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Mikroregiony

Dačická řežba popáté

Vážení spoluobčané, rok 2013 se
nám posunul do poslední čtvrtiny
a zanedlouho budeme my na radnici
skládat letošní účty. Než-li však dojde k pravidelně se opakujícímu koloběhu, chtěl bych se s vámi podělit
o několik postřehů.
Jako každý rok jsem se i letos zúčastnil
slavnostního nástupu našich prvňáčků do
dačických základních škol. Pohled do zářících dychtivých očí školáků a starostlivé
pohledy rodičů mě nabily optimismem.
Jak obrovský rozdíl oproti starostem se
středními školami v našem městě, které
nás všechny v posledních dnech provází.
I toto milé setkání mě posílilo ve snaze
o zachování středního školství v Dačicích.
A nyní z jiného soudku. Není tomu tak
dlouho, co jsem vás informoval o potřebě
obyvatel v mikroregionu Dačicko sdružit
se ve větší celky k prosazení našich potřeb a zájmů. Jak jsem slíbil, můžu s čistým svědomím říct, že jsme se posunuli
o pěkný kus cesty dál. Čtyři mikroregiony
- Třešťsko, Telčsko, Dačicko a Jemnicko
- zahájily spolupráci na prvních společných projektech. Tyto aktivity jsou zastřešeny Regionem Renesance.
Prvním společným dílem je projekt
Cestujeme po Regionu Renesance, který
zlepší a rozšíří zázemí našich cyklostezek
a naučných stezek. Lídrem projektu je
náš mikroregion Dačicko, přeshraničním
partnerem pak rakouské město Gross-Siegharts. Při úspěšné žádosti se můžeme
těšit na uskutečnění projektu v roce 2014.
Druhým projektem je Strategie Regionu Renesance. Tento dokument, tolik
potřebný pro řešení problémů v dopravě,
školství, zdravotnictví a zaměstnanosti,
podpořili i hejtman Jihočeského kraje Jiří
Zimola a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek. Lídrem projektu se stal mikroregion
Telčsko, přeshraničním partnerem pak
rakouské město Dobersberg.
Oba projekty jsou již podány a já věřím,
že při nich budeme úspěšní. Je příjemné,
že finanční spoluúčast v těchto projektech je pouze deset procent. Chci touto

V prázdninové nabídce města si Dačická řežba získala své pevné místo. Dokázal to i její pátý ročník, na kterém se stovkám diváků představilo celkem 15
výtvarníků. Letošní akce se nesla v duchu zadání Socha do každé vesnice.

Při vernisáži, 24. srpna, převzali zástupci 11 místních částí Dačic z rukou řezbářů
a starosty města rodné listy soch, které
autoři tvořili přímo „na míru“ té které
obci. Dvě plastiky zůstávají v Dačicích
a jedna socha putuje do Rakouska, do
partnerského města Gross-Siegharts.
Perfektní nebyli letos jen všichni účastníci Řežby a její diváci, ale také počasí,
které vydrželo a umožnilo všem soustředit se na práci, aniž by museli vyhlížet
bouřkové mraky a vlídné bylo i během vecestou poděkovat všem starostům mikroregionu Dačicko za pochopení a vstřícnost při podpoře našich záměrů.
Na závěr bych si dovolil vám napsat
pár slov k nadcházejícím předčasným
parlamentním volbám. Přestože politika
v nynější době je taková, jaká je, přijďte
prosím k volbám. Jedině tak nedostanou
nevědomky hlasy ti, kteří by je od vás při
účasti u hlasovacích uren nikdy nedostali.
Děkuji.
Přeji vám příjemné podzimní dny a těším se na setkání s vámi při četbě Dačického zpravodaje.
Vlastimil Štěpán, starosta

čerů, kdy se v centru města scházeli
fandové dobré muziky a zábavy.
Na realizaci letošní Dačické řežby se městu podařilo získat nemalou finanční podporu z Fondu malých projektů v rámci operačního programu Územní evropské spolupráce Česko – Rakouská republika 2007 – 2013 a částkou 20 000 Kč
podpořil její konání také Jihočeský kraj.
Velké poděkování patří Technickým
službám Dačice za výborný technický servis, všem řezbářům vedeným Rudolfem
Procházkou, pracovníkům Městských lesů, strážníkům Městské policie a všem
dalším, kteří se na akci podíleli. Bohatou
fotodokumentaci najdete ve fotogalerii
na www.dacice.cz.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Město Dačice
zve srdečně své občany

ve čtvrtek 17. října
na Galavečer k výročí města,
na kterém vystoupí Hradišťan
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou
a dětský sbor Kvítek.
Součástí programu je předání
Ceny města za rok 2012.
Více informací na str. 24
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V kostce - Byty pro „start“ mladých párů
Kdo zakládal v životě rodinu, respektive se rozhodl pro život v páru ví, co to obnáší. Většinou mladý pár jednou dospěje do bodu, kdy se touží osamostatnit a vyplout z bezpečí dosavadního přístavu rodičovské ochrany a vydat se vlastní cestou. A mnohdy tehdy začíná to první střetnutí s realitou. Kde být, kde na to vzít a spousty dalších „překvapení“.
Rozvoj každé obce je založen na mladých rodinách, jejich
ochotě zůstat a vychovávat děti. V současné době totiž Čechů ubývá. Bohužel
- je to tak. Nemůžeme ovlivnit ochotu
a vůli mít děti, to skutečně závisí jen na
mladých párech. Ale můžeme lidem pomáhat k základnímu rodinnému bezpečí
- k bydlení. Každopádně z pozice vedení
města lze mladé páry podpořit.
Rada našeho města schválila nedávno
směrnici pro přidělování městských bytů
mladým párům. Snažíme se dát naději
mladým lidem a ukázat jim, že start ve
společném bydlení nemusí být jen neřešitelné trauma. Nechceme, aby se nám
Dačice vylidnily a proto pobízíme tímto
způsobem mladé lidi, aby zůstali a založili rodinu. Máme pro to vytvořen poměrně sofistikovaný systém bodování, který
umožní párům, které splní daná kritéria,
získat levné bydlení. Průměrná cena nájmu městského bytu se pohybuje kolem
47 - 63 korun za metr, tyto byty budou

mladé lidi stát jen 32 korun za metr. Jednou z podmínek je i to, že oběma v součtu nesmí být více jak 70 let, mají založeno
stavební spoření a nevlastní dosud žádnou nemovitost. Jedná se o podpůrný
program pro lidi, kteří myslí na svou budoucnost a uvažují o vlastním bydlení.
Aktivně se zapojují do řešení vlastní budoucnosti, tak je to správné a město jim
pomůže.
Prozatím začínáme a dáme k dispozici
dva byty, do budoucna jejich počet vyroste až na patnáct. To vše se bude odvíjet podle zájmu.
Jsem velmi rád, že jdeme stejnou cestou, jakou se rozhodlo jít mnoho úspěšných obcí a měst. Tato forma podpory
startovacího bydlení funguje. Je to ověřené praxí, například v Německu, kde
toto opatření pomáhá mírnit populační
deficit, snižuje náklady na sociální dávky absolventům a mladým lidem, kteří
mají v období krize hluboko do kapsy
a také pomáhá obcím udržet žádoucí počet ekonomicky a věkově aktivních obyvatel. Na výstavbu startovacích bytů si
německé obce dokonce i půjčují peníze

a nechávají si výstavbu spolufinancovat
z evropských peněz. Evropa vymírá a na
místo tradičních obyvatel přicházejí přistěhovalci ze všech koutů zeměkoule.
U nás je tento problém v samém začátku,
ale v sousedním Rakousku jej už dobře
znají. Vymírající starousedlíky nahradila populace z Balkánu, Turecka a jiných
regionů, protože jejich důchodový a daňový systém začínal kolabovat. Jestli je
to správně nevím, ale jsem přesvědčen,
že pomáhat mladým, aby v dnešní době
mohli založit rodinu, je to nejlepší, co
můžu z pozice politika udělat pro naše
město a pro ekonomiku vlastní země.
Nedávno jsem četl krásný citát od Tomáše Bati, tak se o něj s Vámi, milí čtenáři,
podělím. Myslím, že je víc než pravdivý:
„Když jsem měl dvacet let, myslel jsem si,
že můj otec je idiot. Když jsem měl třicet,
občas jsem si myslel, že má docela pravdu. Když mi pak bylo čtyřicet, tak jsem si
myslel, že to byl celkem moudrý chlap.
No, a když jsem měl padesát let, řekl jsem
si: kdyby tu tak byl a poradil mi!“
Jan Bartošek,
místostarosta

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

Zastupitelstvo města
na svém 20. zasedání konaném
11. 9. 2013 mimo jiné:
yy schválilo směnu pozemků v k. ú. Chlumec a v k. ú. Borek mezi městem a M.
Stejskalem
yy schválilo koupi lesních pozemků v k. ú.
Velký Pěčín o celkové výměře 33.265
m2 za prodejní cenu 220.000 Kč
yy schválilo Dražební řád Města Dačice
yy schválilo rozpočtové opatření číslo
13/2013, které bylo přebytkové ve výši
3.432.210 Kč
yy schválilo poskytnutí příspěvku na provoz „Domovinky“ ve výši 300.000 Kč
yy schválilo zprávu o uplatňování územního plánu Dačice

Rada města
na své 75. schůzi konané 4. 9.
2013 mimo jiné:
yy schválila základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2014
yy schválila záštitu starosty nad oslavami
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60. výročí založení Gymnázia v Dačicích s poskytnutím finanční podpory
2.000 Kč
yy schválila uzavření smlouvy se společností EKO-KOM a. s. Praha na výpůjčku 12 ks kontejnerů na oddělený sběr
využitelných složek komunálního odpadu
yy schválila zvýšení nájemného v bytových domech s regulovaným nájmem
a v Domě s pečovatelskou službou od
1. 1. 2014
yy schválila směrnici rady města o pravidlech pro přidělování startovacích
bytů

yy

yy

yy

na své 76. schůzi konané 18. 9.
2013 mimo jiné:

yy

yy schválila, aby Zdravé město Dačice
organizačně zajišťovalo Benefiční koncert konaný 12. 10. 2013, jehož výtěžek
půjde za Nadačním fondem dětské
onkologie KRTEK
yy schválila rozpočtové opatření číslo
14/2013 v těchto objemech: příjmy

yy

1.280,46 tis. Kč, výdaje 1.221,96 tis.
Kč, přebytek rozpočtového opatření
58,50 tis. Kč
vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu investičních akcí a výhled
na plnění do konce roku 2013
schválila zařazení vybraných investičních akcí do návrhu rozpočtu na rok
2014
schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
nebytových prostor s Občanskou poradnou Jihlava. Jedná se o výpůjčku
místnosti klubu seniorů v budově DPS
pro provoz bezplatné poradny pro veřejnost, a to od 1. 10. 2013 každý čtvrtek od 9:00 do 13:00 h
schválila přijetí finančního daru ve výši
Kč 30.000,-- od společnosti .A.S.A. Dar
bude využit na spolufinancování dětského hřiště v areálu MŠ v Sokolské
ulici
schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností Technické služby Dačice
s.r.o. na vybudování chodníku U Třech
křížů za cenu 376.602,05 Kč bez DPH

www.dacice.cz
Městský úřad Dačice

Vás zve na Den otevřených dveří
Kde: Městský úřad Dačice budova radnice čp. 1/I
a budova starého zámku čp. 27/I

Kdy: čtvrtek 3. října 2013 od 13:00 h do 18:00 h
Program: Prohlídka zajímavých míst městského úřadu, informace
z odboru dopravy o bodovém systému a evidenci vozidel
Vědomostní a zábavné soutěže pro děti i dospělé
Skákací hrad a možnost občerstvení
Přijďte se za námi podívat,
zasoutěžit si a prožít zajímavé odpoledne!
Váš profesionálně vstřícný úřad

Soutěž Rozkvetlé Dačice
zná své vítěze
Druhý ročník soutěže Rozkvetlé Dačice je za námi. Do soutěžního klání o nejhezčí květinovou úpravu oken, balkonů a předzahrádek, kterou po loňském
pozitivním ohlasu opět vyhlásilo město Dačice, se přihlásilo celkem 23 obyvatel . Tři z nich se rozhodli soutěžit hned ve dvou kategoriích.
domech (2 přihlášení)
1. místo – M. Čeloudová, Dlouhá, Dačice
2. místo – Š. Fabešová, Dlouhá, Dačice
Kategorie III
– úprava předzahrádky/okolí domu (13
přihlášených)
1. místo – G. Tůmová, Hradišťko
2. místo – Kepeňová, Dolní Němčice
3. místo – H. Musilová, Švabinského, DaKomise, která dle pravidel hodnotila čice
kompozici, barevnost a nápaditost, neVítězům gratulujeme a zároveň děměla lehký úkol. Bylo opravdu z čeho vy- kujeme nejen jim, ale všem soutěžícím
bírat. Po pečlivém posouzení byli určeni i vám, kteří pečujete o svá okna, balkony
vítězové, kteří převzali ve středu 25. září a předzahrádky a děláte tak hezčí nejen
v obřadní síni na Starém zámku z rukou své bezprostřední okolí, ale zároveň i celé
zástupce města poukazy na zahradnické naše město. Těšíme se na další ročníky
potřeby v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč a 1500 soutěže a doufáme, že rozkvetlých oken
Kč.
bude v Dačicích stále přibývat.
Kategorie I
Letošní ročník soutěže je součástí pro– rozkvetlé okno/balkon v rodinných jektu Společně minulostí k přítomnosti
domech (11 přihlášených)
Dačice spolufinancovaného z OP Evrop1. místo – M. Čurdová, Borek
ská územní spolupráce – Fond malých
2. místo – H. Lovětínská, V. Pěčín
projektů Jižní Čechy – Horní a Dolní Ra3. místo – J. Musil, Husova, Dačice
kousko. Sponzorsky se do akce zapojilo
rovněž Zahradnictví v Kaštanech.
Kategorie II
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC
– rozkvetlé okno/balkon v bytových

30 let mateřské školy Za Lávkami v Dačicích
Mateřská škola Za Lávkami v Dačicích
zve všechny bývalé zaměstnance školy, bývalé žáky
a širokou veřejnost na oslavu 30. výročí
otevření mateřské školy.
Oslava proběhne v pátek 8. 11. 2013
v areálu školy od 15:00 do 18:00 h
Další informace najdete na www.msdacice.cz

Úřad s úsměvem
Městský úřad Dačice si v letošním
roce připomíná nejenom 830 let města, ale shodou okolností také 10 let
vzniku „malého okresu“. Pamětníci si
jistě vzpomenou, že Dačice byly okresním městem od roku 1850 s výjimkou
2. světové války až do roku 1960. Malý
okres tedy navazuje na více nežli stoletou tradici. Při této příležitosti jsme
pro Vás připravili na čtvrtek 3. 10.
2013 den otevřených dveří. Každý odbor vytvořil program nejenom
pro dospělé návštěvníky, ale i pro děti
a tak věříme, že s námi strávíte příjemné odpoledne.
Ing. Karel Macků, tajemník

Gratulace v Malém Pěčíně
Ani na své starší sousedy nesmíme zapomínat. Proto se snažíme v Malém Pěčíně zavést novou tradici - pogratulovat
našim spoluobčanům, kteří slaví kulaté
narozeniny. Jako první to byla v srpnu
paní Erika Marková, která oslavila krásné
životní jubileum - 70 let. Popřát jí přišel za
občanskou komisi pan Slavomír Horálek
a za městský úřad paní Eva Chňoupková.

Paní Markové jsme popřáli mnoho
zdraví a při zajímavém vzpomínání na
prožitá léta jsme strávili příjemné odpoledne.
Ludmila Norbertová, kronikářka

Blahopřání panu Lahodnému
Dne 25. 9. 2013 oslavil
své 85. narozeniny pan
Drahoslav Lahodný z Dačic.
Mnoho zdraví a štěstí
do dalších let přeje
manželka Marie
a dcery s rodinami

Poděkování do Bílkova

Děkujeme dobrovolným hasičům a jejich rodinám za nápad, provedení a osobní nasazení při organizaci oslav konce
prázdnin 7. 9. 2013, a zároveň za všechny
minulé a budoucí (těšíme se) akce.
Lahodní, Novotní,
Dvořákovi a Hubatkovi
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O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb
Starosta města Dačice podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
o z n a m u j e:
1. Volby do Poslanecké sněmovny B. Němcové čp. 213/V, Dačice - horní pavi- běhu hlasování ve volební místnosti je
Parlamentu České republiky se usku- lon vlevo, pro voliče bydlící v ulicích:
každý povinen uposlechnout pokynů
teční
B. Němcové, Červenkova, Hradecká, předsedy okrskové volební komise. Každne 25. 10. 2013 od 14:00 h do 22:00 h Na Sádkách, Na Jordánku, Pantočkova, dý volič se musí před hlasováním odebrat
a dne 26. 10. 2013 od 8:00 h do 14:00 h.
Na Peráčku, Strachovského, Krátká, Nivy, do prostoru určeného pro úpravu hlasoToužínská, Příhodova, Příčná, V Lukách, vacích lístků, jinak mu okrsková volební
2. Místem konání voleb
komise hlasování neumožní.
Na Výsluní,
Ve volebním okrsku č. 1
Ing. Vlastimil Štěpán,
Ve volebním okrsku č. 8
Je voleb. místnost: Městský úřad v Dastarosta
Je voleb. místnost: Základní škola v ul.
čicích, Palackého nám. 2, Dačice, přízemí
budovy katastrálního úřadu, pro voliče B. Němcové čp. 213/V, Dačice - horní pavilon vpravo, pro voliče bydlící v ulicích:
bydlící v ulicích a místních částech:
Červený vrch, Jižní, Mládežnická, Polní,
Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo
nám., Křížovnická, Na Příkopech, Neulin- Severní, Větrná, Vyderská,
Voliči zapsaní do stálých volebních
gerova, Na Rybníčku, Masarykova, Pivoseznamů v místě trvalého bydliště,
Ve volebním okrsku č. 9
varská, Soustružnická, Vlašská, Vokáčovo
kteří se ve dnech voleb do PoslanecJe voleb. místnost: Základní škola v ul.
nám., Antonínská, Mikšíčkova, Soukenic- B. Němcové čp. 213/V, Dačice - dolní paviké sněmovny Parlamentu ČR 25. ká, U nemocnice, U Valchy, V Kaštanech, lon vlevo, pro voliče bydlící v ulici:
26. října 2013 nebudou moci doŠkolní, místní část Toužín,
stavit ke hlasování do příslušné
Dlouhá,
volební místnosti podle místa trVe volebním okrsku č. 2
Ve volebním okrsku č. 10
valého bydliště, mohou ode dne
Je voleb. místnost: MěKS, Palackého
Je voleb. místnost: Základní škola v ul.
26. 8. 2013 žádat osobně nebo žádostí
nám. 5/I, Dačice, přízemí, pro voliče bydlí- B. Němcové čp. 213/V, Dačice - dolní pav listinné podobě s úředně ověřeným
cí v ulicích a místních částech:
vilon vpravo, pro voliče bydlící v ulicích:
podpisem voliče, nebo v elektronicDružstevní, B. Smetany, Strojírenská,
A. Dvořáka, K. Čapka, Máchova, O. Břeké podobě podepsané uznávaným
Sv. Čecha, Švabinského, Za Lávkami, Vá- ziny,
elektronickým podpisem, nebo
povská, místní část Borek, místní část
Ve volebním okrsku č. 11
v elektronické podobě zaslané proHradišťko,
Je voleb. místnost: Budova OK Malý Pěstřednictvím datové schránky o vyVe volebním okrsku č. 3
čín, Malý Pěčín čp. 30, pro voliče bydlící
dání voličského průkazu ohlašovnu
Je voleb. místnost: SOUzas Jemnická v místních částech:
v místě trvalého pobytu.
ul. čp. 58/III, Dačice, přízemí, pro voliče
Malý Pěčín a Velký Pěčín,
Doručení písemné žádosti je třeba učibydlící v ulicích a místních částech:
Ve volebním okrsku č. 12
nit
do 18. 10. 2013, osobně je možno poBerky z Dubé, Jana Žižky, Járy CimrmaJe voleb. místnost: Budova OK Lipolec, žádat do 23. 10. 2013.
na, Jemnická, Jiřího z Poděbrad, KapeLipolec čp. 55, pro voliče bydlící v místOhlašovna obecního úřadu začne vytova, Na Výhoně, Svobodova, Zahradní,
ních částech:
dávat voličské průkazy osobně nebo roU Třech křížů, Za Školou, místní část ChluLipolec a Hostkovice,
zesílat poštou od 10. 10. 2013.
mec,
Ve volebním okrsku č. 13
S voličským průkazem a dokladem toVe volebním okrsku č. 4
Je voleb. místnost: Budova Mateřské tožnosti je pak možno hlasovat v kteréJe voleb. místnost: Městský úřad v Daškoly Bílkov, Bílkov čp. 98, pro voliče byd- koli volební místnosti v ČR nebo na zastučicích, ul. Krajířova čp. 27/I, Dačice, přízelící v místních částech
pitelském úřadě ČR v zahraničí.
mí, pro voliče bydlící v ulicích:
Eva Chňoupková, správní oddělení
Bílkov,
Palackého nám., Bratrská, Krajířova,
Ve
volebním
okrsku
č.
14
Nádražní, U Podcestného mlýna, Tř. 9.
Je voleb. místnost: Budova OK Dolní
května,
Program Regenerace
Němčice,
Dolní Němčice čp. 62, pro voliče
Ve volebním okrsku č. 5
městské památkové zóny
Je voleb. místnost: Základní škola v ul. bydlící v místních částech:
Dolní Němčice a Prostřední Vydří.
Komenského čp. 7/V, Dačice, přízemí, pro
Dačice na rok 2014
voliče bydlící v ulicích:
V současné době připravuje odVoliči bude umožněno hlasování poté,
Bezručova, Husova, Komenského, Na kdy prokáže svou totožnost a státní obbor památkové péče Ministerstva
Vyhlídce, náměstí Republiky, Sokolská, čanství České republiky (platným obkultury ČR rozdělení státní finanční
Tyršova, U Stadionu,
podpory pro r. 2014 na Program rečanským průkazem, cestovním, diploVe volebním okrsku č. 6
generace MRR a MPZ.
matickým nebo služebním pasem České
Je voleb. místnost: Základní škola v ul. republiky anebo cestovním průkazem).
Vyzýváme proto všechny zájemce,
Komenského čp. 7/V, Dačice, přízemí, pro
Každému voliči budou doručeny 1 den kteří jsou vlastníky nemovitých kulvoliče bydlící v ulici:
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve turních památek na území městské
Jiráskova,
dnech voleb volič může obdržet hlasova- památkové zóny Dačice, aby se přihlásili
cí lístky i ve volební místnosti.
Ve volebním okrsku č. 7
do anketního dotazníku. Přihlášky buK zajištění pořádku a důstojného prů- deme přijímat od 1. 10. do 31. 10. 2013
Je voleb. místnost: Základní škola v ul.

Voličské průkazy
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na odboru kultury a cestovního ruchu - úsek památkové péče - budova
starého zámku, Krajířova čp. 27/I,
č. dveří 122.
Dotace je určena na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou
autentických prvků a konstrukcí kulturní památky, akceptovat lze výměny
oken a dveří pokud se nacházejí
v havarijním stavu, který vylučuje jejich opravu. Poskytované prostředky
nelze využít na modernizaci objektů.
K žádosti o zařazení do anketního dotazníku je třeba doložit
aktuální a vypovídající fotodokumentaci a propočet ceny díla
pro r. 2014 zhotovený projektantem nebo stavební firmou.
Mgr. Pavel Urban, odbor kultury a cestovního ruchu,
úsek památkové péče

Mobilní svoz odpadů
podzim 2013 - 19. října 2013

Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede
19. října 2013 mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného odpadu a bioodpadů. Sběrné vozy budou přistaveny na místa obvyklá (zpravidla se jedná
o bývalá stanoviště velkoobjemových
kontejnerů).
19.10.

19.10.

Bílkov

08:00 - 08:40 h

Malý Pěčín

08:45 - 09:00 h

Velký Pěčín

09:05 - 09:30 h

Prostřední Vydří

10:10 - 10:40 h

Červený Vrch

11:10 - 11:40 h

Na Nivách

11:45 - 12:00 h

Toužín

12:05 - 12:20 h

Bratrská

12:25 - 12:45 h

Berky z Dubé

12:50 - 13:20 h

Vápovská

13:25 - 14:00 h

Borek

14:05 - 14:25 h

Dolní Němčice

08:00 - 09:00 h

Lipolec

09:10 - 09:40 h

Hostkovice

09:50 - 10:10 h

Havlíčkovo nám.

10:20 - 10:50 h

Dlouhá

10:55 - 11:20 h

Na Vyhlídce

11:25 - 11:40 h

Mládežnická

11:45 - 12:10 h

Antonínská

12:15 - 12:35 h

Jemnická

12:40 - 13:10 h

Hradišťko

13:20 - 13:50 h

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VOLNÉHO MÍSTA
pracovník/pracovnice odboru dopravy,
evidence vozidel
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 místo pracovníka - pracovnice odboru dopravy,
evidence vozidel. Zájemci se mohou přihlásit do 16. 10.
2013 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad
Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
1. minimálně středoškolské vzdělání s maturitou technického směru
2. schopnost jednání s lidmi
3. organizační schopnosti
4. bezúhonnost v dosavadním životě
5. způsobilost k právním úkonům
6. státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
7. řidičský průkaz skupiny B

Výhoda: praxe ve veřejné správě
řidičský průkaz skupiny C, C+E, D
platný průkaz zkušebního komisaře
praxe v autoškole

Doklady:
1. přihláška (k dispozici na MěÚ na útvaru tajemníka nebo
na webových stránkách města Dačice
www.dacice.cz/radnice/mestsky-urad/utvar-tajemnika/)
2. životopis
3. výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
4. ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Druh práce: výkon státní správy na úseku dopravy
Místo výkonu práce: správní území městského úřadu
s rozšířenou působností

Zařazení: 7. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků

Nástup: nejpozději k 1. 12. 2013
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

Chlumec
14:00 - 14:30 h
Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové firmy. Děkujeme za pochopení.
RNDr. Jaroslav Horák, OŽP
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Startovací byty
Město Dačice na podnět veřejného Fóra Zdravého města Dačice nabízí další formu pronájmů městských bytů tzv.
„Startovací byty“. Startovacími byty jsou nájemní byty v domě 175/I, ul. Bratrská č. 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21,
22, 23, 26, 27, 28, 29 v majetku města Dačice, které budou uvolněny po 30. 9. 2013.
Město Dačice má zájem o ulehčení
situace dvojic, které se rozhodly žít
společně v samostatné domácnosti
a současně myslí na svoji budoucnost.
Prostřednictvím startovacích bytů chce
také Město Dačice přivést do Dačic nové
občany, a to především mladší generaci,
která je ekonomicky aktivní.
Žádost o nájem startovacího bytu mohou podat manželé, občané, kteří spolu
sdílí společnou domácnost, kteří jsou
způsobilí k právním úkonům, z nichž
je alespoň jeden občanem ČR a jejich
souhrnný věk nepřekročil 70 let.
Žádost o nájem startovacího bytu mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají
vlastnické nebo spoluvlastnické právo
k nemovitosti určené k trvalému bydlení,
ani je neužívají právem odpovídajícím
věcnému břemeni. Dále osoby, které nemají uzavřenou nájemní smlouvu na byt.
Žádost o nájem startovacího bytu mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají
závazky po lhůtě splatnosti vůči Městu
Dačice.
Žádost o nájem startovacího bytu
se podává na předtištěném tiskopise
a zájemce jí musí doručit na podatelnu
Městského úřadu Dačice, Palackého
náměstí 1/I, 380 13 Dačice v uzavřené
obálce zřetelně označené:
„NEOTVÍRAT - ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT v bytovém domě čp. 175/I,
ul. Bratrská v Dačicích.“
Žádost o nájem startovacího bytu musí
obsahovat povinné přílohy, kterými jsou:
a) příloha I. „Čestné prohlášení - vlastnické nebo spoluvlastnické právo nebo
uzavřená nájemní smlouva“
b) příloha II. „Potvrzení o bezdlužnosti
vůči městu Dačice (vystavuje MěÚ Dačice
- finanční odbor)“
c) příloha III. „Čestné prohlášení - délka
trvání a výše naspořené částky stavebního spoření“
Text žádosti a přílohy je možno vyzvednout na Městském úřadu Dačice, odbor správy budov, číslo dveří 108 nebo
109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále je lze
stáhnout na internetových stránkách
města www.dacice.cz.
V případě, že žadatel nedoloží společně
s žádost všechny požadované přílohy
nebo pokud bude zjištěno, že zájemce
v žádosti a přílohách uvedl nepravdivé
údaje, bude zájemce z výběru vyřazen.
Doručené žádosti hodnotí sociální
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komise bodovacím systémem dle kritérií. Splnění každého kritéria se hodnotí
počtem bodů. Výsledný počet bodů je
dán součtem bodů přidělených jednotlivým kritériím. Pořadí zájemců bude
stanoveno od zájemce s nejvyšším
počtem bodů. Při rovnosti počtu bodů
rozhodne o přidělení bytu losování.
Hodnocená kritéria jsou:
věk žadatelů (součet):
1. 36 - 50: 15 bodů
2. 51 - 60: 10 bodů
3. 61 - 70: 5 bodů
počet dětí:
1. bezdětní - 15 bodů
2. jedno dítě - 10 bodů
3. dvě děti - 5 bodů
trvalý pobyt:
• mimo území obce Dačice: 10 bodů
• na území obce Dačice: 5 bodů
žadatelé jsou:
• zaměstnáni, osoby samostatně výdělečně činné nebo na mateřské či rodičovské dovolené - 10 bodů
• osoby vedené na úřadě práce jako
uchazeči o zaměstnání - 5 bodů
stavební spoření:
• založené minimálně ½ roku, naspořená
částka minimálně 6 000,- Kč - 20 bodů
• založené před podáním žádosti a vloženo 6 000,- Kč - 5 bodů
Nájemné v těchto startovacích bytech je stanoveno ve výši 32,- Kč/m2/

měsíc podlahové plochy bytu + měsíční
náklad na zařizovací předměty v bytě.
K nájemnému na byt se platí zálohy na
služby (např. vytápění bytu, elektřina ve
společných prostorech, voda, STA, kontrola plynových komínů).
Nájemní smlouvy na startovací byty
budou uzavírány na dobu určitou. Nájemní smlouva je uzavírána nejdříve na dobu
3 měsíců, s následným prodlužováním
dodatkem o 3 měsíce, o 6 měsíců, o 1 rok,
vždy za předpokladu, že žadatelé řádně
užívají pronajatý byt a plní povinností
plynoucích z nájemní smlouvy. Celková
doba nájmu může činit nejvýše 3 roky.
Nájemní smlouva bude uzavřena za
podmínky, že budoucí nájemci zaplatí
kauci ve výši 1 měsíčního nájemného
a záloh na úhradu za plnění poskytované
souvislosti s užíváním bytu.
Nájemní smlouva bude uzavřena za
podmínky, že budoucí nájemci doloží
před podpisem nájemní smlouvy (tyto
skutečnosti doloží uzavřenou smlouvou o stavebním spoření a výpisem ze
svého účtu), že mají uzavřenou smlouvu
o stavebním spoření, od jejího uzavření
ke dni uzavření nájemní smlouvy uplynulo již minimálně ½ roku (nebo byla
vložena částka 6 000,- Kč jednorázově)
a budou spořit celkem 6 let. Minimální
měsíční částka, kterou účastníci spoření
ukládají, činí 1 000,- Kč.
Martina Bénová, vedoucí OSB

Změna výše nájemného v městských bytech
Město Dačice v letošním roce přistoupilo z důvodu zvyšujících se nákladů
k navýšení nájmů v městských bytech podle § 696, odst. 2 - 5 novely občanského zákoníku (zákon 40/64 Sb.):
Nájemné v místě a čase obvyklé mimo jiné určuje cenová mapa nájemného, kterou
zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) - mapa nájemného. V Dačicích je
stanovena výše nájemného podle posudku znalce v rozmezí 57,0 – 65,6 Kč/m2/měsíc.
Rada města v Dačicích projednala dne 4. 9. 2013 návrh na výrazně mírnější postupné
zvyšování dříve regulovaného nájemného, a to:
•
byty kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění, navýšení o 6,- Kč ze 47,- Kč na 53,- Kč/m2 podlahové plochy
•
byty kde jsou nová plastová okna nebo zaveden plyn či elektřina na vytápění,
navýšení o 5,- Kč ze 45,- Kč na 50,- Kč/m2 podlahové plochy
•
byty kde nejsou nová plastová okna, ani zaveden plyn či elektřina na vytápění,
navýšení o 4,- Kč ze 43,- Kč na 47,- Kč/m2 podlahové plochy
s účinností od 1. 1. 2014. Cílem je postupně se přiblížit k hodnotě nájemného, které
je v Dačicích „v místě a čase obvyklé“. Sociální byty v Dačicích mají nájemné ve výši
47,01 Kč/m2. Všechny ostatní kategorie sjednaného nájemného (obálková metoda
a jiné způsoby stanovení nájemného) jsou beze změny.
Nájemci městských bytů s dříve regulovaným nájemným budou kontaktováni
v průběhu měsíce října 2013 Městským úřadem, odborem správy budov Dačice.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

www.dacice.cz
Změna výše nájemného
v Domě s pečovatelskou službou
Město Dačice v letošním roce přistoupilo z důvodu zvyšování nákladů ke zvýšení nájmů v městských bytech
podle § 696, odst. 2 - 5 novely občanského zákoníku (zákon 40/64 Sb.).
Nájemné v místě a čase obvyklé mimo jiné určuje cenová
mapa nájemného, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR) - mapa nájemného. V Dačicích je stanovena výše
nájemného podle posudku znalce v rozmezí 57,0 – 65,6 Kč/m2/
měsíc.
Rada města v Dačicích projednala dne 4. 9. 2013 návrh na postupné zvyšování dříve regulovaného nájemného v DPS, a to
s možností vlastní volby:

• o 6,- Kč/m2 tedy na 36,- Kč/m2 podlahové plochy bytu za podmínky sjednání sociálních služeb (běžný úklid a údržba domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla)
• o 11,- Kč/m2 tedy na 50,- Kč/m2 podlahové plochy bytu bez
podmínky sjednání sociálních služeb (běžný úklid a údržba
domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní a žehlení prádla)
s účinností od 1. 1. 2014. Cílem je udržet objekt (DPS) po dobu
50 let za účelem bydlení seniorů (resp. tělesně postižených
osob).
Nájemci bytů v Domě s pečovatelskou službou s dříve regulovaným nájemným budou kontaktováni v průběhu měsíce října
2013 Městským úřadem, odborem správy budov Dačice.
Martina Bénová,
vedoucí odboru správy budov

NABÍDKA PRONÁJMU STARTOVACÍHO BYTU
V souladu se Směrnicí rady města č. 3/2013 zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu startovacího
bytu č. 7, ul. Bratrská, č. p. 175 Dačice I.
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 1+0, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 9. 10. 2013 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost
Pokoj 1
Předsíň
Koupelna

m2
21,10
5,80
3,40

Místnost
WC
Lodžie
Sklep
CELKEM

m2
1,30
2,50
1,60
35,70

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. 11. 2013 - do 31. 1. 2014, s možností prodloužení. Celková
doba nájmu může činit nejvýše 3 roky.
Zájemci o pronájem startovacího bytu musí splňovat
následující kritéria a podmínky:
• žádost mohou podat manželé nebo občané, kteří spolu sdílí společnou domácnost, jsou-li způsobilý 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

TAOISTICKÉ TAI CHI™

Cvičení tai chi pro začátečníky každou neděli 17:00 - 18:30 h
tělocvična ZŠ Boženy Němcové D A Č I C E

začínáme 6. 10. 2013
Staré čínské cvičení pro zdraví těla a mysli, vhodné pro
každého, včetně seniorů , první navštívená hodina zdarma, stačí pohodlné oblečení a obuv - www.taoist.cz

internetových stránkách města www.dacice.cz.
Kritéria výběru:
věk žadatelů, zaměstnání, počet dětí, stavební spoření,
trvalý pobyt
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 11. 2013 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 7
v bytovém domě čp. 175/I, ul. Bratrská v Dačicích“ 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:
14. 10. 2013 do 13:00 hodin
(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 kauci ve výši 1 měsíčního nájmu tj. 2.330,- Kč,
doloží, že má uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, od
jejího uzavření ke dni uzavření nájemní smlouvy uplynulo
již minimálně ½ 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,
nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení
nájmu radou města nájemní smlouva bude uzavřena s dalším
v pořadí.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

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
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Blíží se konec další etapy výměny ŘP
Dnem 31. 12. 2013 končí etapa výměny ŘP, které byly vydány v období od
1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. V současné době je těchto ŘP k výměně 618
ks .
Pravidla pro výměnu jsou stejná jako
Držitelé ŘP, kteří nestihnout tuto výměnu, je nutné upozornit, že svým jednáním u předešlé etapy. Žadatel o výměnu si vyporušují zákon 361/2000 Sb., o provozu plní žádost o vydání nového ŘP a spolu
na pozemních komunikacích § 134 od- s 1 aktuální fotografií standardního rozměru (35 x 45 mm), platným občanským
stavec 1 písm. b).
Výše uvedený ŘP bude v roce 2014 ne- průkazem a řidičským průkazem se dostaplatný a není možné se jím prokazovat ví na pracoviště evidence řidičů v úřední
při silničních kontrolách na pozemních dny Po a St v době 08:00 – 17:00 h a v Pá
komunikacích. Jedná se o přestupek, kte- v době 08:00 – 14:00 h.
Na úřední dny je možno se objednat
rý může být postihován PČR blokovou
na www.dacice.cz - Úřad on-line - Objedpokutou na místě až do výše 2000 Kč.
Kdo nemá zájem jej nadále vlastnit návky na odboru dopravy - Objednávka
nebo vyměnit za nový, má možnost jej k obsloužení na odboru dopravy nebo se
podle § 94 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. lze po předchozí domluvě objednat na
o provozu na pozemních komunikacích Út a Čt. Tímto Vás žádáme, abyste využili
bezplatně vrátit na pracoviště Evidence těchto možností objednání a tím zkrátili
Váš čas strávený na úřadě.
řidičů v Dačicích.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme
K vrácení starého ŘP je nutné vyplnit formulář „Oznámení o vzdání se ŘO“ na telefonním čísle 384 401 259.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
a společně se starým ŘP osobně odevzdat na výše uvedeném pracovišti odLucie Šindelářová,
boru dopravy.
odbor dopravy MěÚ Dačice

Agenda místních poplatků
od 1. 11. 2013 na novém místě!
Místní poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů, vstupného
a vše, co se týká výherních hracích
přístrojů, bude možné vyřídit od
1. listopadu 2013 jen v kanceláři živnostenského úřadu, na Palackého
nám. 2, číslo dveří 145.
Při zaevidování poplatníka nebo změně v platbě bude možné uhradit poplatek
též v hotovosti přímo na živnostenském
odboru. Platby budou přijímány nadále
v hotovosti na pokladně MěÚ ve 2. patře
v Krajířově ul. č. 27. Možnost zaplatit kartou zůstává jen na pokladně MěÚ Dačice.
K přestěhování celé agendy dojde
v poslední dekádě měsíce října.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí OFI

PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT
v Českých Budějovicích, při rychlém
jednání možná sleva
Tel: 721 857 664, 723 779 611

Městská policie informuje
Co řešila městská policie v srpnu 2013:
• 124x řešen přestupek
• 10x doručení písemností
• 1x řešena krádež v supermarketu - 1x
správní řízení
• 3x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov) - provedena
kontrola objektů
• 1x zjištěna závada na pozemní komunikaci – vylomený obrubník ve vjezdu
na autobusové nádraží - nahlášeno na
MěÚ
• 1x přívalový déšť - řízení dopravy
• 1x zjištěno porouchané vozidlo ve směru na Telč - při opravě řízení dopravy
• 1x nahlášena ztráta internetového vysílače - provedeno šetření, nalezeno,
vráceno majiteli
• 1x oznámení na spícího muže v ul. Pantočkova - po probuzení provedena dechová zkouška 2,33 ‰, odešel domů
po svých
• 1x řízení dopravy na Palackého náměstí při poruše kamionu
• 1x předvedena osoba na služebnu provedena dechová zkouška 0,85 ‰,
sepsán úřední záznam
• 1x stížnost na parkování kamionu na
křižovatce a nepořádek po řidičích nepořádek uklizen řidičem, zvýšená
kontrola v nočních hodinách
• 1x ve večerních hodinách přijato ozná-
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mení na poruchu městského rozhlasu
v ul. Jiráskova - oznámeno na TS
1x poškození cizího majetku - oznámeno
1x spolupráce s odborem životního
prostředí - provedeno šetření ohledně
skládky v Bílkově
4x odchycen pes - 3x vrácen majiteli,
1x odchyt v Ostojkovicích – převoz do
útulku v Polné
2x nález - 1x platební karta – vráceno
majiteli, 1x modem na internet – předáno na MěÚ
4x spolupráce s PČR - oznámeno na MP
rušení nočního klidu – předáno PČR, na
žádost PČR kontrola lešení u MěÚ – pohyb osoby, na PČR předána stížnost na
domácí násilí, informace na PČR o skupince lidí, kteří v ul. Jiráskova obcházeli
zaparkované auta
1x spolupráce s RZS - přivoláni ke zraněnému muži na vlakové nádraží –
muž po ošetření odjel taxíkem domů
2x spolupráce s HZS - řízení dopravy
v ul. Bratrská při likvidaci sršňů, řízení
dopravy při likvidaci spadlého stromu
v ul. Družstevní
3x zabezpečování veřejného pořádku
při konání akcí - Řežba + hlídání prostoru v nočních hodinách, Kovářské dny +
hlídání prostoru v nočních hodinách,

Loučení s prázdninami
• 3x měření rychlosti – 6. 8. – Velký Pěčín, Tř. 9 května, 7. 8. – ul. Hradecká, Tř.
9 května, 27. 8. – Velký Pěčín, ul. Berky
z Dubé
• 7x předán přestupek ke správnímu řízení
• 6x kontrola místních částí
Více informací o činnosti na internetových stránkách města v odkazu městská
policie.
Stanislav Zelenka,
vrchní strážník MP Dačice

MĚSTO DAČICE
Nabízí pronájem nebytových prostor

místnost č. 128
o ploše 16,43 m2,
včetně společně užívané chodby, kuchyňky, schodiště, a sociálního zařízení
v Obchodním centru
Antonínská čp. 15/II v Dačicích
(místnost č. 128 je vhodná pro masáže,
pedikúru, kadeřnictví, atd.)
Informace podají pracovníci odboru
správy budov MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, v kancelářích č. 108, 109, nebo
na tel. č. 384 401 234, 384 401 235.

www.dacice.cz

Občanská poradna Jihlava informuje
o otevření kontaktního místa NOVĚ v Dačicích
Na základě vzájemné dohody a za podpory Města Dačice otevíráme
nové kontaktní místo Občanské poradny Jihlava, které bude fungovat od
3. 10. 2013 v prostoru Klubu seniorů v Domě s pečovatelskou službou Dačice. Zájemcům z řad občanů se bude věnovat vyškolený odborný poradce
v poradenské době každý pracovní čtvrtek od 9:00 do 13:00 h.
Zájemcům o službu se krátce předsta- ho poměru…), a další.
víme:
3. Každý zájemce o službu má právo
1. Občanská poradna Jihlava (OP Jih- vystupovat v poradně anonymně.
lava) poskytuje bezplatně rady, informa4. Nejsme advokátní kancelář, krizoce, asistenci a aktivní pomoc všem lidem, vé centrum, kontrolní orgán, kopírokteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo vací centrum, nejsme daňoví poradci,
jim taková situace hrozí.
psychologické centrum.
Pomáháme hledat řešení, informu5. Neprovádíme: výpočty daní, pojeme je o jejich právech, povinnostech platků, důchodů, pojištění, dávek státní
a dostupných službách. Spolupracujeme sociální podpory a hmotné nouze, úroků
s právníkem a odbornými konzultanty.
apod. Nesepisujeme písemnosti (ale poJsme nezávislým místem bezplatné, máháme klientům poskytnutím vzoru,
diskrétní a nestranné pomoci.
vysvětlením, provázíme klienta v průbě2. Poradenství poskytujeme zejmé- hu jejich tvorby). Nepřepisujeme texty.
na v těchto oblastech:
Neradíme v komerčních záležitostech.
- dluhové poradenství (práva a povin- Nezastupujeme u soudu, nedoporučunosti dlužníků, věřitelů, ručitelů, exekuce, jeme konkrétní právníky. Nepůjčujeme
finanční prostředky, nezajišťujeme ošainsolvence),
- rodinné a mezilidské vztahy (např. cení a náhradní ubytování, tlumočníky
rozvody, výživné, úprava práv a povin- do cizích jazyků…
6. Více informací naleznete a v příností k dětem),
- majetkoprávní vztahy (např. společné padě jakékoli nejasnosti se můžete
jmění manželů, darovací smlouva, dědě- informovat na :
- www.obcanskaporadna.cz
ní,…),
- e-mail: opj@volny.cz
- ochrana spotřebitele (např. reklamace, předváděcí akce…), sociální dávky,
- tel.: 567 330 164, mobil: 739 178 390
sousedské spory,
- při osobní návštěvě OP Jihlava, nebo
- pracovně – právní vztahy (např. vznik kontaktního místa Dačice, kde se na Vás
pracovního poměru, rozvázání pracovní- těšíme.

Město Dačice
a Československá
obec legionářská

Vás zvou na odhalení pamětní desky
na rodném domě

generálmajora in memoriam
Františka Skokana
5. 10. 2013 Dolní Němčice
Program:
09:30 – 09:55 h: Shromáždění účastníků před Památníkem padlých z 1. sv.
války
10:00 – 11:30 h: Slovo o životním
příběhu Fr. Skokana a jeho rodiny,
vystoupení pěveckého sboru Kvítek
a Městského dechového orchestru ZUŠ
Dačice, proslov zástupce Československé obce legionářské a starosty města
Dačice, položení věnců a květin, odhalení pamětní desky
11:30 – 12:00 h: Výstava fotografií,
věnovaná životním osudům Františka
Skokana ve stanovém přístřešku na návsi

DY-THA rail přinesl Kovářské dny
Oslavou kovářského řemesla byla týdenní akce Kovářské dny na železnici realizovaná poslední prázdninový týden
v rámci přeshraničního projektu DY-THA rail. Jen co prostor Kancnýřova sadu opustili řezbáři, nastěhovaly se pod lipky
kovářské výhně a kovadliny.

S končícími prázdninami a z počátku
nevlídným počasím sice ubylo návštěvníků, přesto práci sedmi mistrů kovářů
a mladých tovaryšů sledovaly denně desítky přihlížejících. Radost měly zejména
děti. Na památku si odnášely malé podkovičky pro štěstí, které vznikaly přímo
před jejich očima.
Ojedinělou součástí akce bylo podko-

vání koní. Během dvou dnů, kdy se koně
kovaly, se sešlo nejvíc diváků - od předškoláků, kteří něco takového viděli poprvé v životě po seniory, kteří zavzpomínali
na časy, kdy kovárna patřila k životu každé vesnice.
Při slavnostním zakončení předali kováři městu dva krásné originální stojany
na kola. Tento výsledek koresponduje se
zaměřením celého projektu DY-THA rail,
jehož cílem je podpora využití železniční
tratě pro potřeby cestovního ruchu, což
v sobě zahrnuje mj. i podporu cyktoturistiky. Další drobné kované předměty jsou
k vidění ve vitríně umístěné v průchodu

mezi radnicí a budovou katastrálního
úřadu.
Velké poděkování patří panu Josefu
Doležalovi, který si vzal na starost profesní stránku celé akce a Střednímu odbornému učilišti zemědělskému a služeb
Dačice, které kovářům poskytlo vybavení
dílen.
Také tento projekt realizovalo město Dačice z finančních zdrojů získaných
z operačního programu Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika,
v tomto konkrétním případě je návratnost vynaložených prostředků až 90 %.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC
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Buďte pozorní

Vzdělávání pěstounů

Myšleni jsou tím především rodiče. Buďte pozornými vůči svým nezletilým
dětem. Neznamená to být pozornými jen k výchově svých dětí, k jejich přáním,
ale zároveň je nutné být pozornými vůči změnám v jejich chování, oblékání,
poslouchání hudby či změnám kamarádů.
Dnešní doba je ve- či za ní. Je to celá řada věcí, na které by se
lice
hektická,
cha- měl každý rodič pečlivě soustředit a neotická a náročná na nechat být bez pozornosti, tedy jakékoliv
každého jedince, ať změny v chování nezletilých dětí.
se jedná o dospělého,
Drogový životní styl je zpočátku pro
nebo nezletilé dítě. každého asi poměrně dost výhodný,
Do popředí se tvrdě dere tlak na indi- jsou to nová dobrodružství, nevázaný
vidualismus, na schopnosti, možnosti způsob života, plno nových kamarádů
každého jedince, na úspěch, peníze, a nelze opomenout i mnoho pěkných
kariéru. Ne všichni jsme přizpůsobeni vnitřních zážitků, tedy zpočátku. Ale to
tlaku moderní doby odolat, vydržet ho je asi tak vše, co dál, když se závislost roa být těmi „úspěšnými“.
zjede jak peloton jezdců, jež spolu souMůže se stát a stává se, že se mládež či visí? Ztráta normálního způsobu života,
nezletilé děti s těmito požadavky dneška závod o sehnání peněz, drogy, ztráta
těžce vypořádávají, nebo se nedokážou školy, zaměstnání, jen samé problémy
vypořádat a hledají náhradu, která vše a trable. Nekončící boj o život s drogou
změní, zmírní ten tlak a uvolní jejich či bez ní???
mysl. Je to však náhrada jen pomyslná,
Zkuste se na chvíli zamyslet, zda to
protože pokud jejich okolí nebude právě není právě to Vaše dítě, které se v posledtím pozorným okolím, tak se může ten je- ní době hrozně změnilo, které nechodí
jich nový „smysl života“ změnit v boj se po nocích domů, vypadá utahaně, vyzávislostí a nekonečností jejich snah to čerpaně nebo naopak je nabuzené,
změnit.
nejí, hubne a není s ním možné navázat
Tou náhradou jsou myšleny návykové normální řeč, promluvit si. Zkuste se zalátky, ať v podobě alkoholu, cigaret či těch stavit a upnout oči, uši a všechny své
mnohem horších – drog. Existuje mnoho smysly směrem k Vašemu dítěti. Zeptejte
způsobů, jak prožít svůj život, v čem najít se, kde se Vaše dítě schází se svými
jeho smysl a k čemu se směřovat. Toto kamarády, zda to náhodou není autohledání smyslu je jedním z největších busové nádraží, které tak silně přitahuje
a nejdůležitějších cílů každé lidské bytos- tento typ lidí směřujících k „drogám“
ti. Jaký cíl si však člověk v životě určí, tak a zda tam to Vaše dítě obdivně nevzhlíží
ke starším a zkušenějším kamarádům,
to je záležitostí každého individua.
A ať se nám to líbí či nelíbí, tak „braní kteří tak „úspěšně“ projíždí svou drogodrog“ je jedním ze životních stylů někte- vou kariérou.
Zájem od Vás rodičů, Vaše pozornost,
rých dnešních mladých lidí, a to i nezletilých dětí. Tento problém se může dot- citlivost, je prvním a nejdůležitějším
knout každé rodiny a vůbec nezáleží na bodem, jak lze zjistit, že se něco v chotom, zda je to rodina úplná či neúplná, vání Vašeho dítěte změnilo, a proto
zda mají rodiče vysokoškolské nebo „jen“ neváhejte a hlavně se nestyďte si o tom
základní vzdělání. Najít důvody, které s nějakým odborníkem promluvit, zeptat
k drogám děti přivedou, není vůbec snad- se a pokusit se problém řešit co nejdříve.
né. Může to být nezájem rodičů, nebo U drog a nezletilých dětí je právě
naopak příliš mnoho kontroly a pevného nejdůležitější ten první krok, zachytit ty
režimu nebo jen osobní zájem dítěte změny a něco s tím začít dělat. Je celá
být tím odlišným od těch druhých. A jak řada možností, kam jít. Ať je to učitel ve
je vlastně možné, že někdo se závislým škole, kurátor pro mládež, protidrogová
stane hned po několika zkušenostech poradna, K-centrum v Jihlavě nebo něs drogou a ten druhý nikoliv? Též nelze kdo jiný, ale důležité je na nic nečekat
najít odpověď. A není to ani cílem tohoto a problém řešit od počátku. Většinou je
to opravdu běh na dlouhou trať.
článku.
Pokuste se jako rodiče pochopit proCílem je spíše pokusit se v rodičích
vyvolat zájem, pozornost, aby nepřehlíže- blém tohoto fenoménu dnešní doby,
li své nezletilé děti, aby se zajímali o jejich zkuste si o drogách něco přečíst, zajímat
problémy, přání, touhy, změny, aby věděli se o ně, jsou a budou součástí života
o jejich způsobu prožívání volného času, mnoha z nás.
aby znali jejich kamarády, místo, kde se
Mgr. Dagmar Čermáková
scházejí, co tam dělají, zda chodí do školy
Kurátorka pro mládež, MěÚ Dačice

Pěstounská péče je státem garantovaná forma náhradní rodinné péče, která zajišťuje dostatečné
hmotné zabezpečení dítěte a přiměřenou odměnu těm, kteří se ho ujali.
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Pěstoun má právo zastupovat dítě
a spravovat jeho záležitosti jen v běžných
věcech. K výkonu mimořádných záležitostí (např. souhlas s operací) musí požádat o souhlas zákonného zástupce dítěte,
případně soud. Pěstounská péče vzniká
rozhodnutím soudu a zaniká zletilostí dítěte, ze závažných důvodů rozhodnutím
soudu.
Do pěstounské péče jsou svěřovány
děti, které mají rodinu, ale nemohou
v ní z různých důvodů žít. Jedná se o tzv.
sociálně osiřelé děti, které mají matku
a otce nebo alespoň jednoho z nich, ale ti
se o ně nemohou, nechtějí nebo neumějí
starat.
Právní úpravu pěstounské péče lze
nalézt v Zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině
a dále v Zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálněprávní ochraně dětí. Novela zákona
o sociálněprávní ochraně dětí, která
vstoupila v platnost dne 1. 1. 2013 vnesla do pěstounské péče mnoho novinek.
Jednou z nich je právě povinnost pěstounů vzdělávat se. Tato povinnost vedle
dalších práv a povinností je zakotvena
v takzvané Dohodě o výkonu pěstounské
péče, která je ve většině případů uzavírána mezi pěstouny a obecním úřadem
obce s rozšířenou působností, v jehož
obvodu má pěstoun trvalý pobyt.
Konkrétně je povinnost zvyšovat si
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy
a péče o dítě obsažena v § 47f novely.
Rozsah vzdělávání je stanoven na 24 hodin ročně.
Důvodem pro zakotvení povinného
vzdělávání pěstounů přímo do zákona
je fakt, že pěstounská péče je velmi zodpovědnou formou výchovy a nesprávná péče o dítě může mít nedozírný vliv
na celý jeho další život. Děti svěřované
do pěstounské péče jsou velmi často
dětmi deprivovanými a frustrovanými,
často dětmi s výchovnými problémy.
Společnosti nabízející vzdělávací kurzy
pro pěstouny připravují výuková témata
zaměřená právě na tyto problémy. Výuku zajišťují vysoce kvalifikovaní lektoři
z oblasti dětské psychologie a psychiatrie, pediatrie či z oblasti právní. Odborníci
většinou volí formu výuky, která umožňuje aktivní účast pěstounů, nikoliv jen
poslech přednášky. Pěstouni mohou diskutovat mezi sebou navzájem a předávat
si vlastní zkušenosti. Účast pěstounů na
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vzdělávacích kurzech je plně hrazena ze
státního příspěvku na výkon pěstounské
péče. Pro pěstouny, kteří mají Dohodu
o výkonu pěstounské péče uzavřenou
s orgánem sociálně-právní ochrany dětí
Městského úřadu v Dačicích, zajišťuje
povinné vzdělávání Vzdělávací středisko
ANDRA se sídlem ve Vimperku. Výuka
se koná v zasedací místnosti městského
úřadu a probíhá ve třech osmihodinových blocích vždy průměrně pro deset
osob. Pěstouni se mohou rovněž zúčastnit seminářů, které si sami vybrali u jiných
vzdělávacích agentur.
Zpětná vazba vypovídá o tom, že většina pěstounů je s náplní výuky spokojena.
Domnívají se, že jim informace získané
prostřednictvím lektorů budou přínosné a užitečné při výchově jim svěřených
dětí. Oproti tomu se naleznou i tací, kteří
považují čas strávený na školení za čas
ztracený. Je to věc názoru každého jednotlivce. Výchova dětí je náročnou životní disciplínou, jejímž cílem je postavit do
života člověka samostatného a soběstačného s pozitivním morálním profilem.
Osobně se domnívám, že na cestě k tomuto cíly je získávání nových vědomostí,
zkušeností a praktických rad velmi důležité. Rozhodně nejsou nikdy zbytečné
a nikdo z nás neví, kdy je může potřebovat.
Bc. Blanka Sedláčková Vinklerová,
sociální pracovnice MěÚ Dačice

MeDiLa na Dnech zdraví
Přijďte si ve čt 10. 10. ověřit svůj
zdravotní stav na Veletrh zdraví. Využijte možnosti odběru krve na řadu
laboratorních vyšetření za akční ceny
a možnost konzultace s lékařem
Parametr
Balíček klíště
Balíček životní styl
Balíček pro muže
Balíček pro ženy
Balíček menopauza
Balíček tuky
Balíček štítná žláza
Krevní cukr z prstu
Těhotenský test
Funkce štítné žlázy
Cholesterol
PSA (prostata)
Krevní obraz, železo
Odběr a separace

Stálá
cena

Akční
cena

1 500 Kč

950 Kč

124/328 Kč 80/250 Kč
429 Kč
1340 Kč
623 Kč
159 Kč
764 Kč
15 Kč
182 Kč
500 Kč
23 Kč
500 Kč
83 Kč
25 Kč

300 Kč
800 Kč
400 Kč
100 Kč
550 Kč
10 Kč
100 Kč
250 Kč
20 Kč
250 Kč
70 Kč
0 Kč

Více info na www.medila.cz nebo v laboratoři MediLa v nemocnici Dačice na
dni otevřených dveří 9. 10. od 12:00 h.
MUDr. J. Doležalová a tým MeDiLa

.A.S.A. Dačice
služby pro budoucnost
V novém čísle Dačického zpravodaje bychom Vám rádi představili činnosti
a služby společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o., která ve městě zajišťuje kompletní
služby v oblasti odpadového hospodářství.
Z výběrového řízení na strategického
jem použitého
partnera pro rozvoj systému nakládání
oblečení přispís odpady, které bylo vypsáno na sklonvá na charitativku roku 1994 a ukončeno v březnu 1995,
ní účely.
byla ze čtyř uchazečů společnost .A.S.A.
Sběrný dvůr
zvolena jako nejvhodnější partner pro
– to pravé mísměsto. V současné době má .A.S.A. Dato pro Váš odčice široký okruh zákazníků, kterým popad
skytuje služby v oblasti nakládání s odLidé často nepady. Jedná se především o sběr, svoz
mají dostatek ina odstranění všech druhů odpadů, svoz
formací o možseparovaného odpadu, nebezpečného
nostech odkláodpadu a pronájem všech typů kontejdání
odpadu,
nerů.
proto jsme se rozhodli znovu informovat
Provozuje sběrné dvory v Dačicích, Tel- o funkci sběrného dvora v Dačicích. Ve
či, Třešti, Jemnici, Ledči nad Sázavou, Du- sběrném dvoře mohou obyvatelé města
šejově a skládku komunálního odpadu v provozní době po předložení průkazu
Borek. K zákazníkům této firmy patří více totožnosti bezplatně odpady odkládat.
než 100 měst a obcí, např. Dačice, Třešť, Podmínkou je trvalé bydliště v Dačicích
Jemnice, Batelov, Ledeč nad Sázavou, ale a místních částech. Ve sběrném dvoře lze
také zákazníci v Jindřichově Hradci, Jihla- odložit objemný odpad (nábytek, kobervě a Moravských Budějovicích.
ce, zařízení domácnosti), kovový odpad,
Novinky ve službách
dřevěný odpad (desky, dřevotříska), biV letošním roce byly ve spolupráci ologicky rozložitelný odpad (tráva, listí,
s městem nabídnuty nové služby – sběr plevel, spadané ovoce), tříděný odpad
bioodpadu a sběr použitého textilu. (papír, sklo, plasty, tetra-packy), pneuObě služby byly zavedeny s ohledem na matiky bez disků z osobních aut, textilní
možnost dalšího materiálového využití materiál (staré oblečení, neznečištěné
obou komodit. Bioodpad putuje do kom- hadry), zářivky, části elektropřístrojů, nápostárny, kde je dále využíván jako zdroj doby od barev a laků, rozpouštědla, ředihumusové látky vhodné k náhradě prů- dla, oleje (motorové, převodové, mazací
myslových hnojiv. Kompost je možno vy- a jimi znečištěné obaly), olověné akumuužívat pro zemědělskou činnost, tvorbu látory, chladničky a mnoho dalších.
a údržbu veřejné zeleně atd. Po několika
Provozní doba sběrného dvora
měsících od zavedení svozu bioodpadu
Adresa: U Stadionu 50/V, Dačice
je třeba konstatovat, že kvalita tohoto
Letní provozní doba: (březen – říjen)
materiálu je nad očekávání dobrá a sysPO – PÁ: 10:00 h – 18:00 h
tém sběru bude nadále rozšiřován.
SO: 08:00 h – 16:00 h
Co se použitého textilu týče, jeho
Zimní provoz. doba: (listopad – únor)
sběr přispívá ke snížení množství nePO – PÁ: 08:00 h – 16:00 h
tříděného komunálního odpadu. DalSO: 08:00 h – 16:00 h
ším velkým kladem je spolupráce
Kontakt: +420 384 420 001
s charitativními organizacemi, kdy společnost .A.S.A. z peněz získaných prodeRadim Kolář, jednatel společnosti

Vodáci pod hlavičkou vodních skautů po několika letech
přijímají nové mladší členy z řad dětí základních škol
Vzhledem k činnosti je minimální věk pro nové členy od třetí třídy ZŠ včetně.
Schůzky budou probíhat (s ohledem na pracovní vytížení vedoucích) 3x měsíčně.
V období podzim až jaro bude činnost zaměřena na volnočasové aktivity v klubovně
a i mimo klubovnu, v létě za příznivého počasí i jízda na kanoích.
Roční členský poplatek: 1 500 Kč.
Sraz zájemců: 7. 10. 2013 v 17:00 h u klubovny (vedle fotbalového stadionu pod
Zemědělskou školou). Další informace na tel.: 724 064 500.
Za Junák – přístav Dačice: Luboš Skoumal, organizační zpravodaj
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PŘEDPRODEJ LÍSTKŮ
na Benefiční koncert pro Nadační fond dětské onkologie
Krtek a na Galavečer k výročí města
na Infocentru Dačice, tel: 384 401 265

KOUPÍM
pole, lesy, pastviny

Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel: 602 445 344
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Vedení Nemocnice Dačice, a.s. informuje :
V minulých měsících letošního roku jsme v nemocnici opět pokračovali v rozvoji a postupných opravách a úpravách.
V areálu bylo instalováno nové venkovní osvětlení, které ocení hlavně naši zaměstnanci v nadcházejících zimních měsících. Lampy jsou umístěny podél komunikací a působí velice pěkně.
Venkovní práce byly provedeny také
kolem budovy nové ambulantní rehabilitace, když jsme zjistili průsak vody do
sklepních prostor budovy. Stěny budovy
byly zaizolovány a přebytečná voda byla
odvedena drenážním potrubím do kanalizace. Povrch komunikací byl upraven
a zpevněn.
V hlavní budově nemocnice jsme instalovali jídelní výtah pro zajištění přepravy
stravy do obou pater lůžkového oddělení. Náklady na výtah jsou součástí investiční dotace od Jihočeského kraje, která
v roce 2013 činí celkem 5.600 000 Kč. Bez
finanční podpory Jihočeského kraje bychom nebyli schopni zajistit kontinuální
rozvoj naší nemocnice. Již čtvrtým rokem
intenzivně spolu s našimi zaměstnanci
vylepšujeme jak budovy s areálem nemocnice, tak i sortiment poskytovaných
zdravotních služeb.
Lůžkovou péči jsme posílili o rehabilitační péči dle zdravotního stavu pacienta. Rehabilitační lékař oddělení po
vyšetření rozhodne o rozsahu a druhu
rehabilitační péče, kterou pak poskytují
zkušené rehabilitační pracovnice. Paci-

14

enti mají k dispozici 4 motodlahy k pasivnímu cvičení dolních končetin, využívají
v rámci lůžkové péče i procedury nového
rehabilitačního pavilonu. Lékař rozhodne
o rozsahu elektroléčby, vodoléčby či individuálního cvičení s fyzioterapeutem.
Posílení rehabilitační péče na lůžkovém
oddělení má pozitivní efekt hlavně pro
naše pacienty.
Jen pojištěncům Oborové zdravotní
pojišťovny tuto lůžkovou péči poskytovat nemůžeme, OZP není ochotna v našem zařízení svým pojištěncům lůžkovou
péči zajistit.
Rádi bychom vás informovali o rozšíření ordinačních hodin fyzioterapie každé
úterý a čtvrtek do 17:00 h, vodoléčby
s elektroléčbou ve stejné dny do 18:00
h. Objednání zajistí paní Stehlíková na telefonním čísle 384 358 285.
Zájem o poskytování procedur v odpoledních hodinách ze strany pacientů trvá
a dá se ještě očekávat, že vzroste se změnou počasí v podzimním čase. Možnost
nákupu dárkových poukazů na klasické
masáže, havajskou masáž či na masáž lávovými kameny nebo na jiné procedury

využívá řada z občanů Dačic a okolí. Zájem nás těší, a proto v předvánoční čas
ještě plánujeme další rozšíření sortimentu nabídky procedur.
O letošních novinkách budeme také informovat naše návštěvníky dne
11. 10. 2013 od 13:00 h, kdy pořádáme již 4. ročník Dne otevřených dveří
v Nemocnici Dačice, a.s.
Komentované prohlídky budou vycházet ve 13:00 h, ve 14:00 h a v 15:00
h od ředitelství nemocnice. Pracovníci
Nemocnice Dačice, a.s. se také účastní
v letošním roce Dnů zdraví v Dačicích,
budou zde prezentovat činnost na rehabilitačním pracovišti.
Od září jsme zahájili spolupráci s Nemocnicí České Budějovice, a.s., a to především s Doc. MUDr. Petrem Petrem
a MUDr. Miroslavem Vernerem na rozvoji
vodoléčebné rehabilitační péče. Zveme
vás na jejich přednášku o možnostech
využití potenciálu jihočeské přírody na
Dny zdraví v Dačicích 10. 10. 2013 od
14.00 hodin .
MUDr. M. Člupková, předseda
představenstva Nemocnice Dačice, a.s.

www.dacice.cz

Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
K 31. 12. 2012 měly Dačice 7.688 obyvatel. V samotném městě bez místních částí pak bylo evidováno 5.945 lidí. Čísla
o počtu občanů toho kterého místa umožňují získat poměrně dobrou představu o tom, jak silné postavení ve svém okolí
a regionu si města získala a jak vhodným a dobrým místem k bydlení se stala pro své občany. Následující údaje jsou vybrány z knihy Dějiny Dačic, ve které její autoři nezapomněli ani na tyto zajímavé informace.
Díl IX. – vývoj počtu obyvatel města
v průběhu staletí
17. století: Podle údajů městské domovní knihy bylo v r. 1626 v Dačicích zapsáno celkem 174 domácností. Mezi měšťany a řemeslníky bydleli ve městě také
příslušníci nižší šlechty. Měšťané byli uváděni většinou již s příjmením, mnozí řemeslníci měli za svým jménem jen označení
svého řemesla, které se později často stávalo příjmením. Dačice byly v této době
zcela české, pokud se zde vyskytovalo
několik německých jmen, byla již v počeštěné podobě. V období třicetileté války utrpěly Dačice velké materiální ztráty,
což se podepsalo i na počtu obyvatel
a domů, kterých je v r. 1648 uváděno 145
obydlených a 31 pustých. Následujících
přibližně 100 let město sužovaly požáry,
v okolí byla často neúroda spojená s bí- kou práci.
Od 60. let zažívaly Dačice poměrně
dou a hladem, v roce 1680 zažily navíc
Dačice zůstaly i v období 2. pol. 19. st. prudký rozvoj průmyslových podniků
Dačice velkou morovou epidemii. O vel- městem drobných živnostníků, řemeslní- a s ním spojené výstavby bytových a rokém nárůstu obyvatel v té době nelze ků a majitelů polností bez velkého rozvo- dinných domů. V roce 1963 začala stavuvažovat. Přesto bylo jasné, že Dačice je průmyslu. Záznam z r. 1857 hovoří cel- ba panelových domů v Jiráskově ulici,
jsou silné město s dobrou městskou sprá- kem o 365 domech a 2.249 obyvatelích 70. léta byla dobou budování rodinných
vou a s velkým potenciálem zejména ře- převážně katolického vyznání a české domů na Červeném vrchu a v lokalitě
mesel.
národnosti. Ačkoliv město žilo na sklon- Za Lávkami, do Dačic přicházeli za prací
18. století: V r. 1794 uvádí záznamy ku století páry bohatým společenským a bydlením lidé z blízkého okolí i vzdálev domovní knize, že město má 258 domů, a kulturním životem, vznikalo množství nějších míst.
336 rodin a 1.575 obyvatel.
spolků a lidé byli velice aktivní, jejich poTakže několik údajů o počtu obyvatel
na závěr: 1970 – 4.505 obyvatel, 1980 –
19. století: V r. 1843 měly Dačice, kte- čet rostl jen pomalu.
ré se dělily na vnitřní město a Hradecké,
20. století: V r. 1900 měly Dačice 2.796 5.897 lidí žilo přímo v Dačicích (s místními
Antonínské a Stráňské předměstí, 2.090 obyvatel, v roce 1910 to bylo 2.850 lidí, částmi to bylo celkem 7.443), 1991 – 6.343
obyvatel, z toho 994 mužů a 1.096 žen, o deset let později je jich uváděno 2.674, Dačice (s místními částmi 7.998), 1994 –
počítaje v to i osadu Bedřichov. Obyva- v roce 1930 hovoří evidence o 2.574 li- 6.328 Dačice (s místními částmi 8.054),
telé bydleli ve 370 domech a tvořili 500 dech a v roce 1940 o 3.200. Rok 1950 2000 – 6.224 (s místními částmi 7.961),
domácností. Z nich se živilo 132 země- končí záznamem 3.001 a rok 1960 číslem 2005 – 6.130 (s místními částmi 7.905)
dělstvím, 131 živnostmi, 64 oběma uve- 3.354 občanů. O rok později proběhlo a rok 2010 – 5.966 (s místními částmi
denými možnostmi, 22 různými ručními sčítání lidu, které skončilo s výsledkem 7.737).
pracemi a 151 bylo odkázáno na nádenic- 3.479 obyvatel, 696 domů a 1.025 bytů.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Soutěžíme o nejhezčí fotografii Dačic v barvách podzimu
Podzim a s ním spojené babí léto považují mnozí za nejhezčí období. Poslední
měsíce roku bývají plné barev a krásně se
vyjímají na fotkách. Příroda nabízí nepřeberné barevné kombinace, sluneční paprsky mají zvláštní měkký odstín. Místa,

která každodenně míjíme, získávají díky
ranním mlhám a večernímu stmívání jedinečnou atmosféru. To je ten pravý čas
vzít foťák a vydat se ulovit zajímavé a nevšední záběry.
Vaše snímky můžete zasílat do fotogra-

fické soutěže do 30. listopadu. O vítězích
rozhodne jak laická tak odborná porota.
Pravidla soutěže najdete v minulém vydání zpravodaje nebo na www.dacice.cz.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí OKC
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Osobní asistence nabízí
své služby seniorům
Osobní asistence mohou nově využít i senioři v Dačicích a spádových obcích.
Osobní asistence Dačice je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vysokého
věku, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Je tedy nově dostupná i pro
starší osoby z Dačic a ze spádových obcí.
„Snažíme se umožnit našim klientům, důstojnost našich klientů, přistupujeme
aby se v co největší možné míře mohli k nim individuálně a respektujeme jezapojit do běžného života,“ říká Pavlí- jich rozhodnutí. Cílem není, aby se lidé
na Bačovská, vedoucí osobní asistence. stali na naší službě závislí, ale abychom
„Nejdříve jsme službu poskytovali spíše jim umožnili být co nejdéle soběstační.
dětem a mladým lidem s postižením. Přitom se snažíme, aby klienti mohli být
Nově ji nabízíme i seniorům, kteří po- ve svém přirozeném prostředí,“ popisuje
třebují pomoci při zajišťování běžných dále službu Pavlína Bačovská.
záležitostí, chodu domácnosti, nebo naOsobní asistence může fungovat díky
příklad i pomoc při osobní hygieně. Na- podpoře města Dačice, které službu zabízíme i doprovod na úřad, k lékaři, nebo financovalo částkou 170 000 Kč. Město
prostě jen na vycházku. Naši klienti se podporuje i provoz ostatních charitních
mohou také dál věnovat svým koníčkům služeb v Dačicích – Mateřské centrum
a zálibám. I v tom jim můžeme být nápo- Dačice dotací 30 000 Kč a charitní šatník
mocni,“ dodává Bačovská.
100 000 Kč.
Osobní asistence Dačice stále přijímá
nové klienty. Zájemci mohou kontaktovat vedoucí služby Bc. Pavlínu Bačovskou
na tel. 736 523 633, nebo e-mailem pavlina.bacovska@charita.cz. Schůzka bude
domluvena vždy s ohledem na zdravotní
možnosti zájemce – v domácím prostředí
zájemce, v kanceláři služby, nebo na jiném sjednaném místě. Služba sídlí v proStaří lidé v dnešní společnosti mohou storách Katolického domu v Masarykově
trpět osamělostí, nedostatkem společen- ulici č. 295/I.
Kontakt:
ských kontaktů, mohou být dezorientoMgr. Radka Běhalová,
váni v možnostech sociálních příspěvků
a v různých výhodách pro seniory. Osobasistentka pro PR a pastoraci
ní asistence tedy poskytuje nejen přímou
Oblastní charita Jihlava
péči a doprovod, ale nabízí také základní
Jakubské náměstí 2
sociální poradenství.
www.jihlava.charita.cz
„Při poskytování služby osobní asistenradka.behalova@charita.cz
ce se vždy snažíme zachovat a chránit
mobil: 731 766 036

Dačické Mažoretky
Dačické mažoretky juniorky se pod vedením Nikoly Krebsové a Dany Rychlíkové se účastnily prvního Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, které
se uskutečnilo na přelomu srpna a září v Praze. Děvčata předvedla perfektní
výkony a obsadila v celkovém součtu bodů za poch. defilé a pód. choreografii
krásné 5.místo.
Účast dačických mažoretek na MS
v Praze podpořil Jihočeský kraj; město
Dačice; CENTROPEN, a.s.; Mgr. Helena Neužilová LÉKÁRNA „Na Náměstí“ Dačice;
Waldviertler Sparkasse Bank AG; Gaudlitz
Precision s.r.o.; PAMMO CZ, s.r.o., Dačice;
KOVO Zach s.r.o., Dačice; Tůma Vladimír,
Dačice; Jiří Novák, Nová Říše; Jiří Lovětínský, Dačice.
VŠEM DĚKUJEME!
Martina Doležalová
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Vzpomínka na prázdniny
Dačický ZVONEČEK o.s. letošní
prázdniny pořádal letní tábor pro
hendikepované děti a to hned ve
dvou turnusech, jeden týden v červenci a jeden týden v srpnu.

Pro děti byl každý den připraven bohatý program. Děti měly možnost zahrát si
bowling ve sportovním centru Rockhill,
kuželky na kuželně v Knínicích, odpočinout si v solné jeskyni v Dačicích. Užily si
prohlídku Hospodářského Dvora v Bohuslavicích a ti odvážnější si zkusili i projíždku na koních. V Nové Říši si na památku
nakreslily trička. Všem se moc povedla
a všichni byli na sebe právem pyšní.
Autobusem společnosti VDL Bus &
Coach Czech Republic s.r.o. se děti podívaly do Jindřichova Hradce, Jihlavy, Třebíče a na zříceninu Landštejn. Za pohodlné a bezpečné cestování společnosti VDL
Bus & Coach Czech Republic s.r.o. moc
děkujeme. V J. Hradci děti čekala prohlídka zámku a Aqua show. V Jihlavě navštívily ZOO, aquapark, Cinestar Jihlava.
V Třebíči jsme přijali pozvání od vedení
denního centra Barevný svět a návštěvu
si pořádně užili, připravili si pro nás mimo
jiné veselou zábavu v podobě karaoke.
Po celou dobu tábora děti doprovázely
asistentky, které jim pomáhaly s běžnými
úkony. Za jejich trpělivost a kamarádský
přístup děkujeme.
Děti si mezi sebou našly kamarády
a stala se z nich prima parta. Proto jsme
se rozhodli v podobných aktivitách pokračovat i ve školním roce. Bohužel nám
chybí zázemí v podobě prostor pro
schůzky ZVONEČKU, a tak nám nezbývá
než se scházet na veřejných místech. Každou středu budou děti jezdit do bazénu
v Kunžaku a každý čtvrtek se budou
scházet ve sportovním centru Rockhill.
Pokud je mezi vámi rodič, který by chtěl
pro své hendikepované dítě příjemnější
odpoledne a dopřát mu kamarády, určitě nás neváhejte kontaktovat na e-mail:
info@dacickyzvonecek.cz.
Letní tábor by se nepodařilo zrealizovat bez finanční sbírky, která proběhla
v Dačicích od března do června 2013
a finačního daru od společnosti TRWDAS a.s. Ještě jednou všem dárcům DĚKUJEME.
Kateřina Bartošová, tisková mluvčí o.s.
Dačický ZVONEČEK

www.dacice.cz

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice

Stoní tenis
Stolní tenisté ST – KD Dačice se již dva měsíce připravují na nový ročník mistrovské soutěže a tentokrát budou
v soutěži dačičtí mít již tři družstva.
Družstvo „A“ bude hrát krajskou
soutěž a v družstvu hrají hráči, kteří
již v minulé sezóně úspěšně hájili
barvy oddílu a Dačicka.
Družstvo „B“ bude hrát v nejvyšší
okresní soutěži a družstvo „C“ bude
jako nováček nastupovat v OPIII
a toto družstvo tvoří především
mladí talentovaní hráči ještě školou
povinní, doplnění o zkušenější hráče. Svá mistrovská utkání tentokrát budou hrát v novém prostředí Katolického domu (bývalé kino).
Začátky utkání okresních soutěží „B“ a „C“ družstev budou
vždy v pátek od 19:00 h.
„A“ družstvo v krajské soutěži přivítá v 1. kole stolní tenisty
ze Sezimova Ústí v sobotu 12. října v 10:00 h a následující den
v neděli 13. října ve 2. kole opět v 10:00 h družstvo Soběslavi.
Návštěvníci utkání jsou opět zváni a mohou přijít povzbudit dačické stolní tenisty.
Hrací program ST – KD Dačice na tuto mistrovskou sezonu
je vyvěšen v informační skříňce u kina nebo na webové adrese
www.st-kd-dacice.estranky.cz, kde můžete najít soupisku družstva, aktuální výsledky i další informace z uplynulých utkání.
Sponzory dačických stolních tenistů jsou: Walviertler Sparkasse
pob. Dačice a Město Dačice.
Zdeněk Havlík

Oddíl fotbalu:

6. 10. 2013, KP muži: 15:00 h, Dačice – Prachatice
20. 10. 2013, KP muži: 15:00 h, Dačice – Dražice
12. 10. 2013, KP dorost: 10:00 h, Dačice – Kovářov
28. 10. 2013, KP dorost: 10:00 h, Dačice – Kunžak
13. 10. 2013, žáci: 09:30 h, Dačice – Nová Včelnice
27. 10. 2013, žáci: 09.30 h, Dačice – Kaplice

Oddíl volejbalu:
Tréninky žákyně, žáci opět každou středu od 16:00 h v tělocvičně ZŠ B. Němcové, začínáme náborem nových členů od
6. třídy ZŠ ve středu 2. 10. 2013.

Oddíl kuželek:
19. 10. 2013, 1. liga muži: 14:00 h, Dačice – TJ Val. Meziříčí
19. 10. 2013, 3. liga muži: 10:00 h, Dačice – Sokol Mistřín
12. 10. 2013, 2. liga ženy: 11:00 h, Dačice – KK MS Brno
20. 10. 2013, 1. liga dorost: 10:00 h, Dačice B – TJ Lokomotiva
Valtice, Dačice A – SKK Dubňany

Oddíl stolního fotbalu:
20. 10. 2013 ve Sportcentru Rockhill - regionální turnaj od 9:00
h.

Oddíl SPV:
Pravidelné cvičení v Sokolovně Dačice každé pondělí muži
i ženy v 20:00 – 21:00 h, každé úterý a čtvrtek cvičení žen
v 19:30 – 20:30 h. Stále probíhá nábor nových cvičenců.
Výbor TJ Centropen Dačice
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Na handbicích kolem Islandu

(aneb cesta tam a zase zpátky a navíc okolo, to ani hobiti neumí)
Nekonečné západy slunce, nepřátelský protivítr, technické problémy i dechberoucí vstřícnost neznámých lidí.
Náročná cesta českých handbikerů dospěla do zdárného konce.

Při plánování takové cesty nikdy nezvládnete pomyslet na vše, někdy ani nechcete. Myslíte na krásné cesty a okouzlující
výhledy.
Nezatěžujete se myšlením na úseky,
kterými lze projet jen obtížně, na propíchlé duše nebo na rozbité součástky. A už
vůbec ne na fyzicky náročné každodenní
přesuny v nepříjemném počasí.
7. července 2013 započala cesta tří
studentů. S jasným cílem. Objet Island
na handbicích, kolech uzpůsobených
tak, že na nich mohou jezdit i vozíčkáři.
Nikdo před nimi ještě takovou cestu nenaplánoval. Jirka, Matěj a Jenda se ale
nenechali odradit a do fyzicky náročné
cesty dali vše, co měli.
Počasí bylo chladnější, než očekávali.
Průměrných deset stupňů „vylepšoval“
chladný vítr. Někdy bylo nutné jet na
handbicích i 14 hodin denně. Nejobtížnější ale bylo čelit všem technickým problé-
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mům, které se při cestě udály. Porouchání
různých částí jejich strojů, invalidního
vozíčku nebo bariéry na cestách, s tím
vším si museli neobvyklí cestovatelé poradit. Naštěstí se přesvědčili, že pomocná
ruka může přijít nejen od vašich blízkých
či vám podobných; k vyřešení problémů
tak přispěli klukům zcela neznámí lidé
z různých koutů Islandu i Evropy.
Po 44 dnech cesta tří přátel z Dačic
skončila úspěchem. Vypořádali se s každou překážkou a dokázali tak nejen
handicapovaným lidem, že pokud opravdu něco chcete, stačí zdolat jednu překážku za druhou. Vlastními silami, přispěním přátel, kteří vás ponesou půl
kilometru na zádech nebo i těch, kteří
vás podpoří a budou věřit, že vaše cesta
je uskutečnitelná. Ukázali společně, že
všechny bariéry lze překonat.
Je nám velkým potěšením poděkovat
všem, bez kterých by naši cestu nebylo

možné podniknout.
Především České asociaci Paralegiků,
Městu Dačice, společnostem SWIN
Systems, Teleflex, DMA Praha, Sunrise
Medical, Heiru, Magicam, Zdraví v gelu,
HM Metal Lize vozíčkářů, HUDY sportu,
Autoškole Antonů Pavel, Hospodě Pod
Betonem, lékárně Červený vrch, Biofarmu,
Pavlovi Karpíškovi, Mojmírovi Vackovi,
Jiřímu Semanovi, manželům Správkovým, Jiřímu Janíčkovi, Martině Jiříčkové
a všem dalším, kteří přispěli na naši cestu
finančně, dobrou radou nebo důvěrou
v náš projekt.
Díky a těšíme se na další společné
překonávání každodenních i cestovatelských překážek.
Jan Havel, Matěj Mikšíček, Jiří Čeloud
www.3handbikes.com

Pohádka
o kostce cukru
Základní škola Komenského Dačice vyhlašuje literární soutěž pro
všechny, kteří mají rádi pohádky na
téma: Pohádka o kostce cukru.
V kategoriích:
• Cukrátko: 8 – 11 let
• Cukřík: 12 – 18 let
• Velký cukr: od 18 let výše
Tři nejlepší z každé kategorie budou
odměněni, proto neváhejte, zapojte svou
fantazii a pište, pište, pište…
Podmínky:
Úkolem všech účastníků je napsat libovolnou pohádku na výše uvedené téma.
Každá odeslaná práce musí mít uvedeno:
1. přesné jméno a adresu
2. kategorii a věk
3. telefonní číslo
4. u pisatelů mladších 18 let zákon. zástupce
5. podpis
Své práce odesílejte do 30. listopadu
2013 na adresu školy nebo na e-mail.
Adresa: Základní škola Dačice, Komenského 7, 380 01 Dačice;
e-mail: skola@zsdacice.eu
Obálku označte heslem SOUTĚŽ.
Zasláním svých prací zároveň souhlasíte s podmínkou, že si škola vyhrazuje
právo na další jejich komerční využití bez
nároku na možnou finanční odměnu.

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Nejsou prázdniny, jako prázdniny
aneb budujeme a opravujeme
O letošních prázdninách si naše škola
pomyslného klidu opravdu neužila. Děti
vystřídali řemeslníci a ti opravdu nezaháleli.
Mimořádnou investicí našeho zřizovatele byla v letošním roce akce Zateplení části ZŠ Komenského. Souhrnně šlo
o zateplení dvorní přístavby školy – pavilonu. Budova, původně z roku 1980, byla
zateplena polystyrenem 100 – 120 mm
a na povrchu opatřena silikátovou omítkou, součástí úprav byl okapový chodník
z bet. obrubníků s vrstvou kačírku. Obměnou prošla také střecha – na budově
přístavby máme krytinu z PVC, na jídelním bloku plech s lakovaným povrchem.
Děkujeme.
Další výrazná změna proběhla uvnitř
budovy: rekonstrukce šaten v části pro
1. stupeň včetně šatních skříněk, a stejně
jako v loňském roce - žáci zakoupili zámečky a pan školník nové kleště.
V rámci rozvoje IT neustále modernizujeme vybavení ve škole – zakoupením
další interaktivní tabule jsme dosáhli stavu – kdy je každá třída školy zapojena do
školní sítě, připojena k rychlému internetu a vybavena buď zmiňovanou tabulí
nebo dataprojektorem. Počítačová učebna o 28 PC využívá v současnosti operační systém Microsoft Windows 7 s aplikací
balíku Microsoft Office 13. Neustále do-

plňujeme výukový software (aktuálně
nové el. učebnice nakladatelství Fraus
a Nová škola Brno).
Budova školy našeho odloučeného
pracoviště na Bratrské prošla výměnou
vchodových dveří a oken ve školní jídelně, rekonstrukcí podlah v učebnách. Samozřejmostí je výmalba potřebných tříd,
novinkou výzdoba vstupu do budovy Komenského a jídelny v Bratrské.

Mobilní schodolez z grantu Jihočeského kraje
Naše škola má zájem pomoci dětem,
mladým lidem s tělesným postižením
začlenit se mezi ostatní a minimalizovat
překážky, které jim stojí na cestě za kvalitním vzděláním.

Areál v Komenského ulici je složen
z hlavní budovy, staré 118 let a přístaveb
budovaných v průběhu 80. a 90. let minulého století. Budova v ul. Bratrská pochází
ze 70. let minulého století. Obě části školy
jsou díky architektonickým bariérám ve

vyšších podlažích, pro pohybově znevýhodněné žáky bez cizí pomoci nepřístupné. Požadavek bezbariérovosti škol je
součástí koncepce školství města Dačice,
město vnímá potřebu situaci řešit. Zapojili jsme se tak prostřednictvím grantu
„Podpora venkovského školství“ vypsaného Jihočeským krajem, o dotaci na:
Bezbariérové vstupy do škol a školských
zařízení zřizovaných obcemi a krajem.
Město Dačice podalo v březnu 2013
žádost a od srpna 2013 jsme připraveni.
Unikátní pásový schodolez byl zakoupen, dodán do naší školy a proběhlo proškolení personálu školy k jeho používání.
Děkujeme.

Zahájení školního roku 2013/14
2. září jsme se sešli na prahu nového
školního roku a zahájili. Prvňáčky přišli
tradičně přivítat pan starosta Ing. V. Štěpán a pan místostarosta Ing. J. Bartošek.
Děti ve sváteční náladě zahájily vyučování v prostředí, které důvěrně znaly. Většina z nich se s rodiči zapojila do našeho
projektu „ ŠKOLÁČCI“ a školní prostředí
i paní učitelky pro ně nebyly zdaleka cizí.
Úspěšný projekt budeme dále rozvíjet.
Přivítali jsme nejen 49 prvňáčků, vítali
jsme všech našich 459 žáků a žákyň v 21
třídách.
Společně a vytrvale budeme pracovat
na jejich kvalitním vzdělání s vynikajícími
učiteli a pohodovém prostředí naší školy.
Ing. Eva Macků, ředitelka školy

Dva výtvarníci Vysočiny
V sobotu 14. září byla v dačické městské galerii zahájena výstava obrazů, šperků a objektů dvou výtvarníků z Velkého
Meziříčí. Před patnácti lety jsme viděli jejich tvorbu v Dačicích poprvé, nyní zde mají společnou výstavu věnovanou
k jejich kulatinám – šedesátinám. Nenechte si ji ujít, v prostorách dačické galerie vyznívá skvěle.
Bořivoj Pejchal se
věnuje především malbě. Na výstavě jsou
zastoupeny jeho oleje
a oleje s kombinovanými technikami. Podněty nachází především
v krajinném prostředí
Vysočiny. V obrazové
kompozici dominuje
znázornění kmenů stromů, detailů kůry,
letokruhů, větví, skalních útvarů, starých
zdí, zákoutí … Vystavuje samostatně či
na společných výstavách již od roku 1978
doma i v zahraničí.
Druhý z vystavujících Miroslav Štěpánek je výtvarníkem v oboru šperk
a kov. Na základě vlastních dlouholetých
zkušeností v řemesle pocítil v roce 1979
potřebu samostatně tvořit. Je mu nej-

bližší tvarosloví kubismu
a funkcionalismu, proto
je jeho vyjadřování v materiálu minimalistické. Ve
šperku pracuje s nerez
ocelí v kombinaci s barevnými i drahými kovy,
s nerosty, vzácnými i netradičními. V objektech
a designu kovového nábytku používá také sklo.
Pro současnou oděvní
módu používá kov tak, že
se stává součástí oděvu
(spolupracuje i s návrhářkou Liběnou Rochovou). Samostatně vystavuje od roku 2000, ale jeho realizace
najdeme již od roku 1982 u nás i v zahraničí, v Praze i New Yorku.
Výstavy obou výtvarníků jsou prodej-

ní. Jsou otevřeny do 16. října 2013 denně
kromě pondělí od 9:00 do 12:00 h a od
13:00 do 16:00 h.
Mgr. Marie Kučerová,
ředitelka MMaG
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Zprávy z Gymnázia Dačice
A je po prázdninách
Nový školní rok jsme jako všechny školy zahájili 2. září 2013. Snad nejzajímavější
byl tento den pro naše nové studenty,
tedy studenty primy osmiletého studia
a 1. ročníku čtyřletého studia. Primáni byli
určitě maximálně spokojeni, když uviděli
na svých lavicích tablety iPad 32GB (4. generace), které budou používat ve výuce
a pro domácí přípravu z projektu PRIMA
ON-LINE. Velké odhodlání bylo znát i na
všech studentech 1. ročníku. První den
navíc řešili především příjemné záležitosti – seznamovací pobyt, který je čekál
druhý zářijový víkend, a hory, na které vyrazí v lednu nebo v únoru.

Přes prázdniny byla dokončena výměna oken v učebnách na východní
straně budovy. Tři učebny byly nově vymalovány. Učebna primy byla vybavena
technologií Apple TV, která umožní bezdrátový přenos signálu z tabletu na interaktivní tabuli. Studentům z internetové
televize G-ONE.tv se podařilo získat grant
70.000,- Kč od společnosti O2 na vybavení televizního studia, které vznikne
v průběhu října ve škole. G-ONE.tv se díky
jejich prázdninové aktivitě opět posune
o kousek dál.
Přejeme všem studentům a jejich rodičům pohodový školní rok 2013/2014.
Mgr. Milan Točík

Uplatnění maturantů gymnázia
v roce 2013
Po úspěchu při maturitních zkouškách

v květnu letošního roku, kdy všech 52
maturantek a maturantů z oktávy osmiletého a 4. ročníku čtyřletého gymnázia
se ctí obstálo a dosáhlo mimořádně dobrých prospěchových výsledků, se dostavil další úspěch v podobě přijetí letošních
absolventů Gymnázia Dačice ke studiu na
vysokých a vyšších školách.
K vysokoškolskému studiu je přijato 50
uchazečů a uchazeček, tj. 96,2 %, zbývající 2 letošní absolventky (3,8 %) budou
studovat obory se zaměřením na sociální
práci na vyšších odborných školách. Zajímavá je statistika uvádějící počty nastávajících posluchačů vysokých škol podle
oborového zaměření. Plných 15 absolventů a absolventek naší školy nastoupí
ke studiu učitelství. Další nejpočetnější
skupinu tvoří budoucí posluchači vysokých škol se zaměřením na ekonomické
obory, kterých je 8. Pět letošních maturantů a maturantek bude studovat nelékařské obory na lékařských a zdravotních
fakultách (např. obory fyzioterapeut či
zdravotnický záchranář), po třech obory
lékařství, zemědělské vč. lesnictví a dřevařství, obory humanitní, přírodovědné
a chemicko-technologické. Dva absolventi odcházejí studovat strojírenství na strojních fakultách a další dva obory informatika a informační systémy. Po jednom
jsou pak zastoupena úspěšná přijetí ke
studiu práva, farmacie a bezpečnostního
managementu na univerzitě obrany.
V předchozích letech jsme sestavovali
také statistiku, která zachycuje, kolik našich absolventů směřuje do jednotlivých
měst, sídel vysokých škol. Z tohoto pohledu i v letošním roce vítězí Brno, kam
odchází na vysoké školy 22 posluchačů,
pomyslná druhá příčka patří Českým
Budějovicím (16 posluchačů), třetí pozici
zaujalo hlavní město Praha s 8 uchazeči
a zbývající čtyři uchazeči se po jednom

rozcházejí do Olomouce, Pardubic, Mladé Boleslavi a Jindřichova Hradce.
Přejeme všem našim letošním absolventům úspěšné zahájení studia na vysokých a vyšších školách, hodně zdaru
v jeho průběhu a dobré uplatnění po
jeho absolvování. Děkujeme jim současně, že při přijímacím řízení na vysoké
a vyšší školy dělali dosaženými výsledky čest nejenom sobě, ale také „svému“
gymnáziu, které je po čtyři nebo osm let
připravovalo.
PaedDr. Aleš Morávek

Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval rodičům našich současných i budoucích
žáků, kteří v reakci na zveřejněný návrh
na sloučení naší školy se SŠTO Dačice, jež
stejně jako my ve škole považují za velmi
nešťastný vzhledem k podmínkám pro
poskytování gymnaziálního vzdělávání
v Dačicích, vytvořili petiční výbor a sestavili petici za zachování samostatného
gymnázia v našem městě. Mé poděkování patří všem, kteří ve svých objektech
umožnili vystavení a podepisování petice, dobrovolníkům z řad rodičů žáků,
současným i bývalým žákům a zaměstnancům školy, kteří s obsahem návrhu
seznamovali veřejnost a nabízeli možnost podpořit petici podpisem v Dačicích
a okolí.
Stovky shromážděných podpisů jasně dokumentují názor občanů našeho
regionu na předložený návrh. Upřímně
děkuji za podporu petice všem, kteří k ní
svůj podpis připojili. Vážíme si projevené
důvěry a věříme, že k ní při svém rozhodování budou přihlížet i ti, kteří mají další
osud naší školy ve svých rukách.
PaedDr. Aleš Morávek, ředitel
Další informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Pozvánka na výstavu obrazů
Olgy Volfové v dačickém muzeu
Dačické muzeum přinese od 19. října další zajímavou nabídku obrazů návštěvníkům městského muzea a galerie, tentokráte z dílny výtvarnice Olgy Volfové, která se představí cyklem s názvem „Poemila“.
Cyklus olejomaleb CD nahrávka nazvaná „Veršování“. Při imaginárního poetického světa. Každý
pod názvem „Po- poslechu těchto hudebních impresí, je svým způsobem originál, i když se
emila“ byl tvořen nálad, jak by se také dalo říci, vzniklo za- ve skutečnosti vzájemně doplňují a vyv průběhu roku jímavé spojení dvou uměleckých oborů, tvářejí jeden celek.
Výstava bude slavnostně zahájena
2007. Velkou inspi- hudebního a výtvarného. Dva principy,
v sobotu 19. října 2013 v 16:00 h. O hurací pro tyto malby se stala především které odedávna patří k sobě.
hudba. Hudba skladatele, klavírního imVzácná harmonie impresivních skladeb dební doprovod vernisáže se postará huprovizátora Jiřího Pazoura a basklarine- napomohla pootevřít brány niterných dební skladatel a klavírista Jiří Pazour.
tisty Petra Valáška, kteří společně nahráli barevných kompozic u jednotlivých
Mgr. Marie Kučerová,
spontánní hudební imprese a vyšla tak obrazů. Každý obraz nabízí pohled do
ředitelka MMaG
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Aktuálně ze ZŠ Neulingerova
Ohlédnutí za recyklohraním. Také
ve školním roce 2012/2013 jsme se
aktivně účastnili celostátní soutěže
RECYKLOHRANÍ.
Recyklohraní je školní projekt, který
v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci
odpadů. Rozvíjí vztah dětí k životnímu
prostředí formou her, praktických činností a kvízů. Splněné úkoly nám přináší
body, které můžeme vyměnit za atraktivní ceny.
Na konci školního roku jsme RECYKLOHRANÍ vyhodnotili. Celkem se nám podařilo nasbírat 5 606 kg papíru, 453 kusů
vyřazených elektrospotřebičů a 107 kg
baterií. Plnili jsme také několik úkolů.
Hlavními výhrami byly hračky, které děti
velmi potěšily. Smutný ale nemusel být
žádný z účastníků soutěže, protože si každý odnesl nějakou cenu.
A nyní již nejlepší sběrači:
Sběr starého papíru:
1. místo – Milan Lojka – 1733 kg
Sběr elektrických spotřebičů:
1. místo – Monika Vacková – 143 kusů
Sběr baterií:
1. místo – Adrian Kido – 44 kg
Tak tedy vzhůru do dalšího ročníku
soutěže a především TŘIĎME ODPAD!

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové

Slavnostní přivítání prvňáčků
V pondělí 2. září vyrazilo poprvé do
školy 45 žáků prvních tříd.
Dříve, než usedli do svých lavic, čekalo
je i jejich rodiče slavnostní uvítání v aule
školy, kterého se zúčastnili i představitelé města starosta Ing. Vlastimil Štěpán
a místostarosta Ing. Jan Bartošek.
Malí školáčci mimo jiné dostali na přivítanou kornout sladkostí a dětský kufřík
obsahující reflexní pásky, reflexní samolepky a drobné školní potřeby, který pro
ně v rámci projektu „Bezpečně do školy
i ze školy“ připravil jako dárek Jihočeský
kraj ve spolupráci s Jadernou elektrárnou
Temelín.

9. ročník Turnaje Duhového hřiště
u příležitosti 830. výročí města Dačice
Ve středu 11. září pořádala naše škola
Turnaj pro dívky ve volejbale a přehazované, kterého se zúčastnily žákyně naší
školy i žákyně gymnázia. Celkem se zúčastnilo deset týmů (cca 70 žákyň), pět
týmů bojovalo o vítězství v přehazované
a pět týmů o vítězství ve volejbale. Atmosféra byla velice bojovná, ale všichni
se drželi pravidel fair-play. Ve volejbale
suverénně vyhrály první místo žákyně
9. tříd z naší školy. Druhé místo obsadily
žákyně z kvarty A a třetí místo opět žákyně gymnázia z tercie.

Volnočasové aktivity
pro žáky už zase v plném proudu

Co nás čeká na podzim?
Začátkem září nás potěší svými zážitky
z cest POHODÁŘI.
Tradičními podzimními akcemi jsou
DRAKIÁDA a BRAMBORIÁDA.
Takže hurá do nového školního roku!
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

PRODEJ CHALUPY
Nabízíme k prodeji
chalupu v Mutné u Slavonic,
která je vhodná k rekreaci i trvalému
bydlení. Velká zahrada 2500 m², uzavřený dvůr, vlastní studna, připojen zemní
plyn. Původní stav.
Více info na tel.: 731 618 340.

V průběhu měsíce
září se tradičně na
naší škole rozbíhá
činnost různých volnočasových aktivit.
Malí i velcí školáci si mohou vybrat
z pestré nabídky zájmových kroužků zahrnujících oblast sportu (sportovní hry,
volejbal, kondiční cvičení školní družiny,
zumba/posilování), či sféru umění (flétny,
hudebně-dramatický kroužek školní družiny, fotografický kroužek).
Stranou zájmu nezůstává ani ochrana
přírody a člověka (GLOBE, zdravotnický
kroužek), technika a administrativa (technický kroužek, kroužek technický a programování, psaní na klávesnici).
Malé kuchaře a kuchařky navštěvující
školní družinu určitě potěší kroužek vaření a zvládat úskalí rodného jazyka pomůže některým žákům kroužek dyslektický.
Více informací o školní nabídce volnočasových aktivit najdete na internetových stránkách: www.zsdacice.cz v sekci
volný čas.
Mgr. Bohumil Havlík

V přehazované se bojovalo o každý
bod velice dlouho, některé zápasy byly
opravdu vyrovnané a žákyně se rvaly
o vítězství do posledních vteřin. Nakonec zaslouženě vyhrály žákyně ze sekundy. Druhé místo získaly žákyně ze 7. tříd
a třetí místo obsadily žákyně z VI. B. Turnaj v kopané pro mladší a starší žáky musel být bohužel z důvodů špatného počasí odložen na středu 18. září.
Mgr. Jana Špičková
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120 let knihovny aneb 12 + 0 akce pro Vás
Městská knihovna Dačice slaví 120 let od svého založení
Říjen – prosinec 2013

Čtvrtek 3. 10. – 17:00 h Na ryby do
Kanady - o přírodě Severního Ontaria,
o pravidlech rybolovu a rybách v liduprázdné kanadské divočině bude vyprávět Jiří Müller.
Pátek 4. 10. – 17:00 h autorské čtení Jiřího Hájíčka - spisovatel patří k realistickému proudu v současné české
literatuře, čerpá především z prostředí
jihočeského venkova a malého města.
Je držitelem ocenění Magnesia Litera za
Knihu roku 2013. Akce v rámci projektu
Maraton čtení, podpořeno Svazem knihovníků a z projektu Čtení pomáhá.
Čtvrtek 10. 10. – 17:00 h Křest Bibliografie Dačicka a Slavonicka - v edici
Bibliografie a prameny k vývoji Moravy,
sv. 55, vydala Moravská zemská knihovna
v Brně ve spolupráci s Městskou knihov-

nou v Dačicích v roce 2013 soupis vlastivědné literatury. Křest knihy za účasti
autorů: doc. Kubíčka a dr. Smutného.
Úvodní slovo: starosta města: Ing. V. Štěpán.
Říjen – autorské čtení Kateřiny Tučkové - nenechte si ujít setkání se zajímavou a jedinečnou autorkou! Za román
Vyhnání Gerty Schnirch získala řadu literárních cen. Její zatím poslední román
Žítkovské bohyně je fascinujícím příběhem o ženské duši, magii a zasuté části
naší historie. Stala se nejprodávanější
českou autorkou roku 2012.
Středa 20. 11. (13:00 – 17:00 h) Andělská dílna – vytvořte si svého anděla:
lektorka Hanka Kulíková. Dílna pro děti
i rodiče. Andělé různými technikami, jako
dárek i na památku.
Středa 27. 11. – 16:00 h Čtení ze
starých pověstí - znáte pověsti z Dačic
a okolí? Víte, kterému místu v Dačicích se
říká Býkovna? Které silnici se říká kramářská? Co to byly erbanunky? Přijďte se zaposlouchat do starých pověstí … (k 830
letům od založení města Dačice).

SPO R TCE NTRUM ROCK H ILL
Po celý říjen nabízíme bowling ve všední den
za 150 Kč a dopolední squash za 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.
Nezapomeňte si i letos zarezervovat včas Váš firemní či
soukromý Silvestr v našem podniku.
5. - 12. října
Dny zdraví
Po celý týden budeme nabízet 10% slevu karimatky,
příslušenství na squash – rakety, gripy, míčky, nátepníky.
Karnitinové nápoje budou za pouhých 50 Kč.
Sleva 10% dále platí na permanentky na bowling,
squash, fitbox, jumping, cvičení na míčích, pilates
a jógu. Těšit se můžete na volně přístupné hodiny,
kde si zájemci vyzkouší různé druhy sportů zdarma.
Pro mlsné jazýčky nabízíme slevu také na rybí pokrmy
a zeleninové saláty.
Více info naleznete na našem webu a FB.
12. října
Grilování s kapelou Dixie
I v říjnu se můžete těšit na grilování a živou hudbu,
tentokrát v podání kapely Dixie, která nám zahraje
od 20 hodin. Vstupné dobrovolné.
Doporučujeme včasnou rezervaci stolu.
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Pondělí 2. 12. – 17:00 h Vánoční příběh – Divadlo KAKÁ - Příběh se odehrává
v jednom domě, kde žije velká rodina.
Čtyři okna, čtyři příběhy. Poetická pohádka plná koled se opírá o původní české
tradice. Vstupné: 30 Kč.
Narozeninový den – 11. 11. (1893)
byla založena na valné hromadě Měšťanské besedy veřejná knihovna pro lid
v Dačicích. Po celý narozeninový den
(pondělí) odpouštíme upomínky.
Kdo dobře počítá, zjistil, že těch akcí je
nějak méně než slíbených 12 + 0. Vězte,
že knihovna má připravené ještě další pořady: středa 2. 10. – Velké říjnové společné čtení (se Základní školou speciální
– H. Zmatlíková), čtvrtek 17. 10. - Pasování žáků druhých tříd na rytíře řádu
čtenářského a ukončení projektu Už
jsem čtenář předáním knižních odměn,
středa 13. 11. – Básničky na tři slova
a ilustrace vybraných básniček (Měsíc
poezie).
Přijďte do knihovny – těšíme se na Vás
– www.mkdac.cz
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

20. října
Mistrovství ve stolním fotbalu
Start je v 10 hodin, startovné je 100 Kč na osobu.
Registrace končí 30 minut před oficiálním začátkem
disciplíny. Pro podrobnosti sledujte náš web a FB.
30. října
Super cena piva a pizzy
Ve středu bude probíhat skvělá akce na Bernarda 11°
a Svijany 11° za 16 Kč a při objednávce 3 ks pizz bude
nejlevnější pizza zdarma!
9. listopadu
Svatomartinská husa
a cimbálová muzika Rathan
I letos se můžete těšit na svatomartinskou husu
a víno spolu s cimbálovou muzikou Rathan!
Vstup pouze se vstupenkou, cena je 299 Kč.
V ceně je 1/4 husy s knedlíkem a zelím, sklenička
vína a kapela. Večeře se bude podávat od 19 hodin,
od 20 hodin nám začne hrát naše oblíbená kapela.
Vstupenky jsou již v prodeji, tak neváhejte a kupte
si je také, počet míst je omezený! Těšíme se na vás.
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz,
www.facebook.com /SportcentrumRockhill
sportcentrumdacice@seznam.cz
+420 384 971 440
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
2. října, středa, 19:00 h
SVĚTOVÁ VÁLKA Z - thriller, 3D
116 min., české titulky, vstupné 120 Kč
4. října, pátek, 19:00 h
ELYSIUM - fantasy, 2D
130 min., české titulky, vstupné 100 Kč
6. a 11. října, 19:00 h
DONŠAJNI - komedie, 2D
102 min., česky, vstupné 100 Kč
9. října, středa, 19:00 h
NESPOUTANÝ DJANGO - western, 2D
165 min., české titulky, nevhodné do 15 let,
vstupné 70 Kč

23. října, středa, 19:00 h
DIANA - životopisné drama, 2D
108 min., české titulky, vstupné 110 Kč
25. října, pátek, 19:00 h
COLETTE - drama, 2D
126 min., česky, nevhodné do 12 let, vstupné
100 Kč
27. října, neděle, 17:00 h
LETADLA - animovaný, 3D
120 min., český dabing, vstupné 130 Kč
30. října, středa, 19:00 h
LÍBÁNKY - drama, 2D
98 min., česky, vstupné 110 Kč

Městské kulturní středisko

16. října, středa, 10:00 h
JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY - komedie,
2D
97 min., česky, vstupné 50 Kč

5. října, sobota, 21:00 h, hlavní sál MěKS
SECRET - SUMMER IN HEAD
taneční zábava kapely opět po delší době
v Dačicích

18. října, pátek, 19:00 h
OBCHODNÍCI- romantická komedie, 2D
85 min., česky, vstupné 90 Kč

13. října, neděle, 17:00 h, hlavní sál MěKS
Podzimní koncert sborů ZUŠ Dačice
vstupné dospělí 80 / děti 40 Kč

20. října, neděle, 19:00 h
JAKO NIKDY- komorní drama, 2D
93 min., česky, vstupné 80 Kč

17. října, čtvrtek, 19:00 h, hlavní sál MěKS
„HRADIŠŤAN“ s Kvítkem - Galavečer k výročí Města

předprodej vstupenek bude zahájen 1. října,
předprodej 190 Kč/na místě 220 Kč
21. října, pondělí, 18:00 h, malý sál 3D MěKS
NA PODZIM, KDYŽ KVETOU JIŘINY
hudební pořad Z. Černohouze a J. Šolce s písničkami K. Hašlera, J. Vejvody, K. Vacka, zazní
také staropražské a lidové písně ze všech koutů naší vlasti, vstupné 50 Kč

Městské muzeum a galerie
Bořivoj Pejchal – obrazy
Miroslav Štěpánek – šperky, objekty
Do 16. 10. 2013
Vývoj Dačického okresu 1850 - 1960
a vznik „malého okresu“
Výstavní chodba. Do 31. 10. 2013
Neděle 13. října 2013
Výlet tentokrát za cukrem! (celodenní)
Exkurze do cukrovaru v Dobrovici (u Mladé Boleslavi) a prohlídka muzea cukrovarnictví. Odjezd v 7:30 h z Havlíčkova nám. Zájemci
se mohou hlásit na tel.: 384 422 493, 722 012
146, Cena: 400 Kč (jízdné a vstupy)
Olga Volfová – „POEMILA“
výstava obrazů
Slavnostní zahájení v sobotu 19. října
2013 v 16:00 h, do 24. 11. 2013

Dačické baroko ve znamení oslav výročí města
Festival Dačické barokní dny byl úspěšný.
Dačické barokní dny si opět našly své publikum i „mecenáše“ na celkem přeplněném kulturním trhu.
Dovolte mi připomenout několik reakcí významných osobností v oblasti
hudby k zahajovacímu koncertu souboru
Capella Ornamentata (um. vedoucí Richard Šeda). „Tento koncert byl špičkový
a zasloužil by si, aby jej slyšeli posluchači
na některém z velkých festivalů ČR. Velká
gratulace a díky!!!“ (Martina Komínková,
prof. Konzervatoře v Brně)
„Program se nám líbil, je obdivuhodné, že se vám podařilo za ta léta vychovat místní publikum natolik, že i na tento
typ koncertu přijde v tak hojném počtu!
V Praze bychom se tohoto nedočkali.“
(Mgr. Jan Baťa, Ph. D., Ústav hudební vědy
UK)
Není a nebude cílem tohoto hudebně
- literárního festivalu podbízet se sou-

časným „kulturním“ trendům, ale naopak
nabídnout lidem něco opravdu výjimečného. Vzhledem k významnému jubileu
našeho města jsme se v tomto roce zaměřili na kulturní odkaz Dačic doby renesance, baroka a klasicismu. Zahajovací
koncert souboru Capella Ornamentata
nabídnul mimo jiné hudbu z Dačického

graduálu, historická procházka městem
s vtipnými hereckými vstupy Michala
Stehlíka a Tomáše Vojty se zaměřila na
osobnost Matěje Jiřího Kapety a období
třicetileté války, Hradozámecká noc byla
zakončena hudbou Hugo von Dalberga
a závěrem zazněla Dittersdorfova mše
zkomponovaná pro účely františkánských obřadů.
Nezbývá než vřele poděkovat všem
našim podporovatelům a také Vám posluchačům a příznivcům, bez kterých by
naše snaha byla marná.
Jako každý rok však již hledíme vpřed
a zamýšlíme se nad čtrnáctým pokračováním dačického baroka.
Richard Šeda,
hudební dramaturg festivalu
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