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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

VÁNOČNÍ ČAS

ADVENTNÍ ČAS V DAČICÍCH

Vážení spoluobčané, opět se přiblížila chvíle, kdy se rok chýlí ke svému konci. Období vánočních svátků a vlastně i adventu, jehož vyvrcholením je Štědrý
den, patří pro většinu z nás k nejkrásnějším chvílím celého roku. Hlavně pak
pro naše děti, to pro ně jsou štědrovečerní okamžiky ty nejočekávanější.

K vánočním svátkům neodmyslitelně
patří předávání dárků, vzájemné obdarovávání. Darovat něco někomu znamená
také darovat něco ze sebe. Jedná se tedy
o způsob vzájemné až takřka intimní
komunikace. V tomto smyslu se vyjádřil
i velikán české literatury Karel Čapek, když
napsal: „V tom je právě zázračnost dárku,
že radost z něho přesahuje jeho cenu.
Přeji tedy i já Vám všem šťastné dárky,
i třeba by byly sebelacinější.“ Dárek dávám ne proto, abych si Tě koupil, ale
abych beze slov vyjádřil: Mám Tě rád, odpusť a buďme spolu.
S končícím rokem nastal i čas zamyšlení
se nad tím, co se za minulý rok podařilo,
či naopak nepodařilo vykonat. Netřeba
zde jmenovat jednotlivosti. Dovolil bych
si Vás však ubezpečit, že naše radnice se

v uspokojování potřeb snaží vycházet
vstříc všem skupinám obyvatel ve městě
i v místních částech. Prosím Vás o určitou
míru tolerance a pochopení (zároveň
za ni i děkuji), a to především z pohledu
k možnostem rozpočtu našeho města.
Vánoční období bylo vždy časem, kdy
se člověk zamýšlel nad sebou, svým životem, i nad tím, kým je a kam směřuje.
Z tohoto pohledu je jasné, že konec roku
v žádném případě není stanoven náhodně. Jde o velikou moudrost, která nám
může pomoci vykročit do nového roku
s plnou vervou čerstvých sil, které jsme
získali svým sebezpytováním.
Doba, kterou budeme v prosinci prožívat, bude naplněna také řadou duchovních programů. Přeji Vám, abyste
se dokázali ve vánočním shonu zastavit
a intenzivně prožít vše, co dělá Vánoce
Vánocemi. Přeji Vám, ať prožijete tyto
svátky ve vzájemné lásce a porozumění.
Přeji Vám, ať máte radost ze svých dětí.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
všem lidem z Dačic a místních částí popřál do nového roku hodně zdraví a štěstí, mnoho úspěchů v životě, práci, podnikání i ve studiu.
Vlastimil Štěpán, starosta
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Číslo 12 / 2013

O

1. 12. - Zvonkový průvod a rozvícení vánočního stromu - sraz na Havlíčkově náměstí v 16:30 h
1. 12. - Vánoční výstava - MMaG,
slavnostní zahájení ve 14:00 h
2. 12. - Divadlo Kaká - Vánoční příběh, Městská knihovna v 17:00 h
5. 12. - Mikulášská jízda městem,
16:15 - 18:30 h
6. 12. - „Čertovská škola“ ve staré
škole, 16:00 - 18:00 h
10. 12. - 31. 12. - Ježíškova galerie
- výstava prací dětí z MŠ, prostory radnice
12. 12. - Balónky pro Ježíška, sportovní stadion v 15:30 h
15. 12. - Vánoční jarmark, MMaG
a zámecké nádvoří, 13:00 - 16:00 h
15. 12. - Vánoční koncert sborů ZUŠ
Dačice, MěKS v 17:00 h
21. 12. - Vánoční koncert pěveckého
sboru v kostele sv. Vavřince v 19:00 h
22. a 23. 12. - Tradiční živý betlém
na Palackého náměstí v 18:00 h

UPOZORNĚNÍ
V pondělí 23. 12. 2013
bude městský úřad
OTEVŘEN POUZE DO 15:00 h
V úterý 31.12.2013
bude městský úřad
UZAVŘEN
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ˇ Dacice
ˇ Vám preje
ˇ krásné prozití
ˇ vánocních
ˇ svátku a mnoho osobních i profesních úspechu
ˇ v roce 2014.
Mesto

www.dacice.cz
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V kostce
Vážení spoluobčané, mám za sebou náročné období předčasných voleb do
poslanecké sněmovny. Nikdo z nás, ani Vy - ani já, jsme nebyli nadšeni z toho,
že je třeba znovu volit. O to složitější rozhodnutí pro mne bylo, zda zvednout
hozenou rukavici a navzdory zoufalé nepopularitě politiků na celostátní úrovni jít kandidovat.
Strana, která má již léta mou důvěru
a v jejíž změnu upřímně věřím, dokázala nemožné. Poté, co jí voliči vystavili
červenou kartu a poslali jí na „střídačku“, musela sebrat všechen um a dobré
mravy proto, aby jí voliči svou důvěru
znovu věnovali. Součástí této nové strategie KDU-ČSL byla i nominace nových
tváří - lidí z komunální a krajské politiky,
kteří jsou ale noví v politice celostátní. Jedním z nich jsem byl i já a velmi si
vážím toho, že jsem od Vás dostal hlas.
Chtěl bych, když jste mne mnozí volili,
pracovat pro svůj region i nadále. V den,
kdy píši tento článek, se rozjíždí nové
kolo jednání potenciálních koaličních
partnerů budoucí vlády a může se stát,
že si jako specialista na sociální politiku
budu muset kousnout do hořkého jablka převzetí problémového ministerstva
(MPSV). Nikdo z kolegů mi tento úděl příliš nezávidí, po působení ministra Drábka
je toto ministerstvo ve stavu, který by se
dal spíše označit jako „sud s prachem“
než úřad státní správy.

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

na své 79. schůzi konané 30. 10.
2013 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření číslo
17/2013 v těchto objemech: příjmy
2.359,30 tis. Kč, výdaje 976,00 tis. Kč,
přebytek rozpočtového opatření
1.383,30 tis. Kč
yy vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 30.9.2013, které vykázalo přebytek
yy projednala návrh rozpočtu města na
rok 2014 v 1. čtení
yy schválila pronájem prvního startovacího bytu o velikosti 1+0 v domě
č. 175/I dle schválených kritérií
yy schválila vyhlášení výběrového řízení
na zpracování Lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Dačice dle
zadávací dokumentace
yy schválila operační plán zimní údržby
místních komunikací 2013/2014
yy schválila uzavření smlouvy s Technic-
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Přesto bych Vás chtěl ujistit, že na Dačicko nezapomínám. Nemohu jen tak
odejít od rozdělané práce (projekty DPS,
nové parcely pro rodiny, atd), kterou
mám jako místostarosta v kompetenci. Nebude to asi jednoduché a budu se
snažit, aby město na mé působení ve
sněmovně finančně ani kvalitativně nedoplácelo - budu vracet městu zpět část
své mzdy jako kompenzaci za to, že nebudu moci vykonávat funkci v plné šíři.
Ta bude vyplácena tomu, kdo se se mnou
o mé úkoly podělí. Přesto si ale myslím,
že Dačice také získají. Poslance, který svůj
domovský region miluje a člověka, který se bude bít za uskutečnění zdárného
rozvoje Dačic v rámci silné konkurence
ostatních regionů. Jako věrný patriot
budu hledět, abychom nepřišli zkrátka
a aby se nám zde dobře žilo.
Věřím, že to vše společně zdárně zvládneme, tak jak řekl Václav Havel: „Naděje
je stav ducha, který dává smysl našemu
životu.“
Jan Bartošek, místostarosta

POZVÁNKA
NA ZASTUPITELSTVO MĚSTA,
které se sejde na svém 21. zasedání
11. 12. 2013 v 17:00 h
v hlavním sále MěKS.
Hlavním bodem programu bude
schválení rozpočtu 2014.
kými službami Dačice s.r.o. na zhotovení spojovací lávky v MěKS

na své 80. schůzi konané 13. 11.
2013 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření číslo
18/2013 v těchto objemech: příjmy
659,40 tis. Kč, výdaje 381,40 tis. Kč, přebytek rozpočtového opatření 278,00
tis. Kč
yy projednala návrh rozpočtu města na
rok 2014 v 2. čtení
yy schválila uzavření nájemní smlouvy
s panem Berouskem na pronájem
Kancnýřova sadu v Dačicích za účelem
pořádání trhů za cenu Kč 9.240,-/trh
yy projednala podněty vzlešlé z kulatého
stolu na téma „Aktivní senioři“
yy schválila plán inventur k 31. 12. 2013

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
konané ve dnech 25. 10. - 26. 10. 2013

Výsledky hlasování za územní celky
Kraj: Jihočeský kraj, Okres: Jindřichův Hradec, Obec: Dačice
Okrsky: celkem 14, zpr. 14, v % 100,00
Voliči v seznamu: 6338
Vydané obálky: 3908
Volební účast v %: 61,66
Odevzdané obálky: 3908
Platné hlasy: 3881, v % 99,31
číslo

název strany

celkem
plat.
hlasů

%
plat.
hlasů

1

ČSSD

788

20,30

2

Strana svob. občanů

67

1,72

3

Česká pirátská strana

128

3,29

4

TOP 09

272

7,00

5

Hlavu vzhůru - v. blok

10

0,25

6

ODS

249

6,41

9

Politické hnutí Změna

19

0,48

10

Strana soukromníků ČR

13

0,33

11

KDU-ČSL

773

19,91

13

Suverenita - S. zdr.
rozumu

18

0,46

15

Str. práv obč.- Zemanovci

30

0,77

17

Úsvit př. dem. T. Okamury

313

8,06

18

Děln. str. soc. spravedlnosti

26

0,66

20

ANO 2011

414

10,66

21

KSČM

707

18,21

22

LEV 21 - Národní
socialisté

1

0,02

23

Strana zelených

48

1,23

24

Koruna Česká (mon. str.)

5

0,12

Jednání o gymnáziu
Město Dačice iniciovalo schůzku
s hejtmanem Jihočeského kraje Mgr.
Zimolou na téma optimalizace středních škol v Jihočeském kraji.
Dne 14. 11. se tak na krajském úřadě odehrála schůzka, které se zúčastnil
starosta Dačic, ředitel Gymnázia Dačice
a hejtman JčK. Přítomní jednali o tom,
za jakých podmínek je Jihočeský kraj
ochoten zachovat dačické gymnázium
ve stávajících prostorách a ve stávajícím
rozsahu. Ze strany pana hejtmana padl
návrh na to, aby Město Dačice odpustilo
Jihočeskému kraji potažmo gymnáziu
celé nájemné ve výši téměř 350 000 Kč
za rok. Při splnění této podmínky by se
gymnázium nestěhovalo do jiné budovy.
Na tuto schůzku navážou další jednání.
Vlastimil Štěpán, starosta

www.dacice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 2. listopadu přivítal starosta Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly tyto děti: Šimon Jakubec, Nikol Šulistová, Karel Křížek, Vítek Čurda, Radim Petrák a Karolina Roubíčková.

Mikulášskou jízdu
mestem
ˇ
ˆ

ˆ

´ zve na
Zdrave´ mesto Dacice Vas

ˆ

ˆ

´ v doprovodu andela
Svaty´ Mikulas
´
´
´
´ certu
a vsudypritomneho
dovadeni
se vyda´ za zvuku zvonu a dupotu kopyt
´
´ mestem.
na objizdku
nasim
·

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

O

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

Nadelovat detem budeme

ve ctvrtek 5. prosince
ˆ

ˆ

ˆ

´ :
na techto stanovistich

ˆ

ˆ

´
´
´
16:15 – Havlickovo
namesti
´
17:00 – Cerveny´ Vrch (u cukrarny)
18:00 – DPS Dacice
´
´
´
18:30 – Palackeho
namesti
(Pod Lipkami)
ˆ

ˆ

pro

Ježíška

ˆ

Balónky

ˆ

Město Dačice a Mateřská škola Dačice zvou na akci

ˆ

RODICE SI MOHOU PRINÉST
VLASTNÍ NADÍLKU PRO SVÉ DETI.
ˆ

Vypoušteni balónku s práním k Ježíškovi
Vánoční větrání v Lidéřovicích
sportovní st
adion
v Dacicích
ˆ

Děti si mohou
napsat a nakreslit
vlastní přání Ježíškovi.

12. 12. 2013
sraz v 15: 3
0h

Po vypuštění balónků budou losováni výherci, pro které jsou připraveny drobné vánoční dárky.

Mateřská škola Dačice

neděle 29. 12. 2013 od 14:30 h
kostel sv. Linharta Lidéřovice
Zpívání koled a povídání
o nich. Každý, kdo si bude
chtít zazpívat koledy, je vítán.
Srdečně zve karmelitán P. Gorazd se svými přáteli
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V Dačicích vyrostl
přístřešek pro turisty
Město Dačice se již řadu let snaží o maximální podporu
a rozvoj turistického ruchu. Za tímto účelem je od začátku roku 2012 realizován přeshraniční projekt DY-THA rail,
jehož aktivity, zaměřené na oživení železniční trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice, jsou již úspěšně naplňovány.
Jednou z nich je dřevěný přístřešek, chceme-li odpočívka pro turisty a cykloturisty, který
v měsících srpnu až říjnu
vyrostl v bezprostřední
blízkosti vlakového nádraží v Dačicích.
Návštěvníkům nabízí
kromě úkrytu před rozmary počasí také příjemné zázemí, ať už při čekání na vlak, nebo jako
prostor pro odpočinek
při cyklistickém výletu.
Většina dřevěných prvků je vyrobena z modřínového dřeva, fasádní
obklad pak ze sibiřského modřínu proto, aby byla zachována
co nejdelší životnost. Uvnitř i vně jsou umístěny lavice z masivních dřevěných desek. Podlahové pražce a venkovní lavice
jsou dubové. Střecha přístřešku je doplněna v létě kvetoucí suchomilnou zelení, před přístřeškem jsou instalovány kolostavy
a v dohledné době bude umístěna informační tabule.
Přístřešek je jedním z několika prvků doprovodné turistické
infrastruktury, které v rámci zmíněného projektu vzniknou.
Těmi dalšími jsou, v srpnu otevřené, depo pro historická kolejová vozidla v Telči a přístřešek ve Slavonicích, který bude vystavěn do konce tohoto roku. Architektem všech staveb je Jiří
Ondráček, který se inspiroval dřevostavbami při svém pobytu
v Austrálii.
Přístřešek byl vybudován za necelé tři měsíce společností
KROVYS s.r.o. s rozpočtem ve výši 655 tis. Kč bez DPH. Příspěvek z Evropské unie, poskytnutý z programu Evropská územní
spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013 tvoří 85 %,
dalších 5 % poskytne státní rozpočet ČR a zbývajících 10 % město Dačice.
Bc. Martin Šťastný, odbor správy majetku

Informace Ministerstva dopravy ČR
k rozsahu řidičského oprávnění skupiny B
Této informaci by měli věnovat pozornost zejména ti
řidiči, kteří mají či získají řidičské oprávnění skupiny B
a řídí, resp. chtějí řídit společně s motorovým vozidlem
také přípojné vozidlo.
S ohledem na nejasnosti týkající se vymezení rozsahu řidičského oprávnění skupiny B, které se objevily po 19. 01. 2013 (po
novelizaci zákona č. 361/2000 Sb.), uvádíme následující vyjádření ministerstva dopravy.
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Po 19. 01. 2013 je rozsah řidičského oprávnění skupiny B následující:
Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje jeho držitele k řízení
motorového vozidla, jehož největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy sezení kromě řidiče, ke kterému smí být připojeno přípojné vozidlo:
a) o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
(tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné
vozidlo o max. hmotnosti 750 kg - celková hmotnost soupravy
nepřesáhne 4 250 kg),
b) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud
největší povolená hmotnost jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500
kg (tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné
vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg - celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 3 500 kg),
c) o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud
největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje
3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu (tj. motorové vozidlo o max. hmotnosti 3 500 kg + přípojné vozidlo o hmotnosti větší než 750 kg
- celková hmotnost soupravy ale nepřesáhne 4 250 kg; rozšířený rozsah řidičského oprávnění získá řidič pouze na základě
doplňovací zkoušky – tato skutečnost se následně vyznačí v řidičském průkazu harmonizovaným kódem 96).
Ing. Zdislav Páral, odbor dopravy

Navzdory teplému počasí by řidiči neměli
zapomínat na přípravu zimní výbavy
Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít
zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března.
V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy,
pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu
či námraza nebo tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým
podmínkám očekávat. Platí stejná pravidla jako v předchozích dvou letech.
V zimním období, tj. od 1. listopadu
do 31. března, musí řidiči používat zimní pneumatiky vždy, vyskytuje-li se na
vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či
námraza nebo dají-li se takové podmínky očekávat. Právní úprava zároveň bere
ohled na ty řidiče, kteří přes zimní období využívají vozidlo
velmi zřídka a pouze pro krátký dojezd, například pro cestu k doktorovi či na nákup. Tito řidiči mohou na silnice vyjet
bez zimních pneumatik, avšak pouze za podmínky, že se na
silnicích nenachází souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza.
V opačném případě musí mít i tito řidiči vozidlo vybaveno zimními pneumatikami. Řidič má tak nadále odpovědnost vůči
sobě i ostatním účastníkům silničního provozu.
Pavel Gřunděl, DiS., odbor dopravy

Vánoce a odpady - kdy a kam s nimi
I během vánočních svátků vznikají odpady. Snad vám
tedy přijdou vhod následující informace.
Svoz směsného komunálního odpadu proběhne na konci letošního roku a v úvodu roku příštího s jedinou změnou. Svoz,
který měl proběhnout na Nový rok, tj. ve středu 1. 1. 2014, se
uskuteční až v sobotu 4. ledna 2014. Respektujme, prosím, požadavek pracovníků svozové společnosti na umožnění bezpro-

www.dacice.cz
blémového příjezdu a přístupu k jednotlivým stanovištím sběrných nádob a připravme tyto nádoby ke svozu již před šestou
hodinou ranní svozového dne – jen tak může požadovaný svoz
proběhnout.
Svoz odstrojených vánočních stromků provedou pracovníci
Technických služeb Dačice v pondělí 13. ledna 2014. Žádáme
občany, aby vánoční stromky opět odkládali na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů. Svoz vánočních stromků
bude probíhat pouze na území města Dačice, neproběhne tedy
v jednotlivých místních částech. Respektujte, prosím, výše uvedený termín. Jen tak se vyhneme nutnosti organizovat opakovaný svoz.
A dosti už bylo letos odpadů, Vánoce se přece nezadržitelně
blíží. Přejeme proto občanům našeho města, ať jsou ty letošní
Vánoce klidné a plné pohody, ať rok, který po nich přichází, je
šťastný a úspěšný pro každého z nás.
RNDr. Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Město Dačice zlepšuje podmínky
pro separovaný sběr odpadů
Ještě v letošním roce se objeví v dačických ulicích nové
žluté kontejnery na sběr směsných plastů.
Kontejnery bezplatně zapůjčené Městu Dačice DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek nahradí na devíti
prostorově vhodných stanovištích dosud používané plastové
popelnice.
Tímto dílčím krokem vychází Město Dačice vstříc zájmu svých
občanů a nabídne jim sběrné nádoby pro odkládání vytříděných směsných plastů mnohem praktičtější a komfortnější.
Navýšení využitelného objemu používaných sběrných nádob
určitě přispěje i ke zlepšení hmotnostních ukazatelů bilance separovaného sběru v Dačicích.
RNDr. Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Věděli jste, že…
hhbylo zkolaudováno propojení chodníku mezi Dačicemi
a Borkem? V měsíci listopadu byl zkolaudován chodník, který umožní bezpečný pohyb chodců mezi Dačicemi a Borkem.
Součástí stavby byla i stavba lávky pro pěší. Stavbu zhotovila
firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
hh
byla zahájena
stavba „Přístavby domu s pečovatelskou
službou v Dačicích“?
Stavba byla zahájena
v měsíci říjnu a úspěšně pokračuje. Její dokončení je plánováno
na září příštího roku.
Ve výběrovém řízení
na zhotovitele uspěla
firma Jemnická stavba a.s. s nabídkovou cenou 19.763.490,- Kč
bez DPH. V třípatrové přístavbě, která bude se stávající budovou bezbariérově propojena v prvním podlaží, vznikne mimo
jiné 18 nových bytů, včetně dvou bytů pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace.
hhprobíhá výstavba chodníku v lokalitě U Třech křížů? V současné době je realizována výstavba chodníku, který propojí lokalitu rodinných domů U Třech křížů s chodníkem v Jemnické
ulici. Součástí stavby je i doplnění sloupů veřejného osvětlení.
hhbyla na vlakovém nádraží dokončena stavba přístřešku pro turisty? Více informací naleznete v samostatném článku v tomto
čísle.
hhbyla dokončena projektová příprava výstavby ZTV Za Školou? V lokalitě Za Školou na Jemnické ulici v Dačicích by dle
projektu mělo vzniknout 33 parcel o rozměrech 800 ‑ 1100 m2
pro výstavbu rodinných domů. V současné době probíhá povolovací řízení k této akci, která byla navržena pro realizaci do
rozpočtu města na rok 2014. Schválení rozpočtu bude předmětem zasedání zastupitelstva města v prosinci tohoto roku.
hhve Velkém Pěčíně byla postavena nová autobusová čekárna?
Namísto stávající čekárny, která byla poškozena projíždějícím
nákladním vozidlem a musela být následně zdemolována,
byla v polovině listopadu postavena čekárna nová.
hhbyla osazena nová dopravní zrcadla v Dačicích? Na základě
podnětů vzešlých z fóra Zdravého města věnujícímu se dopravě v Dačicích, byla osazena dopravní zrcadla na křižovatkách

ulic B. Němcové a Karla Čapka, B. Němcové a Otokara Březiny,
Ant. Dvořáka a Dlouhá. Připravujeme také osazení dopravních
zrcadel v místních částech.
hhdo odpadkových košů je možné odhazovat i psí exkrementy?
Do odpadkových košů patří drobný směsný komunální odpad,
tedy i psí exkrementy. Abychom upozornili na tuto možnost,
byly na odpadkové koše umístěny názorné nálepky. Věříme,
že tento další krok (prvním byl nástřik piktogramů na chodníky) upozorní neukázněné majitele pejsků na jednu z jejich
základních povinností, tj. uklidit po svém mazlíčkovi.
hhmůžete na novém hřbitově v Dačicích využít sociálního zařízení? Ve vestibulu budovy smuteční síně jsou umístěny WC, které je možné využít v pracovní dny v době od 7:00 do 15:00 h.
hhna webových stránkách města máte možnost on-line nahlášení závady či nedostatku? Na internetové adrese www.dacice.
cz naleznete v levém menu odkaz na Info foto – závady, prostřednictvím kterého můžete nahlásit zjištěný nedostatek, závadu či připomínku. Na stejném místě je pak možné sledovat
průběh řešení.
hhmůžete využít telefonických kontaktů při zjištění akutních
problémů? Máte špatně prohrnováno? Neteče Vám voda
nebo je její kvalita špatná? Našli jste poškozenou značku? Volejte na tel. 602 168 796. Pouze včas nahlášené problémy můžeme včas řešit.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM
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NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad a o
nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 5.,
Palackého náměstí č. p. 58, Dačice I veřejnosti.
Jedná se o byt č. 5, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 8. 1. 2014 v době od 15:00 do 15:30 h.

V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu uvolněného bytu
č. 2, ul. Nivy, č. p. 164, Dačice IV veřejnosti.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 2+0, který bude zpřístupněn
zájemcům: ve středu 8. 1. 2014 v době od 15:35 do 16:05 h.

m2

Místnost

m2

Místnost

Pokoj 1

27,27

Koupelna

6,57

Pokoj 1

Pokoj 2

25,87

WC

1,08

Kuchyně

12,00

Sklep

6,22

8,71

Kolna

6,50

Místnost

Předsíň

Celkem

94,22

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena
dle rozhodnutí rady města) s tím ze zájemců, který předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou chce
platit za 1 m2 bytu, doloží bezdlužnost vůči městu Dačice
a současně zaplatí kauci 6 123,- Kč před podáním nabídky
na byt.
Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné 53,-Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu
bude připočtena částka 238,59 Kč za zařizovací předměty.
Mimo nájem se v bytě hradí zálohy na služby jako např.
vodné a stočné, STA, kontrola komínů, elektřina a plyn v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude použito losování.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí,
kauce ve výši 6 123,- Kč propadá a nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí. Ostatním zájemcům, se kterými nebude uzavřena nájemní smlouva na byt, bude kauce vrácena.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále jí lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2. 2014
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 5,
Dačice 58/I“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči
městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a zaplacení kauce 6 123,- Kč.
Konečný termín pro podání žádosti:
10. 1. 2014 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380
13 Dačice I)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 13. 1. 2014 v 15:00 h na Městský úřad Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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m2

Místnost

m2

12,75

Předsíň

5,95

Pokoj 2

21,68

Koupelna
s WC

6,40

Pracovní
kuchyně

6,82

Komora

2,77

Celkem

56,37

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2014 do 31. 12.
2017, s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
V případě že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí
nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení
nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším
v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2. 2014 získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 2, Dačice
164/IV“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor)
a vylosuje si první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti:
10. 1. 2014 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380
13 Dačice I)
Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu, které proběhne dne 13. 1. 2014 v 15:30 h na Městském úřadě
Dačice, Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
V případě, že se zájemce nebude moct dostavit na losování, může se nechat zastupovat jinou osobou, která bude mít
písemnou plnou moc (nemusí být ověřena na matrice MěÚ
Dačice).
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

PEDIKÚRA - MASÁŽE
Helena Šimánková

pedikúra pouze 150 Kč
krátké objednací lhůty, dárkové poukazy
Provozovna na Červeném Vrchu, ulice Jižní 345, Dačice
Objednávky na tel. 739 622 555

www.dacice.cz
Poradenské okénko
Občanská poradna Jihlava informuje
Díky podpoře MěÚ Dačice mohla Občanská poradna
Jihlava otevřít dne 3. 10. 2013 v Dačicích nové kontaktní
místo pro odborné sociálně právní poradenství občanům,
které funguje v prostoru Klubu důchodců v DPS Dačice,
Bratrská 221/I (nad autobusovým nádražím). Zájemcům
z řad občanů se zde každý pracovní čtvrtek od 9:00 do
13:00 h věnuje odborný poradce. Služby poradny jsou
bezplatné, klient může vystupovat anonymně, jsme diskrétní a nestranní.
Nárůst počtu klientů poradny průběžně
stoupá. Mohli jsme již proto vysledovat, že
některá témata jsou ve Vašem městě více
aktuální. Jedná se zejména o tyto oblasti:
dluhové poradenství (práva a povinnosti
dlužníků, věřitelů, ručitelů, exekuce, insolvence), různé triky a podvody v kupních
a spotřebitelských smlouvách, možnosti odstoupení, majetkoprávní vztahy (např. společné jmění manželů, darovací smlouva,
dědění,...), rodinné a mezilidské vztahy (např. rozvody, výživné,
úprava práv a povinností k dětem).
Chtěli bychom upozornit občany, aby neotáleli s řešením
problémů, neboť pokud se např. jedná o zákonem stanovené
termíny a promlčecí lhůty, je nutno je v zájmu vyřešení problému respektovat. Dnes Vám přiblížíme jeden z opakujících se
dotazů klientů. Situaci jsme citlivě poupravili s ohledem na anonymitu klientů. Poradnu navštívila paní, která potřebovala informace, jak odstoupit od podepsané smlouvy na zprostředkování
prodeje nemovitosti s realitní kanceláří. Z rozhovoru vyplynulo,
že paní odpověděla na inzerát zájemci o koupi a ze zájemce se
vyklubal realitní makléř, který klientku okamžitě navštívil a u ní
doma podepsali smlouvu nikoliv kupní, nýbrž o zprostředkování
prodeje. Smlouva byla na dobu neurčitou a platila již 2 měsíce.
Až po odchodu rychlého a výřečného makléře paní hovořila
s rodinou a uvědomila si, že odměna makléři je neúměrně
vysoká a podmínky pro ni dosti nevýhodné. Některým ustanovením smlouvy rodina nerozuměla, a tak se přišli do poradny
zeptat, jak je možné odstoupit od této smlouvy a co z podmínek pro majitelku plyne.
Klientce bylo vysvětleno, jak napsat odstoupení od této
smlouvy, jaká je výpovědní lhůta a další práva a povinnosti, které
bude klientka muset dodržet do ukončení platnosti smlouvy
a ještě konkrétní dobu potom. Rodina klientky je schopna si
zajistit kupce sama. Přesto však by klientka ještě určitou dobu
neměla nemovitost případnému jinému zájemci prodat, jinak
by musela makléři zaplatit vysokou smluvní odměnu.
Dále občanům doporučujeme několik pravidel pro případ,
pokud se rozhodnou podepsat jakoukoli smlouvu:
yy Nepodepisujte nic pod časovým tlakem. Pokud na Vás prodejce tlačí a spěchá, důvod je jistě výhodný pro něj.
yy Zvažte, zda je pro Vás podomní prodej a návštěva prodejce/
makléře/zprostředkovatele u Vás doma bezpečná.
yy Pokud něčemu ve smlouvě nerozumíte, před podepsáním si ji
přineste na konzultaci k lidem, kterým věříte, nebo do nějaké
poradny či k právníkovi. Pokud to s Vámi prodejce myslí
poctivě, umožní Vám bez problémů vzít si výtisk smlouvy ke
konzultaci a nechá Vám čas na rozmyšlenou.
Kolektiv Občanské poradny Jihlava
www.obcanskaporadna.cz, e-mail: opj@volny.cz
tel.: 567 330 164, mob.: 739 178 390

Prověřovací cvičení jednotek SDH Dačice,
Bílkov, Chlumec a Malý Pěčín
V pátek 18. 10. 2013 v 15:23 h požádal starosta Dačic
Ing. Vlastimil Štěpán na tísňovou linku 112 na OPIS HZS
Jihočeského kraje do Českých Budějovic o prověření akceschopnosti jednotek požární ochrany SDH Dačice, Bílkov, Chlumec a Malý Pěčín. Námětem cvičení byl požár
ve 3. patře historické sýpky z roku 1730 v ul. V Kaštanech
v Dačicích.
Jako první se na místo dostavila jednotka SDH Dačice s CAS
32 Tatra 815 dr. 1+3 a DA 12 Avia dr. 1+7. Průzkumná skupina 1+1
vybavená dýchací technikou s jedním proudem C 52 nejprve
vypnula elektřinu a soustředila se na vyhledávání případných
osob v objektu.
Druhé družstvo připravilo dopravní hadicové vedení od rybníka v zámeckém parku na místo požáru. V průběhu přijížděli
ostatní jednotky z výše jmenovaných obcí, které na pokyn velitele zásahu provedli dálkovou dopravu vody hadicovým vedením z řeky Dyje k sýpce.
Doprava vody z řeky byla připravena za 40 minut od vyhlášení poplachu jednotkám.
Během cvičení byly nasazeny 4 útočné proudy, z toho jeden
na sucho uvnitř objektu.
Hlavním účelem cvičení bylo prověřit akceschopnost jednotek SDH, dojezdové časy a spolupráci jednotek na místě zásahu,
seznámení s objektem sýpky, ověření taktických postupů dálkové dopravy vody hadicovým vedením za použití více přenosných motorových stříkaček.
Cvičení se zůčastnili Ing. Vlastimil Štěpán – starosta Dačic, velitel stanice HZS Dačice npor. Ing. Michal Hejda , vedoucí správy
Státního zámku Dačice Mgr. Jan Mikeš a Městská policie Dačice,
která řídila na místě cvičení dopravu.
Vyhodnocení celého cvičení proběhlo na místě po ukončení
za přítomnosti všech zúčastněných, kde byly zdůrazněny klady
i zápory, které zaznamenali pozorovatelé cvičení.
Vlastislav Švec, velitel SDH Dačice

Výměna vodovodních uzávěrů a hydrantů
na Jindřichohradecku
Jedenáct hlavních vodovodních uzávěrů (šoupat) a 5 hydrantů vyměnili pracovníci společnosti ČEVAK a.s. v Nové
Bystřici, Slavonicích, Dačicích a Dolních Němčicích.
„Všechny jmenované lokality jsou součástí Dobrovolného svazku obcí (DSO) vodovod Landštejn,“ upřesnila vedoucí provozní oblasti Východ Olga Štíchová.
Výměnou ovládacích armatur se vodovodní síť rozdělí na
kratší úseky a tím se zlepší její ovladatelnost. „Rozčlenění vodovodní sítě na kratší úseky nám umožní rychlejší lokalizaci
a odstranění případné poruchy. Stejně tak nám nová šoupata
umožní uzavření vody v případě nutných plánovaných zásahů
na síti,“ doplnil vedoucí provozního střediska Dačicko Richard
Kuba.
Jeden hlavní vodovodní uzávěr a hydrant byl vyměněn
v Nové Bystřici, tři hydranty a tři šoupata ve Slavonicích, jeden
hydrant a pět kusů šoupat v Dačicích a dva hlavní vodovodní
uzávěry v Dolních Němčicích. Tato akce umožní zrychlit obnovu
vodovodní sítě nad rámec běžné údržby.
Celkové náklady na výměnu dosáhly více než 300 tisíc korun
a byly hrazeny z prostředků vlastníka vodovodu.
Bc. Lenka Zimmelová,
referentka útvaru marketingu a komunikace, ČEVAK a.s.
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11. listopad – oslava Dne válečných veteránů

Městská policie informuje

Památce válečných veteránů je věnován 11. listopad. Tento den, jehož symbolem se stal květ vlčího máku, je uctíván celosvětově ve všech demokratických zemích Evropy, Spojených států amerických nebo třeba Kanady. Právě
11. listopad je datum, které symbolizuje ukončení první světové války – v ten
den roku 1918 bylo podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem.
Den veteránů je
datem, kdy vzpomínáme na naše vojáky,
legionáře, jež položili
svoje životy za naši
svobodu. Novodobá historie se pak týká
i veteránů, kteří se zúčastnili řešení válečných konfliktů v rámci různých mírových
misí.
V Dačicích jsme vzpomenuli Den válečných veteránů na Novém hřbitově. Za
hudebního doprovodu orchestru ZUŠ
Dačice se tento pietní akt uskutečnil v režii vojáků 44. Lehkého motorizovaného
praporu z Jindřichova Hradce. Položením
květin jsme uctili památku tragicky zahynulého podporučíka Václava Martínka při
plnění úkolů mise UNPROFOR začátkem
roku 1994.
Pietní akt se konal také na Palackého
náměstí položením věnce u pomníku

obětem světových válek. Rovněž jsme
vzdali hold pilotovi a štábnímu kapitánovi Vilému Göthovi u pamětní desky
umístěné na domě, ve kterém žil. Vzpomenuli jsme tak výročí, kdy tento letec
v roce 1940 padl v bitvě o Anglii. Poté
jsme vzdali poctu generálmajorovi ve výslužbě Karlu A. Pospíchalovi, pilotovi RAF
bombardovací perutě, rovněž u pamětní
desky v Antonínské ul. Tento letec zemřel
v roce 2006 v Londýně.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
zúčastněným. Především orchestru ZUŠ
za přednes státní hymny a Večerky, vojákům 44. Lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce za vytvoření
důstojné atmosféry a majorovi v záloze
Petru Pokovbovi ze Sdružení válečných
veteránů České republiky za organizaci
vzpomínkového aktu.
Vlastimil Štěpán, starosta

Rekapitulace získaných grantů v oblasti kultury v roce 2013
Rok 2013 byl nabitý akcemi, které pořádalo jak město samotné, tak jeho příspěvkové organizace a také řada zájmových spolků a sdružení.
Slavili jsme nejen výročí města a kostky
cukru, ale také výročí muzea, knihovny
a další. Dačice tak zažily v této oblasti bohatý a úrodný rok.
Pořádání akcí, ale i zlepšování a zkvalitňování samotné činnosti jednotlivých
organizací, je náročné jak na práci a tvůrakce

žadatel

čí energii lidí, tak na finanční zajištění. To
poskytuje především město Dačice ze
svého rozpočtu. K tomu jsou navíc každoročně podávány žádosti o dotace do
krajských a ministerských grantů. V letošním roce byly získány na kulturu následující prostředky:
poskytovatel

výše získané
dotace

Házení kozla z věže

Město Dačice

Jihočeský kraj

30 000 Kč

Dačická řežba

Město Dačice

Jihočeský kraj
Jihoč. Silva Nortica

20 000 Kč
8 000 EUR

Společně minulostí k
přítomnosti Dačic *

Město Dačice

Jihoč. Silva Nortica

4 500 EUR

Dačické kejklování

MěKS Dačice

Jihočeský kraj
Ministerstvo kultury ČR

10 000 Kč
20 000 Kč

Dačické cukrování

MěKS Dačice

Jihočeský kraj

20 000 Kč

Fest Band Dačice

MěKS Dačice

Jihočeský kraj

20 000 Kč

Za dačickou kostku cukru

MěKS Dačice

Jihočeský kraj

30 000 Kč

Vydání knihy Po stopách kostky cukru

MMaG Dačice

Jihočeský kraj

20 000 Kč

Vydání propagačních
materiálů muzea

MMaG Dačice

Jihočeský kraj

20 000 Kč

Celkem

190 000 Kč
12 500 EUR

* (Házení kozla z věže, fotosoutěž, Rozkvetlé Dačice, Galavečer, pořízení výstavních panelů,
vydání ročenky)

Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC
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Co řešila městská policie
v říjnu 2013
• 77x řešen přestupek
• 101x doručení písemností
• 2x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov) - provedena
kontrola objektů
• 3x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady města a zastupitelům
• 2x rozvoz materiálů po úředních deskách
• 1x zjištěna dopravní značka hozená v
řece - nahlášeno na TS
• 1x zjištěna propadlá silnice v Dolních
Němčicích - nahlášeno na SÚS
• 1x zjištěna dopravní nehoda v ul. Jižní
(poškození zpětného zrcátka) - vyřízeno mezi majiteli vozidel
• 1x zjištěna opilá žena u Lidlu - přivoláno taxi, odjela domů
• 1x zjištěn opilý muž v ul. V Kaštanech odvezen strážníky domů
• účast na Dnech zdraví - 1x kulatý stůl,
1x veletrh zdraví, 1x ukázka sebeobrany
• 1x přijato oznámení na napadení psa
psem - vyřešeno mezi majiteli
• 1x účast na školení v Českých Budějovicích - problematika měření rychlosti
• 3x odchycen pes - 2x vrácen majiteli, 1x
sanitární kotec MP Dačice
• 5x nález - 1x kytara – vráceno majiteli,
1x injekční stříkačka – ekologická likvidace, 1x klíče, 1x občanský průkaz a 1x
peněženka – předáno na MěÚ
• 2x řízení dopravy - odhalování pamětní
desky v Dolních Němčicích, cvičení hasičského záchranného sboru
• 2x spolupráce s PČR - hledání pohřešované ženy v ohrožení života – nalezena, přivolána RZS - odvoz
• přijato oznámení na krádež finanční
hotovosti – předáno PČR
• 2x prezentace práce MP na akcích Dny
zdraví a Den otevřených dveří na MěÚ
Dačice
• 1x přednáška - 31. 10. DPS Studená
• 1x měření rychlosti - 3. 10. - Velký Pěčín,
ul. Berky z Dubé
• Kontrola veřejného pořádku a volebních místností v Dačicích a místních
částech při volbách do poslanecké sněmovny
• 3x předán přestupek ke správnímu řízení
• 19x kontrola místních částí
Více informací o činnosti www.dacice.cz
v odkazu městská policie.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP

www.dacice.cz

Zimní údržba
Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen
„zimní údržba”) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních úsecích
silnic vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky
a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím
ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejícím ze schváleného rozpočtu města na straně druhé.
Zimní údržbu komunikací ve vlastnictví Jihočeského kraje zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Jedná se o ulice:
Třída 9. května, Krajířova, Masarykova, Jemnická, Berky z Dubé,
Kapetova, Göthova, Vlašská, Hradecká, Komenského, Tyršova,
V Kaštanech, Mikšíčkova, Nádražní, průjezdní komunikace na
Palackého náměstí, Havlíčkově náměstí, náměstí Republiky
a průjezdní komunikace v jednotlivých místních částech.
Zimní údržbu zbývajících komunikací a chodníků, které jsou
ve vlastnictví Města Dačice, zajišťují Technické služby Dačice
s.r.o.
Zimní údržba je prováděna podle operačního plánu schváleného radou města, který mimo jiné stanovuje pořadí důležitosti komunikací. Komunikace a chodníky jsou rozděleny do tří
kategorií. Sjízdnost místních komunikací a schůdnost chodníků I. pořadí důležitosti musí být zajištěna do 4 hodin, II. pořadí
důležitosti do 12 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti. III. pořadí důležitosti se začíná zajišťovat po ošetření komunikací I. a II.
pořadí důležitosti a musí být zajištěna nejpozději do 48 hodin
od vzniku závad ve sjízdnosti. Kompletní operační plán zimní
údržby najdete na stránkách www.dacice.cz
Důležitá telefonní čísla:
Městský úřad Dačice 384 420 164
Technické služby 384 420 249, 777 113 125
Městská policie 384 420 168, 602 486 070
SÚS - středisko Dačice 384 420 236

Vykladači a vyzobávači
Znovu jsem si to uvědomil, když mi nedávno bylo opět připomenuto, že můj cca 5 let starý mobilní telefon je již značně zastaralý a že už bych s tím měl něco udělat.
Zkrátka je tomu tak, že žijeme v době, kdy množství a dostupnost informací se stokrát možná tisíckrát zvýšila. Tzv. vygooglit – jinými slovy nalézt si informace o dané věci během
několika minut s pomocí příslušného vyhledávače na internetu
umí stále více a více lidí.
Samotná dostupnost informací zároveň také logicky vyvolává nové požadavky na zveřejňování informací.
Chceme klikací rozpočty, chceme zveřejňování všech obecních faktur na internetu, chceme dostupnost kontaktů i dalších
údajů o veřejně činných osobách, chceme zveřejňování všech
zadávaných veřejných zakázek, chceme znát platy státních
úředníků atd.
Bojujeme za transparentnost, průhlednost a přehlednost
s cílem dosáhnout větší účelnosti, účinnosti a úspornosti při využívání veřejných prostředků.
Výsledek je zajímavý a poměrně překvapivý. Počet zákonů,
vyhlášek a dalších pravidel a předpisů a s tím spojené administrativy narůstá. Ochota lidí se veřejně angažovat klesá, míra
korupce se nezmenšuje a nedůvěra v tradiční demokratický
systém, politiky a politiku se prohlubuje.
Je to celé takové podivné. Obrovské navýšení veřejně dostupných informací všeho druhu způsobilo, že v podstatě nikdo

z nás nemá šanci ani možnost si všechny dostupné informace
přečíst a prostudovat. Musíme se tedy spolehnout na ty, kteří si je přečtou za nás, a potom nám často a po svém sdělují
a vysvětlují, jak se věci vlastně mají.
Někdy to dělají prostřednictvím zpráv, komentářů, osobních
názorů a dalších na první pohled seriózních sdělení, jindy pomocí reklamy, peticí, prohlášení nebo třeba i volební nebo jiné
kampaně.
Zkrátka v současné době vládnou různí „vyzobávači“ nebo
i často zaplacení „vykladači“ veřejně dostupných informací velkou mocí a zdá se, že lepší to již nebude. Ano, bohužel, nic moc
s tím nenaděláme, nezbývá než se s tím smířit.
Jediné, co mohu doporučit je, abychom se vždy snažili brát
v úvahu původ informací a erudici, motivaci a důvěryhodnost
„vykladačů“ a „vyzobávačů“. A hlavně doporučuji používat selský rozum a vycházet z vlastní zkušenosti.
Osobně jsem přesvědčen, že hlavně na obcích a menších
městech je tím nejdůležitějším a nejúčinnějším zdrojem informací o člověku s ním prožitá nebo fakty podložená osobní zkušenost a zejména jím odvedená práce.
Miloš Vystrčil, senátor
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Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
Končí rok oslav a máme před sebou poslední díl výletů do historie Dačic, na které jsme se vydávali v souvislosti s připomenutím letošních výročí. Jejich cílem nebylo chronologicky se seznámit s místními dějinami, ale spíš připomenout
věci významné anebo naopak ty méně známé. V posledním díle nahlédneme do závěrečných pasáží publikace Dějiny
Dačic a do městských kronik. I v historii nedávno minulé se dělo spousta zajímavých věcí, na které jsme už možná zapomněli. A protože se jedná o číslo vánoční, oddechové, proč si v tomto prosincovém vydání nepřipomenout jen tak pár
střípků …
Léta devadesátá
lackého náměstí byla od1990 – z důvodu havarijního stavu se
straněna benzinová stanice; 1974 – provoz za- ze zámku musely vystěhovat ZUŠ, DDM
hájilo nové autobusové i knihovna; 1991 – během roku bylo vynádraží Na Kačence; 1975 dáno víc než 700 povolení k podnikatel– na věž farního kostela ské činnosti pro obchod, služby a řemesbyly nainstalované nové la; 1992 – státní zámek Dačice získal svoji
věžní hodiny na elektric- zelenou barvu; 1993 – Dačická charita
ký pohon; 1976 – v Dači- zorganizovala 2 pobyty pro děti z Černocích se konala módní pře- bylské oblasti, děti byly ubytované v rohlídka obchodního domu dinách v Dačicích a blízkém okolí; 1994
Kotva z Prahy; 1977 – na – rozhodnutím poslanecké sněmovny
rozhlasové stanici Praha získaly Dačice svůj prapor; 1995 – poprvé
proběhl
90
minutový
pořad Hlásí se vám od roku 1968 se v Dačicích uskutečnila
Díl XI. Letem světem novým dačicDačice; 1978 – v červnu hostily Dačice studentská slavnost Majáles, organizátokým věkem…
známý festival Concertino Praha; 1979 – rem byla ISŠTO; 1996 – anonym nahlásil
Léta šedesátá
1961 – při opravách domu na Havlíčko- proběhla demolice starých domů před bombu na ZŠ v ul. B. Němcové, základní
vě náměstí odkryli dělníci hliněnou nádo- farním kostelem, bylo vytvořeno místo škola i gymnázium evakuovány; 1997 –
bu se stříbrným pokladem, který tvořilo pro parkovou úpravu, zmizela tím pod- Dačice navštívil prezident Václav Havel;
1998 – probíhala rekonstrukce fotbalovéněkolik set českých, polských a němec- statná část ulice Vlašská.
ho stadionu, který dostal konečně trávLéta
osmdesátá
kých mincí; 1962 – 25. května byla Dačiník – sen každého fotbalisty, použito bylo
1980
–
po
dlouhé
době
opět
otevřecemi na zvláštních podvozcích přepravována osobní loď PRAHA ze Slovenska na no kluziště vedle starého hřbitova; 1981 250 kg travního semene ze 7 odrůd; 1999
přehradu Orlík; 1963 – 2. prosince město – úspěšný koncert Václava Hudečka dal – většina dačických občanů pozorovala
postihlo krátké zemětřesení s ohniskem podnět k založení Klubu přátel hudby v srpnu úplné zatmění slunce, s napětím
asi 35 km od Vídně; 1964 – zavedena pra- v Dačicích; 1982 – začala stavba obchod- je očekáván vstup do třetího tisíciletí.
videlná autobusová linka Dačice – Praha, ního domu na Palackého náměstí, tehMgr. Naděžďa Mastná, vedoucí OKC
jízdné stálo 45 Kčs; 1965 – do Dačic přijeli dejší Družba, dnešní Prior; 1983 – Dačice
devizoví střelci z Francie, aby se zúčast- získaly svůj současný symbol – pomník
nili honitby na zajíce a bažanty, akce se kostky cukru; 1984 – dačická pekárna
každoročně úspěšně opakovala; 1966 – vyrobila v tomto roce 250 000 bochníků
u Toužína odkryto staré slovanské sídliště chleba, 3 407 000 rohlíků a skoro dva miz 12. st.; 1967 – po dva únorové dny byla liony housek; 1985 – na okrskové Spartana Havlíčkově náměstí vystavena velry- kiádě v Dačicích se představilo 1786 cviba Goliath, měřila 22 m; 1968 – poprvé čenců; 1986 – začala poslední generální
po 20 letech byl ve městě opět postaven oprava renesanční věže při farním kostevánoční strom nad kašnou; 1969 – při le sv. Vavřince; 1987 – ožívají mikulášské
opravě kostela sv. Vavřince bylo naleze- obyčeje – kočár s koňmi vozí městem Mino množství lidských kostí z původního kuláše a čerty; 1988 – v červenci se v Dačicích konal poprvé mezinárodní mírový
hřbitova.
budovatelský tábor – Peace camp, 27
Léta sedmdesátá
1970 – v lednu začal sloužit svému úče- lidí z Evropy a USA se věnovalo úpravám
lu nový hřbitov, prvním pohřbeným byl zámeckého parku; 1989 – na letní scéně
sebevrah oběšením; 1971 – u mostu přes v zámeckém parku proběhlo o prázdDyji namontována lávka pro pěší; 1972 ninách Léto s filmem, bylo promítnuto
– od května vychází Dačický zpravodaj, celkem 18 filmů, které vidělo přes 2000
tehdy jako dvouměsíčník; 1973 – z Pa- diváků.
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Vedení Nemocnice Dačice, a.s. informuje
V letošním roce došlo v naší nemocnici k řadě změn, naplnění investic a oprav. Některé investice byly pro letošní rok
plánované, jako například dokončení výměny oken v suterénu hlavní budovy a v kuchyni, dokončení sociálního zázemí
pracovníků rehabilitace na novém pavilonu, nákup a instalace nového výtahu na dopravu jídla na patra LDN.

Pak se však objevily i neplánované, a to
po dlouhodobém zatékání střechou do
kuchyně došlo na výměnu střešní krytiny. Průsak spodní vody do zdi nové rehabilitace způsobil trvalou potřebu spuštěných odvlhčovačů, což není možné
řešení, a tak jsme v letošním roce přistoupili k odkopům kolem budovy do hloubky
5 metrů, oddrenážování a svedení vody
do kanalizace. Hygienická služba nás při
kontrole v nemocniční kuchyni vyzvala
v závěru roku 2012 k výměně chladících
boxů a změně systému rozmrazování,
a proto jsme koupili a nechali instalovat
nový chladící box pro maso a nový chladící box pro mléčné výrobky. Tím náš
provoz kuchyně naplnil daná legislativ-

ní pravidla pro takovéto
provozy. Nákup instrumentária a oprava části
gastroskopu byly také neplánované a přesto jsme
je ve výši 410 tis. Kč byli
nuceni pořídit. V letních
měsících jsme provedli
opravy stoupaček v části
hlavní budovy, což je již
3 roky trvající proces, který se chýlí ke svému závěru. Již 62 let staré roury leccos pamatují
a jejich životnost je až obdivuhodná, ale
již nelze spoléhat na jejich funkčnost.
V rámci přípravy na zimní období jsme instalovali nové venkovní osvětlení celého
areálu. Po dvouleté systematické práci se
nám podařilo naplnit podmínky projektu
zvýšení tepelné pohody na poliklinikách
a od 11. 11. mohl vítěz veřejné zakázky zahájit výměnu oken na všech 4 budovách
poliklinik. Zateplení fasád všech 4 budov
je dalším krokem tohoto projektu a bude
probíhat v jarních měsících roku 2014. Už
se těšíme, jak krásně budou budovy nejen
vypadat, ale jak se v nich změní i tepelné
podmínky a vylepší se vnitřní osvětlení pracovišť. Ale nejen prací žije vedení

a zaměstnanci nemocnice, a tak 11. 10.
proběhl již 4. ročník setkání bývalých
a současných zaměstnanců, kdy se sešlo
přes 80 účastníků. Pro všechny zúčastněné to bylo milé setkání. Blíží se závěr
roku 2013, a tak bych chtěla všem našim
aktivním zaměstnancům poděkovat za
další rok dobré práce, za jejich pracovní úspěchy a ochotu se dále vzdělávat,
za vstřícný přístup k našim pacientům
a spolupráci s dalšími zdravotnickými
pracovníky.
V současné době trvající finanční krize
není jednoduché zajistit potřebné finance pro investice, což ví i náš jediný akcionář Jihočeský kraj, kterému patří poděkování za vstřícnost při řešení potřeb
nemocnice. Zároveň bych chtěla poděkovat našim letošním sponzorům, kteří nás
vyslyšeli a byli ochotní pomoci finančně s nákupem některých přístrojů - dík
patří Nadačnímu fondu nemocnice Dačice, Sparkasse Waldviertler Dačice, panu
Strachotovi z Dačic a kolegům, panu L. Jirků ze Strmilova. Všem našim příznivcům
a pacientům přejeme pohodu, radost
a šťastné svátky vánoční a úspěšný vstup
do roku 2014.
MUDr. Miroslava Člupková, ředitelka

Ze zimy do tepla! Od ledovců k poušti.
Tentokrát změříme své síly se sluncem, pískem pouště i nejhlubším slaným jezerem. Chystáme se překonávat bariéry
na cestě i v našich možnostech. Stovky kilometrů pouště, bohatá historie, těžký terén, nepřízeň počasí i osudu. Tři kamarádi, tři handbiky a odhodlání. To je Expedition Israel 2014.

Jirka Čeloud, Jenda Havel a Matěj
Mikšíček se opět chopí řidítek handbiků
(speciálně upravených kol pro vozíčkáře),
aby dokázali, že pokud člověk chce,
nemohou mu v cestě stát žádné bariéry.
Po úspěšné letní cestě kolem Islandu
(více info na www.3handbikes.com)
se mladí sportovci s duchem pro týmovou hru rozhodli obtížnost své expedice posunout ještě o kousek dál.
V únoru 2014 se vydají na více než 1000

kilometrů dlouhou pouť do Izraele a Jordánska.
Vyráží opět „na těžko“, tedy bez doprovodného podpůrného týmu, který je
na obdobných cestách běžnou praxí.
S minimálními finančními i hmotnými
prostředky, plně naloženi, ale s velkým
odhodláním chtějí cestu podniknout
během jednoho měsíce. V únoru se teplota pohybuje kolem cel-kem příjemných
20 stupňů, projíždět ale budou i pouští

a dalšími obtížnými terény.
Mezi své cíle si tři
studenti zařadili třeba
Skalní město Petra, kde
se natáčel film India-na
Jones a poslední křížová
výprava, Mrtvé moře,
jedno z nejslanějších jezer světa, Haifu, Nazareth, Galilejské jezero,
Golanské výšiny a další místa, mnohdy
spjatá s biblickými příběhy.
Jejich příběhy budete moci sledovat na
www.3handbikes.com.
Pokud chcete výpravu podpořit finančně, darem, dobrou radou nebo
povzbuzením, budeme rádi, když nás
kontaktujete (3handbikes@gmail.com
nebo tel. 723 996 694)
Martina Jiříčková
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Co je nového na Základní škole Komenského
Vynikající umístění v celostátním kole výtvarné soutěže
Úspěch v republikových kolech soutěží nás vždycky velice těší. Naši šikovní
výtvarníci v soutěži Mé toulky za zvěří,
organizované Českomoravskou mysliveckou jednotou, opravdu zabodovali.
Ve 4. kategorii: 1. místo K. Píšová
s obrázkem Uhrančivý soví pohled,
3. místo V. Bastlová s dílkem U mámy,
7. místo N. Hrubá s kresbou Veverka
v listoví, 9. místo V. Bartošek s výtvorem Divočák v zimě. Ve 3. kategorii:
4. místo T. Čejnová s obrázkem Lasička v přirozeném prostředí, 8. místo
B. Fišarová s dílkem Schoulení zajíčci.
Všem moc a moc gratulujeme a přejeme,
aby Vám kreslení a malování přinášelo
v životě co nejvíc radosti. Práce jsou ke
zhlédnutí na www.zsdacice.eu.

Doplňujeme výuku o ……
99 Nad úkoly Přírodovědného klokana
si lámalo hlavu 24 žáků z 8. a 9. tříd. Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta UP
v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické
a přírodovědné obory. Nejvíce bodů dosáhl V. Řezáč, dále T. Pospíchal a na třetím
místě D. Poláček a D. Dohnal. Úspěšným
řešitelům gratulujeme.
99 Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října den před Svátkem všech svatých. Děti se oblékají do
strašidelných kostýmů a chodí od domu
k domu s tradičními pořekadly a „koledují“ o sladkosti. Letos jsme se připojili
mimo jiné i výstavou Halloween dýní.
Žáci se s chutí zapojili a společně s rodiči
vytvořili krásná dílka. Děkujeme.
99 Pravidelně a rádi navštěvujeme Dny
otevřených dveří dačických středních
škol. Deváťáci navštívili, v rámci volby
povolání, Střední školu technickou a obchodní Dačice. Střední odborné učiliště
zemědělské a služeb připravilo mimo
jiné výstavu zemědělské techniky, ovoce
a zeleniny.
99 Mezi žáky třetích tříd zavítal „Ambasador udržitelnosti“, který děti seznámil s každodenními zvyklostmi - jak šetřit energií, neplýtvat vodou, třídit obaly
a snižovat objem odpadů. Cílem celosvětového projektu společnosti Henkel je
zlepšit udržitelné chování v domácnostech a zvýšit podvědomí o trvalé udržitelnosti u dětí školního věku. A pro připomenutí uvádíme 3 zásady udržitelnosti:
recyklovat, neplýtvat a nepoužívat věci
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jednorázově.
99 V rámci celoročního projektu Bezpečně a zdravě absolvovali žáci 3. ročníku zajímavou besedu Bezpečná cesta
do školy a domů. Společně se zástupci
Městské policie Dačice si zopakovali základy správného přecházení, chování
chodců a cyklistů jako účastníků silničního provozu, základní desatero pro chodce, vybavení kola s dopravní značky. Na
vlastní kůži si vyzkoušeli modelové situace, ve kterých se mohou ocitnout při
setkání s cizí osobou. Velmi pěkné - děkujeme Městské policii Dačice.
99 Žáci 9. tříd se 11. listopadu zúčastnili exkurze o obnovitelných zdrojích
v Horním Rakousku. Autobusem jsme
nejdříve přijeli do základní školy Neue
Mittelschule St. Leonhard bei Freistadt,
kde naše město a naše škola byly formou
prezentace představeny. Stejnou formou
se představila i rakouská škola. Po prohlídce školy exkurze pokračovala návštěvou vodní elektrárny Marchtrenk na řece
Traun. V elektrárně jsme viděli v chodu
zařízení pro odčerpávání vody v případě
povodní a výrobu střídavého proudu generátorem. Závěr patřil návštěvě výtopny
na biomasu Waldburg bei Freistadt. Další
důvod proč se učit cizí jazyk.

Chodíme za „kulturou“
99 Žáci 6. ročníku navštívili 17. října Jihočeské divadlo / Malé divadlo v Českých
Budějovicích, které si připravilo představení Bílý tesák podle stejnojmenné knihy
J. Londona.
99 Tentýž den byli žáci druhých ročníků

slavnostně pasováni do „Řádu čtenářského“. Slavnost proběhla na zámku za
účasti „paní hraběnky“ a pana „Mikšíčka“. Děti prokázaly dovednost čtení při
uspořádání pohádkových bytostí, které
se pomíchaly a složily slib čtenáře. Dostaly pěkné dárky a paní knihovnice je
pozvala na návštěvu knihovny. Za pěkně připravenou akci děkujeme MK, MěKS
a Tyláčku.
99 Ve čtvrtek 24. října zavítali žáci 1. - 3.
ročníku do MěKS na divadelní představení s názvem „Jak princezna Máňa
zachraňovala Martina z pekla“. Představení se všem moc líbilo. Děkujeme.
99 V úterý 12. listopadu žáky a vyučující 2. stupně pobavil program
TRAPAS NEPŘEŽIJU aneb TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ. Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej s nadhledem
a nementorsky předložili základy slušného chování. Pěkné vtipné představení.
Děkujeme MěKS za pozvání.

Sportujeme rádi a často
Žáci 7. ročníku zvítězili v okrskovém kole
ve florbale. Po prohře 0:4 se Slavonicemi se sice zdály být šance mizivé, přesto
se díky třem výhrám dostali na 1. místo.
Dokázali porazit Studenou 3:2, dačické
Gymnázium 3:1 a ZŠ B. Němcové 2:0.
Na 8 vstřelených gólech se podíleli dvakrát M. Štěpnička a R. Novák, jednou
R. Tříletý, V. Syrovátka, M. Šimánek a M.
Distel. Okresní kolo je čeká ve čtvrtek
21. listopadu v J. Hradci. Budeme držet
palce!
Ing. Eva Macků, ředitelka školy

ZŠ DAČICE, KOMENSKÉHO VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve ČTVRTEK

12. 12. 2013
od 14:30 do 16:30
PROGRAM:
Interaktivní prohlídka
prostor školy
Zábavné vystoupení žáků
ve 14:30 ve vestibulu

Sportovní aktivity v tělocvičně

Těšíme se na Vás!

Vánoční dílna – tvoření pro děti
ve školní jídelně

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové

Podzim v ZŠ Neulingerova

absolvovali 80 bezplatných odběrů. Paní
Kupcová darovala krev dokonce už stokrát.

Pro budoucí prvňáčky
Dovolujeme si pozvat ve středu
4. prosince budoucí prvňáčky a jejich rodiče na pohádkové odpoledne, které pro
předškoláky připravily paní učitelky z 1.
stupně. Začínáme jako obvykle v 15:00 h.
Těšíme se na Vás.
Den otevřených dveří
V pátek 13. prosince ve 14:00 h otevíráme naši školu pro širokou veřejnost. Pojďte se k nám v předvánočním čase podívat
a prohlédnout si, jak to u nás chodí. Naši
žáci si pro Vás mj. připravili hudební a divadelní vystoupení (podrobnosti naleznete
na www.zsdacice.cz). Srdečně Vás zveme.
Mgr. Bohumil Havlík
Občanské sdružení při ZŠ B. Němcové děkuje
všem rodičům a dalším sponzorům,
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli na
naši činnost. Zároveň bychom jim chtěli
popřát klidné a spokojené svátky vánoční, hodně zdraví, osobní spokojenosti
i pracovních úspěchů v novém roce.
Mgr. Alena Benešová
Halloweenské nocování v družině
I letos oslavily děti ze školní družiny
Halloween. V páteční podvečer 1. listopadu se ve škole začali scházet kostlivci,
čarodějnice, duchové, upíři a jiná strašidla, aby si společně mohli zasoutěžit při
hrách ve tmě. Svoji odvahu si prověřili
v pozdních večerních hodinách při stezce odvahy. Druhý den (po probdělé noci)
byly nejlepším a nejodvážnějším strašidlům předány diplomy a drobné dárky.
Ale ani ostatní nepřišli zkrátka. Na všechny účastníky v závěru čekaly sladké odměny.
Děkujeme rodičům za pomoc a spolupráci a těšíme se na příště.
Jana Stachová a Alena Kupcová
Ocenění za bezpříspěvkové dárcovství krve
Velmi nás potěšilo, že paní Alena Kupcová, vychovatelka školní družiny, obdržela 28. listopadu v Jindřichově Hradci
zlatý kříž profesora MUDr. Jánského
3. třídy za bezpříspěvkové dárcovství
krve. Toto ocenění se uděluje lidem, kteří

Další střípky ze života školy
Ve středu 6. listopadu navštívili naši
žáci devátých tříd v Jindřichově Hradci
XVI. ročník Prezentační výstavy středních škol, středních odborných učilišť
a odborných učilišť Jihočeského kraje.
Tato akce měla napomoci v jejich rozhodování o dalším studiu.
V úterý 12. listopadu se na naší škole
konal 9. ročník projektu Příběhy bezpráví. Letos viděli žáci 9. ročníku dokumentární film Postavení mimo hru, který
popisoval příběh legendárního hokejového týmu, jemuž se v roce 1947 podařilo
získat pro tehdejší Československo poprvé zlatou medaili na MS, týmu, jehož členy pak komunistický totalitní režim poslal
po roce 1948 na mnoho let do vězení.
Po filmové projekci následovala beseda
s panem Simandlem a panem doktorem
Novákem o jejich zkušenostech s komunistickou perzekucí v 50. letech 20. st.
Od 4. do 15. listopadu prošli deváťáci online testováním Stonožka od
společnosti Scio. Prověřovaly se obecné studijní předpoklady a dovednosti
v českém jazyce, angličtině, němčině
a matematice.
12. listopadu dopoledne bojovali žáci
šestých a sedmých tříd s dalšími čtyřmi
týmy o vítězství v okresním kole soutěže základních škol ve florbale. Nakonec si odnesli čtvrté místo, za které se
rozhodně stydět nemusí.
Mgr. Bohumil Havlík

Společné čtení
Společné čtení v dačické knihovně
proběhlo ve středu 1. října. Letos bylo
zaměřené na knihy ilustrované Helenou
Zmatlíkovou. Děti si přečetly úryvky
z knih, které paní Zmatlíková ilustrovala,
povídaly si o nich a nakonec si vybarvily omalovánky. Děkujeme za příjemné
a poučné chvíle strávené v knihovně.
Bramboriáda
Jako každoročně proběhla na naší škole soutěž o nejtěžší bramboru – BRAMBORIÁDA. Všichni si v pátek 11. října
přinesli do školy tu největší bramboru
z letošní úrody. A výpěstky to byly opravdu pěkné. První místo obsadil Jirka Zábranský, jehož brambora vážila 806 g.
Nelenili jsme a hned je také zužitkovali. Ti mladší vyráběli z brambor panáčky
a zvířátka, starší potom ve své alchymistické dílně vybírali ingredience, přisypávali je, míchali, následně smažili a vyčarovali výborné bramboráky.
Drakiáda
Také letos už máme za sebou DRAKIÁDU. Odkládali jsme ji kvůli deštivému počasí, a tak jsme se vydali pouštět
draky až 31. října. Moc jsme si od toho
neslibovali, protože vůbec nefoukal vítr,
jako už tradičně. Nejdříve jsme se posilnili
opékanými špekáčky a pak to začalo. Začali jsme připravovat draky a začal foukat
vítr! Draci se vznesli do ohromné výšky
a rejdili po obloze. Byla to nádhera. Možná nejlepší drakiáda po několika letech.
Ve škole jsme odměnili nějakou dobrotou
zejména ty, kteří draka přinesli a ty, kteří
těm mladším pomáhali draky pouštět.
Halloweenský den
Halloweenský den proběhl v pátek
1. listopadu. Připomněli jsme si americký
svátek Halloween, který postupně nachází své místo i v evropských zemích,
a také tradici českých „Dušiček“. Vydlabali jsme dýně, vyrobili si podzimní květiny,
lampičky, netopýra, pavučinky i strašidýlka, podle toho co kdo zvládl.
Více na: www.zsdacice.net
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
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Zprávy z Gymnázia Dačice

Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2014/2015 připravuje naše škola otevření jedné třídy čtyřletého gymnázia pro 30 žáků. Čtyřleté,
všeobecně zaměřené gymnázium (obor
79 – 41 – K/41) je určeno absolventům 9.
tříd základních škol.
Informace pro žáky 5. tříd
Ve školním roce 2014/2015 připravuje
naše škola otevření jedné třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků. Osmileté,
všeobecně zaměřené gymnázium (obor
79 – 41 – K/81) je určeno žákům 5. tříd základních škol.
Den otevřených dveří (6. 12.)
Všechny zájemce o studium čtyřletého
i osmiletého gymnázia a širokou veřejnost srdečně zveme na prohlídku naší
školy. Den otevřených dveří se tentokráte bude konat za plného provozu školy
od 8:00 do 17:00 h, návštěvníci se v případě zájmu budou moci zúčastnit výuky a seznámí se se všemi projekty, které
na naší škole realizujeme. Ukázky výuky
s využitím nejmodernějších výukových
prostředků budou probíhat i v odpoledních hodinách po skončení pravidelné
výuky. Zájemci o studium také získají
všechny potřebné informace o podávání
přihlášek a přijímacím řízení.
V novém televizním studiu školní internetové televize G-ONE.tv si bude moci
každý vyzkoušet natáčení a zpracování
videa s využitím klíčování.
Přehled akcí školy za minulý měsíc
Přírodovědný klokan (16. 10.)
V kategorii Kadet se soutěže zúčastnilo
celkem 38 žáků tercie a kvarty, nejúspěšnějšími řešiteli se stali Jana Morávková,
Zdeněk Přibyl a Miroslav Vican, všichni
z kvarty. V kategorii Junior, která spojila
žáky kvinty a 1. ročníku s žáky sexty a 2.
ročníku, soutěžilo celkem 75 žáků, nejlépe si s řešením úloh poradili Petr Plachý
z 2. ročníku, Vojtěch Krajíček ze sexty
a Kristýna Rychlíková z kvinty.
Okresní finále Poháru J. Masopusta
(22. 10.)
Naši chlapci porazili družstvo GVN J.
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Hradec a remízovali s družstvem OA, SOŠ
a SOU Třeboň. Celkově obsadili díky horšímu skóre 2. místo za Třeboní.
Běh městem Gross Siegharts (29. 10.)
V sobotu 26. 10. odjelo z Dačic
5 studentů našeho gymnázia do partnerského města Gross Siegharts v Rakousku
na již 19. ročník v přespolním běhu. V kategorii starší žáci (Schüler II) obsadil Lukáš Zelenka ze sekundy velice pěkné druhé místo, v kategorii dorostu (Jugend)
obsadili naši sportovci následující umístění: V. Králík z 3. ročníku druhé místo,
J. Chromý ze 4. ročníku třetí místo, P. Chromý z 2. ročníku čtvrté místo a A. Danielová
z 3. ročníku páté místo.
Školení finanční gramotnosti (31. 10.)
Dne 31. 10. se žáci septimy a 3. ročníku
zúčastnili několikahodinového školení finanční gramotnosti. Přednáška jim byla
zprostředkována zaměstnanci společnosti Ekoma, která se zabývá finančním
poradenstvím. Celé školení probíhalo zásluhou přednášejících ve výborné atmosféře, ve které se nikdo nenudil. Studenti
se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a
už teď se těší na další školení, které proběhne ještě třikrát v tomto školním roce.
Expedition Iceland (1. 11.)
První listopadový pátek patřil na naší
škole milé návštěvě Jana Havla a Matěje Mikšíčka, našich absolventů, a jejich
kamaráda Jiřího Čelouda. Trojice těchto
mladých mužů se v průběhu letošního
léta, v době, kdy jsme zde zažívali extrémní vedra, vydala na okružní cestu
okolo ostrova Island. V průběhu dopoledne zvládli chlapci tři prezentace, s nimiž postupně předstoupili před všechny
žáky naší školy.
Okresní turnaj ve volejbale v J. Hradci
(4. 11.)
V pondělí 4. 11. odjela čtyři děvčata
z 1. ročníku a čtyři děvčata z kvinty reprezentovat školu na okresní turnaj ve
volejbale do J. Hradce. Byl to jejich první
turnaj, a tak třetí místo za družstvy GVN
J. Hradec a Gymnázia Třeboň odpovídalo
jejich hře, která potřebuje větší souhru.

Setkání s panem Thomasem Graumannem (7. 11.)
Nezapomenutelným zážitkem se jistě pro všechny přítomné učitele i žáky
našeho gymnázia stalo setkání s panem
Thomasem Graumannem, který je jedním z 669 tzv. Wintonových dětí. Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 7. listopadu
2013 v koncertním sále dačické ZUŠ.
Pišqworky – oblastní kolo (8. 11.)
8. listopadu se tři pětičlenné týmy
vydaly do Jindřichova Hradce na oblastní kolo v pišqworkách. V Jindřichově Hradci se sešlo rekordních patnáct
týmů z gymnázií, SOŠ i ZŠ. Nejlépe se
vedlo našemu prvnímu týmu ve složení A. Morávek, P. Stejskal, D. Mašát,
D. Lovětínský a P. Gellner, který obsadil
celkové 3. místo.
Okresní kolo mladších žáků ve florbalu (12. 11.)
V tomto turnaji startovalo i družstvo
našeho gymnázia, které tvořili hráči sekundy a primy. Naši hráči podali velice
dobrý výkon, o čemž svědčí konečné
3. místo. Sportovci z naší školy se prostě
mezi ostatními neztratili.
Mgr. Milan Točík
Podrobnější informace o škole na
www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

DAČICKÝ ZVONEČEK, o.s.
informuje
Zájem hendikepovaných dětí o pravidelné schůzky Dačického ZVONEČKU o.s.
stále roste, což nás nesmírně těší.
Pro děti nově připravujeme hru Boccia
(boča), kterou by jsme je rádi naučili a do
budoucna v ní děti zdokonalovali. Boccia je kolektivní hra pro hendikepované
sportovce. Trénovat budeme na čtvrtečních schůzkách, které se pravidelně
konají ve sportcentru Rockhill v Dačicích.
Jako každý rok tak i letos nás navštíví
Mikuláš. Budeme se na něj těšit 5. 12. ve
sportcentru Rockhill.
Kateřina Bartošová, tisková mluvčí
Dačický ZVONEČEK o.s.

www.dacice.cz

Mateřská škola Za Lávkami v Dačicích oslavila 30 let
V pátek 8. 11. 2013 od 15:00 do 18:00 h proběhla v MŠ Za Lávkami v Dačicích oslava k třicátému výročí MŠ od svého založení. Součástí oslavy byl den otevřených dveří, kde si všichni návštěvníci mohli prohlédnout interiér a zahradu
mateřské školy. Vedoucí odloučeného pracoviště paní učitelka Mgr. Jindřiška Maršánová přivítala všechny přítomné
a předala slovo panu starostovi Ing. Vlastimilu Štěpánovi. Poté paní učitelka pohovořila o historii a současnosti mateřské školy.

Mateřská škola leží v blízkosti Palackého náměstí ve vilové čtvrti Za Lávkami
a v současné době je tvořena třemi pavilony. Nachází se zde i školní kuchyně, která je součástí školy a vaří se zde průměrně
50 až 60 obědů denně.
Budova školy je obklopena rozlehlou
zahradou, která umožňuje dětem rozmanité aktivity. Před třemi lety město
vybudovalo na části zahrady veřejné
hřiště, které MŠ využívá v dopoledních
hodinách.
Významná data
Jelikož nebyla budova MŠ dostavěna
dle harmonogramu, první dva roky své
existence byl provoz MŠ umístěn do prostor nově postavené přístavby u ZŠ Komenského. Zde bylo zapsáno 132 dětí do
čtyř tříd mateřské školy.
Školní rok 1983/1984 byl zahájen již ve
vlastní budově MŠ. Mateřskou školu ved-

la paní ředitelka Jaroslava Chocholová.
Od 1. 1. 1986 obec
předala správu MŠ
závodu KOH-I-NOOR
Dačice. K tomuto datu
byli převedeni všichni
provozní zaměstnanci
k závodu KOH-I-NOOR. Pro zájem rodičů
dvouletých dětí bylo
otevřeno
oddělení
pro 2 až 3 leté děti.
Ve školním roce
1990/1991 se provozovatel MŠ Za Lávkami změnil v akciovou
společnost Centropen Dačice, která přestala MŠ provozovat. Od 1. 1. 1992 byla
tedy MŠ předána do správy městu.
Od 1. 9. 1991 byly z důvodu poklesu
přihlášených dětí uzavřeny dvě třídy
v MŠ. Z tohoto důvodu odešli někteří zaměstnanci do jiných MŠ.
Školní rok 1994/1995 začal nástupem
nové paní ředitelky Mgr. Jindřišky Maršánové, která vede MŠ i dnes jako vedoucí
učitelka.
Od 1. 1. 2003 byly sloučeny všechny
mateřské školy Města Dačice v jeden
právní subjekt, který funguje dodnes
pod vedením paní ředitelky Mgr. Hany
Švarcové.
V současné době mateřskou školu navštěvuje 56 dětí, což je plná kapacita.
MŠ má dvě věkově smíšené třídy. Jednu
třídu tak mohou společně navštěvovat
sourozenci nebo kamarádi různého věku.

Naším mottem je „Dítě není nádoba, kterou je výchovou třeba naplnit, ale květina, kterou má naše výchova zušlechtit.“
Školní vzdělávací program vychází z environmentální výchovy a podpory zdraví
a zahrnuje v sobě tři dlouhodobé projekty.
Co mohli návštěvníci zhlédnout
Návštěvníci mohli zhlédnout vystoupení dětí z mateřské školy, které bylo zaměřeno na téma naše planeta Země.
Ve třídě U Krtečka mohli porovnat
rozdíly mezi starými a novými hračkami
a pomůckami. Také si zde mohli pohrát
s novými hračkami. Ve třídě U Veverky
Zrzečky si prohlédli alba, kroniky, Školní
vzdělávací program, podklady k založení
klubu LÁVKY. Vystaveny byly i staré hračky z období před 30 lety.
V obou třídách byly umístěny dobové
fotografie, na kterých se s úsměvem nacházeli žáci, či bývalí zaměstnanci.
Součástí prohlídky mateřské školy bylo
malé pohoštění, které nám pomohly připravit především maminky dětí, které navštěvují naši MŠ. Velice jim touto cestou
děkujeme za překrásné výrobky, které
dokazovaly jejich kuchařské umění. Také
děkujeme bývalým žákům MŠ, kteří nám
oslavu zahájili hrou na dechové nástroje.
Při odchodu z MŠ jsme se mohli zamyslet
nad otázkou „MY NAŠI ŠKOLKU ...“, zde
jsou nápady dětí – máme rádi, nedáme,
milujeme, opravíme, vymalujeme, uklidíme, ochráníme, zachráníme, zavřeme,
navštívíme ...
Za kolektiv MŠ Mgr. Ilona Kabelková
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INFORMACE Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Základy práce s PC – 3. 12.
a internetová džungle – 17. 12.
Zveme všechny, kdož potřebují nebo
chtějí pracovat s počítačem a potřebují
základní školení k jeho ovládání, na kurzy
do Městské knihovny v Dačicích. Školení
probíhá vždy v úterý odpoledne od 14:00
do 17:00 h a přizpůsobuje se požadavkům
účastníků. Cílem je získat základní informace o práci s počítačem a Internetem.
Učíme se na 5 počítačích v dětském oddělení knihovny, čímž je omezen i počet
účastníků. Je nutné se přihlásit, a to osobně v knihovně, telefonicky: 384 422 397,
mob. 721 145 265, e-mailem: knihovna@
mkdac.cz. Psaní na počítači bude náplní
třetí lekce po Novém roce. Cena za tříhodinový kurz je 99 Kč.
Celé Česko čte dětem (CČČD) aneb
Škola naruby – 2. 12. - 16:30 h
Srdečně zveme všechny maminky na
seznámení se s projektem CČČD dětem.
Přijďte v pondělí 2. prosince do knihovny, seznámíte se s projektem, řekneme
si, k čemu je dobrý a zájemci obdrží ČTENÁŘSKÝ DENÍČEK, do kterého budou
s dětmi stručně zapisovat kdo, kdy a co
jste četli a děti vaše čtení budou znám-

kovat a namalují
obrázek k tomu,
co jste četli.
Ukážeme si několik
nových
knížek
vhodných k předčítání zatím malým posluchačům a na závěr,
v 17:00 h, se podíváme na pohádku:
Vánoční příběh – Divadlo KAKÁ 2. 12. – 17:00 h - Příběh se odehrává
v jednom domě, kde žije velká rodina.
Čtyři okna, čtyři příběhy. Poetická pohádka plná koled se opírá o původní české
tradice.
A proč to všechno? Souhlasíme s iniciátory kampaně CČČD, že pravidelné hlasité
předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního
chování, posiluje jeho sebevědomí. Pravidelné předčítání dětem má obrovský
význam pro rozvoj jejich emocionálního
zdraví. Pravidelné předčítání v přátelské
atmosféře je spolehlivý a účinný způsob,
jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším
než televize. Právě to je ta správná cesta,

jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet
jeho jazykové dovednosti a všeobecné
vědomosti a formovat jeho vlastní návyk
a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti. Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři
musíme ukázat cestu!
„Národ, který málo čte, málo ví. Národ,
který málo ví, přijímá špatná rozhodnutí
– doma, v obchodě, u soudu, u volební
urny. Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu – to je velice
nebezpečný aspekt demokracie.“
Jim Trelease, „The Read-Aloud Handbook“, (Učebnice předčítání)
Pracovnice městské knihovny děkují
všem čtenářům a návštěvníkům za přízeň
v roce 2013 a těší se na setkávání i v roce
2014. Všem přejeme hodně zdraví, životního optimismu a rok s dobrými knihami
ve všech podobách.
V závěru roku 2013 bude v knihovně
otevřeno standardně podle výpůjčních
dnů. Během vánočních svátků 24. – 26.
12. bude zavřeno. V sobotu bude naposled otevřeno 14. 12. 2013. Zavíracím
dnem je úterý.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Sběratelství cukříků je velká vášeň
V sobotu 16. listopadu proběhla v sále Městského kulturního střediska v Dačicích členská schůze a burza Klubu sběratelů baleného cukru z celé ČR. Byla vlastně poslední významnou akcí letošního roku věnovanou 170. výročí kostky
cukru. Na burzu přijelo do Dačic téměř 90 sběratelů, z toho 56 je přímo členy klubu. Akci připravil klub sběratelů ve
spolupráci s městským muzeem.
notlivých stolů a hledání, přehrabování, provoz muzea zajistit.
výměnám. Je neuvěřitelné, jaké detaily
Jen mě mrzí, že kromě všech kladů
sběratelé sledují, provedení celkové, ná- vznikla i jedna nepříjemnost, za kterou
pisy, barvy, série … Jaký mají přehled a že se omlouvám za všechny pořadatele.
se ještě vyznají v tom, které cukříky vzít Slíbili jsme totiž, že poslední půlhodinu
či nevzít, když již doma mají sbírku třeba zpřístupníme burzu i veřejnosti. To se
i 80 000 cukříků. Je to prostě sběratelská sice stalo, ale sběratelé měli již vesměs
vášeň se vším všudy.
sbaleno a byli na odchodu nebo již odjeli,
Ale především si z burzy odnášíme takže nebylo již na co se dívat. Pro ně je
s kolegyněmi z muzea i s Miladkou Štěr- totiž nejdůležitější podělit se mezi sebou
bovou, která nám pomáhala u občerstve- a veřejnost vesměs vůbec na burzy není, a které tímto děkuji, jeden silný dojem, pouštějí. A tím, jak schůze skončila dříve
že sběratelé cukrů jsou především jedna než bylo v plánu, se vše posunulo a sběOd 9:00 do 11:00 h probíhala prezen- velká dobrá parta lidí, které spojuje kro- ratele již poté nikdo nedokázal zadržet
tace zúčastněných a od 11:30 h vlastní mě cukříků i krásné přátelství a je vidět, a spěchali na různá spoje a odjížděli.
S burzou cukrů jsem od klubu také zísčlenská schůze. Účastníky burzy přivítal jak se na tato setkání těší.
Připravují je dvakrát do roka. To první kali nové cukrové suvenýry, které si mův Dačicích přímo pan starosta Ing. Vlastimil Štěpán, který také obdržel od předse- měli letos v Uničově a to druhé bylo prá- žete zakoupit u nás v muzeu. Je to série
dy klubu Ing. Jaroslava Kolína symbolický vě v Dačicích. Moc se jim v Dačicích líbilo 8 cukříků v obdélníkovém tvaru s dačicdárek - kostky cukru - repliku původního i prostředí samotné burzy v sále kultur- kými motivy (starý zámek, dům č. 4, nový
ního střediska. Děkujeme tím i pracov- zámek, věž kostela sv. Vavřince, pan Rad
balení s etiketou dačické rafinerie.
Po členské schůzi došlo k samotné vý- níkům MěKS za poskytnutí sálu pro účel a Juliana Radová, pomník kostky cukru,
měně cukříků. Každý sběratel s sebou burzy. Sběratelé měli také možnost se radnice) a replika původního balení kospřivezl různá balení cukrů, která má ve podívat do expozic muzea, které bylo pro tek cukru z dačické rafinérie.
své sbírce navíc a nabídl je tak dalším ně otevřeno i v sobotu. Zde chci poděkoMgr. Marie Kučerová,
členům. Takže došlo k obcházení jed- vat Věrce Holakovské, že nám pomohla
ředitelka MMaG Dačice
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Mateřské centrum Dačice nabídlo rodičům
měsíc plný besed
V mateřském centru Dačice při Oblastní charitě Jihlava prožili rodiče i děti měsíc říjen plný zajímavých besed, vzdělávacích aktivit a seminářů. Nemalý zájem rodičů vzbudil cyklus besed „Na cestě rodičovstvím“ pod vedením lektorky
a pedagožky Mgr. Heleny Naňákové. První beseda byla o tom, co by rodiče nebo budoucí rodiče měli vědět o vývoji
svých dětí – byly to poznatky, které jim možná ještě nikdo nesdělil a jsou zásadní i pro další cestu dospíváním.

Druhá beseda byla zaměřena na bezpodmínečné přijetí dítěte. Byla o tom, co by rodiče měli vědět, když jsou děti ještě malé
a jak se dá předcházet rizikovému chování již u malých dětí od
početí do 6 let věku. Rizikovým chováním se myslí např. špatné
vztahy, nezájem o učení, experimentování s alkoholem, drogami, sklon k anorexii apod.
Poslední beseda z cyklu byla na téma „Co dělat, aby doma
bylo prima.“ Toto setkání bylo velmi inspirativní pro společné
chvíle v kruhu rodiny – jak pro chvíle pohodové, tak i v zátěžových situacích. Rodiče se se svými dětmi mohli dozvědět, jak
společně relaxovat, jak zacházet s emocemi a jak se vzájemně
podpořit.
„Rodiče měli o besedy zájem, o čemž svědčil i počet účastníků, který se pohyboval mezi 10 – 26 účastníky. Ani děti jsme ne-

Bezpečnější stáří

nechaly zahálet – připravili jsme pro ně doprovodný program
s nácvikem jemné i hrubé motoriky,“ říká Pavlína Bačovská, vedoucí mateřského centra.
Dalším zajímavým a velmi užitečným seminářem byla přednáška s diskusí „Jak poskytnout první pomoc.“ Setkání vedla
zkušená zdravotní sestra Jana Sochorová, toho času členka
týmu rychlé záchranné pomoci v Jihlavě.
Všechny besedy proběhly v prostorách ROCKHILLU, které zapůjčil pan Pavel Stejskal.
V rámci nadregionálního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí – Odboru rodiny proběhlo druhý víkend v listopadu
celodenní setkání rodin s dětmi v Kostelní Vydří s tématem „Výchova a vztahy v rodině.“ Rodiče mohli navštívit seminář paní
Bc. Zdeňky Šrámkové, která mluvila o tom, jak poznat šikanu
a jak se bránit. Následovala beseda nesoucí název „Představy
rodičů a dětí o životě v rodině a mimo ni“, aneb jak to vidí každý ze svého pohledu. Přednáška byla zakončena zážitkovým
workshopem pod vedením lektorek prorodinných aktivit Mgr.
Dagmar Kučerové a Petry Veselé. Zde rodiče mohli prolínat své
zkušenosti, které zažili jako děti a přenášet je do svých nově
vzniklých rodin, mohli se konfrontovat s představami svých
partnerů a také dětí.
„Všechna setkání byla opravdu bohatá na nové poznatky
a byl zde dostatečný prostor získat a sdělit si nové zkušenosti. Rádi bychom v besedách pokračovali dle možností i nadále.
Tímto bych ráda poděkovala všem, kteří se na organizaci besed
jakkoli podíleli,“ dodává závěrem P. Bačovská.
Radka Běhalová

wüstenrot
přijde vhod

STAV. SPOŘITELNA A POJIŠŤOVNA
Dačice, Palackého nám. 36 (vedle průjezdu galanterie)

Dne 31. října navštívili Dům s pečovatelskou službou ve
Studené strážníci Městské policie Dačice. Účelem jejich návštěvy bylo seznámit seniory s možnostmi, jak se i ve stáří cítit
v bezpečí. Strážníci poučili naše seniory, jak se vyhnout
krádežím, podvodům, ale také nehodám. Přednáška byla velmi přínosná a uživatelé si ji velmi užili. Tímto děkujeme všem
zúčastněným a také strážníkům za velmi příjemně strávené
odpoledne.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
Marie Cimbůrková - vedoucí střediska
Bc. Hana Veselá - sociální pracovnice

10 x pro stavební spoření

roční průměrný výnos až 5,58 % pro všechny
nejvyšší garantovaný úrok z úspor - 2,2 % ročně
státní podpora až 2000 Kč
kamarád pro děti do 18 let zdarma - trojnásobný
držitel Zlaté koruny za nejlepší produkt stav. spoření
5. po 6 letech použití úspor na libovolné účely
6. pojištění vkladů do 100 000 EUR (cca 2,5 mil. Kč)
7. výhodný úvěr ze stavebního spoření
8. speciální překlenovací úvěr Družstevní byt bez
zajištění nemovitosti
9. efektivní a bezpečná forma spoření na důchod
10. 20 let tradice a stability v České republice
1.
2.
3.
4.

MARIE KUČEROVÁ, tel. 732 825 805
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Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice

PŘIJĎTE V NOCI DO KINA
NA SVĚTOVOU PREMIÉRU HOBITA
Už jste někdy byli v kině o půlnoci? A viděli jste už někdy film zrovna ve chvíli, když měl celosvětovou premiéru? Ne? Tak teď budete mít jedinečnou možnost to zažít!
jekci budou k dostání pouze v předprodeji.
Pokud by se na vás ale
nedostalo, nebo se vám
nechce ponocovat, můžete film vidět ještě 27. prosince od 19:00 h. V případě
velkého zájmu diváků, se
pak Hobit v našem programu objeví určitě ještě
v lednu 2014.
A na co se v novém pokračování můžete vlastně
těšit? Hrdinové filmu i ve druhém dílu pokračují v dobrodružné cestě, jejímž cílem
je získat zpět ztracené království trpaslíků Erebor. Tentokrát se dostanou až k
Osamělé hoře, kde musí čelit největšímu
nebezpečív podobě Šmaka - nejstrašlivější nestvůře, která prověří nejen jejich
odvahu, ale i pevnost jejich přátelství a
smysluplnost celé pouti. Tak se přijďte
podívat.
Milan Krotký, 3D KINO Dačice

V prosinci jsme totiž v našem kině připravili absolutní lahůdku. V noci z 12. na
13. prosince do kin vstupuje druhý díl trilogie výpravné fantasy HOBIT, tentokrát
s podtitulem Šmakova dračí poušť a v dačickém kině ho začínáme promítat právě
o půlnoci 12. prosince. Film bude uveden s českým dabingem ve 3D projekci,
vstupné bude 140 Kč. Se zakoupením
vstupenek si ale pospěšte, počet míst je
omezený a vstupenky na půlnoční pro-

Farní kostel
sv. Vavřince
Dačice

Klášter sv. A.
Paduánského
Dačice

Kostel Panny
M. Karmelské
Kostelní Vydří

24.12. Štědrý den

22:00 h

15:30 h

22:00 h

25.12. Slavnost Narození Páně

8:00 h

10:30 h

8:00 a 10:00 h

26.12. Svátek sv. Štěpána

8:00 h

-

8:00 h

31.12. Mše sv. Požehnání

-

15:30 h

18:00 h

8:00 h

10:30 h

10:30 h

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY

1.1. Mše svatá

Sedmé číslo Dačického vlastivědného
sborníku je v prodeji
V pravidelném dvouletém intervalu vydal Spolek
přátel muzea v Dačicích opět s výraznou finanční
podporou města již sedmé pokračování svého vlastivědného sborníku.
Najdete v něm další z řady zajímavých témat vztahujících se k Dačicím a jejich nejbližšímu okolí. Knížka je určitě
vhodným vánočním dárkem, který rozšíří knihovničku regionální literatury. Sborník zakoupíte na pultech infocentra, v městském muzeu a galerii a v knihkupectví p. Hejla.
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Oddíl kuželek:
07. 12. 2013, 2. liga
ženy, 11:00 h - Dačice –
KK Vyškov
30. 12. 2013 - tradiční „Salámový turnaj“, který se koná na
kuželně v Dačicích v 16:00 h - zveme širokou sportovní veřejnost
Oddíl florbalu:
21. 12. 2013 - Vánoční turnaj amatérských družstev - sportovní hala

ČERTOVSKÁ ŠKOLA
ve „staré“ škole

Vážení, pokud chcete prožít netradiční čertovské rojení, popadněte Vaše
malé hříšníky a navštivte nás v pátek
6. prosince 2013 na Mikuláše.
Od 16:00 do 18:00 h můžete zažít
netradiční nadílku. Nebojte se, andělé
a Mikuláš se určitě zastaví.
Srdečně zdravíme a už se těšíme.
ZUŠ Dačice pořádá
v sobotu 11. 1. 2014
zájezd do Vídně na výstavu

Henri Matisse a fauvisté
Informace a přihlášky do 15. 12. 2013
u V. Zamazalové
(telefon: 724 702 312
e-mail: v.zamazalova@centrum.cz)

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÝCH
SEDACÍCH SOUPRAV
Milan Králík
tel.: 602 476 328

www.dacice.cz

Fokus Tábor je tu i pro občany z Jindřichohradecka
Fokus Tábor je nestátní nezisková organizace zaměřená na
odbornou pomoc lidem s vážným
duševním onemocněním, jako je
schizofrenie nebo jiné psychotické
onemocnění. Na Táborsku působí
již od roku 2001.
Sdružení se snaží podporovat lidi
s duševním onemocněním v rozvoji
sebedůvěry, samostatnosti a vhodných možností osobní realizace, tak aby mohli žít spokojený život v běžné společnosti. Poskytování služeb zajišťuje Komunitní tým, který zejména terénní formou poskytuje intenzivní individuální podporu klientům
v tíživých životních situacích.
Od 1. 1. 2013 FOKUS Tábor realizuje projekt financovaný prostřednictvím ESF OPLZZ – Rozvoj case managementu pro lidi
s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje. Hlavním cílem projektu je zajistit dostupnost komunitní péče pro
lidi s duševním onemocněním na území Jihočeského kraje, kde
dosud tato služba chyběla nebo nebyla dostatečná. Jedná se
zejména o oblast Jindřichohradecka a Dačicka, Soběslavska, Veselska a Týna nad Vltavou.
Město Dačice a MŠ Dačice vás zvou na výstavu

JEŽÍŠKOVA GALERIE
výtvarné práce dětí Mateřské školy Dačice

10. - 31. prosince
prostory radnice
vstup volný

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

KOUPÍM
pole, lesy, pastviny

Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel: 602 445 344

Od 1. května 2013 bylo otevřeno nové pracoviště sdružení
i v Jindřichově Hradci. Poskytování služeb zde zajišťují tři sociální pracovníci. Tento Komunitní tým již zahájil spolupráci s místními lékaři, samosprávou a poskytovateli dalších sociálních služeb. Podpora a pomoc klientům s duševním onemocněním je
poskytována především terénní formou přímo v jejich bydlišti.
Komunitní tým pomáhá klientům nalézt řešení složité osobní situace způsobené například ztrátou zaměstnání, špatnými
vztahy s okolím či ztrátou bydlení. Poskytuje pomoc při aktivním předcházení a zvládání krizových situací spojených
se zhoršením zdravotního stavu. Tým se také snaží podpořit
klientovu sebedůvěru a dovednosti potřebné k psychické pohodě a zlepšení kvality života. Pracovníci poskytnou informace
o existujících sociálních službách a mohou zprostředkovat jejich poskytování.
Služby jsou poskytovány zcela zdarma. Provozní doba jindřichohradeckého pracoviště FOKUSU Tábor je v pracovní dny od
7:30 do 16:00 h. Kancelář sídlí v budově Úřadu práce v Jindřichově Hradci ve 3. patře.
Pokud potřebujete Vy nebo Váš blízký radu nebo pomoc, bez
obav se obraťte na sdružení FOKUS Tábor, pracoviště Jindřichův
Hradec, tel. 603 160 881, 777 721 705, 777 721 703. Více informací o naší službě naleznete také na www.fokustabor.cz
Ing. Radka Rybáková, FOKUS Tábor

ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

NOVOROČNÍ POHÁR 2014
XV. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 4. ledna od 9:00 h
yy Program: 9:00 - 10:00 h prodej položek, zápis, kontrola
dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení, 10:20 h střelby, 12:00
- 12:30 h polední přestávka, 12:30 h střelby, 14:00 h vyhlášení výsledků a předání cen
yy Závod je vypsán na 45 terčů: 25 automatický trap, 20 lovecké kolo
yy Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm
yy Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí
yy Občerstvení zajištěno, parkování v areálu střelnice
yy Cena položky = 350 Kč
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese se těší
členové střelecké sekce Dačice a Okresní myslivecký
spolek ČMMJ J. Hradec.
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Číslo: 12/2013, ročník druhý, zdarma
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
1. prosince, neděle, 19:00 h
PŘÍBĚH KMOTRA - kriminální drama, 2D
99 min., česky, vstupné 100 Kč
4. prosince, středa, 18:00 h
POHÁDKY POD STROMEČEK, 2D
72 min., česky, vstupné dosp. 80 Kč, děti 50
Kč, příjde i čert, Mikuláš a anděl, pro děti
sladký dáreček
8. prosince a 13. prosince, 19:00 h
KŘÍDLA VÁNOC - drama, 2D
110 min., česky, vstupné 120 Kč
11. prosince, středa, 19:00 h
LÁSKY ČAS - romantická komedie, 2D
123 min., české titulky, vstupné 110 Kč
12. prosince, 23:59 h a 27. prosince, 19:00 h
HOBIT: ŠMAKOVA POUŤ - fantasy, 3D
170 min., český dabing, vstupné 140/130 Kč

Městské kulturní středisko Městské muzeum a galerie
6. prosince, pátek, 17:00 h, hlavní sál MěKS
TŘEBOŇŠTÍ PIŠTCI - Vánoční pořad
Náš nejznámější český flétnový soubor opět
v Dačicích.
Vstupné dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
7. prosince, sobota, 19:00 h,
hlavní sál MěKS
VĚNEČEK - závěrečný večer kurzu tance
Vstupné 100 Kč
15. prosince, neděle, 17:00 h,
hlavní sál MěKS
Vánoční koncert sborů ZUŠ Dačice
Vstupné dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
28. prosince, sobota, 21:00 h,
hlavní sál MěKS
DYMYTRY (Psychore-Metal Band Praha)
předkapela DE BILL HEADS
Předprodej 160 Kč, na místě 200 Kč

Ostatní pozvánky

24. prosince, úterý, 10:00 h
TURBO, animovaná komedie, 3D
96 min., český dabing, vstupné dosp. 120 Kč,
děti 100 Kč

10. - 31. prosince
JEŽÍŠKOVA GALERIE
výstava prací dětí MŠ Dačice
prostory radnice, volný vstup

29. prosince, neděle, 19:00 h
MAKE YOUR MOVE, taneční film, 3D
107 min., český dabing, vstupné 100 Kč

21. prosince, 19:00 h
VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU
kostel sv. Vavřince

SPOR TC E NTR U M RO C KH I LL
Akce BOWLING + PIZZA – ke každé zaplacené hodině
bowlingu nabízíme slevu 10% na pizzu! Nevztahuje se na
další slevové a akční nabídky.
7. - 8. prosince - 3. narozeniny Rockhillu
Po celý víkend budeme slavit, připojte se k nám! V sobotu se
těšte na BOWLING ZDARMA, po setmění na děti čeká mikulášská nadílka a od 20:00 h k tanci i poslechu zahraje kapela
Stonožka.
Pro sportovkyně v sobotu od 8:00 h je připravený turnaj ve
squashi, muži si mohou zahrát v neděli od 8:00 h. Startovné je
90 Kč, přihlášky jsou k vyzvednutí na baru nebo na webu.
Po oba dva dny je pro zájemce DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v tělocvičně, kde si můžete vyzkoušet různé druhy cvičení,
a to za zvýhodněnou cenu -50%! Kvalifikovaný trenér rád
zodpoví Vaše dotazy a předvede cvičební pomůcky.
31. prosince - Silvestr s Pavlem Urbancem
Přijďte s námi oslavit poslední den v tomto roce! Od 20:00 h
nám zahraje Pavel Urbanec. Cena vstupenky zahrnuje večeři,
jednohubky, 0,375 l sektu a hudbu.
Vybírat můžete ze tří druhů večeří:
1) Čertovy špalíčky a opékané brambory
2) Kuřecí plátek se špenátem, česnekem
a zapečeným sýrem, šťouchané brambory
3) Hovězí nudličky na houbách a zelenině s rýží
Vstupenky jsou v prodeji na baru.
Neváhejte, počet míst je omezený!
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Neděle 1. prosince 2013, 16:30 h
ZVONKOVÝ PRŮVOD
Zahájení adventního období spojené s rozsvícením vánočního stromu na Palackého
náměstí v Dačicích a se společným zpíváním
u vánočního stromu. Sraz na Havlíčkově nám.
u zámku v 16:30 h.
Zvonky a světýlka s sebou!
Do 30. prosince
vernisáž neděle 1. 12., 14:00 h
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
práce tvůrců na Dačicku, žáků ZŠ a MŠ
v Dačicích
Otevř.: út - pá 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h,
neděle a 25. a 26. 12. 13:00 - 16:00 h,
24. a 31.12. zavřeno
15. prosince, neděle, 13:00 - 16:00 h
IX. VÁNOČNÍ JARMARK
Prodej ozdob všeho druhu, perníčků, medu,
jmelí, drobných dárků, svíček, keramiky,
bižuterie, oblečení, pletenin aj.
Ukázky řežby, malování keramiky, zdobení
perníků, drátování aj.
Hudební vystoupení
Teplé občerstvení
Vstupné 20 Kč, děti do 15ti let zdarma
PŘEJEME VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM PĚKNÉ
VÁNOCE A SPOKOJENÝ NOVÝ ROK 2014

Dačická bowlingová liga otevírá své dveře!
OD KDY? Leden 2014, STARTOVNÉ? 2500 Kč / tým
(4 hráči + max. 2 náhradníci)
V ceně je zahrnuto: 15 tréninkových hodin pro každé družstvo, dráha v době zápasu zdarma a nejen to!!!
Hrajeme o hodnotné ceny…
1. místo: věcné ceny v hodnotě 10 000 Kč
2. místo: věcné ceny v hodnotě 5 000 Kč
3. místo: věcné ceny v hodnotě 3 000 Kč
4. místo: věcné ceny v hodnotě 2 000 Kč
5. místo: věcné ceny v hodnotě 1 000 Kč
Zaujala Vás možnost zúčastnit se bowlingové ligy?
Stačí maličkost! Přihlásit se do 16. 12. 2013 osobně na baru
nebo e-mailem, pošlete vyplněnou přihlášku, kterou najdete na
našem webu v sekci Ke stažení.
Bližší informace pak každý z účastníků obdrží na informativní
schůzce zúčastněných družstev, jejíž termín bude na našich
stránkách včas oznámen.
Přijďte a dokažte, že Vaše družstvo je to nejlepší!!!
Rozšířili jsme nabídku sportů o bosu, alpinning,
TRX a flowin. Přijďte si dát pořádně do těla!
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz
www.facebook.com/SportcentrumRockhill
sportcentrumdacice@seznam.cz
+420 384 971 440

