlídku nabízených věcí si zájemci mohou dohodnout telefonicky na odboru správy budov MěÚ Dačice, Krajířova 27,
380 13 Dačice, s Ing. Jiřím Koudelkou na tel. 384 401 235.
Zájemci mají právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své žádosti, a to písemně prostřednictvím podatelny
MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice, telefonicky,
nebo osobně na odboru správy budov, Krajířova 27/I, do posledního dne zveřejnění, tj. do 16. 12. 2014 do 14:00 h.
Nabízené věci budou zájemcům předány po uhrazení kupní
ceny na pokladně MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, termín předání
bude vzájemně dohodnut s Ing. Jiřím Koudelkou.
--- inzerce ---

Nabízíme pronájem
bytu 1+1 (38 m2),
Dačice - Červený vrch,
po celkové rekonstrukci koupelny a kuchyně,
2. patro, nový výtah, balkon. Možnost včetně vybavení.
Volný od 1.1.2015. Info na 724 203 096.
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Velké změny v registru silničních vozidel po 1. lednu 2015
Od 1. ledna 2015 vstupuje v účinnost zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který přináší mnoho nových změn. V krátkosti Vás s některými změnami
seznamujeme.
Zápis vozidla do registru silničních vozidel (nová vozidla)
Provede obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě
pobytu/místa podnikání/sídla provozovatele. V případě zastoupení musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo
uznatelným elektronickým podpisem.
Zápis změny vlastníka - převod (registrace ojetého vozidla)
Převod je projev vůle smluvních stran, že vlastnické právo
k vozidlu přejde na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy, apod. Provede obecní úřad obce s rozšířenou působností
v místě pobytu/místa podnikání/sídla dosavadního provozovatele. Nutno provést do 10 dnů od přechodu vlastnického práva.
V případě zastoupení musí být plná moc s úředně ověřeným
podpisem nebo uznatelným elektronickým podpisem.
Zápis změny vlastníka - přechod (dědictví)
Přechod není projev vůle, vlastnické právo k vozidlu přechází na základě právních skutečností, např. ze zákona, děděním
apod. Provede obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě pobytu/místa podnikání/sídla dosavadního provozovatele.
V případě zastoupení musí být plná moc s úředně ověřeným
podpisem nebo uznatelným elektronickým podpisem.
Dočasné vyřazení vozidla - (od 1. 1. 2015 pojem vyřazení
vozidla) (V Dačicích 742 vozidel)
Tato změna se týká vozidel, která jsou dočasně vyřazena
z provozu před 1. 7. 2013 (tzn. RZ a ORV byly odevzdány do
depozita). Vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do
1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12.
2015) na MěÚ Dačice, odbor dopravy a oznámit účel a místo
uložení vyřazeného vozidla. Pokud tak neučiní, takové vozi-

dlo zanikne. Vozidla dočasně vyřazena z provozu po 1. 7. 2013.
Vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do 1 roku ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2015) na MěÚ
Dačice, odbor dopravy a oznámit účel a místo uložení vyřazeného vozidla. Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku.
Trvalé vyřazení (od 1. 1. 2015 pojem zánik vozidla)
Provede obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě
pobytu/místa podnikání/sídla provozovatele. Vozidla v převodu (V Dačicích 1049 vozidel). U vozidla, které je v „převodu“, tedy
není zaregistrováno na nového vlastníka, musí být do 6 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 30. 6. 2015), podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla
(tzn. dokončení registrace). Pokud nebude do uvedeného data
registrace dokončena, toto vozidlo zanikne (trvalé vyřazení).
Registrační značky na přání
Odloženo - platnost až od 1. 1. 2016.
Přestupky
Přestupku se dopustí ten, kdo nenahlásí změny do 10 pracovních dnů (změny vlastníka, provozovatele, barvy, zápis tažného
zařízení, atd.). Za nesplnění povinnosti hrozí pokuta do 50 000
Kč.
Upozorňujeme vlastníky a provozovatele silničních vozidel,
aby změnám v zákoně věnovali zvýšenou pozornost.
Pokud máte nějaké nejasnosti nebo nemáte své záležitosti
v pořádku, dostavte se prosím na Městský úřad Dačice, odbor
dopravy a pracovníci registru vozidel Vám poskytnou další informace.
Karel Vacek a Pavel Gřunděl, odbor dopravy

Základní druhy sociálních služeb
Často se v naší praxi setkáváme s tím, že občané města, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situace, neví, kam
se mají obrátit popř., jaké služby mohou využívat, aby se jejich situace změnila k lepšímu. Cílem článků, které budou
vycházet pravidelně v Dačickém zpravodaji, bude usnadnit čtenářům orientaci v druzích sociálních služeb vyjmenovaných v Zákoně 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Zákon vymezuje tři základní oblasti služeb:
• Sociální poradenství jako nedílnou součást všech sociálních
služeb.
• Služby sociální péče jako služby, jejichž cílem je zabezpečovat
základní životní potřeby lidí, které nemohou být zajištěny bez
péče jiného člověka.
• Služby sociální prevence, které slouží k předcházení a zabraňování sociálnímu vyloučení lidí ohrožených sociálně negativními jevy.
V dnešním článku si přiblížíme sociální poradenství. Sociální
poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Toto poradenství je zákonem garantováno jako bezplatné.
Sociální poradenství se člení na:
• základní
• odborné
Základní sociální poradenství musí povinně poskytnout každý poskytovatel sociálních služeb, a to bez ohledu na to, kdo
o radu žádá.
Odborné sociální poradenství poskytují specializované poradny. Ty se mohou lišit podle určitého jevu, jako např. projevy domácího násilí, problematika bezdomovectví apod. nebo
podle cílové skupiny, jako např. lidem se zdravotním postiže-

ním, seniorům, rodinám s dětmi apod.
Cílem sociálního poradenství je bezplatná, důvěrná a nestranná pomoc pomáhající lidem při jejich obtížích. Základním
principem je, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace
o sociálním poradenství. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na sociální odbor MěÚ
Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Irena Vašíčková
a č. 209 Lada Nejedlá.
V dalším vydání zpravodaje se dočtete o službách sociální
péče, a to konkrétně o osobní asistenci.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice
--- inzerce ---
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ FUNKCE
tajemníka Městského úřadu Dačice - UTA – 4/14
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na funkci tajemníka Městského úřadu Dačice, zájemci o místo se mohou
přihlásit do 12. 12. 2014 formou písemné žádosti doručené
na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Zákonné požadavky:
• VŠ vzdělání v magisterském nebo inženýrském studiu
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační
osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. 12. 1971
• minimálně 3 roky praxe v průběhu 8 let bezprostředně
předcházejících jmenování do funkce: a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo
při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním
poměru ke státu, nebo c) ve funkci člena zastupitelstva
územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce
Další požadavky:
• schopnost jednání s lidmi
• organizační a řídící schopnosti
• řidičský průkaz skupiny B
• pokročilá znalost práce na PC
• aktivní přístup k řešení problémů
• strategické myšlení
• analytické schopnosti
• znalost právních předpisů z oblasti veřejné správy
• znalost světového jazyka výhodou
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ - personální nebo na webových
stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)

•
•
•
•
•

životopis
výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
vysvědčení o státní závěrečné zkoušce nebo dodatek k diplomu
osvědčení podle § 4 odst. l nebo čestné prohlášení o jeho
vyžádání a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí, v platném znění
(tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení).
• vlastní koncepce řízení úřadu
Druh práce:
tajemník městského úřadu
Místo výkonu práce:
město Dačice
Zařazení:
12. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků
Nástup:
dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
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NABÍDKA PRONÁJMU
STARTOVACÍHO BYTU

V souladu se Směrnicí rady města č. 2/2014 zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu startovacího
bytu č. 1, č. p. 15 Dolní Němčice. Jedná se o byt č. 1, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 7. 1.
2015 od 15:00 do 15:30 h.
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

13,87

WC

1,04

Pokoj 2

25,02

Chodba

1,86

Kuchyně

7,88

Sklep

4,72

Předsíň

6,80

Kolna

31,41

Koupelna

3,94

Celkem

96,54

Nájemné z bytu je smluvní a činí 32 Kč/m2/měsíc + měsíční
náklad za zařizovací předměty v bytě a zálohy na služby dle
platných právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 2. 2015 - do 30. 4. 2015, s možností prodloužení. Celková
doba nájmu může činit nejvýše 3 roky.
Zájemci o pronájem musí splňovat následující kritéria a podmínky:
• žádost mohou podat manželé nebo občané, kteří spolu sdílí společnou domácnost, jsou-li způsobilí k právním úkonům, jeden
z nich je občanem ČR a jejich souhrnný věk nepřekročil 70 let
• žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají vlastnické nebo spoluvlastnické právo k nemovitosti určené k trvalému bydlení ani je neužívají právem odpovídajícím věcnému břemenu, dále osoby, které nemají uzavřenou nájemní
smlouvu na byt
• žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají závazky
po lhůtě splatnosti vůči Městu Dačice
Žádost a přílohy 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 je lze stáhnout na www.dacice.cz.
Kritéria výběru: věk žadatelů, zaměstnání, počet dětí, stavební spoření, trvalý pobyt
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2. 2015 získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT
č. 1 v bytovém domě čp. 15 v Dolních Němčicích“ žádost
o byt, přílohy - č. I. Čestné prohlášení k vlastnictví nemovitosti, II. bezdlužnost vůči městu Dačice (k vyzvednutí
na MěÚ Dačice - finanční odbor) a III. Čestné prohlášení
ke stavebnímu spoření a získá nejvyšší počet bodů v jednotlivých kritériích.
Konečný termín pro podání žádosti: 9. 1. 2015 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)

Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky, že vybraný
nájemce zaplatí jistotu ve výši 1 měsíčního nájmu tj. 4 000 Kč,
doloží, že má uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, od jejího uzavření ke dni uzavření nájemní smlouvy uplynulo již minimálně 1/2 roku (nebo byla vložena částka 6 000 Kč jednorázově)
a bude spořit celkem 6 let. Minimální částka, kterou účastník
spoření ukládá činní 1 000 Kč (tyto skutečnosti doloží uzavřenou
smlouvou o stavebním spoření a výpisem ze svého účtu). V případě že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí a neuzavře
nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení radou města, jistota
ve výši 4 000 Kč propadá a nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít
nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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„Vánoční“ odpady

Městská policie informuje

Následující řádky patří těm, kteří
využijí služeb svozové společnosti
i na přelomu roku letošního a roku
příštího.
Komunální odpad bude
v období vánočním a povánočním svážen tak, jak
jsme zvyklí – s jedinou výjimkou. Svoz, který měl
proběhnout na Nový
rok, tj. 1. 1. 2015, se uskuteční až v sobotu 3. 1. 2015. Respektujme, prosím,
i v těchto svátečních chvílích požadavek pracovníků svozové společnosti na
umožnění bezproblémového přístupu
k jednotlivým sběrným nádobám a připravme tyto nádoby ke svozu již před
šestou hodinou ranní svozového dne.
Jen tak může požadovaný svoz proběhnout, jen tak požadovaný svoz proběhne.
Svoz odstrojených vánočních stromků provedou v pondělí 12. ledna 2015
pracovníci Technických služeb Dačice.
Tento svoz se neuskuteční v místních částech, proběhne tedy pouze v ulicích města Dačice. Vánoční stromky odkládejme
na bývalá stanoviště velkoobjemových
kontejnerů, a to nejpozději v předvečer
svozového dne, abychom se vyhnuli nutnosti organizovat svoz doplňkový.
No a řádky následující patří již všem:
„Ať jsou ty vaše Vánoce klidné a pohodové, ať je ten váš nový rok plný porozumění a vzájemného pochopení.“
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

Městská policie Dačice v rámci prevence pokračuje i v roce 2014 v pořádání
přednášek. Snaží se aktivně působit v oblasti prevence pro žáky základních
škol. Jak v minulých letech tak i tento rok strážníci Miloš Novák a Jitka Žaloudková pokračovali v přednáškách pro žáky 1. stupně.

V prvních třech měsících školního roku
2014-2015 jsme navštívili žáky 1. a 3. tříd
ZŠ B. Němcové a ZŠ Komenského. Pro
žáky jsme připravili přednášky:
Bezpečná cesta do školy a domů
Tato přednáška je určena pro žáky prvních tříd. Se žáky si nejprve teoreticky povídáme na toto téma. Účelem je seznámit
je s bezpečností při pohybu na pozemní
komunikaci, základními pravidly chování
chodců - kdo je chodec, jak se správně
chovat na chodníku, správné přecházení
po přechodu pro chodce atd.
Druhá část je praktická, kde si žáci sami
pod dohledem strážníků vyzkoušejí přejít
silnici po přechodu pro chodce, nejprve
se světelnými signály a poté i bez světelných signálů. Dále je ve třídě na interaktivní tabuli žákům puštěno motivační CD

Bezpečně na cestách, a tam
se sami přesvědčí, zda po
celou tu dobu dávali pozor.
Na úplný závěr mají strážníci pro děti připraveno
poslední podtéma - nevěř
cizím lidem. Zde klademe
velký důraz na to, aby děti
nebyly ovlivněny cizím člověkem a ony samy věděly,
jak se v takových situacích
zachovat. Na vlastní kůži si
vyzkoušely modelové situace, ve kterých se mohou ocitnout při setkání s cizí osobou. Učily se, jak v takových
situacích mají zareagovat.
Dopravní výchova
Se žáky třetích tříd jsme se sešli na téma
„Dopravní výchova“. Tématem a účelem
přednášky je zopakovat a prakticky procvičit to, co se naučili v hodinách prvouky. Jedná se o bezpečnost při pohybu
na pozemní komunikaci, základní pravidla chování chodců v silničním provozu,
na chodníku a na přechodu pro chodce.
Podrobněji se probíraly dopravní značky
a jejich rozdělení a použití. Sami strážníci
si přivezli do škol služební jízdní kolo na
zopakování a názornou ukázku základní
vybavení jízdního kola.
Jitka Žaloudková

Vánoční dárek z Infocentra? Proč ne?
Hledáte-li vhodný dárek pro Vaše blízké a má-li to být kniha, je možné, že ji najdete právě u nás. Z titulů regionální
literatury nabízíme:
• Dačické album I
• Dačické album II (od 8. 12. 2014)
• Dačický vlastivědný sborník – II. až VII.
díl
• Dějiny Malého Pěčína
• Hříšice a Jersice
• Po stopách kostky cukru v Dačicích
• Obrázky z jihozápadní Moravy – Kreslířovy tipy na výlety II
• Divous Horác
• Honzíček Zlatohlávek (pohádky Matěje Mikšíčka)
• Vlastivěda moravská – Dačicko, Slavonicko, Telčsko
• Evangelické jižní Čechy a jižní Morava
• Setkání po dvou staletích
• Patent zvaný toleranční
Kromě literatury a kartografického zboží naleznou návštěvníci infocentra v jeho nabídce řadu dalších drobností. K těm
nejprodávanějším patří sběratelské řady vizitek, turistických
známek, mincí, baleného cukru, dřevěných pohlednic a vá-

nočních ozdob. Především dětem může udělat radost pexeso,
omalovánky, dřevěné hlavolamy a káča, antistresové míčky na
gumičce nebo hrací kostky.
Pro všechny aktivní turisty nabízíme k výběru několik verzí
turistických deníků pro výlep známek a turistických vizitek.
Příjemný adventní čas, hezké vánoční svátky a štěstí a pohodu do nového roku přejí všem
Pracovnice Infocentra Dačice

Letecké fotografie Dačic
prodejní výstava

Od 1. prosince do 9. ledna probíhá ve vstupních prostorách
radnice prodejní výstava leteckých fotografií Dačic a místních
částí. Fotografie byly pořízeny
v červenci 2014.
Na výběr jsou formáty A4 a A3,
možnost provedení laminace.
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Výstupy z kulatého stolu k řešení dopravní situace v ul. B. Němcové
Jedním z ověřených problémů vzešlých z Fóra Zdravého města Dačice 2014 byl nedostatek parkovacích míst u škol
v ulici B. Němcové.
tě (3 hlasy)
Z tohoto důvodu byl 6. října uspořádán
kulatý stůl, prostřednictvím kterého jsme 7. Využití pískového hřiště pro účely parkování (2 hlasy)
ve spolupráci s veřejností hledali řešení 8. Pověření osoby starší 18 let k hlídání bezpečnosti před ZŠ
v ul. B. Němcové (2 hlasy)
k této problematice. Kulatý stůl se uskutečnil
v prostorách ZŠ B. Němcové a účastnilo se ho 9. Zpracování studie k provozu v ul. B. Němcové
10. Zbudování chodníku na místo živého plotu před ZŠ v ul. B.
okolo 45 občanů.
Němcové
Výstupy z kulatého stolu (řazeny dle po11. Odkoupení pozemků od p. Zudy za účelem zbudování
čtu získaných hlasů):
nových parkovacích míst
1. Zbudování parkoviště v areálu školy pro
12. Umístění zrcadla do ul. B. Němcové a Jiráskova
zaměstnance (28 hlasů)
13. Zřízení jednosměrné ulice ve směru O. Březiny, ul. B. Němco2. Zřízení autobusové zastávky v ul. B. Němcové (22 hlasů)
vé směrem k náměstí Republiky
3. Zřízení jednosměrné ul. B. Němcové ve směru od mateřské
14. Zvýšené hlídky policií
školy kolem základní školy k náměstí Republiky (11 hlasů)
Výstupy z kulatého stolu byly 22. října předloženy radě měs4. Zřízení jednosměrné ul. B. Němcové ve směru od náměstí Re
ta, která je vzala se souhlasem na vědomí. Tak, jak navrhla kopubliky k obchodům na Červeném Vrchu (7 hlasů)
5. Zřízení parkoviště kolem čtyřpodlažních domů v ul. B. Něm- mise Zdravého města Dačice, budou výše uvedené podněty
cové - přeložení chodníku a možnost příčného parkování řešeny postupně, tedy nejprve realizací bodu č. 1 Zbudování
parkoviště v areálu školy pro zaměstnance.
(6 hlasů)
Marcela Chvátalová, Zdravé město Dačice
6. Zrušení parčíku před školou za účelem vybudování parkovišZDRAVÉ MESTO DACICE VÁS ZVE NA

Mikulášskou jízdu
mestem
ˇ

V PÁTEK 5. PROSINCE
ˆ

ˆ

VYJÍZDÍ MIKULÁS SE SVÝM DOPROVODEM
V 16:30 h OD DPS PODÉL STADIONU,
∙
PRES CERVENÝ VRCH, KOLEM PANELÁKU, PRES
HAVLÍCKOVO NÁM. AZ NA PALACKÉHO NÁM.
ˆ
ˆ

ˆ

******************

ˆ

ˆ

LIPKAMI JE
16:30 h PRIPRAVEN
V POD
PÁTEK
5.ODPROSINCE
PRO DETI KRÁTKÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM,
ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
ˆ ˆ ˆ

ˆ
ˆ ˆ
ˆ
ˆ
ˆ

VYJÍZDÍ
MIKULÁS
SE SVÝM
DOPROVODEM
PRI KTERÉM
BUDEME
SPOLECNE
S CERTY
V 16:30
h OD DPS
PODÉLMIKULÁSE
STADIONU,
OCEKÁVAT
PRÍJEZD
∙
PRES CERVENÝ VRCH, KOLEM PANELÁKU, PRES
HAVLÍCKOVO NÁM. AZ NA PALACKÉHO NÁM.
ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

POD LIPKAMI JE OD 16:30 h PRIPRAVEN
PRO DETI KRÁTKÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM,
PRI KTERÉM BUDEME SPOLECNE S CERTY
OCEKÁVAT PRÍJEZD MIKULÁSE
ˆ

ˆ
ˆ ˆ ˆ
ˆ

ˆ
ˆ

ˆ

ˆ

BEHEM SVÉ JÍZDY MIKULÁS NEZASTAVUJE,
S DETMI SE SETKÁ AZ NA NÁMESTÍ
ˆ

ˆ

ˆ

ˆˆ

ˆ

OBCERSTVENÍ ZAJISTENO

Město Dačice a Mateřská škola Dačice zvou na akci
ˆ

ˆ

BEHEM SVÉ JÍZDY MIKULÁS NEZASTAVUJE,
S DETMI SE SETKÁ AZ NA NÁMESTÍ
ˆ

ˆ

ˆ

Balónky pro Ježíška
ˆˆ

ˆ
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ˆ

V Mateřském centru Dačice v prostorách Katolického
domu se v říjnu a v listopadu konal bohatý vzdělávací
program pro rodiče s dětmi – Cyklus o výchově - jak být
dobrým rodičem. Cyklus bude pokračovat i v prosinci.
Od poloviny října probíhá nadregionální vzdělávací program
s tématem „Zvládání komunikace.“ Program vede lektorka odborného kolegia prorodinných služeb Ing. Marcela Blažková, DiS.
„Prvního setkání se zúčastnilo celkem 11 maminek s dětmi.
Přišly maminky, které naše centrum navštěvují pravidelně, ale
i některé nové tváře. Pro děti jsme měly připravený doprovodný
program,“ říká Lenka Holcová, vedoucí Mateřského centra.
„V první části setkání s názvem ,Bouřka´ maminky vytvořily
prostřednictvím přírodních materiálů společný obraz. Jednalo
se o psychoterapeutický zážitkový program. V druhé části se
maminky dozvěděly, jaké mohou používat komunikační techniky k získání spolupráce dítěte a jak lépe reagovat v konfliktních
situacích,“ dodává L. Holcová.
Mateřské centrum s paní lektorkou Blažkovou i nadále spolupracuje. Proběhly také dva kurzy v listopadu s tématem „Jak dětem vyjadřovat lásku“ a druhý „Způsob reagování na nevhodné
chování dítěte.“ Maminky se zde seznámily s praktickými metodami a technikami, jak určit a naplňovat potřeby dětí, jak lépe
reagovat v konfliktních situacích, jak vést děti k zodpovědnosti
a spolupráci a jak vytvořit z domova zázemí podpory, porozumění a lásky.
„Na prosinec plánujeme ještě jedno setkání, na něž rodiče
opět srdečně zveme. Budeme se zabývat tématem VHODNÉ
A NEVHODNÉ VÝCHOVNÉ STYLY RODIČŮ. Kurz se uskuteční
2. prosince v Mateřském centru od 9:00 h.
Rodiče s dětmi jsou do Mateřského centra zváni také na ZDOBENÍ PERNÍČKŮ NA VÁNOCE s paní Dědkovou, které bude
16. prosince od 9:30 h.
A ještě informace z charitního Šatníku: ŠATNÍK JE OTEVŘEN
KAŽDÝ VŠEDNÍ DEN MEZI 7:30 A 12:00 HODIN – lidé tedy
mohou chodit kdykoli v tyto dny, nejen ve sběrnou středu.
Radka Běhalová, Oblastní charita Jihlava

ˆ

Nadregionální program v Mateřském
centru a informace z dačické Charity

OBCERSTVENÍ ZAJISTENO

12.12.2014 ve 14:45
Sportovní stadion v Dačicích

Mateřská škola Dačice

Děti si mohou napsat a nakreslit vlastní přání, po vypuštění balónků z nich budou vylosováni výherci, pro
které jsou připraveny malé předvánoční dárečky.

www.dacice.cz

Jak se podniká v Dačicích
PKD, s.r.o.
Beránek Barvy

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy a začátek Vašeho podnikání?
Firma vyrábí a montuje atypické ocelové konstrukce hal, mostů, lávek,
technologických
celků
atd. dle přání zákazníka.
Samotná firma PKD, s.r.o. vznikla v roce 1995, avšak navázala
na tradici tehdejšího státního podniku Průmyslový kombinát
Dačice, který vyráběl ocelové konstrukce již od roku 1961. Samotná 50ti letá tradice a zkušenost nestačila a snažili jsme se
tedy vzápětí přizpůsobit více trendům a tomu, co trh žádá. Museli jsme učinit nemálo inovačních kroků dopředu a postupně
zainvestovat zejména do výrobního zázemí, abychom zvýšili
konkurenceschopnost. V roce 2010 jsme navíc rozšířili kapacitu
o výrobní pobočku v Kunžaku. Dnes při cca 160 zaměstnancích je kapacita výroby okolo 500 tun oceli měsíčně. Díky tomu
a díky úspěšným zakázkám nejen v tuzemsku se dnes firma řadí
mezi ostatní hlavní firmy v tomto oboru v ČR.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
Dačice mají to štěstí, že se zde, narozdíl od některých ostatních měst, podařilo udržet především strojírenský průmysl na
velmi slušné úrovni a díky tomu chybí i dostatek kvalifikovaných zaměstnanců, které si místní firmy navzájem přetahují.
Zároveň bych chtěl dodat, že tak vcelku vysoká zaměstnanost
na Dačicku není samozřejmostí a může se to rychle změnit např.
zavřením některých z podniků. Pevně věřím, že si to nové vedení radnice uvědomuje a proto doufám, že bude naslouchat i
místním firemním subjektům, neboť jsou to bezpochyby spojené nádoby dobrého života v našem městě. Např. dopravní infrastuktura je pro naše podnikání zásadní. Již v minulosti jsme
upozorňovali na to, že případný plánovaný obchvat Dačic musí
být řešen tak, abychom se mohli nadále dostat s nadměrnou
dopravou na státní silnice. Nebude-li tak, omezí to výrobní
možnosti naší firmy a tím i konkurenceschopnost. Např. i samotná příjezdová komunikace (slepá ulice Dělnická) nejen do naší
firmy, byla částečně opravena po velmi, velmi dlouhé době, a to
po několikáté urgenci.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Úspěchem je nejen to, že firma má nyní vybudované na trhu
své zvučné jméno, a to zejména díky více jak 700 stavbám a jiných realizací v České Republice, ale i v zahraničí jako např. Rusko, Lotyšsko, Rakousko, Německo atd., ale za úspěch považuji
i to, že se nám v době stavební krize podařilo tzv. přežít či například nepropouštět naše zaměstnance, kterých si vážíme.
Stanislav Dvořák, jednatel společnosti

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy a začátek Vašeho podnikání?
Dobrý den – moje jméno
je František Beránek. Svou
podnikatelskou
činnost
jsem zahájil na jaře roku
1999. Společně se svým otcem jsme se věnovali malířským a natěračským pracem ve městě Protivín – odkud také pocházím. Do Dačic mě přivedla moje
nynější manželka. Zde jsem otevřel živnost a začal pracovat
jako malíř a natěrač. S pomocí manželčina otce a pár dobrých
přátel jsem postupně získával zakázky jednak u větších firem,
ale i v domácnostech v Dačicích a širokém okolí. Na myšlenku
– otevřít si svůj obchod s malířskými a natěračskými potřebami
mě přivedla zhruba před dvěma lety konkurence. Tak například
namíchat omítku na fasádu rodinného domu či kvalitní dvousložkovou barvu, téměř na počkání, v Dačicích zkrátka nikdo
neuměl. A tak jsme 1. 4. 2013 otevřeli obchod, kde mícháme interiérové, exteriérové barvy, ale i fasádní barvy, omítky, barvy
na dřevo a kov dle různých vzorníků.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
Podnikání v menším městě je běh na dlouhou trať. Snažíme
se uspokojit zákazníky ve všech směrech, ať už je to služba navíc
např. doprava materiálu až domů nebo zdarma zpracovat klientům vizuální návrh fasády. Také když zákazník zavolá – jsme
připraveni obsloužit ho kdykoliv mimo otevírací dobu (během
víkendu a třeba i o státních svátcích). Každý, kdo někdy zkusil
podnikat ví, že začátky nejsou vždy jednoduché a chce to trpělivost a čas ke zjištění, že rozhodnutí otevřít si svoji firmu bylo
dobré.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Za můj největší pracovní úspěch považuji to, že se nám
v dnešní hektické době podařilo zrealizovat a otevřít novou
prodejnu i přes to, že konkurence v Dačicích není malá.
Těší nás, že se k nám zákazníci vrací a že přicházejí stále noví.
A pevně věřím, že můj nápad otevřít obchod je a bude tím
správným krokem do budoucnosti.

UPOZORNĚNÍ
Ve středu 31. 12. 2014 bude městský úřad UZAVŘEN
Náhradní úřední den úterý 30. 12. 2014, 8:00 - 15:00 h

Uzávěrka lednového čísla je 15. prosince 2014.
Distribuce bude probíhat od 8. ledna 2015.
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Vodohospodáři mění
vodovodní šoupata
i požární hydranty
Výměnu 21 hlavních vodovodních
uzávěrů (šoupat) a jednoho hydrantu provedli pracovníci společnosti
ČEVAK a.s. v Nové Bystřici, Albeři,
Slavonicích, Dačicích, Cizkrajově,
Malém Pěčíně a ve Starém Městě pod
Landštejnem.
„Všechny jmenované lokality jsou součástí Dobrovolného svazku obcí (DSO)
vodovod Landštejn,“ upřesňuje vedoucí
provozní oblasti Východ Olga Štíchová.
Výměnou ovládacích armatur se vodovodní síť rozdělí na kratší úseky a tím se
zlepší její ovladatelnost. „Rozčlenění vodovodní sítě na kratší úseky nám umožní rychlejší lokalizaci případné poruchy.
Stejně tak nám nová šoupata umožní
uzavření vody v případě nutných plánovaných zásahů na síti,“ doplňuje vedoucí provozního střediska Dačicko Richard
Kuba.
Celkové náklady na výměnu šoupat
byly více než 400 tisíc korun.
Lenka Zimmelová, Čevak a.s.
Odbor správy budov MěÚ Dačice
přeje všem nájemníkům městských
bytů radostné Vánoce
a šťastný nový rok
2015.
Dále chci poděkovat všem firmám za
spolupráci a popřát
hodně úspěchů v roce 2015.
Martina Bénová, vedoucí OSB

Veřejně nebo tajně?
Představte si, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva například v obci X
kandidují na starostu 2 osoby. Zatímco první kandidát je zkušeným a pracovitým politikem, zároveň ale i bohužel představitelem spíše nedůvěryhodných
praktik a zákulisních domluv, druhý méně zkušený kandidát na starostu oslovil v kampani své voliče zejména vitalitou, otevřeností a zajímavou kampaní.
Protože v obci X není podepsána žádná koaliční dohoda, není vůbec jasné,
který z kandidátů disponuje potřebnou
nadpoloviční většinou hlasů pro zvolení
starostou. Před vlastní volbou starosty
musí zastupitelstvo rozhodnout, zda se
bude volit veřejně, nebo tajně. Na návrh
příznivců prvního, tedy toho zkušenějšího kandidáta, se zastupitelstvo rozhodne
hlasovat tajně, a to přesto, že přítomná
veřejnost volala po volbě veřejným hlasováním. Veřejnost totiž chtěla vědět,
kdo všechno konkrétně hlasoval pro
prvního a kdo pro druhého kandidáta
na starostu a rozhodnutí zastupitelstva
o tajném hlasování vnímala jako alibismus a zbabělost a možná i podraz na
voliče.
Nyní si představme úplně jiné ustavující zasedání zastupitelstva například
v obci Y, na kterém opět kandidují na starostu 2 osoby. První kandidát na starostu sice není z vítězné strany, ale má díky
předchozím jednáním a podepsané koaliční smlouvě přislíbenu podporu nadpoloviční většiny zastupitelů. Druhý kandidát, kterého nominuje ve volbách vítězná
strana, potřebnou většinovou podporou
logicky nedisponuje, ale je zřejmé, že se
těší přízni přítomné veřejnosti a zároveň
se šušká, že není úplně jasné, zda by ho
rádi nepodpořili i někteří zastupitelé
z koaličního tábora. Zastupitelstvo se

tentokrát rozhodne na návrh příznivců
prvního tedy koaličního kandidáta na
starostu hlasovat veřejně, a to přesto, že
přítomná veřejnost si v tomto případě
přála volbu tajným hlasováním. Veřejnost
totiž tentokrát na rozdíl od první situace
v obci X preferovala, aby každý zastupitel
měl možnost hlasovat při volbě starosty
tajně a nebyl tak při hlasování pod kontrolou svých spolustraníků.
Ptáte se, proč jsem ve svém článku
popsal dva případy dvou opačných rozhodnutí zastupitelstva o téže věci – a to
způsobu volby starosty, přičemž obě byla
paradoxně přítomnou veřejností považována za špatná? Udělal jsem to proto,
abych se pokusil ukázat, že stejně jako
v životě ani v politice neexistují univerzální a jedině správně recepty. Dobrým
politikem, a tedy i zastupitelem se může
stát jen ten, kdo je schopen většinově
poznat a respektovat, co je v dané situaci
správně a co naopak špatně.
Na závěr si potom dovolím již jenom
napsat, že často to bývá pro zastupitele při jejich rozhodování ještě mnohem
složitější, než jsem dnes v tomto článku
spíše ilustrativně a hypoteticky popisoval. Tedy vážení nově zvolení zastupitelé,
přeji Vám a s Vámi i Vašim obcím a městům hodně štěstí a především, co nejvíce
těch správných rozhodnutí.
Miloš Vystrčil, senátor

Když pomůžeme, nezmrznou
Po domluvě s vedoucí dačického charitního šatníku Lenkou Holcovou jsem navázala kontakt s Mgr. Annou Martincovou, sociální pracovnicí Charity v Luhačovicích. Reagovala jsem tím na jejich výzvu k materiální sbírce pro Ukrajinu,
kterou koordinuje Arcidiecézní charita Olomouc.

V pátek 17. 10. 2014 odpoledne jsem
vytřídila s pí. Věrou Svobodovou zachovalé oblečení všeho druhu. Hlavně svetry
a teplé bundy, protože zima na Ukrajině
bývá krutá. V neděli večer jsme s paní

12

Malíkovou a mým manželem přebrané
a uložené ošacení v pytlích naložili a v
pondělí 20. 10. 2014 dopoledne vyjeli na
kontaktní místo - Charita Sv. rodiny, Hradisko 100, Luhačovice.
Mgr. Anna Martincová nás po příjezdu přivítala, věci převzala a provedla mě
i manžela zrekonstruovaným objektem
charity. Nejvíce mě zaujal denní stacionář, kde se právě věnovali postiženým
klientům.
Paní Ladislava Gondová, vedoucí projektu, mi trpělivě popsala poskytování
služeb a aktivit. Uvědomila jsem si, že
tato služba v Dačicích chybí a byla by
určitě užitečná. Při loučení jsem dostala

keramický křížek, který bude připomínat
v prostorách našeho charitního šatníku,
že naše skutky směřují k dobrému cíli.
Přeji celému luhačovickému charitnímu týmu hodně síly v jejich činnosti,
při níž nezištně pomáhají a nabízejí své
služby. Děkuji všem dačickým dárcům
i dárcům z okolí, kteří řadu let pravidelně
přispívají oblečením do našeho charitního šatníku. Díky nim jsme mohli část jejich darů věnovat tam, kde je situace velmi složitá a lidé na Ukrajině jsou rádi, že
jsme na ně nezapomněli a že jim je někdo
ochoten pomoci.
Marie Šedová,
dobrovolnice Charity v Dačicích

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Pro budoucí prvňáčky
Dovolujeme si pozvat budoucí prvňáčky a jejich rodiče na
pohádkové odpoledne, které jsme pro ně připravili na středu
3. 12. Začínáme jako obvykle v 15:30 h. Těšíme se na Vás.
Den otevřených dveří
V pátek 12. 12. ve 14:00 h otevíráme naši školu pro širokou
veřejnost. Pojďte se k nám v předvánočním čase podívat a prohlédnout si, jak to u nás chodí. Srdečně Vás zveme.
Bohumil Havlík

Občanské sdružení při ZŠ B. Němcové Dačice děkuje
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům a dalším sponzorům, kteří nám jakýmkoliv způsobem přispívají na naší činnost,
a popřát jim klidné a spokojené svátky vánoční, hodně zdraví,
osobní spokojenosti a pracovních úspěchů v novém roce.
Alena Benešová
Mistrovství světa v Taekwondo WTF Poomsae v Mexiku
Na přelomu října a listopadu proběhlo v Mexiku
v Aquascalientes již deváté
Mistrovství světa taekwondo
wtf v technických sestavách.
Letos si vybojoval, díky výborným výsledkům v průběhu celého roku, účast také
náš žák VII. B Šimon Krechler.
Jelikož se v květnu letošního
roku přesunul do kategorie
kadetů (12–15 let), patřil k nejmladším účastníkům závodů.
Vzhledem k velkému počtu závodníků, mistrovství se účastnilo
44 zemí ze všech kontinentů a v každé kategorii mohl závodit
pouze jeden zástupce z každé země, byli tito rozděleni do skupin, z nichž pak postupovali do finálových bojů. Šimonovi připadl trochu smolně los na první den první závodník, protože
jeho kategorie zahajovala celé mistrovství, ale popral se s tím
se ctí. Skončil osmý ve své skupině, takže mu postup do dalších
bojů unikl jenom o kousek, ale mistr Lee, trenér reprezentace,
byl s výsledkem spokojený. Pro Šimona to byla první účast na
takových závodech, poprvé soupeřil se závodníky z Asie, Austrálie, Jižní, Střední a Severní Ameriky a samozřejmě i z Evropy
a určitě se mezi nimi neztratil. Předvedl výborný výkon, nasbíral
spoustu zkušeností a určitě si odvezl nezapomenutelný zážitek.
Šimonovi blahopřejeme a přejeme hodně dalších úspěchů
a sportovního štěstí.
(využity materiály poskytnuté Ing. Martou Krechlerovou)

Máme v Dačicích čisté ovzduší?
Náš kroužek Globe je parta kamarádů, kteří rádi zkouší nové
věci, a tak jsme požádali Sdružení TEREZA o zapůjčení přístroje
měřícího koncentraci prachových částic v ovzduší.
Při našich měřeních nám ale dělalo problém vydržet 1 minutu
bez hnutí, aby nám náhodou paprsek neunikl, bylo to hodně
o trpělivosti. A k čemu jsme došli? Podle většiny naměřených
hodnot je u nás v Dačicích opravdu čistý vzduch a propustnost
slunečních paprsků je velmi vysoká - v průměru okolo 80 %.
Ještě dodejme, že ve sledovaném období od května do září
2014 jsme provedli celkem 6 různých měření.
Za dačické „gloubáky“ Lenka a Hanka Riedlingovy
Další drobnosti ze života školy
• 15. října se na naší škole uskutečnil PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN.
Soutěže se zúčastnilo 76 žáků osmých a devátých ročníků.
Soutěž pořádá Přírodovědná fakulta Univerzity Palackého
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.
• Ve čtvrtek 30. října se žáci devátých tříd zúčastnili Prezentační
výstavy středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť jihočeského kraje v Jindřichově Hradci.
• 31. října v 19:00 h přišla již potřetí strašidla školní družiny strávit noc ve škole a oslavit svůj oblíbený svátek Halloween.
• V úterý 4. listopadu vyrazily obě páté třídy do Českých Budějovic, kde je čekala návštěva planetária.
• Třídy prvního stupně se zapojily do výtvarné soutěže s názvem „Dobrý skutek se vyplácí“, kterou vyhlásila Rada dětí
a mládeže Jihočeského kraje - RADAMBUK. Nakreslit nebo
namalovat sám sebe, jak pomáhám druhým nebo přírodě,
nebylo úplně jednouché téma, ale přivedlo nás ke spoustě
krásných zamyšlení.
• Od 3. do 14. listopadu probíhalo online testování žáků 9. ročníku Stonožka, organizované společností Scio. Deváťáci byli
podrobeni testu obecných studijních předpokladů a testům
z českého, anglického a německého jazyka a matematiky.
• Ve středu 22. října odpoledne si pořádně protáhli předškoláčci v našich tělocvičnách svá tělíčka a užili si spoustu zábavy,
o měsíc později 19. listopadu si pak mohli vyzkoušet, jaké to
je ve školních lavicích a zahráli si na školáka.
• V pondělí 10. listopadu se naše děvčata šestých až devátých
tříd zúčastnila turnaje v přehazované a ve volejbalu. Své dovednosti poměřila s děvčaty z víceletého gymnázia. Úspěch
zaznamenala v obou kategoriích. V přehazované vybojovala
1. místo a ve volejbalu 1. a 2. místo. Všem sportovkyním gratulujeme a přejeme jim radost z dalšího sportování.
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Co je nového na Základní škole Komenského

Děti pro děti, děti pro přírodu – Stromy, skřeti, dřeváci
Jsme zapojeni do unikátního environmentálního projektu Stromy, skřeti, dřeváci. Český nadační fond pro vydru začal
s realizací projektu CZ.1.07/1.1.14/01.0022.
„Děti pro děti, děti pro přírodu“ v roce
2012. Cílem projektu je vést děti a žáky
k pochopení souvislostí dějů v přírodě
a k zodpovědné ochraně přírody. Konkrétním cílem je vytvoření cyklu programů, zaměřených na téma strom a jeho
význam pro ekosystém i pro fungování
života na Zemi. Součástí cyklu bude exkurze do středních škol či dílen, kde se
pracuje se dřevem či stromy. Materiál
tvořený dětmi a žáky v programech bude
podkladem pro vytvoření interaktivních
vzdělávacích knih a webových stránek,
které dále budou sloužit dětem a žákům. Projekt je určen pro vybrané školy
na území Jindřichohradecka, se kterými
Nadační fond pro vydru spolupracuje
a vychází z potřeb pedagogů. Projekt je
financován ESF a rozpočtem ČR v rámci
Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Fotodokumentace projektu na webu školy, případně na
http://stromy.vydry.org/.
Doplňujeme výuku o …
• Přírodovědného klokana. Vědomostní
soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku zajišťuje
UP Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit
zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Na prvních třech místech se
umístili T. Pospíchal, B. Fišarová a P. Borza. Úspěšným řešitelům gratulujeme.
• V pátek 17. října měli naši deváťáci, společně se svými vrstevníky z okolních
základních škol, možnost prohlédnout
si důkladně prostory SŠTO Dačice, na-
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vštívit odborná pracoviště a učebny,
seznámit se s moderními ICT technologiemi, prakticky si vyzkoušet některé
činnosti a měření. Tato akce se konala
v rámci projektu „Rozvoj technického
vzdělávání v Jihočeském kraji“.
• Po skončení projektového „dopoledne“ jsme ještě využili dne otevřených
dveří SOUzas a zaskočili tam. Po návštěvě odborných pracovišť a dílen
této střední školy mají naši žáci opravdu o čem přemýšlet.
• 30. října navštívili žáci a žákyně 9. ročníku Prezentační výstavu středních škol
v J. Hradci. Prezentovaly se zde střední
školy, střední odborné školy a učiliště
Jihočeského kraje a Vysočiny. Žáci a žákyně se zájmem vyslechli nabídky zástupců jednotlivých škol a opět se posunuli ve svém výběru - té nejlepší své
střední školy. Podrobnější informace
k volbě povolání obdrží 27. listopadu
na schůzce s vedením školy a zástupci
středních škol.
• Oslavu Halloweenu. 31. října jsme si

v rámci výuky anglického jazyka zahráli
na halloweenská strašidla. Připomenuli
jsme si to, jak se v některých anglicky
mluvících zemích slaví tento poslední
říjnový den. Součástí se stala Výstava
Halloween dýní. Žáci se s chutí zapojili
a společně s rodiči vytvořili krásná dílka. Děkujeme.
• Besedy na téma RYBY. Ve středu 5. listopadu proběhla ve všech třech třídách
1. ročníku beseda na téma RYBY. Děti
se dozvěděly, jaké rostliny najdou
v okolí rybníka, kdo žije u vody a kdo
ve vodě, jak se vyvíjejí ryby, zazpívaly
si. Lektorka OS Hamerský potok měla
připravenou též krátkou pohádku, úkoly a obrázky na vybarvení. Děti úkoly
plnily s nadšením, beseda byla velice
poutavá. Následující den si velmi pěkný program prožily i děti z druhých tříd.
Děkujeme.
• Součástí našeho ŠVP Naše škola pro
naše děti je prevence rizikového chování. Pro žáky 3. ročníku zajišťujeme
ve spolupráci s Městskou policií Dačice besedu na téma Bezpečná cesta
do školy a domů. Společně se zástupci

MP Dačice si žáci zopakovali základy
správného přecházení, chování chodců a cyklistů jako účastníků silničního
provozu, základní desatero pro chodce, vybavení kola a dopravní značky.
Připomněli si důležitá telefonní čísla.
Děkujeme.
• Návštěvu planetária. 12. listopadu
navštívili žáci V. A a V. C planetárium
v Č. Budějovicích. Zhlédli zajímavý výukový program Náš vesmírný domov
a pozorovali ,,noční oblohu“. Pořad je
zpestřen snímky z kosmických sond,
uměleckými animacemi z dílen NASA
a ESA a reálnými podobami planet
vytvořených pomocí profesionálního
softwaru. Je zpracován tak, aby doplňoval základní učivo probírané ve škole
(včetně nejnovějších informací). Velmi
pěkné, děkujeme.
Chodíme za kulturou
1., 2. a 3. ročník navštívil 13. listopadu
MěKS. Herci Mladé scény z Ústí nad Labem zahráli dětem známou pohádku
O dvanácti měsíčkách. Jednoduchý příběh, kde zlá macecha a sestra Johana
vyhání hodnou Marušku do sněhem zasypaných hor pro fialky, jahody a jablka,
je obohacený postavou chudého zvoníka
Ondřeje a Jakuba, bohatého syna statkáře. Inscenace plná písniček, kouzel, světelných a zvukových efektů určitě okouzlila nejen naše žáky.
Sportujeme rádi a často
• 11. listopadu si chlapci osmých tříd vyzkoušeli kondiční trénink pod vedením
profesionálního trenéra v dačickém
sportovním centru Rockhill. Trenér
zařadil fitbox, bosu a alpinning. Na začátku se žáci rozehřáli, pak se věnovali
kruhovému tréninku na jednotlivých
stanovištích a na závěr si protáhli svaly. Cvičení bylo příjemným zpestřením
výuky tělesné výchovy.
• Do školní tělocvičny přibyla mimo jiné
i nová cvičební pomůcka BOSU. Bosu je
výborné na posílení celého těla. Nové
cvičení děti bavilo, jenom technika se
musí upevnit a vypilovat, aby cvičily
správně.
Eva Macků, ředitelka školy
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro žáky 5. a 9. tříd
Ve školním roce 2015/2016 připravuje naše škola otevření jedné
třídy čtyřletého gymnázia pro 30 žáků. Čtyřleté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41 – K/41) je určeno absolventům
9. tříd základních škol a otevření jedné třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků. Osmileté, všeobecně zaměřené gymnázium
(obor 79 – 41 – K/81) je určeno žákům po ukončení 5. tříd základních škol.
Den otevřených dveří 12. 12. 2014
Všechny zájemce o studium čtyřletého i osmiletého gymnázia
a širokou veřejnost srdečně zveme na prohlídku naší školy a především v letošním roce modernizovaných učeben informatiky,
fyziky, chemie a biologie. Den otevřených dveří se bude konat za
plného provozu školy od 8:00 do 17:00 h, návštěvníci se budou
moci zúčastnit výuky a seznámí se se všemi projekty, které na
naší škole realizujeme. Ukázky výuky s využitím nejmodernějších
výukových prostředků budou probíhat i odpoledne po skončení
pravidelné výuky. V TV studiu školní internetové televize G-ONE.
tv si bude moci každý vyzkoušet natáčení a zpracování videa
s využitím klíčování. Zájemci o studium také získají všechny potřebné informace o podávání přihlášek a přijímacím řízení. Vždy
v celou hodinu bude začínat prezentace, která představí školu
a nabídku studia pro žáky 5. a 9. tříd.
Návštěva v TRW – DAS a.s.
7. 11. se skupina studentů maturitního a předmaturitního ročníku se zájmem o technické vzdělávání vypravila na návštěvu společnosti TRW-DAS. Využili tak pozvání představitelů dačického
závodu. Účelem návštěvy bylo jednak seznámení se s výrobním
programem
divize
Řízení
a divize Ventily,
jakož i s činností
Centra technické
podpory (TSCD),
jednak nabídka
možného
perspektivního
uplatnění po absolvování vysokoškolského technicky zaměřeného studia.
Studenti ocenili zajímavé prezentace, které si pro ně zástupci
TRW-DAS připravili. Velmi se jim líbila prohlídka obou výrobních
závodů i vývojového a zkušebního centra.
Přehled dalších akcí
• Kvinta a 1. ročník se i v letošním školním roce opět zapojili do
projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“. Projekt je rozdělen do dvou částí – podzimní a jarní. Po dobu šesti týdnů (od
října do listopadu) jsou navíc každý pracovní den studentům
ze zúčastněných tříd doručovány noviny MF Dnes. Na napsání
článku na zadané téma mají naši pisatelé zhruba dva týdny. Redakcí vybrané příspěvky jsou uveřejněny v celostátním vydání.
V podzimní části jsme zatím absolvovali dvě témata – Máme se
bát války? a Čím nakrmit žárovku. Přestože byli studenti vůči
zadaným tématům skeptičtí, byly už dva jejich články zveřejněny (oba na druhé téma). Úspěšnými pisateli byli M. Rodová
z 1. ročníku a M. Procházka z kvinty.
• 20. 10. byl odehrán již tradiční třídní florbalový turnaj, který je
organizován pro chlapce z vyššího gymnázia. Zúčastnilo se celkem 7 družstev.
• 21. 10. zvítězilo družstvo chlapců z vyššího gymnázia v okresním finále Poháru Josefa Masopusta a postoupilo do krajského

finále, které se odehraje na jaře.
• 22. 10. řešili žáci úlohy Přírodovědného klokana v kategoriích
Kadet (tercie, kvarta) a Junior (kvinta, sexta, 1. a 2. ročník). V kategorii Kadet si nejlépe vedla I. Starková, za ní se na 2. místě
umístila D. Hledíková a třetí byl V. Soukup. Ve starší kategorii
Junior byl nejúspěšnějším řešitelem V. Steinhauser, druhou
příčku obsadil Š. Burda a třetí byla M. Černochová.
• 23. 10. shlédli žáci primy první koncert z hudebního cyklu online koncertů Jihočeské filharmonie. Poutavým způsobem se
seznámili se základními hudebními pojmy a prvky, ze kterých
se skládá hudba. Tento cyklus jsme se rozhodli zařadit do výuky hudební výchovy i v ostatních třídách.
• 30. 10. proběhla exkurze žáků maturitních ročníků do Prahy.
• 30. 10. se zúčastnily třídy 3. ročník a septima exkurze do Brna.
Našim prvním cílem byla výstava Bodies revealed. Druhým cílem byl pivovar Starobrno.
• 10. 11. proběhl tradiční turnaj dívek ve volejbale a přehazované pro primu, sekundu, tercii, kvartu a dívky z druhého stupně
ZŠ B. Němcové.
• 11. 11. odjela dvě družstva VG na tradiční podzimní přátelský turnaj do Třebíče. Družstvo A – ve složení K. Lojková,
N. Dvořáková, M. Sedláková, M. Antoňů, A. Ježková, K. Jindrová
a M. Valenová – vybojovalo pěkné 2. místo za družstvem z Telče, které je v posledních letech neporazitelným vítězem těchto
přátelských turnajů.
• 31. 10. vyrazila tři naše družstva na Oblastní kolo v pIšQworkách do J. Hradce. Třetí místo si domů odvezl tým DacGym
B ve složení: M. Lebr z 2. ročníku, V. Steinhauser a V. Novák
z 1. ročníku, H. Phat z kvinty a R. Pavlů z kvarty. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Milan Točík
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Aktuality ze ZŠ Neulingerova
Bramboriáda
Jako každoročně proběhla na naší škole soutěž o nejtěžší
bramboru. Všichni si v pátek 24. října přinesli do školy tu největší bramboru z letošní úrody. A výpěstky to byly opravdu pěkné.
Nejtěžší brambora vážila celých 1 131g a přinesl ji Pavel Zabloudil.
Všechny brambory jsme také zužitkovali. Mladší žáci z nich vyrobili panáčky, zvířátka a tiskátka, starší potom ve své alchymistické
dílně vybírali ingredience, přisypávali je, míchali, následně smažili a nakonec z nich vyčarovali výborné bramboráky.
Drakiáda
V letošním školním roce jsme si s drakiádou pospíšili. Protože
bylo pořád dost deštivo, vymysleli jsme to letos jinak. Nejdříve
jsme si na školní zahradě opékali buřtíky a poté jsme se posilněni vydali na hřiště nad stadionem pouštět draky.
Musíme říct, že tolik draků jako letos jsme ve škole ještě neměli. Sešlo se nám 15 draků a jeden dokonce doma vyráběný.
A létali vysoko a dlouho, byla to nádhera. Zkrátka se nám drakiáda vydařila. A po podzimních prázdninách ve škole následovala odměna. Sladkost dostal každý, kdo draka přinesl a také ti,
kterým draci nejlépe létali.
Exkurze v hasičárně
V pátek 14. listopadu jsme opět vyrazili za brány školy, tentokrát na stanici Hasičského záchranného sboru v Dačicích. Zde
jsme se seznámili s prací profesionálních hasičů, prohlédli si požární techniku, výstroj a výzbroj hasičů. Děti si mohly vyzkoušet
hasičskou výstroj i stříkání z hadice. Exkurze byla vyčerpávající
a líbila se jak dětem, tak i paním učitelkám.
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
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ZŠ Neulingerova Dačice Vás zve na

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVU
26. 11. - 18. 12. 2014

KOUPÍM

--- inzerce ---

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

Tel: 602 445 344

--- inzerce ---

Dovoluji si Vás informovat, že od 1. 1. 2015 dochází ke
změně adresy mé dačické ordinace, nová adresa je:

Centropen, 9. května 161
Na četné dotazy sděluji, že stávající pacienti zůstávají
i nadále v mé péči a jsou v nové ordinaci vítáni. Setkáte se
s novou sestřičkou, která v ordinaci pracuje od přelomu srpna.
Ordinační doba bude od ledna beze změn, již nyní se můžete
objednat na určitou hodinu, abyste nemuseli čekat. Jsme vybaveni EKG (provádíme kompletní předoperační vyšetření),
přístrojem CRP (na počkání odliší virovou a bakteriální infekci)
a nejpozději od ledna 2015 i Quick testem. Volitelně nabízíme
homeopatii a psychoterapii. Přijímáme nové pacienty.
MUDr. Tomáš Morava
--- inzerce ---
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Kvítek zpíval na festivalu
Porta musicae

Výstava fotografií
Karla Cudlína

Závěrečným zpěvem na Masarykově náměstí v Novém Jičíně byl v neděli
ukončen 10. ročník festivalu PORTA MUSICAE 2014, kterého se zúčastnilo dvanáct nejlepších dětských pěveckých sborů z celé České republiky.

V sobotu 13. prosince bude zahájena ve výstavních prostorách na starém zámku Výstava fotografií Karla
Cudlína. Výstavu si můžete prohlédnou do konce února.

Pořadatelé (NIPOS-ARTAMA a Ondrášek
Nový Jičín) se jubilejní 10. ročník rozhodli konat jako nesoutěžní. Na festival byly
pozvány sbory, které se na Porta Musicae
za dobu její existence umístily na prvních
místech a doposud prokazují vysokou
uměleckou úroveň, či jako hosté výrazně
přispěly k pozvednutí umělecké úrovně
festivalu. Na letošní ročník byly kromě
dačického Kvítku pozvány sbory Carmina
Rychnov nad Kněžnou, Domino Opava,
Jitro Hradec Králové, Medvíďata Český
Krumlov, Motýli Šumperk, Ondrášek Nový
Jičín, Pražská kantiléna, Radost Praha, Severáček Liberec a Slavíčci Praha. Jubilejní
10. ročník se tak opravdu stal svátkem dětského sborového zpěvu u nás. Naposledy
se setkání takové úrovně konalo v roce
1967.
Po pátečním zahájení slavnostním
koncertem v Beskydském divadle v Novém Jičíně se festivalové dění rozběhlo
naplno. Po skončení koncertu následoval
workshop japonské sbormistryně Haruko
Kuwabara pro sbormistry zaměřený na

soudobou světovou sborovou
tvorbu. Sobota byla naplněná
zpěvem od rána až do večera.
Ve dvou blocích se představily
jednotlivé sbory, dopoledne
Slavíčci, Medvíďata, Domino,
Mibidizo a Carmina, odpoledne Radost, Pražská kantiléna, Kvítek, Motýli a Severáček. Mezi jednotlivými bloky
se sbory účastnily semináře
s Haruko Kuwabara zaměřeným
na práci se sborem. Večer byl zakončen
galakoncertem všech zúčastněných sborů. Tradičně se pak účastníci setkali na
společenském večeru s diskotékou. V neděli dopoledne byl jubilejní ročník PORTA MUSICAE 2014 zakončen společným
zpěvem na Masarykově náměstí v Novém
Jičíně.
Pro dačický Kvítek je pozvání na tento festival výraznou poctou a potvrzením vysoké sborové úrovně. Kvítek patří
k respektovaným sborům naší republiky
a jeho vystoupení na festivalech a soutěžích je vždy provázeno velikým zájmem.
V letošním roce diváci z řad sbormistrů vysoce hodnotili zejména provedení kantáty
I. Hurníka Tři dcery, ve které zpívaly sólové
party Anežka, Tereza a Anna Hergeselovy.
Na závěr patří poděkování sbormistrům
Vítězslavovi a Anežce Hergeselovým, klavíristce Vendule Kaluzsné, pedagogickému doprovodu Květě Hurťákové a Julii
Boudové a za finanční podporu Městu
Dačice a Nadaci Život umělce.
J. Poláková, OS sboru
Přijďte za námi do Rockhillu 4. prosince
od 16:00 do 18:00 h na mikulášské klábosení s Dačickým ZVONEČKEM.
Připravíme pro vás malé občerstvení,
zahrajeme si bowling a těšit se budeme
společně na Mikuláše.
Kateřina Bartošová

Václav Havel
ve fotografii a filmu
• Výstava fotografií na výstavní
chodbě v 1. patře starého zámku,
13. 12. 2014 - 28. 2. 2015
• Projekce filmu Andrei Sedláčkové
Život podle Václava Havla v 3D Kině
Dačice - 13. 12., 15:30 h, vstup volný
Karel Cudlín
(*1960)
absolvoval
g y mná z ium
Na Pražačce
v Praze. Již na
gymnáziu se
začal zabývat fotografováním. Po maturitě začal studovat střední školu sociálně-právní (1979-1981) a při studiu se systematicky věnoval fotografii s romskou
tematikou. Po studiích byl krátce zaměstnán u Pohřební služby a poté nastoupil
do družstva Fotografia, kde pracoval
jako fotoreportér (1981-1983). V roce 1987
úspěšně absolvoval katedru umělecké
fotografie na FAMU. V roce 1988 samostatně vystavoval v tehdy prestižní síni
Fotochemy v Praze a byl přijat jako fotoreportér do týdeníku Mladý svět. Od roku
1992 spolupracoval s deníkem Prostor
a krátce také působil v Lidových novinách. Po roce 1989 se zabýval otázkou
utečenců, ve svém volném díle často
vypráví příběhy Romů, utečenců či ukrajinských dělníků, fotografoval i odchod
sovětských vojáků z Československa.
V letech 1994 - 1996 pracoval pro agenturu ČTA. Mezi roky 1996 a 2003 patřil
do skupiny fotografů prezidenta Václava
Havla. Od roku 1996 sleduje běžný život
na pozadí dlouhodobého politického
konfliktu v Izraeli. Karel Cudlín fotografuje především v České republice, ale pravidelně se věnuje i Ukrajině a zmíněnému
Izraeli. Jeho první monografie vyšla roku
1994. Autorsky se podílel na knize Izrael (50), vydané v roce 1998. V současné
době je Karel Cudlín na volné noze, dlouhodobě spolupracuje s Respektem a Revolver Revue. Jeho fotografie se nacházejí v řadě soukromých sbírek v Evropě, USA
a Izraeli (zdroj: http://www.cudlin.com).
zdroj: časopis Respekt
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Závěr roku 2014 v knihovně
Co se vlastně děje na sklonku roku v knihovně? Pokračuje zimní semestr virtuální univerzity třetího věku, který se
koná vždy ve středu jednou za 14 dní, dopoledne v knihovně a odpoledne v zasedací místnosti MěÚ Dačice na čp. 2.
Až do vánoc máme domluvené literární besedy a lekce informační výchovy
se školami ve městě, takže v knihovně je
živo po celý den, dopoledne i odpoledne. Poprázdninová nabídka nových knih
je také bohatá, takže je z čeho vybírat
a novinek máme hodně, jak z krásné, tak
i naučné či populárně naučné literatury.
K tomu se přidává krátký den a dlouhá
část dne, kdy je buď šero, nebo tma, a to
je ideální čas ke čtení. Podívejte se na novinky na www.mkdac.cz
Pokud například zvažujete jako vánoční dárek čtečku e-knih, přijďte si ji půjčit
do knihovny a vyzkoušet si, jak funguje
a jak se s ní pracuje. V knihovně je také

Dačické album II
Dobové fotografie
a pohlednice
Právě vychází další kniha o Dačicích. Městské muzeum a galerie
Dačice vydalo druhý díl dobových
fotografií a pohlednic pod názvem
„Dačické album II“. Navazuje na Dačické album I., které vyšlo v roce
2008.
Kniha o formátu A4 v pevných
deskách, o rozsahu 170 stran
přináší na 450 černobílých a tónovaných fotografií
a osmistránkovou
barevnou přílohu.
Je členěna na 18
základních kapitol, které jednak vycházejí z jednotlivých
částí města – náměstí, ulic, ale obsahuje
i část věnovanou průmyslu a službám.
Zachycuje období od čtyřicátých do osmdesátých let minulého století. Poslední
kapitola je nazvána „Jak šel čas“ a přináší
pohled na zajímavé momenty v životě
města, významné návštěvy, oslavy svátků,
výročí, společenské, kulturní či sportovní
akce ve výše uvedeném období.
Prezentace a křest knihy proběhne ve
čtvrtek 11. prosince 2014 od 17:00 h v muzeu.
Knihu lze zakoupit od 8. 12. přímo
v muzeu, dále na Infocentru, v Knihkupectví L. Hejla a v Knihkupectví F. Procházky v Dačicích.
Marie Kučerová, ředitelka muzea
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přístup na internet a přístup do wifi. Otevřeno máme i v sobotu od 8:00 do 11:00 h,
a to do 13. 12. 2014 a potom zase po Novém roce 3. 1. 2015. Na Silvestra, ve středu,
bude otevřeno od 8:00 do 12:00 h.
Prosincové pozvánky jsou určené především pro děti a jejich rodiče.
Středa 3. prosince, 13:00 - 17:00 h
VÁNOČNÍ DÍLNA
Chcete si vyrobit netradiční vánoční
řetězy a naladit se tak na blížící se vánoce a přitom přiložit ruku k dílu a něco si
vytvořit? Potom je tato pozvánka určená
právě pro Vás. Stačí si vzít s sebou pouze
nůžky a lepidlo. Lektorkou dílny je Štěpa
Krebsová.

Středa 17. prosince, 13:00 - 17:00 h
KRÁMEK LOVCŮ PEREL A VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Děti, které po celý rok lovily perly za
přečtené knížky, si budou moci konečně
perly odnést domů a za získané moriony
(virtuální peníze získané za zodpovězení
otázek navíc) si „koupit“ nějakou drobnost v takovém trochu bláznivém krámku v knihovně. Děkujeme všem, kteří do
krámku přispěli čímkoli. Další ročník soutěže začne v únoru roku 2015.
Hezký adventní čas přejí knihovnice
městské knihovny.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka

Vzpomínka na 100 let od narození
leteckého pozorovatele
Pan Jaroslav Bém se narodil 20. 12. 1914 v Nové Říši. Po vystudování reálného
gymnázia v Moravských Budějovicích nastoupil v roce 1935 do školy záložních
důstojníků v Levoči. Byl povýšen do hodnosti poručíka prezenční služby, ale
jeho snem bylo letectvo. Po několika neúspěšných žádostech mu bylo v roce
1937 vyhověno.
Dne 28. 5. 1937 Jeho práce pro letecký sport však není
byl přijat do Le- zapomenuta.
Do leteckého nebe odešel 7. ledna
teckého
učiliště
Prostějov do kur- 2008. Čest jeho památce!
Karel Garhofer
zu pozorovatelů
letectva. Po ukonFoto 1. Jaroslav Bém – letec pozorovatel dne
čení kurzu pak 13. 12. 1937, foto 2. Zleva paní Markéta Bémová,
vykonával službu Jaroslav Bém a autor článku na leteckém dnu
v J. Hradci v r. 2002.
u 5. leteckého pluku v Brně jako pozorovatel-navigátor. Do
února roku 1939 jako pozorovatel vykonal 477 letů v celkové době 148, 44 hodin
ve dne a v noci.
Za války pracoval v odboji a byl totálně
nasazen v Pardubicích. Po skončení války
nastoupil k 202. leteckému pluku do Brna
v neletové funkci v hodnosti nadporučíka. V roce 1947 odešel do civilu a pracoval
jako úředník v Nemocenské pojišťovně.
Společně s mjr. Hůrkou se plně věnoval
budování dačického aeroklubu, Podílel
se na pojmenování dačického aeroklubu
„Aeroklub škpt Viléma Götha“. V srpnu
zve občany na povolební setkání
1947 pak organizoval s dalšími členy zdase zastupiteli města za KDU-ČSL
řilý letecký den. Snažil se o vybudování
letiště v Dačicích a Telči. Podílel se na orv sobotu 6. 12. 2014 v 15:30 h
ganizování besed a modelářských výstav.
U Třech křížů
Nás-tupem Svazarmu byl funkce předsedy aeroklubu potupně zbaven. I tak se vySoučástí setkání je i společné
učila plachtařskému sportu řada dačiných
rozsvícení svíček
plachtařů v Brně-Medlánkách, Vrchlabí
za
budoucnost Dačic
a Jindřichově Hradci. V pokročilém věku
se stále zajímal o dění na poli letectví.
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TRW – DAS a.s., Dačice získala
osvědčení Bezpečný podnik
V úterý 21. října 2014 převzal Kaiserštejnském paláci v Praze personální manažer pan Aleš Čech z rukou ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely
Marksové a generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce Ing. Rudolfa Hahna osvědčení „Bezpečný podnik“. Společnost TRW – DAS a.s. se tak zařadila mezi 80 firem a společností v rámci České republiky, které jsou držitelem
tohoto osvědčení.

Program „Bezpečný podnik“ vyhlašuje
ministerstvo práce a sociálních věcí již od
roku 1996 a garantem programu je Český
úřad bezpečnosti práce. Tento program
má za cíl především u velkých a středně
velkých podniků, ve kterých se realizuje
značný rozsah činností a z nich vyplývajících rizik, zvýšení úrovně bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Program „Bezpečný
podnik“ je jedním ze způsobů, jak implementovat systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového řízení
společností, podniků a firem, a docílit
tak vyšší úrovně správné praxe v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví.
Společnost TRW - DAS a.s. splněním
požadavků programu „Bezpečný podnik“ prokázala praktické propojení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci do celkového řízení naší společnosti. Naplnění požadavků programu

přispívá nejen k vyšší úrovni
prevence pracovních rizik, ale
i k vyšší kultuře bezpečnosti
práce, lepší pracovní pohodě, vyšší produktivitě práce
a v neposlední řadě i k vyšší
konkurenceschopnosti firmy
a k vytvoření si výhodnějších
podmínek pro jednání s obchodními partnery.
Odpovědný postoj vrcholového managementu TRW
– DAS a.s. k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců je pro budoucnost příslibem potřebných a prospěšných změn v přístupu
k prevenci rizik, ochraně zdraví zaměstnanců a ke zvyšování kvality života. Významně se dotýká také možnosti snižování nákladů a ztrát z pracovních úrazů
a nemocí z povolání, které se v ČR každoročně pohybují řádově mezi 20-30 miliardami korun.
Udělený certifikát je s platností na
dobu 3 let. Po uplynutí této lhůty budeme muset pro úspěšnou recertifikaci
před inspektory z oblastního inspektorátu práce opět prokázat, že nastolené
standardy v oblasti BOZP minimálně udržuje, ne-li zlepšujeme. Udělením certifikátu získala společnost TRW – DAS a.s. od
Státního úřadu inspekce práce oprávnění
používat po dobu tří let logo „Bezpečný
podnik“.
Markéta Vetýšková HR specialistka

MUDr. Tomáš Morava
telefon: 384 358 298, 608 029 363 email:tmorava@centrum.cz
Dačice poliklinika Antonínská 85/II
Český Rudolec budova pošty č.p. 9

Valtínov č.p. 94
Člunek
č.p. 39

Ordinační hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Dačice
Č.Rudolec
Valtínov
Dačice
Dačice
Dačice
Člunek 39
Č. Rudolec

7:00-12:00
7:00-11:00
11:15-12:15
14:00-18:00
7:00-11:00
7:00-12:00
15:00-16:00
7:30-12:00

V úterý 28. 10. jsme státní svátek
v Malém Pěčíně oslavili poněkud netradičně, a to pouštěním draků.

Krásný podzimní den s ideálními větrnými podmínkami přilákal nejen místní,
ale i děti a rodiče z okolních vsí a měst.
Celkem se sešlo 25 různých draků, kteří se
utkali v několika soutěžních kategoriích
a vítězové byli odměněni nejen chutnými, ale i věcnými odměnami. Během
odpoledne byly pro návštěvníky nachystané klobásky a nechyběl ani teplý čaj
a výborný svařák. Děti si ke konci zábavného odpoledne ještě poměřily síly při
plnění soutěžních úkolů, kdy se proti sobě
utkali chlapci a děvčata. Myslím, že místní
kluci mají do příštího roku co dohánět.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří
nás podpořili, a těšíme se na další shledání.
SDH Malý Pěčín

Pozvánka na adventní
koncert do Velké Lhoty
13. prosince, 18:00 h
ÍÍ horní kostel Evangelického tolerančního areálu Velká Lhota
ÍÍ účinkuje pěvecký sbor Festivia Chorus
pod vedení MgA. Jitky Čudlé
ÍÍ vstupné 100 Kč/dospělí, 50 Kč/děti do
15ti let
ÍÍ předprodej od 1. 12. (U Šeniglů v Telči,
Svářecí technika Šabatka, Dačice a Galanterie J. Dvořákové, Studená), zbylé
vstupenky 30 minut před začátkem na
místě

Festivia Chorus a „Spirituálový Workshop“

sestra: Marie Teplá
Adresy ordinací:

Drakiáda v Malém Pěčíně

odběry 7:00-7:30
odběry 7:00-7:30

akutní 7:30-10:00
akutní 7:30-9:00

objednaní 10:00-12:00
objednaní 9:00-11:00

odběry 7:00-7:30
odběry 7:00-7:30

akutní 14:00-16:00
akutní 7:30-10:00
akutní 7:30-9:30

objednaní 16:00-18:00
objednaní 10:00-11:00
objednaní 9:30-12:00

akutní 7:30-9:30

objednaní 9:30-12:00

Návštěvy v Dačicích jsou možné v pondělí až čtvrtek dle dohody, v Českém Rudolci v pátek, ve Valtínově v úterý od 12.00
Objednat se nyní můžete na všechny druhy prohlídek i předpis léků. Objednaný má ve vyhrazeném čase přednost.
Smlouvy o zdravotní péči máme uzavřeny s pojišťovnami Všeobecná ZP (111), Vojenská ZP (201), Česká průmyslová ZP (205),
ZP Minist.vnitra (211), Oborová ZP (207)

24. ledna 2015 od
14:00 do 16:00 h uspořádá komorní pěvecký
sbor Festivia Chorus
ve Velké Lhotě „Spirituálový Workshop“,
tedy hudební dílnu, kde si můžete vyzkoušet zpívání v pěveckém sboru.
Písemná nebo telefonická přihláška:
komorak@atlas.cz, tel: 724 175 480 nejpozději do 10. ledna 2015.
Bližší informace na www.festivia.cz.
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Historicky první bitvy zástupců Dačic na dračích lodích
Závody dračích lodí – klání, ve kterých vítězí fyzická kondice, vytrvalost, týmovost a především dokonalá souhra celé
posádky. Vůbec poprvé figurovala mezi posádkami skupina odvážných žen a mužů z Dačic tvořená sportovci toužících
po nových výzvách a zážitcích.
Do sportovní historie Dačic se zapsala tučným písmem sobota 26. července
2014, tento den začal psát tým „Dračičáků“ své dějiny, to vše v nedaleké Telči na
Štěpnickém rybníku. Po půldni dramatických soubojů na 200 metrů dlouhé trati
a především po vydatné porci skvělé zábavy odjížděla 18členná skupinka dačických sportovců s diplomem za 10. místo
z celkem 12 zúčastněných lodí, se ztrátou
pouhé 3 vteřiny za vítězem.
Dalším útočištěm Dračičáků se stalo
Velké Dářko ležící uprostřed žďárských
lesů, ústředním tématem srpnového
závodu byl „James Bond“. Tentokráte
již 20členný a částečně obměněný tým,
v jehož řadách nebyla nouze o naprosté
začátečníky, obsadil v silné konkurenci
34 posádek v kategorii „fun“ 32. pozici,
v čase znamenajícím v Telči téměř jistě
„bednu“.
Premiérová sezóna byla zakončena
vystoupením Dračičáků na neoficiálním
mistrovství světa dračích lodí ve Znojmě.
Součástí závodu na řece Dyji byl divácky
velmi atraktivní dračí biatlon se střelbou
na terč a gladiátorský závod na 50 metrů.
Po příjemném dni plném urputných soubojů, v rámci kterých byl čestným hos-

tem posádky Dračičáků také olympijský
vítěz z Londýna 2012 na horských kolech
Jaroslav Kulhavý, se tým Dračičáků loučil
s jihomoravskou metropolí oceněním za
třetí nejoriginálnější dres.
„3 závody, 36 aktivních závodníků, více

než 2 000 závodních metrů a nesčetně zážitků – nejen takový byl první rok
Dračičáků“. Pokud máte i Vy zájem okusit kouzlo dračích lodí, napište na e-mail
dracicaci@gmail.com.
Martin Šťastný

složení Dračičáků na Velkém Dářku 23. 8. 2014:
horní řada zleva: Jiří Baštář ml., Dana Kubeková, Petr Macek, Veronika Macková, Stanislava
Barboříková, Marie Bulíčková, Petr Barbořík, Jiří Lojka, Irena Pekárková, David Mašát, Martina
Havlíková, Zdeněk Sedláček, Miloš Novák, Richard David, Martin Šťastný
dolní řada zleva: Tomáš Kubek, Radovan Kubek, Irena Vašíčková, Lukáš Chocholouš, Pavel Mašát + budoucí naděje (chybí Vít Kučera)

Nejlepší vánoční dárek? Vstupenka na padesát odstínu šedi
Vánoce jsou za dveřmi a s nimi přichází obvyklá otázka, co asi pod stromečkem potěší vaše blízké? Přijměte tedy jeden tip také od nás. Především ženy a dívky určitě potěší vstupenky na jednu velkou filmovou událost, která nás čeká
už příští rok.
Tou událostí nebude
nic menšího,
než premiéra dlouho očekávaného filmu
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. Snímek vzniká
podle světového knižního bestseleru E. L.
James, který zaujal čtenáře a především
čtenářky po celém světě. A velké očekávání
budí i jeho filmové zpracování.
Celosvětová premiéra filmu bude
12. února 2015 a ve stejný den bude snímek
Příjemné prožití vánočních svátků, pevné
zdraví, mnoho štěstí
a rodinné pohody. Ať
se Vám v nastávajícím roce splní
všechna pracovní i osobní předsevzetí tak, abyste za rok mohli konstatovat, že rok 2015 byl pro Vás
i Vaše nejbližší šťastný a úspěšný.
Kateřina Bartošová, ANO MO Dačice
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uveden i v našem kině. Protože ale očekáváme opravdu velký zájem o tento snímek,
zapojili jsme se, tak jako několik desítek
dalších českých kin, do celostátní kampaně
propagující tento mimořádný film.
Vstupenky na onu premiéru jsme totiž začali prodávat už od 1. prosince 2014
a to formou poukazů tzv. voucheru, který
pak můžete po vánočních svátcích směnit
za lístky na projekce filmu PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI. Cena voucheru je 240 Kč a je smě-

nitelná za dvě vstupenky na film. Při výměně voucheru za lístky navíc jejich držitel
dostane dárek od společnosti Dermacol.
Tyto vouchery jsou k dostání na všech
předprodejních místech našeho kina, a to
od 1. do 19. prosince 2014. Za vstupenky
je pak budete moci vyměnit pouze na pokladně kina, a to od 2. ledna 2014. Tak co
říkáte pánové, už máte ten správný dárek
pro vaši drahou polovičku?
Milan Krotký, 3D Kino Dačice

Farní kostel
sv. Vavřince
Dačice

Klášter sv. A.
Paduánského
Dačice

Kostel Panny
M. Karmelské
Kostelní Vydří

24.12. Štědrý den

22:00 h

15:30 h

22:00 h

25.12. Slavnost Narození Páně

10:30 h

8:00 h

8:00 a 10:00 h

26.12. Svátek sv. Štěpána

8:00 h

7:00 h

8:00 h

31.12. Mše sv. Požehnání

-

15:30 h

23:00 h

10:30 h

8:00 h

8:00 a 10:00 h

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

1.1. Mše svatá
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Praktický průvodce insolvenčním řízením – část V. – průběh
insolvenčního řízení, postavení insolvenčního správce
Průběh insolvenčního řízení (s důrazem na oddlužení)
Insolvenční řízení se zahajuje na návrh, tzn., neexistuje případ, kdy by insolvenční řízení bylo zahájeno z tzv. moci úřední (v případě, že má dlužník zájem podstoupit oddlužení,
spojí s insolvenčním návrhem i návrh na povolení oddlužení).
V rámci insolvenčního řízení se vede elektronický spis, který je
veřejně přístupný v rámci insolvenčního rejstříku na internetu
(viz www.justice.cz odkaz Insolvenční rejstřík).
Pokud je návrh na povolení oddlužení řádný, popř. je řádně
opraven/upraven nebo doplněn, vydá insolvenční soud usnesení, kterým:
1. zjistí úpadek dlužníka, tzn. dá za pravdu dlužníkovi, že se skutečně nachází v nepříznivé finanční situaci
2. rozhodne o tom, že se dlužníkovi povoluje oddlužení, tzn. insolvenční soud má na základě informací, které dlužník uvedl
ve svém návrhu, za to, že splňuje podmínky pro oddlužení
jako způsob, který chce svou nepříznivou finanční situaci vyřešit
3. ustanoví insolvenčního správce, tzn. uvede konkrétní osobu,
která bude vykonávat funkci insolvenčního správce (insolvenčního správce nemůže vybrat nikdo jiný než insolvenční
soud; je zjevně mylná informace o tom, že nějaká insolvenční agentura nebo oddlužovací centrum může konkrétnímu
dlužníkovi vybrat a přidělit konkrétního insolvenčního správce)
4. vyzve věřitele dlužníka, aby se přihlásili do insolvenčního řízení, včetně stanovení lhůty pro přihlášení (typická lhůta pro
podání přihlášky pohledávky do oddlužení v insolvenčním
řízení je 30 dnů)
5. stanoví termín přezkumného jednání a schůze věřitelů
6. stanoví dlužníkovi povinnost, aby měsíčně hradil insolvenčnímu správci zálohu na odměnu a náhradu hotových výdajů ve
výši 900 Kč, event. 1.350 Kč v případě společného oddlužení
manželů, a případnou DPH v zákonné výši.
Insolvenční soud usnesení doručí dlužníkovi a insolvenčnímu
správci. Obvyklý postup v mezidobí od vydání soudního usnesení do přezkumného jednání je takový, že insolvenční správce

--- inzerce ---

kontaktuje dlužníka, popř. naopak, za účelem zjištění aktuální
situace dlužníka. V mezidobí insolvenční správce vypracuje
3 základní dokumenty za účelem přípravy na přezkumné jednání. Jedná se o: seznam přihlášených pohledávek, soupis majetkové podstaty a zprávy insolvenčního správce o dosavadní
činnosti.
Dlužník, stejně jako insolvenční správce, má právo se vyjádřit
ke každé přihlášené pohledávce, a to nejpozději na přezkumném jednání. Přezkumné jednání slouží jako jakési fórum pro
sdělení názoru dlužníka a insolvenčního správce ke každé přihlášené pohledávce. Po skončení přezkumného jednání bezprostředně následuje schůze věřitelů, na které věřitelé nebo
insolvenční soud rozhodne o způsobu oddlužení.
Dle výsledků přezkumného jednání a schůze věřitelů insolvenční soud vydá rozhodnutí (jedná se rovněž o usnesení), kterým se schválí nebo neschválí oddlužení. V případě schválení
oddlužení je v soudním rozhodnutí stanoven i způsob provedení oddlužení, tzn. zpeněžení majetkové podstaty nebo plnění
splátkového kalendáře.
Postavení insolvenčního správce
Insolvenční správce je osoba, která je zapsaná v seznamu insolvenčních správců, který vede Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenčního správce vždy ustanovuje soud; insolvenční správce není zástupcem (event. advokátem) dlužníka ani jakéhokoli
věřitele, tzn. jeho úkolem není primárně hájit zájmy dlužníka.
Postavení insolvenčního správce je uprostřed mezi dlužníkem,
věřiteli a insolvenčním soudem, kdy kontroluje dlužníka, poskytuje plnění věřitelům a spolupracuje s insolvenčním soudem,
který obecně vykonává dohled v rámci insolvenčního řízení.
Insolvenční správce má právo na odměnu za výkon své funkce.
Insolvenční správce je povinen být pojištěný pro případy vzniku odpovědnosti za škodu v souvislosti s výkonem jeho funkce.
Insolvenční správce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu své funkce.
Monika Urbanová, Insolvenční správkyně
Úřední dny v Dačicích budou ve dnech 5. 12. a 12. 12.
2014. Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice,
Bratrská 221/I – DPS, vždy v době od 8:00 do 14:00 h.

Kandidáti KSČM v Dačicích děkují všem
voličům za projevenou důvěru.
Budeme pracovat pro město Dačice
a místní části poctivě a zodpovědně.

vstupné dobrovolné
vstupné dobrovolné
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Dačické Štrúdlování
V sobotu 8. 11. se v Katolickém domě konalo první dačické Štrúdlování, které pořádal Spolek pro vybudování
a udržování katolického domu v Dačicích.
Akce se zúčastnilo celkem 29 soutěžních štrúdlů. 25 štrúdlů soutěžilo
v kategorii „Sladký štrúdl“ a 4 štrúdly
byly v kategorii „Slaný štrúdl“. Odborná porota měla tedy velmi těžký
úkol rozhodnout, které 3 štrúdly jsou
podle chuti nejchutnější a vybrat pouze jeden nejhezčí štrúdl.
Štrúdly byly opravdu rozmanité, přišli si na své milovníci tvarohových, makových a samozřejmě jablečných, ale i o slané štrúdly
byl veliký zájem. Po celou dobu Štrúdlování nám k poslechu hrála
jazzová skupina Sebranka pod vedením Jiřího Nováka.
Účastníci mohli zhlédnout krásné vystoupení dačických mažoretek, anebo se účastnit soutěží, které souvisely jak jinak než
s jablky. Děti si mohly během celého programu vyrobit papírový kompot a pohrát si v prostorách Mateřského centra. Ty větší
si mohly vyrobit i třeba nějaký šperk. A výherci:
V kategorii „ Sladký štrúdl“
1. místo V. Pokorná ml., 2. místo K. Bartošová, 3. místo H. Nováková
V kategorii „Slaný štrúdl“
1. místo E. Horníková, 2. místo H. Neužilová, 3. místo F. Kopeček (5 let – nejmladší ze soutěžících)
V kategorii „ Nejhezčí štrúdl“ bylo pouze jedno 1. místo, které
patří R. Markové.
Na konci tohoto Štrúdlování měl možnost každý, kdo přišel,
posoudit rozhodnutí poroty a ochutnat jakýkoli soutěžní štrúdl.
Touto cestou ještě jednou děkujeme všem zúčastněným, kteří všichni dostali zasloužený čestný diplom. Děkujeme též organizátorům, kteří nám připravili příjemné sobotní odpoledne
a sponzorům, kteří věnovali věcné ceny pro výherce – Potraviny
Štěpán a syn, PAS-D s.r.o., Knihkupectví Hejl, Průmyslové zboží,
sklo a porcelán ELLA, Waldviertel Sparkasse, reklamní agentura
SUNEXO a další. Těšíme se na další ročník Štrúdlování!
Za spolek Romana Marková

Putování po francouzských
katedrálách
Hostem říjnového Agapé v Katolickém domě byl o. Jaroslav
Pezlar. Zatím co si část nejmenších poklidně užívala dětské herny,
o. Pezlar posluchačům povyprávěl o své letošní cestě Francií. Kromě projekce fotografií nám sdělil spoustu zajímavostí z historie,
o stavbě a také pádu některých francouzských katedrál. Vyprávění
bylo opravdu zajímavé. Děkujeme a těšíme se zase někdy příště!
výbor spolku Katolického domu

Akce v Katolickém domě
»» 4. prosince, 17:00 h - Setkání s kardinálem Miloslavem Vlkem
Setkání s tvořením pro malé i větší na téma sv. Mikuláš a andělé
»» 29. prosince, 15:00 h - Vánoční turnaj ve stolních hrách
Přijďte si zahrát nejoblíbenější hry od těch nejjednodušších
až po ty složitější. Přineste ochutnat vaše cukroví!
»» 2. ledna, 15:00 h - Novoroční turnaj v boulderu
pro všechny příznivce amatérského lezení
Kategorie: muži, ženy, děti 7 až 12 let, děti 12 až 15 let
Lezení bude probíhat na 3 kola (obtížnost, rychlost).
Info: Kamil Kopeček 731 491 475, www.katolicky-dum.cz
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PENZION CHYTROV






školení
svatby
oslavy
restaurace
rodinná 
rekreace
 KOUPÁNÍ-Vlastní plÁŽ
Děkuje všem svým
zákazníkům za projevenou
přízeň v roce 2014.
Do nového roku přejeme
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.

Těšíme se na opětovné setkání
s Vámi v roce 2015.
najdete nás na trase Dačice-Studená, za vesnicí Brandlín
tel: 602 721 533, e-mail: notas@notas.cz, www.notas.cz
--- inzerce ---

www.dacice.cz
Fantastický závěr podzimu fotbalistů
Čtyři poslední zápasy podzimní části krajského přeboru mužů zvládli fotbalisté Centropenu Dačice na jedničku. Celková bilance 10 bodů za 3 výhry a jednu remízu
hovoří za vše.
Díky této bilanci jsme se odpoutali od sestupových příček
tabulky. Především ale těší předvedené výkony opřené o zlepšenou defenzivu a proměňování šancí, které jsou velkým příslibem pro jarní část soutěže. Kolektivní výkony týmu navíc
přinesly i individuální ocenění pro naše fotbalisty. Server jihoceskyfotbal.cz zvolil mužem 14. kola Robina Štolbu za výkon
proti Třeboni a mužem 15. kola Hynka Brandla za výkon proti
Soběslavi.
28. 10. Centropen Dačice - FK Rašelina Soběslav 5 : 1 (3 : 0)
Stejně jako ve všech předchozích zápasech jsme začali velice
aktivně. Naši aktivitu se tentokrát podařilo přetavit v jasné poločasové vedení 3 : 0. Ve druhém poločase jsme si již vítězství
v pohodě pohlídali. Nutno podotknout, že hostům se utkání
vůbec nepovedlo, a svým výkonem nám značně usnadnili cestu za vítězstvím.
Branky: 15., 17., a 89. Brandl, 20. Štolba, 56. Toman – 77. K. Polišenský
1. 11. Centropen Dačice – Tatran Prachatice 1:1 (1:0)
Ve vyrovnaném utkání jsme se dostali do vedení po krásné akci Robina Štolby, která skončila vlastním gólem Tatranu.
Ve zbytku prvního poločasu nás několikrát podržel skvělými
zákroky Tomáš Ferdan. Ve druhém poločase jsme opět začali
útočně, ale šance jsme bohužel neproměnili, a tak udeřili hosté
a zaslouženě vyrovnali.
Branky: 10. vlastní – 57. Tesař
7. 11. FK Jiskra Třeboň - Centropen Dačice 1:3 (1:2)
Domácí začali aktivněji a ujali se vedení. Nám se naštěstí podařilo prakticky z protiútoku vyrovnat a těsně před poločasem
jít do vedení. Obě naše trefy v prvním poločase zařídil Robin
Štolba. Po přestávce pokračovalo vyrovnané utkání, kterému
dal definitivní podobu v nastaveném čase Martin Toman. Utkání se hrálo na novém areálu v Třeboni za umělého osvětlení.
Naši hráči se mohli spolehnout na vydatnou podporu fanoušků
z Dačic, kteří si nenechali tento atraktivní zápas ujít
Branky: 13. Diviš – 15. a 45. Štolba, 90. (+1) Toman
16. 11. Centropen Dačice - Lokomotiva Veselí n/Luž. 3:1
(2:0)
V prvním poločase vstřelil Martin Toman dvě branky po parádních nahrávkách Robina Štolby. Ve druhém poločase ale
Martin své další dvě šance zahodil, a diváky tak uklidnil až David
Frühauf krásným gólem přímo z rohového kopu. V závěru se
hostům podařilo pouze snížit z ojedinělé šance.
Branky: 13. a 38. Toman, 69. Frühauf – 82. Petr
V příštím čísle zpravodaje vám přineseme informace o podzimních výsledcích všech mládežnických týmů našeho oddílu.
Milan Točík

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek
30. 11.

10:00 h

1. liga dorost Dačice - CHJK Jihlava

29. 11.

10:00 h

3. KLM muži

Dačice - KK Blansko B

29. 11.

14:00 h

1. KLM muži

Dačice-TJBaníkStříbroKlokani

6. 12.

10:00 h

3. KLM muži

Dačice - SK Baník Ratíškovice

6. 12.

14:00 h

1. KLM muži

Dačice - TJ Valašské Meziříčí

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
26. - 29. 12. 2014 a 1. 1. - 4. 1. 2015
Memoriál Ladislav Juráska - 100 hodů dorážky
30. 12. 2014, 15:00 h
Salámový turnaj
Oddíl florbalu
19. 12. 2014 – Vánoční turnaj mládeže ve Sportovní hale
27. 12. 2014 – Vánoční turnaj dospělých ve Sportovní hale

Stolní tenis – Mikulášský turnaj
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice pořádá 6. 12. v 8:00 h
Mikulášský turnaj pro hráče, kteří nehrají žádné mistrovské
soutěže.
Turnaj se bude pořádat v herně Katolického domu v Dačicích. Systémem soutěže bude turnaj dvojic na dosažení 3 bodů
v utkání. Startovné za dvojčlenné družstvo je 300 Kč. V ceně
startovného je i malé občerstvení. Hrát se bude podle pravidel
stolního tenisu. Podmínkou účasti je sportovní oblečení a obuv.
Míčky do soutěže dodá pořadatel soutěže. Umístěná družstva
obdrží věcné ceny. Občerstvení je zajištěno. Zájemci se mohou
přihlásit e-mailem: zdenekhavlik1@seznam.cz nebo telefonicky
721 478 454. Uzávěrka přihlášek je 1. 12. 2014.
Zdeněk Havlík
ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci, střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

XVI. NOVOROČNÍ POHÁR 2015
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 3. ledna od 9:00 h
yy Program: 9:00 - 10:00 h prodej položek, zápis, kontrola dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení, 10:20 h střelby, 12:00 12:30 h polední přestávka, 12:30 h střelby, 14:00 h vyhlášení výsledků a předání cen
yy Závod je vypsán na 45 terčů
yy Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm
yy Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí
yy Občerstvení zajištěno, parkování v areálu střelnice
yy Cena položky = 350 Kč
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese se těší členové
střelecké sekce Dačice a Okresní myslivecký spolek ČMMJ J. Hradec.

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: 12/2014, ročník třetí, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
3. prosince, středa, 19:00 h
MY 2, romantické drama, 2D
99 min., česky, vstupné 100 Kč
6. prosince, sobota, 18:00 h
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU, anim., 3D
90 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč,
dárek - omalovánka s motivem filmu

26. prosince, pátek, 19:00 h
NÁVRAT BLBÝHO A BLBĚJŠÍHO, 2D
108 min., české titulky, vstupné 110 Kč
28. prosince, neděle, 10:00 a 14:00 h
TUČŇÁCI Z MADAGASKARU,anim.,3D
90 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč

Městské kulturní středisko

7. prosince, neděle, 19:00 h
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU, 1. část, 2D
104 min., české titulky, vstupné 110 Kč

4. prosince, čtvrtek, 19:00 h, hl. sál MěKS
VÁNOČNÍ GALAKONCERT
Československé komorní duo a Michaela
Jančaříková
Vstupné v předpr. 100 Kč, na místě 130 Kč

10. prosince, středa, 10:00 h
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK, romantický, 2D
97 min., česky, vstupné 50 Kč

5. prosince, pátek, 21:00 h, hl. sál MěKS
DOGA - Unplaged Tour, koncert
Vstupné v předpr. 180 Kč, na místě 220 Kč

12. pros., 19:00 h, 14. pros., 15:00 a 19:00 h
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD, 3D
150 min., český dabing, vstupné 140 Kč

14. prosince, neděle, 17:00 h, hl. sál MěKS
Vánoční koncert sborů ZUŠ Dačice
Vstupné dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
přeprodej v MěKS a na Infocentru

17. prosince, středa, 19:00 h
ŠÉFOVÉ NA ZABITÍ 2, komedie, 2D
108 min., české titulky, vstupné 90 Kč
19. prosince, pátek, 19:00 h
JAK JSME HRÁLI ČÁRU, rodinný, 2D
102 min., české titulky, vstupné 100/110 Kč

22. a 23. prosince, 18:00 h, Palackého nám.
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
živý Betlém, účinkují DS TYL, Tyláček a ZUŠ

Městské muzeum a galerie

Neděle 30. listopadu, odchod z Havlíčk.
nám. v 17:15 h
ZVONKOVÝ PRŮVOD
Rozsvícení vánočního stromu na Palackého
náměstí. Zvonky a světýlka s sebou!
Do 30. prosince, vernisáž 30. 11., 14:00 h
TŘPYTIVÁ KRÁSA
Vánoční výstava s ukázkou starých i současných vánočních ozdob. Út - pá, neděle a 25.
a 26. 12. 13:00 - 16:00 h, 23. a 24. 12. zavřeno
Do 30. prosince
KŘEHKÁ LEDOVÁ KRÁSA
fotografie Jana Říhy zimně laděné
11. prosince, čtvrtek, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
Prezentace a křest nové knihy: Dačické
album II. s promítáním dobových fotografií
14. prosince, neděle, 10:00 - 16:00 h
IX. VÁNOČNÍ JARMARK
Pásmo vánoční hudby v 11:00, 13:00 a 15:00 h

Ostatní pozvánky
21. prosince, 18:00 h
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
kostel sv. Vavřince

--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL

Nabízíme možnost uspořádání soukromých
i firemních oslav konce roku, s rezervací
neváhejte, termíny se rychle plní!
5.-7.12. Sleva na všechny druhy pizz
Využijte víkendovou slevu 10% na všechny pizzy!
6.12. Narozeniny Rockhillu
V sobotu přijďte spolu s námi oslavit naše
4. narozeniny! Těšit se můžete od 11 hodin
na bowlingový turnaj 2. ročníku bowlingové ligy
a pro malé návštěvníky je od 17 hodin připravena
mikulášská nadílka s čerty. Pro všechny mlsouny
je nachystáno grilování s živou hudbou
od 20 hodin. Rezervujte si včas svůj stůl.
24.12. Sportcentrum Rockhill bude uzavřeno.
31.12. Silvestr s Pavlem Urbancem
Přijďte s námi oslavit poslední den v tomto roce!
Od 20 hodin nám zahraje Pavel Urbanec.
Cena vstupenky je 350 Kč a zahrnuje večeři,
jednohubky, 0,375 l sektu a hudbu.
Vybírat můžete ze 4 druhů večeří:
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1) Kuřecí směs na kari s pórkem a houbami,
hranolky
2) Vepřová játra na tymiánu s rýží
3) Smažený vepřový řízek, bramborový salát
4) Tatarský biftek s topinkami
Vstupenky jsou v prodeji na baru.
Neváhejte, počet míst je omezený!
1.1. Sportcentrum Rockhill bude uzavřeno.
Přijďte si také zasportovat! V nabídce máme
bosu, alpinning, TRX, flowin, hathajógu, alpinning
pro začátečníky, jumping, fitbox, taichi, cvičení
pro děti do 6 let a funkční trénink.
Cvičíme také dopoledne a o víkendech.
Přijďte si dát pořádně do těla!
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz
+420 384 971 440
www.facebook.com /SportcentrumRockhill
sportcentrumdacice@seznam.cz

