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Úspěšní městu sluší
Stává se tradicí, že úspěšné sportovce přijímá po skončení soutěžního období zástupce města. Bylo tomu tak i letos,
kdy jsem po konci sezóny 2012/2013 jako starosta města přijal mladé fotbalisty a kuželkáře. Fotbalisté se přišli pochlubit prvním místem v krajském přeboru. Rovněž družstvo juniorů kuželkářů obsadilo pěkné třetí místo v celostátní lize.

Město Dačice si váží sportovní angažovanosti a propagace města a svojí
grantovou politikou ji podporuje. Tato
zájmová, sportovní činnost zapadá do
koncepce řešení volného času mládeže v našem městě. Chceme této věkové
skupině nabídnout zdravý způsob života
a předcházet tak různým patologickým
jevům, které naši mladou generaci mohou ohrožovat. Takový přístup se chystá-

me podporovat i v budoucnu. Chceme,
aby naši zdraví a úspěšní sportovci byli
vzorem všem ostatním.
Setkání se zúčastnili také trenéři týmů,
tedy kouč fotbalistů pan Němec a trenér
kuželkářů pan Blecha. Za TJ Centropen
pak její předseda pan Říha.
Jak už to tak při podobných setkáních
bývá, hovořili jsme o poslední sezóně,
ale také o budoucnosti a rovněž o potře-

bách jednotlivých oddílů. Sportovcům se
dostalo ujištění o podpoře. Ti na oplátku
zase slíbili kvalitní reprezentaci našeho
města, a to nejenom na poli sportovním,
ale i v běžném životě. Nechybělo ani
drobné pohoštění, které přišlo mladým
sportovcům vhod. Po společné fotografii
přišlo rozloučení. S přáním hodně sportovních úspěchů a pěkného léta jsme
toto milé setkání zakončili.
Z naší schůzky jsem měl velmi dobrý
pocit. Jednak z toho, že máme šikovné
sportovce, a jednak z toho, že ještě pořád
jsou mezi námi dobrovolní, pro sport zapálení trenéři a další spolupracovníci.
Jelikož tyto řádky budete číst až v zářijovém vydání, chci popřát všem studentům úspěšný vstup do začátku školního
roku. Nám dospělým pak dočerpání zbytků dovolených. Věřím, že jste po parném
létě nabrali síly do dalšího pokračování
koloběhu života.
Vlastimil Štěpán,
starosta

Třetí ročník „Kozla“
ve znamení tropického vedra
V neděli 28. července se konal III. ročník historické slavnosti Házení kozla
z věže. Toho dne teploměr v Dačicích dosáhl hodnoty 37,2 °C. Přes nebývale
parné počasí se akce uskutečnila podle sestaveného programu a dobová hudba, šerm a divadlo zpestřily nedělní odpoledne.

Letošní ročník oživily originální hry pro
děti i dospělé a dobrou mušku si zájemci
mohli vyzkoušet při střelbě z kuše nebo
luku. Při šermířském vystoupení diváky
opět dobře pobavili členové šermířské
skupiny Grál, tanečnice z Ballare předvedly dobové tance a krásné renesanční
kostýmy a do světa divadla jsme se mohli

přenést s Divadlem Studna, které do Dačic přivezlo komedii dell-arte Kozlí muž.
Středověké songy zněly ve dvou vstupech v podání čtyř muzikantů ze znamé
skupiny Krless. A ani letos nechyběli na
slavnosti naši divadelníci z DS Tyl, kteří se
postarali o zahájení slavností.
Město Dačice děkuje všem účinkují-

cím za vystoupení, pracovníkům MěKS
a Technických služeb za pořádný kus odvedené práce při přípravě akce, Jezdeckému klubu Malý Pěčín za zapůjčení koní,
sestřičkám z Červeného kříže za zdravotní dohled a všem divákům za přízeň.
Házení kozla z věže se uskutečnilo za
finanční podpory Jč. kraje a bylo spolufinancováno z programu Evropské územní
spolupráce Rakousko – Česká republika
2007 - 2013.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC
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V kostce - vodní povídání nejen o koupání
Milé čtenářky a milí čtenáři,
kdybych uměl psát pohádky, tak jednu bych určitě napsal o vodě. Reklama nám nutí názor, že jsou na světě věci, které
k životu prostě musíme mít. Snad jen že je to pokaždé něco jiného. A přes to všechno zastávám názor, že to nejpodstatnější je voda. Tolik přehlížená a samozřejmá, prostě součást života jako by tomu již nikdy nemělo být jinak. Význam
vody jsme ocenili v „různých“ podobách především v letošním horkém létě, teprve když dojde voda v kohoutku nebo
ve studni, uvědomíme si, jak moc jsme závislí.
Zajištění vody pro matujete celou stavbu a připojení Dačic dáme včas vědět, kdy se tak stane.
Je důležité tento majetek postupně
obyvatele je opravdu na tento nový vodovod. Ono se to nezdá,
spravovat a udržovat, aby zásobování
strategická věc.
ale letos je to už čtyřicet let.
Udělejme si malý
I na nás udeřila povinost údržby pitnou vodou pro Dačice bylo zachováno
exkurz do naší histo- a oprav. Tentokrát při rekonstrukci části a budoucím generacím byl předán alesrie. Vodárenská nádrž výtlačného potrubí. Zakázka byla řádně poň v takové kvalitě, v jaké jsme jej přeLandštejn byla posta- vysoutěžena a koncem měsíce července vzali. A dle mého soudu je Landštejnská
vena na toku potoka Pstruhovec a nachá- byla předána realizátorovi stavby. Jako voda velmi chutná, což se mi potvrdilo
zí se v blízkosti stejnojmenné obce. Za vy- řádní hospodáři jsme se zajímali o mož- v těchto parných dnech. S lehkou nadsázbudováním této vodní nádrže byl rozvoj nost získání peněz z dotačních titulů kou bych si zde dovolil ocitovat Krytona
z mého oblíbeného britského sitcomu
ve druhé polovině 20. století. Zvyšovaly a vypadá to, že i zde budeme úspěšní.
se požadavky jak na zásobování vodou
Možná v době oprav pocítíme drobné Červený trpaslík: „Vodu jsme už recyklopro průmysl tak i pro obyvatelstvo. V té obtíže s dodávkami vody. Technologic- vali tolikrát, že chutná jako holandský
době se hledaly nové zdroje povrchové ký postup při stavbě je navržen tak, aby ležák.“
Tedy, ať je nám voda osvěžením i zdrovody. Jako nejvhodnější se jevilo vybu- prováděné práce neměly vliv na kvalitu
dování vodárenské nádrže Landštejn.
a množství dodávané vody. Jediné co jem radosti a věřím, že až tato stavební
Studie k této stavbě, byla schválena nastane, budou možná krátkodobé od- akce v roce 2014 skončí, tak se rád dov roce 1969. V roce 1970 bylo vydáno sta- stávky z důvodu přepojování na nové zvím: „Ono se něco stavělo? Na kvalitě
vební povolení a realizace stavby probí- vodovodní potrubí, nebo odkalování vo- vody to nebylo poznat.“
Jan Bartošek, místostarosta
hala v letech 1971 - 73. Patrně mnozí pa- dovodního řadu. Počítáme s tím, že Vám

Co se v mládí naučíš...
...ve stáří jako když najdeš, říkávaly naše babičky. Jenže moderní doba kvapí a vybavit děti do života celoživotními
dovednostmi nelze.
Kdo z Vás vyrostl už s mobilem v kap- v psaní na klávesnici, kde se každoročně Bratrská, vybaveny počítači s dataprose a tabletem v tašce? Málokdo. Doba účastní 17 států světa – jména Tereza jektory nebo interaktivními tabulemi
přináší každých deset let naprostý obrat Kupcová, Eva Klaudie Procházková a Ka- s kvalitním softwarem. Mohou tedy podv technologiích, skok směrem vzhůru. teřina Jindrová nás důstojně reprezento- porovat rozvoj školních projektů.
S tím jde ruku v ruce i vždy nová a nová vala na celorepublikové soutěži.
Vyznamenala se při projektu Bezproměna nároků na zvládání moderního
Druhá základní škola, která směle drží pečně a zdravě, pořádá Dětské vánoční
zaměstnání. Požadavky na jazyky, zna- krok s vysokými požadavky na dětské a velikonoční dílny, Dny otevřených dveří
losti technologií, obecný i odborný pře- vzdělání, je ZŠ Komenského. Sportovních s účastí rodičů ve výuce, Vánoce pro děti
hled se zásadně mění již po deseti letech. soutěží se nejen účastní a vrací se zpra- z MŠ, Setkání generací v Domě s pečoDnes už nestačí jedno vzdělání po celý vidla ověnčena vavříny, ale také je dlou- vatelskou službou, projekty Masopust,...
život, za pár let už se musíte učit něco hodobě organizuje – např. soutěž „O štít a to pořád ještě nejsem na konci.
nového. A tak je dnešní základní škola města Dačice“. Při škole pracují sportovní
Přísloví našich babiček už dnes neplatí.
postavena před zatěžkávající výzvu: Jak kroužky a součástí výuky zůstává pla- Člověk se musí až do stáří neustále učit
ty naše potomky připravit na studium, na vecký výcvik v Jihlavě a lyžařský výcvik a získávat rozhled v nových věcech. Když
povolání, na život?
v Krkonoších. Klasické výukové metody ho k tomu ale vede náročná základní
Máme v Dačicích dvě základní školy, se snaží doplňovat neustále moderními škola, má v životě na čem stavět. A to je
které bych chtěl pochválit a povzbudit výukovými trendy. V současné době jsou dobře.
v jejich práci. První z nich je Základ- všechny třídy školy, včetně pracoviště
Jan Bartošek, místostarosta
ní škola v ulici Boženy Němcové. Letos
zde děti kromě klasické výuky měly
Základní škola Komenského v Dačicích
k dispozici celkem 11 kroužků, což se už
a Integrovaný záchranný systém Jihočeského kraje
na základních školách nevídá tak často.
Žáci se účastnili všech druhů olympiád,
Vás zve
které jsou k mání a její žák Leoš Hudlídne 21. září 2013 ve 14:00 hodin
nek exceloval v Matematicko-fyzikální
olympiádě. Škola se zapojila do projektu
na akci BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ
Globe Games, vytvořila Učebnu v přírodě
V 6. ročníku uvidíte u rybníka Vražda v Dačicích zásah
ve spolupráci s Ministerstvem životního
Integrovaného záchranného systému při záchraně tonoucího ve vodě.
prostředí a hbité žákovské prsty uspěly
Uvidíte v akci Policii ČR, zdravotnické týmy, Hasiče a Besip tým.
v mezinárodní soutěži Intersteno 2013
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Praktický lékař
MUDr. Pavel Syrůček
končí lékařskou praxi
Je mi 65 let a po delší úvaze jsem
se rozhodl ukončit lékařskou praxi
k 31. 12. 2013. Pracuji jako praktický
lékař pro dospělé na Dačicku a Českorudolecku od r. 1981, tedy plných
32 let.
Pro naše pacienty jsem zajistil nástupce, je jím 46tiletý plně kvalifikovaný
praktický lékař MUDr. Tomáš Morava. Ten
převezme lékařskou praxi v plném rozsahu od 1. 1. 2014 v Dačicích i v Českém
Rudolci, zaměstná i stávající zdravotní
sestru Ivanu Navrátilovou, což jistě přispěje ke kontinuitě zdravotní péče. Doufám, že administrativní úkony spojené
s předáním lékařské praxe proběhnou
bez komplikací.
Tímto sdělením chci oficiálně a včas informovat naše pacienty a ujistit je, že lékařská péče bude pro ně nadále v plném
rozsahu zachována a že tedy nemusejí
hledat jiného lékaře. Děkuji všem našim
pacientům, kteří nám zachovali přízeň,
a věřím, že budou i nadále využívat služeb nového lékaře, což pak u něho stvrdí
podpisem nové registrace. Doufám, že
s MUDr. Moravou budete spokojeni.
Nakonec bych rád touto cestou poděkoval zdravotním sestrám, se kterými
jsem pracoval: paní Jiřině Vrbové, paní
Ireně Simandlové a hlavně nynější sestřičce Ivance Navrátilové.
MUDr. Pavel Syrůček

Oslavujeme 60 let školy
Gymnázium Dačice zve všechny abiturienty, bývalé zaměstnance školy a širokou veřejnost na oslavy 60. výročí založení školy, které proběhnou v sobotu
21. 9. 2013 v areálu školy od 10 do 19 hodin.
Program oslav:
10:00 – 14:00 hod. - den otevřených dveří
10:00 – 14:00 hod. - sportovní soutěže
14:00 – 16:00 hod. - hlavní program oslav
Kulturní program
Projevy ředitele školy, představitelů
města Dačice a zřizovatele školy, vystoupení JUDr. Ivo Jahelky - absolventa našeho gymnázia, vyhlášení výsledků soutěží,
losování výherce tabletu iPad
16:00 – 19:00 hod. – afterparty
Soutěže probíhající v rámci oslav od
10:00 do 14:00 hod.:
1) Turnaj třídních smíšených družstev
ve volejbale:
Turnaj je určen pro absolventy i současné studenty školy, přihlášku najdete
na www stránkách školy.
Soutěž bude probíhat ve velké tělocvičně školy, hrací systém bude upřesněn
podle počtu přihlášených družstev.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v 15:00 hod. v rámci hlavního programu.
2) Turnaj jednotlivců ve stolním tenise:
Turnaj je určen pro absolventy i současné studenty školy, přihlášku najdete
na www stránkách školy.
Soutěž bude probíhat v malé tělocvič-

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

na své 72. schůzi konané 7. 8. 2013
mimo jiné:

yy vzala na vědomí výsledek hospodaření města za I. pololetí 2013; výsledkem
byl přebytek ve výši 23.991.630,19 Kč.
Příznivé hospodaření je ovlivněno tím,
že většina investičních akcí byla zahájena na jaře a jejich vyúčtování bude
průběžně probíhat až ve II. pololetí
yy schválila rozpočtové opatření číslo
11/2013 v těchto objemech: příjmy 61
tis. Kč, výdaje 66 tis. Kč, schodek 5 tis.
Kč
yy schválila uzavření smlouvy s Jemnickou stavbou a. s. na přístavbu domu
s pečovatelskou službou v Dačicích za
nabídkovou cenu Kč 19.763.490,-- bez
DPH a s předpokládaným termínem
dokončení do 30. 9. 2014
yy schválila uzavření smlouvy se společností SWIETELSKY stavební s. r. o. na

opravy místních komunikací v Hradišťku a v Bílkově za nabídkovou cenu
Kč 1.884.784,28 bez DPH a s předpokládaným termínem dokončení do
15. 10. 2013

na své 73. schůzi konané 14. 8. 2013
mimo jiné:
yy vzala na vědomí informace radního
pro oblast školství KÚ JčK JUDr. Vytisky, ředitele Gymnázia v Dačicích PaedDr. Morávka a ředitele Střední školy
technické a obchodní Ing. Kopačky
k 2. vlně optimalizace středních škol
a školských zařízení v JčK

ně školy, hrací systém bude upřesněn
podle počtu přihlášených.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v 15:00 hod. v rámci hlavního programu.
3) Soutěž o nejpočetněji zastoupenou
třídu na oslavách:
Soutěž je určena pro abiturienty školy.
Věcné ceny získá prvních 5 nejpočetněji zastoupených tříd, hlavní cenou je
láhev dvanáctileté Whisky Jameson, vyrobené ve speciální edici pro Gymnázium
Dačice (foto najdete na www stránkách
školy).
Vyhodnocení soutěže proběhne na základě prezence účastníků z řad abiturientů při vstupu do školy od 10:00 do 14:00
hod.
Výherce soutěže bude vyhlášen v 15:00
hod. v rámci hlavního programu.
Mgr. Milan Točík, Gymnázium Dačice
Další informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Městský úřad
srdečně zve občany

na den otevřených dveří,
který se bude konat

3. 10. 2013
Začátek programu bude
ve 13.00 h a ukončení v 18.00 h
Součástí programu bude prohlídka prostorů úřadu, soutěže a atrakce pro malé
návštěvníky, ukázka techniky a činnosti
městské policie a další.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 20. zasedání
11. 9. 2013 v 18:00 h v sále MěKS
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NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 4,
ul. U Nemocnice č. p. 86, Dačice II.
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 3+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 11. 9. 2013 v době od 15:00 do 15:30 h.

V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu
č. 8, ul. Nivy č. p. 164, Dačice IV.
Jedná se o byt č. 8, o velikosti 3+1 (mezonet), který bude
zpřístupněn zájemcům: ve středu 11. 9. 2013 v době od 15:40
do 16:10 h.

Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Pokoj 3
Kuchyň
Hala
Koupelna
WC

m2
19,90
21,09
13,21
15,06
13,54
5,14
1,00

Místnost
Spíž
Komora
Zimní zahrada
Balkón
Chodba
Sklep
CELKEM

m2
4,89
2,53
3,60
4,87
1,50
45,20
151,53

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena
dle rozhodnutí Rady města Dačice) s tím ze zájemců, který
předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou
chce platit za 1 m2 bytu, doloží bezdlužnost vůči městu Dačice
a současně zaplatí kauci 8 323,- Kč před podáním nabídky
na byt.
Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné
47 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájmu bytu bude připočtena částka 359,13 Kč za zařizovací předměty.
Mimo nájem se v bytě hradí zálohy na služby jako např. vodné a stočné, STA, kontrola komínů, elektřina a plyn v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude použito losování.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí
kauce ve výši 8 323,- Kč propadá a nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí. Ostatním zájemcům, se kterými nebude uzavřena nájemní smlouva na byt, bude kauce vrácena.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 4, Dačice
86/II“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu
Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a zaplacení kauce 8 323,- Kč.
Konečný termín pro podání žádosti:
13. 9. 2013 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1,
380 13 Dačice I)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami
dne 16. 9. 2013 v 15:00 h na Městský úřad Dačice, Palackého
nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

4

Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Pokoj 3
Kuchyně
Předsíň
Galerie

m2
12,75
14,86
28,49
10,30
5,95
5,32

Místnost
Koupelna
WC
Spíž
Šatna
Komora
Terasa
CELKEM

m2
5,39
0,94
1,37
9,35
3,41
38,43
136,56

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 10. 2013 - 31. 12.
2017, s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí
nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení
nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 10. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 8, Dačice
164/IV“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu
Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a vylosuje si první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
13. 9. 2013 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1,
380 13 Dačice I)
Zájemce se může dostavit na losování bytu dne 16. 9.
2013 v 15:30 h na Městský úřad Dačice, Palackého nám.
1, zasedací místnost rady města. V případě, že se zájemce
nebude moci dostavit na losování, může se nechat zastupovat jinou osobou, která bude mít písemnou plnou moc (nemusí být ověřena na matrice MěÚ Dačice).
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Otvírací doba od 2. 9. do 15. 9.:
po - pá 8:00 - 17:00 h
Otvírací doba od 16. 9.:
totožná s pracovní dobou na MěÚ Dačice

www.dacice.cz

Čisto kolem nás
Naše město je krásné město. Město, které má historii i současnost, město,
ve kterém rádi žijí tisíce jeho občanů. Každý si najde svůj důvod, proč právě
zde je rád. Pro někoho to může být klid maloměsta, pro někoho naopak možnost kulturního či sportovního vyžití, pro někoho je to město, kde má rodinu,
práci, přátele. V neposlední řadě, zde rádi žijeme i proto, jaké prostředí nás
obklopuje. Je na každém z nás, abychom co nejvíce přispěli k dobrému pocitu
ze svého okolí.
Každý odhozený papírek mimo odpadkový koš, každá odložená hromada
suti, i každý neodklizený psí exkrement,
celkový dojem kazí. A přitom stačí tak
málo - udělat pár kroků a zachovat se i na
veřejném prostranství tak, jak bychom se
zachovali doma.
Ve snaze upozornit na nejvíce obtěžující prohřešek, jsme přistoupili k nástřiku,
doufejme, motivačních piktogramů na
chodníky.
Od srpna proto můžete na chodnících
potkat tento obrázek (viz. vpravo):
A nezbývá než doufat, že ti, které se
tímto snažíme oslovit, si to vezmou k srdci.
Bc. Monika Nováková,
vedoucí odboru SM

Sběr použitého
textilu …

… i tak se dá vcelku výstižně nazvat společný projekt, se kterým
za námi přichází Oblastní charita
v Jihlavě a společnost .A.S.A. Dačice
s.r.o.
Již v září se na několika stanovištích
v ulicích našeho města objeví speciálně
upravené kontejnery, do kterých budeme moci odložit pro nás již nepotřebné
oblečení, další textilní výrobky (např.
deky, závěsy, povlečení), ale také páry
bot (svázané k sobě).

Rostlinný bioodpad
v místních částech
Město Dačice nabízí občanům všech svých místních částí novou službu – oddělený sběr rostlinného bioodpadu.
Tato letní novinka v oblasti nakládání linného původu - např. trávy, listí, zbytků
s odpady byla připravována ve spoluprá- rostlin (kořeny a listy zeleniny, květiny,
ci s předsedy občanských komisí, a tak plevel apod.), větví stromů a keřů (posevýchozí režim svozu této komodity není kaných, nastříhaných, pořezaných nebo
nastaven jednotně. Startovací pozice zpracovaných štěpkovačem), dřevěných
jednotlivých místních částí nemusí být pilin, spadaného ovoce, zbytků ovoce
samozřejmě definitivní a může se změnit a zeleniny (slupky z brambor, nať apod.),
na základě prakticky získaných zkušenos- čajových sáčků, kávové sedliny včetně filtrů, skořápek z vajec či zbytků pečiva.
tí.
Do kontejnerů nepatří bioodpady žiSvoz rostlinného bioodpadu již probíhající v ulicích města Dačice můžeme po- vočišného původu (např. maso, kosti,
važovat za úspěšný, pokusme se na tuto uhynulá zvířata apod.), jiné využitelné
odpady (plasty, sklo, kovy, papír), směsúspěšnost navázat i v místních částech.
Připomeňme si proto, jak bychom měli ný komunální odpad, stavební odpad,
přistupovat ke kontejnerům přistavova- nebezpečné odpady, textil, jednorázové
ným na stanoviště vytipovaná ve spolu- pleny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
práci s předsedy občanských komisí.
Vytříděný rostlinný bioodpad nevhaPřistavované kontejnery jsou určeny
pro odkládání veškerých bioodpadů rost- zujte do kontejnerů v igelitových sáčcích
a taškách.
Vážení občané, využívejme přistavený
kontejner jen pro odkládání rostlinného
bioodpadu, neodkládejme do něho žádné jiné odpady. Jen tak bude naše snaha
smysluplná a naše třídění nebude zbytečné.
Další informace vám případně poskytnou členové vaší občanské komise nebo
odbor životního prostředí Městského

Vše, co do těchto kontejnerů odložíme,
musí být čisté, suché, složené, uložené
v igelitových pytlích a samozřejmě dále
použitelné.
Krejčovský odpad, koberce, matrace
a špinavé, roztrhané a nepoužitelné oblečení nejsou předmětem sběru pomocí
avizovaných kontejnerů.
Shromážděný textil bude předán Oblastní charitě v Jihlavě k dalšímu využití.
Bude tak moci i nadále plnit svou původní funkci, případně najde jiné využití
(materiálová recyklace - pomůcky pro
úklid, opětovné použití v textilním průmyslu, energetické využití). Nestane se
tedy obyčejným odpadem, neskončí na
skládce, ale pomůže jiným - což je určitě
to nejpodstatnější.
RNDr. Jaroslav Horák, OŽP
úřadu Dačice - 384 401 281.
A proč to všechno děláme? Existuje
více odpovědí na tuto otázku. Nabídl
bych vám alespoň jednu odpověď: „Abychom na svých vycházkách nepotkávali
něco podobného jako je vysypaný bioodpad podél cest a silnic“.
Post scriptum:
Nedaleko stojící kontejner se tohoto
bioodpadu nedočkal. Snad příště …
RNDr. Jaroslav Horák, OŽP

5

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 9/2013

Zvláštní příjemce dávky
důchodového pojištění (důchodu)
Institut zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění (dále jen důchodu) slouží zejména k zajištění možnosti
přijímat důchod, pokud toho sám poživatel důchodu (důchodce) není schopen, nebo k zajištění řádného využívání důchodu, pokud důchodce nakládá s důchodem neúčelně, čímž poškozuje sebe či vyživované osoby.
popřípadě jeho zákonný zástupce, ne- o ustanovení zvláštního příjemce důchoK ustanovení zvláštního příjemce důmůže výplatu přijímat. V tomto přípa- du bezodkladně, ve složitějších přípachodu se přistupuje v případech, kdy není
dě se vyžaduje souhlas poživatele dů- dech během několika dnů.
vhodné poživatele důchodu omezit/zbachodu, je-li toho vzhledem ke svému
vit způsobilosti k právním úkonům, ale je
Pro názornost uvádím dva případy, kdy
zdravotnímu stavu schopen.
třeba zajistit příjem důchodu nebo řádné
se institut zvláštního příjemce důchonakládání s ním. Ustanovit zvláštního příO ustanovení zvláštního příjemce du využívá. Nejčastěji jde o případ, kdy
jemce důchodu je také možné na dobu, důchodu může požádat jak poživatel se např. dospělý potomek stará o svékdy probíhá soudní řízení o omezení/ důchodu, tak osoba, která si přeje být ho rodiče. Ten již vzhledem k vysokému
zbavení způsobilosti k právním úkonům zvláštním příjemcem ustanovena. Oso- věku a nepříznivému zdravotnímu stavu
žadatele o důchod nebo poživatele dů- ba, která má být ustanovena zvláštním nedokáže důchod přijímat. Potomek pochodu. Ustanovení zvláštního příjemce příjemcem důchodu, s tímto musí sou- žádá, aby byl ustanoven zvláštním přídůchodu zasahuje méně do práv a po- hlasit (nelze nikoho ustanovit zvláštním jemcem důchodu svého rodiče, doloží
vinností důchodce nežli jeho omezení/ příjemcem důchodu proti jeho vůli).
vyjádření lékaře a rodič s ustanovením
zbavení způsobilosti k právním úkonům
Zvláštní příjemce důchodu je povinen svého potomka zvláštním příjemcem
a zpravidla bývá vyřízeno rychleji než důchod používat ve prospěch poživatele důchodu souhlasí. Jsou splněny všechny
soudní řízení o omezení/zbavení způso- důchodu, resp. podle jeho pokynů, jed- podmínky pro kladné vyřízení žádosti.
bilosti k právním úkonům a ustanovení ná-li se o problém s přijímáním důchodu Druhým častým případem je situace, kdy
opatrovníka.
na straně důchodce. Zvláštní příjemce rodič pečuje o dospívající dítě se závažZvláštního příjemce důchodu ustano- důchodu podléhá kontrole obecního ným zdravotním postižením. Těsně před
vují na žádost obecní úřady podle místa úřadu, který jej ustanovil. To znamená, že dovršením 18. roku dítěte rodič začne
trvalého pobytu žadatele. To znamená, je povinen prokázat nakládání s přijíma- vyřizovat dítěti invalidní důchod, ale dítě
není schopno důchod přijímat ani s ním
že pro obyvatele Dačic bude místně pří- ným důchodem a provést vyúčtování.
slušný Městský úřad Dačice, pro obyvaJak to funguje v Dačicích? Žádost nakládat. Okresní správa sociálního zatele Studené Obecní úřad Studená, pro o ustanovení zvláštního příjemce důcho- bezpečení požaduje v těchto případech
obyvatele Hříšice Obecní úřad Hříšice du se podává na předepsaném formuláři již při podání žádosti o důchod doklad
atd. Rozhodování o ustanovení zvlášt- na Městský úřad Dačice, odbor sociálních buď o opatrovnictví nebo o ustanovení
ního příjemce důchodu se řídí zákonem věcí. Agendu vyřizuje Mgr. Lada Nejed- zvláštního příjemce důchodu. Rodič sice
č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádě- lá - kancelář č. 209 a Mgr. Irena Vašíč- požádá o omezení/zbavení svého poní sociálního zabezpečení a zákonem ková - kancelář č. 210. Formulář žádosti tomka způsobilosti k právním úkonům
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz- je možné získat přímo na MěÚ Dačice a ustanovení opatrovníka, ale soudní
dějších předpisů.
nebo na internetových stránkách www. řízení je zdlouhavé. Proto rodič požádá
Zvláštní příjemce důchodu se ustano- dacice.cz. K žádosti se dokládá občan- o ustanovení své osoby zvláštním přívuje zásadně ve dvou případech:
ský průkaz poživatele důchodu a oso- jemcem důchodu svého potomka, doloží
a. pokud by se výplatou dávky dosavad- by, která má být ustanovena zvláštním potřebné doklady a žádost je kladně vyřínímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, příjemcem. Jde-li na straně důchodce zena. V tomto případě je rodič zvláštním
kterému má dávka sloužit, nebo kdy- o potíže s přebíráním důchodu, dokládá příjemcem důchodu pouze dočasně, a to
by tím byly poškozovány zájmy osob, se vyjádření ošetřujícího lékaře, že oso- po dobu, než je dítěti soudně ustanoven
které je důchodce povinen vyživovat, ba není schopna ze zdravotních důvodů opatrovník.
přijímat důchod. Jsou-li doloženy všechMgr. Irena Vašíčková,
nebo
sociální pracovnice
b. pokud oprávněný (poživatel důchodu), ny podklady, je možné vydat rozhodnutí

Zákaz vstupu do lesa

St. zámek Telč a DS soubor Tyl Dačice

MěÚ Dačice, odbor životního prostředí, byl po větrné
kalamitě ze dne 29. 7. 2013 nucen vyhlásit zákaz vstupu
do některých lesů ve svém správním obvodu.

6., 7., 8. září 2013
na obnovené noční prohlídky uváděné pod názvem

Tento zákaz platí do 30. 9. 2013. Zákaz se
týká i některých lesů v Dačicích, Hostkovicích a Lipolci. Tyto lesy jsou na vstupních cestách označeny zákazem vstupu. Žádáme občany, aby tento zákaz respektovali. V zasažených
lesích hrozí vážné nebezpečí ohrožení zdraví
a života. Podrobný popis území se zákazem vstupu do lesa je
možné najít na internetových stránkách Města Dačice.
Ing. Jaroslav Mátl, OŽP

Účinkuje 50 členů DS TYL a písničkář IVO JAHELKA jako host.
Vstupné: dospělí 180 Kč,
děti (6 - 15) 100 Kč, děti do 6ti let zdarma.
Rezervace vstupenek od 13. srpna v zámecké galerii každý
den mimo pondělí od 9.00 - 19.00 h
tel. 567 243 943, email: rezervace@zamek-telc.cz
předprodej od 27. 8. v pokladně zámku
v den prohlídek od 19:00 h v zámecké pokladně
Frekvence prohlídek: 19:30 h, 20:30 h, 21:30 h, 22:30 h
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Nový propagační materiál
o DSO Mikroregion Dačicko

Problematika
školství

Koncem července vydal DSO Mikroregion Dačicko nový propagační materiál. Jedná se o několika stránkovou brožuru v barevném provedení.

Vážení spoluobčané, dne 8. 7.
proběhlo setkání starostů ORP Jihočeského kraje. Jednání bylo svoláno uvolněným radním za KSČM pro
školství Krajského úřadu v Českých
Budějovicích JUDr. Vytiskou za účasti Ing. Šímové a Dr. Moravce.
Na setkání, kterého jsem se zúčastnil
jako pozvaný zástupce města Dačice,
nám byla představena koncepce navrhovaných změn středního školství v Jihočeském kraji. Změny se týkají i města
Dačice.
Jelikož je tato problematika velmi odborná a specifická, požádala Rada města
o schůzku zástupce Jihočeského kraje
a ředitele středních škol. Schůzka se konala za účasti radního Jihočeského kraje
JUDr. Vytisky, ředitele gymnázia Dačice
PeadDr. Morávka a ředitele Střední školy
technické a obchodní Ing. Kopačky dne
14. 8. 2013 na radnici v Dačicích.
K dané situaci uvádím, že pro naše
město je prioritou dodržení koncepce
školství města Dačice, jejíž součástí je
i zachování všech středních škol v našem
městě.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

V brožuře najdete základní informace
o našem mikroregionu a především
spoustu pěkných fotografií z našeho kraje.

V současné době je brožura k dispozici
široké veřejnosti a turistům na Infocentru
Dačice.
Postupně ji budeme distribuovat i do
okolních turistických zařízení. Dále bude
tohoto nového materiálu využito např.
při propagaci na veletrzích.
Nová brožura vznikla za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci Programu
obnovy venkova, za což velice děkujeme.
Bc. Monika Hlavová,
manažer mikroregionu

Sběr pro Krtečka
možný už jen do 30. září!
Jistě jste si všimli plakátků vyvěšených po městě a výzev v Dačickém zpravodaji k zapojení se do akce „Pomozte sběrem dětem“.

Tato akce začala už v březnu letošního
roku v rámci Dnů Země a sleduje současně dva cíle. Jednak zodpovědný přístup
k životnímu prostředí sběrem a tříděním
odpadů a zároveň podporu organizaci,
která pomáhá onkologicky nemocným
dětem a jejich rodinám v obtížném životním období. Připomínám blížící se termín
30. 9. 2013, kdy bude sběr papíru a PET
víček ukončen. V každé domácnosti nebo
firmě se najdou letáky, časopisy, katalo-

gy, vyřazené knihy. Obracím se na Vás
s prosbou o jejich zanesení do Sběrného
dvora v Dačicích a jejich věnování Krtkovi. Výtěžek ze sběru a dary od sponzorů budou předány Nadačnímu fondu
Krtek při dětské onkologii v Brně na
Benefičním koncertě konaném v sobotu 12. 10. 2013 v dačickém MěKS.
Vyjádřit svou podporu můžete také zakoupením vstupenky na koncert. Nejen,
že přispějete dětem, ke kterým není život
zrovna milosrdný, ale prožijete také výjimečný večer.
Předprodej vstupenek bude na Infocentru Dačice, tel. 384 401 265.
Za projekt Zdravé město Dačice
MUDr. Hana Musilová

Den smíření
Na začátku srpna jsem byl římskokatolickou farností v Babicích u Lesonic pozván na Den smíření, který farnost pořádala při příležitosti
62. výročí popravy pátera Václava Drboly a žehnání jeho busty.
To, že hrůzným plodem babických
událostí byli nespravedlivě odsouzení
a popravení včetně pátera Václava Drboly je jasný a známý fakt. Pravděpodobně
se však také již nikdy přesně nedozvíme,
kdo konkrétně události řídil a případně
stál v jejich pozadí.
Možná by se mohlo zdát, že události
staré více než 60 let se nás dnes dotýkají pouze okrajově a že se nás obyvatel
z jiných obcí a měst ani tak moc netýkají.
Přiznám se, že si to nemyslím. Historii, ať
je slavná nebo neslavná, si je třeba připomínat a brát si z ní poučení.

Důvodem mého článku však není snaha naší neslavnou „babickou“ historii
pouze připomenout. Celé setkání v Babicích si v sobě totiž neslo poselství širší.
Již samotný název Den smíření to také
dokazuje.
Pokud tedy máme chuť si vzít do nastávajících podzimních měsíců z naší historie nějaké poučení tak to „babické“ není
jen informací o nedávné existenci krutého a nesvobodného režimu, ale i o tom,
že pomsta a nenávist nejsou program
a zejména samy o sobě vedou jenom ke
zmaru a další zkáze. Naopak je to umě-

Představení a křest knihy
Dějiny Malého Pečína
Vítězslav Jindra
Kulturní dům v Malém Pěčíně
pátek 6. září 2013
v 17.00 hodin
Součástí křtu bude prodej knihy
Dějiny Malého Pěčína a dalších autorových knih (Srdnatý věžník a Divous
Horác) i publikace Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě, na níž se podílel
jako spoluautor.
ní smíření a často i odpuštění, které nás
může dovést k novým vztahům a třeba
i nápravě a lepšímu životu.
Možná to píši příliš pateticky a málo
srozumitelně, ale pokud si v současné
době například v naší politice tyto věci
nedokážeme uvědomit a více než na
dobré vztahy a péči o fungující společnost se nadále soustředíme na vzájemné
pošťuchování, oplácení nebo dokonce
pomstychtivé chování ve smyslu čím
hůře tím lépe, potom se respektu občanů
a lepšího života nedočkáme. Není důvod.
Miloš Vystrčil, senátor
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Fotosoutěž „Dačice v barvách podzimu“
Město Dačice vyhlašuje v pořadí třetí fotografickou soutěž. Jak jsme avizovali při skončení předchozího kola, přihlášené snímky bude tentokrát hodnotit jak veřejnost, tak odborná porota.
k užití fotografie je poskytnuta bez časového, množstevního
a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje bezúplatně.
Organizátor není povinen licenci využít.
8. Snímky budou zaslány na e-mail: kultura@dacice.cz s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ nebo doručeny do
kanceláře OKC (Palackého nám. 1/I) na elektronickém nosiči.
Nezapomeňte uvést své celé jméno, úplnou adresu, telefonní
číslo a název fotografie.
9. Fotografie je možné zasílat do soutěže v termínu od 1. 9. 2013
do 30. 11. 2013.
10. Zaslané fotografie budou průběžně přidávány do speciální
sekce v hlavním menu na stránkách města www.dacice.cz.
11. Vyhodnocení snímků: a) Cena veřejnosti - bude oceněno pět
autorů fotografií, jejichž snímky získají nejvíce hlasů od hlasuPravidla soutěže:
jících na webovém portálu města Dačice v období od 1.12. do
1. Fotosoutěž nazvaná „Dačice v barvách podzimu“ (dále jen
15.12.2013; b) Cena odborné poroty – porota jmenovaná orsoutěž) je určena amatérským fotografům bez rozdílu věku.
ganizátorem soutěže vybere ze soutěžních snímků pět foto2. Organizátorem soutěže je Město Dačice prostřednictvím odgrafií, přičemž hodnotícím kritériem je výtvarná, myšlenková
boru kultury a cestovního ruchu.
a technická kvalita snímků.
3. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání minimálně jedné sou12.
Ocenění autoři obdrží knižní publikace a dárkové předměty
těžní fotografie. Každý účastník má právo zaslat maximálně
Města
Dačice. Hodnocení za jednotlivé fotografie autora se
3 fotografie.
nesčítá,
každá fotografie soutěží samostatně.
4. Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze v elektronické
13. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
formě ve formátu jpg.
5. Každý účastník přihlásí výhradně své autorské snímky (pod- 14. Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zimní fotografie našeho města a okolí z let 2012 a 2013), které
se zpracováním osobních údajů jím uvedeným v e-mailu za
musí být opatřeny názvem.
účelem zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích
6. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí s jejím
a na internetových stránkách.
tématem, nebudou u nich uvedeny požadované osobní údaMgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC
je a dále fotografie s neetickým obsahem a opatřené vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem.
7. Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizáMladá rodina hledá pronájem bytu
torovi výhradní licenci k užití fotografií za účelem propagace
v Dačicích a blízkém okolí
města Dačice, a to ke všem známým způsobům užití. Licence
tel.: 777 878 269, email: martinapetrik@centrum.cz

NABÍDKA PRONÁJMU

Hledám vážného zájemce o dlouhodobý pronájem nově
budovaného objektu restaurace s kuchyní a s ubytováním
v historickém objektu v centru města Dačice. Požaduji odpovídající vzdělání v oboru, víceleté, praktické a životní zkušenosti
a prokazatelnou schopnost organizace, zabezpečování oslav
a kulturních akcí. V případě zájmu volejte mob.: 777 306 196

Do soukromé zubní ordinace
v Telči přijmu
zdravotní sestru, zubní instrumentářku
nebo laborantku, případně důchodkyni
bližší informace na tel.: 567 223 818

KOUPÍM
pole, lesy, pastviny

Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel: 602 445 344
8

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
prodej 7. října 2013
Kuřice černé, červené - stáří: 12 - 18 týd.,
cena: 120 - 180 Kč
Chovní kohoutci - stáří: 12 - 18 týd., cena: 120 - 180 Kč
Slepice ve snášce - cena 100 Kč
Místa prodeje:
12:30 h Hříšice (náves), 13:00 h Dačice (zem. farma), 13:30 h
Kostelní Vydří (náves), 14:30 h Budeč (u OÚ), 15:00 h Budíškovice (u OÚ), 15:30 h Peč (náves), 16:00 h Český Rudolec
(u kostela)
Info a objednávky:
Gallus Extra s. r. o., Pražská 8, Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, 731 701 331
po - pá 8 - 15 h, e-mail: gallusextra@centrum.cz

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

Tel.: 776 694 194

www.dacice.cz

Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
V každém městě se prostřednictvím místních názvů promítá do současnosti kus paměti. Ulice, uličky, náměstí i parky
dostávají jména po slavných rodácích či osobnostech, kteří v tom kterém místě působili a svým konáním ovlivnili jeho
vývoj. Každodenně procházíme ulicemi nesoucí jména umělců, vědců, komunálních politiků, válečných hrdinů a dalších
významných postav místní historie. Pojďme si je připomenout a ve zkratce přiblížit jejich přínos pro Dačice.
kavárník a komunální politik, převzal
Díl VIII. - Historie ukrytá v ná- cyklu již v čísle 5/2013.
v Dačicích rodinnou kavárnu. Úřad stazvech ulic
Krajířova ulice směrem od Telče
rosty zastával poprvé v letech 1883 –
Berky z Dubé – Berka z Dubé získal
1886 a poté stál v čele Dačic nepřetržitě
Dačické panství za svou loajalitu od cív období 1892 – 1919, to znamená celých
saře v roce 1622. Čtyři roky na to zemřel,
27 let. Byl členem většiny dačických spola o Dačice pak vedli spor jeho potomci
ků, prosazoval zavedení železnice, velkou
s rodem Fürstenberků až do roku 1714.
pozornost věnoval školství. Zasadil se
Červenkova – Jan Šebestián Červeno zachování okresu v Dačicích i po roce
ka (1825 - 1874) byl profesí ranhojičem,
1918. Po své smrti odkázal jako bezdětný
ale vynikal jako dovedný kreslíř a malíř.
většinu svého majetku městu Dačice.
Mimo jiné kreslil veduty Dačic. Podle
Strachovského – Matouš Strachovský
staré předlohy původního vyobrazení
(1725 – 1774) byl místní sochař a řezbář.
města před požárem v r. 1690 namaloval
Podílel se na výzdobě klášterního kostela
skicu dačického náměstí, a tím dochoval
sv. Ant. Paduánského, je zřejmě autorem
nejstarší pohled na město. V expozici
soch ve farním dostele sv. Vavřince. S jeho
dačického muzea jsou vystaveny jeho litografie dačických památek a kresba špiMikšíčkova – Matěj Mikšíček (1815 tvorbou se můžeme dál setkat i v širokém
tální kaple sv. Anny. Zpracoval také zápisy – 1892) se zapsal do povědomí jako spi- okolí, je autorem kamenného sloupu
z farního a městského archivu.
sovatel, národní buditel a sběratel pohá- Nejsvětější Trojice na náměstí v J. Hradci
Göthova – Vilém Göth (1915 - 1940) dek a pověstí nejen z Dačicka. Narodil se a např. i soch na mostě přes Vajgar.
Svobodova – Jan Svoboda (1. pol. 19.
byl letec, válečný pilot a odbojář. Ve dru- v Toužíně a celý svůj život zasvětil podhé světové válce létal jako stíhací pilot. poře slovanské myšlenky a vydávání století) donátor a zakladatel Mariánské
Zahynul při vzdušném souboji ve Vel- českých knih. Dopisoval si s mnoha vý- opatrovny v Dačicích, ve které mělo najít
ké Británii při srážce s jiným letounem. raznými osobnostmi své doby jako byli zaopatření 10 mužů a 10 žen. Opatrovna
V roce 1947 mu byla v Dačicích odhalena J. K. Tyl, K. H. Borovský, J. Neruda nebo byla zřízena na Palackého náměstí a proB. Němcová. Jeho život prošel bouřlivým voz byl hrazen z finančního daru, který
pamětní deska.
Kancnýřův sad – Bedřich Kancnýř myšlenkovým vývojem a své postoje pre- Svoboda městu odkázal. V roce 1949 byla
(1851 – 1940), rodák z Brna, byl v roce zentoval také jako aktivní novinář. Je po- do Mariánské opatrovny přesunuta část
1892 jmenován okresním soudcem v Da- hřben na novém hřbitově v Dačicích, kam osob ze zrušeného dačického chudočicích. Zapojil se zde velmi aktivně do byly jeho ostatky pietně převezeny v roce bince. Samotná činnost opatrovny byla
ukončena v 50. letech 20. stol.
společenského života. V roce 1893 podal 1977 z Brna.
Vokáčovo náměstí – Jan Vokáč (1892
Neulingerova – Jan Neulinger (1715
návrh na zřízení veřejné knihovny pro
–
1942) byl levicový politik a odbojář.
lid v Dačicích. Na jeho návrh byla vysta- – 1792), katolický farář a dačický děkan,
věna zemská hospodářská škola a jako žil v Dačicích od roku 1750. Zasloužil se V zajetí na ruské frontě ho ovlivnily koposlanec Moravského zemského sněmu o stavbu dačického kostela sv. Vavřince, munistické myšlenky ruských bolševiků.
podporoval realizaci železniční tratě přes o vybudování farní budovy a o úpravu V Dačicích organizoval dělnickou tělovýchovu, ochotnické divadlo a další veDačice. Park v centru města byl na jeho pusté farní zahrady.
počest pojmenován v roce 1936.
Pantočkova – Václav Pantoček (1681 řejné akce levice. V roce 1941 byl zatčen
Kapetova – Matěj Jiří Kapeta (1598 – – 1746) pocházel z rodiny varhanáře německými okupačními orgány. Zahynul
1672). O primátorovi města, soukeníkovi a také díky jeho působení se Dačice sta- v koncentračním táboře Osvětim o rok
a bohatém podnikateli, který podporoval ly významným varhanářským středis- později.
Se stavebním rozvojem města přichározvoj města ve stavební, společenské kem jižních Čech a jihozápadní Moravy.
a církevní rovině, jsme psali více v minu- Pro dačický kostel sv. Ant. Paduánského zí i potřeba dávat jména novým ulicím.
zhotovil krásné varhany, které patří k nej- V tomto směru mají Dačice do budoucna
lém čísle zpravodaje.
Krajířova – Krajířové z Krajku vlastni- významnějším z jeho bohaté produkce. určitě možnost velkého výběru. Jednou
li Dačice v letech 1582 - 1610. Jejich éra V roce 1731 se stal Pantoček dačickým se možná v našem městě setkáme s nápatří historicky k nejúspěšnějším etapám měšťanem a v roce 1739 zastával také zvy ulic Altmannova, Dalbergova, Radova, Grebnerova, …
ve vývoji města. Podrobnější informace funkci městského radního.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC
Příhodova – Josef Příhoda (1854 – 1919),
o zástupcích rodu vyšly v rámci tohoto
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Uctění památky rodáka z Dolních Němčic

Ve středu 2. října 2013 uplyne již 101 let
od narození a v pondělí 7. října 2013 63 let
ode dne, kdy byl na základě nezákonného a zinscenovaného soudního procesu
popraven ve věznici Praha – Pankrác statečný voják a vlastenec, František Skokan.
Jako absolvent Vojenské akademie
v Hranicích prošel v čs. armádě řadou velitelských funkcí. Byl velitelem telegrafní
čety, později profesorem telegrafního
učiliště ve škole pro důstojníky telegrafního vojska v záloze. V době mobilizace
na podzim roku 1938 působil ve funkci
velitele roty ostrahy v Banské Bystrici.
Následovalo ustanovení velitelem čety

10

generálmajora in memoriam Františka Skokana
(2. 10. 1912 – 7. 10. 1950)
u telegrafního praporu v Turčanském armády.
Sv. Martině, kde od 8. února 1939 zastáDne 8. listopadu 1949 byl však zatčen
val funkci druhého pobočníka velitele a na základě vykonstruovaných obviněpraporu. 1. května 1940 odešel za hranice ní odsouzen Státním soudem v Praze za
a přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii velezradu a vyzvědačství k trestu smrti,
se dostal do Palestiny, kde byl zařazen ztrátě všech vyznamenání a degradojako velitel technické roty u čs. pěšího ván na vojína. Rozsudek byl vykonán
praporu 11 – Východního. Od září 1940 do v Praze na Pankráci 7. října 1950. V lednu
května 1943 působil na Čs. vojenské misi roku 1969 byl rehabilitován, avšak teprv Jeruzalémě jako velitel telegrafní a šifro- ve v roce 1991 mu byla vrácena hodnost
vací služby u čs. vojenské mise pro Blízký podplukovníka. 28. října 1990 byl prezia Střední východ v Jeruzalémě a sou- dentem republiky jmenován do hodnosti
časně vykonával funkci delegáta minis- generálmajora in memoriam.
terstva národní obrany u Čs. červeného
Město Dačice a jindřichohradecká
kříže v Palestině.
jednota ČSOL br. St. Berana památku
V červenci 1943 odjel do Sovětského genmjr. i. m. Františka Skokana připosvazu a v Novochopersku byl jmenován menou v pátek 4. října 2013, kdy v propřednostou 5. oddělení (týl) štábu 1. čs. storách 3D Kina proběhne od 17:00 h
samostatné brigády v SSSR. Po vzniku přednáška o životních osudech toho1. čs. Armádního sboru se stal přednos- to dolnoněmčického rodáka. 5. října
tou 3. oddělení (spojovací) štábu a zpo- 2013 pak začne v 10:00 h v Dolních
čátku souběžně vykonával i funkci velite- Němčicích pietní akt, jehož součástí
le sborového spojovacího praporu. Do bude i odhalení pamětní desky na jeho
osvobozené vlasti se vrátil v hodnosti rodném domě č. p. 19 a vernisáž Výstavy
majora. Po roce 1945 se jako náčelník dokumentů a fotografií.
štábu spojovacího vojska významně poZa Československou obec legionářskou
dílel na budování spojovacího vojska čs.
Karel Ludvík
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PAS-D s.r.o. Dačice
Nabízíme široký výběr školních
a kancelářských potřeb
v naší nově otevřené prodejně.

Znovu otevření
katolického domu!

Rekonstrukce katolického domu (bývalé kino) se pomalu chýlí ke konci.

Třída 9. května 56
(vedle Kačenky)
O akcích vás budeme informovat
prostřednictvím letáku
v naší prodejně.
Rádi bychom, aby mohl dům od září tohoto roku začít sloužit
aktivitám spolku i širší veřejnosti. Pro kulturní, sportovní a společenské vyžití je možné pronajmout sál a klubovnu.
Pokud byste někdo měl zájem zde provozovat své aktivity, dá
se již nyní po předchozí domluvě na tel. 722 743 748 podívat
dovnitř.
Datum otevření již v brzké době uveřejníme na
www.katolicky-dum.cz
S pozdravem a přáním všeho dobrého
výbor Katolického domu

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl fotbalu:
KP muži:
1. 9. 2013 - 15:00 h, Dačice – Rudolfov
22. 9. 2013 - 15:00 h, Dačice - Roudné
KP dorost
31. 8. 2013 - 10:00 h, Dačice – Sepekov
14. 9. 2013 - 10:00 h, Dačice – Nová Bystřice
28. 9. 2013 - 10:00 h, Dačice – Ml. Vožice
žáci
8. 9. 2013 - 09:30 h, Dačice – Hluboká
22. 9. 2013 - 09:30 h, Dačice – Lomnice
29. 9. 2013 - 09.30 h, Dačice - Rudolfov

Oddíl kuželek:
1. liga muži
14. 9. 2013 - 14:00 h, Dačice – TJ Třebíč
28. 9. 2013 - 14:00 h, Dačice – Jiskra Kovářská
3. liga muži
14. 9. 2013 - 10:00 h, Dačice – TJ Podlužan Prušánky
28. 9. 2013- 10:00 h, Dačice – KC Zlín
2. liga ženy
21. 9. 2013 - 11:00 h, Dačice – HKK Olomouc
1. liga dorost
15. 9. 2013 - 10:00 h, Dačice B – Dačice A

Oddíl volejbalu:
KP ženy
4. 9. 2013 - 17:00 h, Dačice – Špaček Č. Budějovice
11. 9. 2013 - 17:00 h, Dačice – Ledenice
25. 9. 2013 - 17:00 h, Pedagog Č. Budějovice
Oddíl tenisu:
14. 9. 2013 - 8:00 - 20:00 h
V tenisovém areálu v Litohoři u Moravských Budějovic se
koná 21. mezinárodní turnaj ve smíšené čtyřhře.
V rámci příhraniční spolupráce Dačice, Slavonice – Raabs,
Kautzen.
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Václav Mulák
Chtěl bych Vážené čtenáře seznámit s další osobou, kterou představuji v muzeu. Nemá sice nic společného s Dačicemi,
ale troufám si říci, že co se týká náplně muzea, tak již dávno přesáhlo hranice regionu.
Veškeré informace mi poskytla paní Vašíková z Lidic, dcera pana Muláka, která
souhlasila s vydáním a je i autorkou článku.
Jedná se o Václava Muláka narozeného
10. září 1928 v malé hornické osadě Bůhzdař v okrese Kladno. Tehdejší obyvatele
živila většinou práce v hutním průmyslu
a uhelných dolech. Přestože rodina žila
skromně, rodiče mu poskytli i základy
hudebního vzdělání a vedli ho k lásce
k hudbě. Od útlého věku se učil hrát na
akordeon a později přibral i housle. Na
soukromé hodiny chodil k mistru Vackovi, jenž žil v Buštěhradě a působil jako
první ředitel buštěhradské hudební školy
a náměstek ředitele pražské konzervatoře.
Václav Mulák vychodil obecní školu
v Zájezdě a poté nastoupil do učení
k Československým aeroliniím v Praze
Ruzyni do oboru „ Jemný mechanik“. Po
vykonání závěrečných zkoušek byl přijat
do dílenského provozu, kde pracoval až
do důchodového věku. Během jeho učení bylo vydáno nařízení o pracovní mobilizaci čš. mužů na zákopové práce na
Moravě, a tak byl povolán k účasti s ostatními učni ve Veselí na Moravě.
Absolvoval specifická školení pro údržbu a opravy v Minsku, Taškentu a během
let přispíval svými znalostmi i řadou
zlepšovacích návrhů k dalšímu rozvoji
v oboru. Podílel se i na odborné, praktické výuce dalších generací. Za svůj pracovitý přístup obdržel řadu uznání.

V osobním životě se intenzivně zajímal o radio – elektro obory, letecké modelářství, hodinářství a své místo měla
i hudba. Již v důchodovém věku si pořídil elektronické klávesy a s dalšími třemi
vrstevníky jako amatérský tým hráli pro
radost celému okolí.
Ruzyňské letiště během války.
15. března 1939 obsadila všechna letiště německá Luftwaffe. Válečná léta
1939 – 45 znamenala faktickou likvidaci
civilní letecké dopravy v zemi. Tou byla
pověřena německé společnost Deutsche
Lufthansa a létala pouze linka Berlín –
Praha – Vídeň. Německá Luftwaffe získala moderně vybavené letiště s dílnami
a technickým zázemím. Toho samozřejmě plně využila a přesunula sem své
dílenské provozy na opravy dopravních
a transportních letadel a také letecké školy základního i pokračovacího výcviku.
Místní zaměstnanci tak byli nuceni pro ně
zajišťovat opravárenský servis. Postupně
se na Ruzyni soustředilo německé letectvo z okupovaných letišť.

Infocentrum Dačice nabízí:

tel.: 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
černobílé a barevné kopírování, fax, veřejný internet, kroužkovou vazbu, laminování, předprodej vstupenek, prodej upomínkových předmětů a další.

Dentimed s.r.o

oznamuje otevření
interní ambulance
MUDr. Čásová Ivana
v prostorách
Nemocnice Dačice a.s.,
budova 2., první patro
(naposledy pronajaté MUDr. Berkou)

od 2. 9. 2013
Ordinační doba 7:30 - 13:00 h
12

27. března 1945 americký průzkum
zjistil na Ruzyni 197 ks letadel, převážně
Messerschmittů a Junkersů. 25. dubna
1945 dopoledne přilétlo ku Praze několik skupin amerických stíhačů a zaútočilo
na letiště Ruzyně, Kbely a Klecany. Jejich
úkolem bylo uzemnit stíhače Luftwaffe
a zabránit jim startovat proti bombardérům letícím na cíle v Německu.
6. května 1945 Vlasovova armáda zaútočila na Ruzyň a Němci 7. května ruzyňské letiště evakuovali úplně.
A tak 8. května pro letiště Praha – Ruzyň skončila 2. světová válka. Byly opraveny vzletové a přistávací dráhy a opět
byl zahájen provoz. Čs. aerolinií převážně
letadly Dakota. Po únoru 1948 byl provoz
orientován na sovětská letadla IL – 14
a později na letouny proudové a turbovrtulové.
Vašíková Jana - Lidice
Dovolím si připsat, že paní Vašíková –
dlouholetá zaměstnankyně ČSA – muzeu
věnovala spoustu dobových dokumentů
i z Protektorátu, vztahujících se k panu
Mulákovi, fotografie a i několik trojrozměrných exponátů, převážně leteckých
přístrojů. Návštěvníci si budou moci prohlédnout deníky např. z hudební školy,
nebo i pozdrav zaslaný z totálního nasazení.
Touto cestou bych rád paní Vašíkové
poděkoval za ochotu s jakou muzeu poskytla veškeré materiály.
Vlastimil Kolomazník, Letecké muzeum

Světové prvenství

Jaromír Habr
Jen stín dačického kostela,
pokryl to místo docela,
kol kolem zelení se hýřící,
zde stojí krásou se pyšnící,
na tesaném to mramoru,
ta co nás povznesla nahoru.
Na první místo na světě,
na naší krásné planetě.
Malá ta kostka cukrová,
prvenství Dačic zachová,
170 let již drží ho a přesvědčila mnohého,svým tvarem,
něžnou skromností a především svou sladkostí.
Prvenství již nikdy neztratí,
i když nejsme tak bohatí.
Těšíce se dominantou města,
ona tak sladká,
jak z cukrového těsta,
má zde i pamětní desku,
že není první jenom v Česku.

www.dacice.cz

Zprávy
z mikroregionu
V měsíci srpnu 2013 bylo vybudováno
na pozemní komunikaci v obci Červený
Hrádek osazení svodidel pro bezpečnější provoz v obci z grantu vypsaného Krajským úřadem JČ kraje v Českých Budějovicích „Podpora zřízení bezpečnostních
prvků na pozemních komunikacích“.

Svodidla budou sloužit k větší bezpečnosti občanům žijícím v těsné blízkosti
komunikace II/406. Touto cestou obec
Červený Hrádek a zdejší občané děkují
Jč. krajskému úřadu za spolupráci.
Zdeněk Nosek,
starosta obce Červený Hrádek
tel.: 384 201 278-9, meks@dacice.cz

Městské kulturní středisko
Dačice pořádá
KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ
VÝCHOVY
pro začátečníky
Lektoři: manželé Málkovi
z Jihlavy
Začátek: druhá půlka září
Délka kurzu: 11 lekcí včetně závěrečného plesu,
přihlášky v kanceláři MěKS

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA

Městské kulturní středisko Dačice
zahájí v měsíci září 2013
kurzy anglického jazyka pro
začátečníky a mírně pokročilé.
Lektorkou je Mgr. Eva Simková, kurzy
trvají 10 měsíců, celkem 50 vyučovacích
hodin, vždy 2 hodiny týdně.
Cena bude stanovena
podle počtu účastníků.
Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři
MěKS.

Dějiny Malého Pěčína
Začátkem září vyjde další kniha s regionální tématikou. Vítězslav Jindra, autor knih pověstí (Srdnatý věžník a Divous Horác) se tentokrát zaměřil na studium dějin malé vesničky u Dačic, kde prožil své dětství.
Kromě samotných dějin (první písemná zmínka pochází z roku 1351) seznamuje čtenáře také s vývojem obecní samosprávy. V dalších kapitolách se věnuje
škole, zemědělství, spolkům, službám
a dopravě. Nejobsáhlejší část knihy patří historii jednotlivých domů. U většiny
z nich se podařilo zjistit jejich obyvatele
až do začátku 17. století. Text doprovází
černobílé fotografie z celého 20. století
a vložená příloha novějších barevných
fotografií. Publikace vychází autorovým
nákladem s finančním přispěním Města
Dačice a společnosti Lesy ČR, s. p.
Slavnostní představení knihy, spojené
s pokřtěním a autogramiádou, se uskuteční v pátek 6. září v 17 hodin v malopěčínském kulturním domě. Kromě Dějin
Malého Pěčína budou v prodeji i další autorovy knihy.
Vítězslav Jindra, autor knihy

Informace z MK Dačice
Od soboty 7. září začíná opět sobotní provoz v naší městské knihovně. Od
8 do 11 hodin mohou služby knihovny využít všichni zájemci, například ti, kteří pracují přes týden mimo město, studující a všichni, kdož se k nám přes týden
nedostanou.
Během září bude probíhat oprava skla- mi již dlouhá léta a její zefektivnění přinedu knihovny a zde uložené knížky musí- sl internet a publikování katalogů knihome na měsíc přestěhovat do části oddě- ven. Potřebujete titul, který nemáme
lení naučné literatury, takže bude méně v naší knihovně, my pro Vás na Internetu
počítačů na přístup k internetu. Děkuje- najdeme knihovnu, která požadovanou
knížku má a přitom není půjčená a obme uživatelům za pochopení.
Finále oslav stodvacátého výročí za- vykle do týdne ji máte k dispozici. Čteložení knihovny proběhne na podzim, náře tato služba stojí 50 Kč = příspěvek
převážně v říjnu. Autorské čtení nám na poštovné, protože knihovny si knížky
přislíbili spisovatelé Jiří Hájíček a Kateři- mezi sebou posílají poštou. Sdílení a půjna Tučková, druháci budou pasováni na čování e-knih je stále ještě v plenkách.
rytíře řádu čtenářského, pokřtíme Bibliografii Dačicka a Slavonicka aj. Podrobný
program najdete v příštím Zpravodaji.
Webové stránky knihovny na doméně www.mkdac.cz nabízejí řadu služeb
a možností. Pro toho, kdo má málo času
a rozmyslel se, že chce být čtenářem
knihovny, je určena tzv. e-registrace. Po
vyplnění základních údajů a jejich odeslání do knihovny Vám připravíme přihlášku, průkazku a všechny informace, takže
při příchodu do knihovny máte všechno připravené a můžete si začít rovnou
půjčovat či objednávat nebo rezervovat
knížky. Povědomost o tom, že knihovKnihovna má i svůj profil na sociální síti
na Vám sežene knížku, kterou nemáme facebook. Potěší nás, když nás podpoříte
u nás, je sice již docela rozšířená, nicméně svým zájmem. Hezký konec léta přeje
na ni chci ještě upozornit. Meziknihovní
Mgr. Zdeňka Chadimová,
výpůjční služba funguje mezi knihovnaředitelka knihovny
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Stručné ohlédnutí za historií
Městské knihovny v Dačicích - díl II.
... pokračování z č. 8/13
V roce 1989 byla v trámových konstrukcích nového zámku objevena dřevomorka a knihovnu čekalo další stěhování. Ve dvou místnostech na Havlíčkově náměstí čp. 98 přežívala s malou částí fondu do roku 1992. Tehdy rozhodla
městská rada v čele se starostou Ing. J. Jelínkem o tom, že knihovna dostala do správy budovu v Pantočkově ulici čp. 89. Tato budova byla postavena
v r. 1876 nákladem svobodné paní Kunhuty z Dalberga jako soukromá opatrovna. Spravovaly ji řádové sestry sv. Karla Boromejského a fungovala zde
de facto mateřská školka a škola ručních prací. Od r. 1917 zde byly umístěny
Křížové sestry sv. Františka. Např. v roce 1917 bylo v opatrovně kolem 90 malých dítek a v ručních pracích 15 dospělejších děvčat. Od roku 1950 zde fungovaly jesle, později mateřská školka, do roku 1990 II. MŠ Dačice.
Po nejnutnějších úpravách domu se
v neděli 2. 2. 1992 knihovna otevřela
pro veřejnost.

Léta 1993 - 2003
V opravené budově a zlepšených prostorových podmínkách jsme se pustili
s velkou chutí a vervou do práce, nejen
knihovnické. Vedle rozvíjejících se služeb (Březen – Měsíc internetu, Týden
knihoven, Den čtenáře,…) byl upraven
dvorek a zahrada na letní čítárnu, v roce
1997 jsme se díky grantu Veřejné informační služby knihoven připojili na Internet, máme vlastní webové stránky:
www.mkdac.cz. V letech 1997 - 2004
bylo součástí knihovny i informační
středisko, které plnilo funkci městského
infocentra. S propagačním materiálem
Putování zapomenutým krajem lesů,
luk a barev (fotografie Jiří Tiller) jsme
vyhráli první místo v celostátní soutěži COT bussines. Několik let pracoval při
knihovně dětský divadelní soubor Tyláček, který obětavě vedla paní Jahelková.
Od roku 1998 jsou výpůjční služby
automatizované, knihovní systém Clavius, v místních částech Bílkov, Chlumec,
D. Němčice, M. a V. Pěčín, Lipolec, P. Vydří
fungují pobočky MěK.
V letní čítárně se od jara do podzimu
konají nejrůznější akce: Den čtenáře, soutěže a hry pro děti, dětská představení
v rámci festivalu Za dačickou kostku cukru, Dačické barokní dny.
Knihovna de facto stále fungovala jako
knihovna středisková, od roku 2001
jako základní knihovna pověřená výkonem regionálních funkcí.
Rok 2003: Během let se začaly v budově objevovat nebezpečné závady: zastaralá elektroinstalace, špatné rozvody
vody, krkolomný vstup do budovy. Proto
rozhodla městská rada o důkladné opravě budovy, která byla realizována během
velice krátké doby (leden – červen 2003).
Dárek za téměř 2,5 miliónu korun tak
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dostali dačičtí občané i knihovna ke
svému 110. výročí. Veřejná knihovna je
místní službou ve prospěch místní společnosti a je dlouhodobou investicí v její prospěch. Zlepšením podmínek pro knížky
i uživatele knihovny se zlepšily i podmínky
k plnění všech funkcí, které naše knihovna má: zajišťovat zdroje a služby různého
druhu k uspokojování potřeb jednotlivců
a skupin, které se týkají vzdělávání, informací a osobního rozvoje, včetně rekreace
a volného času.

2003 – 2013
Posledních deset
let je charakteristické velkým rozvojem elektronických
služeb. Za webové
stránky knihovny
na doméně www.
mkdac.cz
jsme
v roce 2006 vyhráli první místo v celostátní soutěži Biblioweb a od této doby
se každoročně umisťujeme na předních
místech. Městská knihovna Dačice je univerzální veřejnou knihovnou zřízenou
Městem Dačice. Je knihovnou pověřenou
výkonem regionálních funkcí pro část
okresu Jindřichův Hradec. Zaměřujeme
se na klíčové aktivity: KNIHOVNA JAKO
OÁZA SLUŽEB - celoživotní učení, rozvoj
informačních a komunikačních technologií, rozvoj veřejných služeb a služeb pro
zdravotně postižené občany, kulturní
a vzdělávací programy se vztahem ke knize a k rozvoji komunity, knihovna se stala
konzultačním střediskem pro virtuální
univerzitu třetího věku České zemědělské univerzity v Praze. Největším a nejkrásnějším dárkem do dalších let by
určitě byla přístavba knihovny či větší
prostory, protože místa pro uživatele
a dokumenty je v Kláštýrku málo.
Mění se toho hodně. Zůstávají knihy
a lidé s láskou k nim.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Okénko domu dětí a mládeže
v Dačicích
Opět je tu nový školní rok a s ním
i nabídka zájmových kroužků, které
u nás pracují pod vedením zkušených pedagogů - od října do května.
Během měsíce září můžete získat přihlášky do našich kroužků ve třídách ZŠ,
nebo přímo v kanceláři DDM Za Lávkami.
Provozní doba Po – Pá: 8:00 – 15:00 hod.
Baby cluby – kluby pro rodiče s dětmi:
zahajují svoji činnost 7. října v 9:00 hod.
v DDM Za Lávkami.
Pravidelné schůzky BC plánujeme na
pondělí a středu - od 9:00 do 11:00 hod.
v domě dětí.
Do klubu zveme všechny rodiče, které
mají zájem své dítě vyvíjet tím správným
směrem.
Náplní činnosti jsou říkanky s pohybem, rytmické a pohybové hry, ale i výtvarné hry s hlínou, či barvami. Rodiče si
rádi vymění své zkušenosti a popovídají
si u šálku.
Za DDM Ilona Novotná

Je čas prázdnin a dovolených
Svaz tělesně postižených Dačice
společně s organizacemi Studená
a Kunžak v měsíci červnu a červenci
vyjely na dovolenou na Šumavu.
Byli jsme ubytováni v hotelu Bohemia
ve Zdíkově. Každý den náš kolektiv vyjížděl na cesty po krásách Šumavy. Prohlédli jsme hrad Kašperk, Velhartice, Rabí,
Šumavský národní park i naučnou stezku
na Lipně. Počasí nám přálo, tak dovolená
byla krásná. Odpočinek a relaxace nám
prospěly. Těšíme se na další výlety a rekreace.

Přidejte se k nám.
Další akce bude 12. 10. - taneční odpoledne s hudbou pana Vlasáka v Hotelu
Stadion.
24. 10. - navštívíme jesličky v Jindřichově Hradci.
Srdečně zveme.
František Stejskal, předseda
Svazu tělesně postižených Dačice

www.dacice.cz

Nikam nechoďte. Občanské vzdělávání přijde za vámi!
Svět se dynamicky vyvíjí a technický pokrok pronikl i do oblasti vzdělávání. Aktuálním trendem je úspora času za
cestování a dostupnost vzdělávání v místě a čase, které Vám vyhovují. Za kurzy tak již nemusíte cestovat. Můžete si je
spustit na internetu, kdekoli a kdykoli.

Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje tzv. e-learning a můžeme říct, že si
tam vydobyl své pevné místo. E-learning
si můžeme představit jako předem připravené vzdělávací materiály v elektronické podobě, které si účastník prochází
formou samostudia. Materiály mívají nejčastěji formu prezentace s multimediálními či interaktivními prvky (těmi mohou
být např. různá videa, zvukové soubory,
testy či úkoly).
Kurz si můžete spustit v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať už jste právě doma,
v práci či na dovolené. Výuku můžete
také přerušit a neomezeně se k ní vracet.
Novější formou vzdělávání přes internet jsou pak online kurzy, někdy nazý-

vané také webináře. Jedná se o výuku
v reálném čase s živým lektorem. Účastník se přihlásí v předem určený čas na
svém počítači do virtuální třídy, kde má
možnost vidět i slyšet lektora, sledovat
jeho prezentaci či zapojovat se do diskusí
s ostatními účastníky.
Tato forma výuky si tedy zachovává výhodu interaktivity, komunikace s lektorem a účastníky, přitom ale kurz můžete
sledovat z jakéhokoli počítače s internetem. Lektor tedy „přijde se svým školením až za vámi“.
Obě výše zmíněné metody využívá také projekt zaměřený na občanské
vzdělávání, který s ústředním mottem
„Nebuď ovčan! Občanskou gramotnos-

tí proti ovčanství“ přináší návod, jak se
účinně zapojit do občanského života.
Projekt se zaměřuje na pět témat: Aktivní občanství a participace občanů
na veřejném dění, Odpovědný přístup
k životnímu prostředí, Odpovědný přístup k financím, Multikulturalismus a prevence extremismu a Dobrovolnictví.
Všechny kurzy jsou realizovány zdarma
a srozumitelnou formou s důrazem na
praktické pojetí a využití. Pokud si tedy
chcete vyzkoušet zdarma moderní výukové metody v praxi a přiučit se občanským dovednostem, navštivte projektové stránky www.nebudovcan.cz, kde
najdete termíny i detailní informace.
Celý název projektu: „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných
a obecných kompetencí“, registrační číslo
CZ.1.07/3.1.00/37.0206.
Projekt je financovaný Evropskou unií
a státním rozpočtem České republiky.

Dny evropského dědictví 2013 v Dačicích
Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. EHD každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek,
budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.
V Dačicích se brány památek otevírají
o víkendu 14. a 15. září 2013. V těchto
dnech můžete navštívit:

Městské muzeum a galerie
14. a 15. září
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma do všech expozic
muzea a galerie a na výstavu
Doprovodné akce: Výstava obrazů
a šperků Bořivoje Pejchala
a Miroslava Štěpánka

Klášterní kostel
sv. Antonína Paduánského
14. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
15. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

Státní zámek Dačice
14. a 15. září
10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h
Vstupné: běžné
(Reciproční vstupenka: návštěvník,
který se prokáže v pokladně zámku vstupenkou, že ten samý den navštívil jeden
z památkových objektů ve správě NPÚ
Č. Budějovice, bude mít vstup zdarma
na prohlídkovou trasu Státního zámku
Dačice.)

Věž kostela sv. Vavřince
14. září 11:00 - 16:00 h
15. září 12:00 - 16:00 h
Vstupné: dobrovolné

Kostel sv. Vavřince
14. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
15. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
IČ 00246476
Náklad: 3100 výtisků
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telefon 384 401 211, fax 384 401 236
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
4. září, středa, 19:00 h
WOLVERINE - fantasy, 3D
136 min., české titulky, nevhodné do 12
let, vstupné 130 Kč

80 min., české titulky, nevhodné do 15 let,
vstupné 100 Kč
25. září, středa, 10:00 h
BABOVŘESKY - komedie, 2D
120 min., česky, vstupné 50 Kč,

11. září, středa, 19:00 h
JASMÍNINY SLZY - komedie, 2D
98 min., české titulky, vstupné 70 Kč

27. září, pátek, 19:00 h
IRON MAN 3 - akční fantasy, 3D
108 min., český dabing, vstupné 130 Kč

13. září, pátek, 19:00 h
MACHŘI 2 - komedie, 2D
101 min., české titulky, vstupné 80 Kč

29. září, neděle, 14:00 h
ŠMOULOVÉ 2 - animovaný, 3D
104 min., český dabing, vstupné dospělí
150/děti 120 Kč

14. září, sobota, 19:00 h
LÍBÁNKY - drama, 2D
98 min., česky, vstupné 120 Kč
18. září, středa, 19:00 h
PŘED PŮLNOCÍ - romatické drama, 2D
108 min., české titulky, vstupné 80 Kč
20. září, pátek, 19:00 h
PACIFIC TIM - ÚTOK NA ZEMI - akční
sci-fi, 3D
132 min., český dabing, vstupné 90 Kč
21. září, sobota, 19:00 h
OČISTA - horor, 2D

Městské kulturní středisko
25. září, středa, 19:30 h, hlavní sál MěKS
„Jak to doopravdy bylo“ - hudebně
zábavný pořad s Pavlínou Filipovskou
a Karlem Štědrým
P. Filipovská, slavná dcera slavného herce
Fr. Filipovského, televizní a rozhlasová moderátorka, zpěvačka, herečka. Byla u zrodu
divadla Semafor. Karel Štědrý, populární
zpěvák, herec i moderátor. Byl členem divadla Semafor a Rokoko. Oba dva budou v pořadu nejen vyprávět, ale i zpívat. Vstupné
v předprodeji 125 Kč, na místě 150 Kč.

SPO R TCE NTRUM ROCK H ILL
Po celé září nabízíme bowling ve všední den za 150 Kč!
Stále platí akční cena dopoledního squashe 140 Kč!
Doporučujeme včasnou rezervaci.
Akce BOWLING + PIZZA – ke každé zaplacené
hodině bowlingu nabízíme slevu 10% na pizzu!
Nevztahuje se na další slevové a akční nabídky.
6. - 7. září
Akce na vodku s džusem
Září uvítáme vodkou s džusem za 30 Kč.
13. - 15. září
Jäger s colou
Další víkend Vás tu čeká akční cena Jägermeistera s colou.
20. - 22. září
Po celý víkend bowling zdarma
Rezervace je možná na 1 dráhu a 1 hodinu.
Doporučujeme včasnou rezervaci.
28. září
Svatováclavská grilovačka a akce 3+1 panák zdarma
Od 19:00 hodin budeme opět grilovat a můžete využít akce
3+1 panák zdarma na veškerý alkohol!

Městské muzeum a galerie
Sladké pokušení – cukr, káva,
čokoláda aneb pojďte s námi do
cukrárny
Výstava ke 170. výročí vzniku první kostky cukru na světě. Do 8. 9. 2013.
Bořivoj Pejchal – obrazy
Miroslav Štěpánek – šperky, objekty
Slavnostní zahájení v sobotu 14. 9.
v 16:00 hod. Do 16. 10. 2013
14. 9. – 15. 9. 2013
Dny evropského dědictví
Volný vstup do expozic a na výstavy.
14. 9. – 31. 10. 2013
Vývoj Dačického okresu 1850 - 1960
a vznik „malého okresu“
Výstavní chodba.

Otevřeno
září, říjen: úterý - neděle
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
www.muzeumdacice.cz
e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz
tel: 384 422 493
Havlíčkovo nám. 85, Dačice

29. září
Amatérský squash turnaj
V neděli 29. září od 8:00 hodin budeme pořádat další
amatérský squash turnaj. Startovné je 90 Kč a hra bude
společná pro muže i ženy.
5. - 12. října
Dny zdraví
Po celý týden budeme nabízet 10 % slevu na karimatky, příslušenství na squash – rakety, gripy, míčky, sleva dále platí
na permanentky na cvičení. Těšit se můžete na volně
přístupné hodiny, kde si zájemci můžou různé druhy sportů
zdarma vyzkoušet. Podrobnosti naleznete na našem webu.
Od září opět zařazujeme další druhy cvičení jako jóga,
pilates, cvičení na míčích, aerobik, tai chi, jumping atd.
Pro více info sledujte náš FB a web.
Nezapomeňte si i letos zarezervovat včas Váš firemní
či soukromý Silvestr v našem podniku.
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz
sportcentrumdacice@seznam.cz
+420 384 971 440
Najdete nás na adrese:
Sportcentrum na skále, s.r.o.
Jemnická 305 (směr Tři kříže), Dačice
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