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Období nejen „masopustů“,
ale také grantů
Nastalo období tradičního masopustního veselí a jiných zimních radovánek, plesových, koncertních a divadelních sezon,
ale také starostí, které přináší stále ještě
začátek nového roku. Přichází také doba
poskytování podpor (grantů) města neziskovým organizacím, které sídlí v Dačicích.
Jedním z určujících ukazatelů pro přidělení
grantu je i činnost organizace pro občany
města. O tom si ostatně můžete přečíst
na jiném místě zpravodaje.
Chtěl bych se zastavit u jednoho ze
zásadních faktorů takto poskytnuté dotace, kterou například v roce 2010 obdrželo
pětatřicet organizací. Každý příjemce podpory ze strany města na „volnočasové aktivity“ je povinen dle zásad grantu podat
vyúčtování. Na jeho základě pak radnice
prověřuje účel použití peněz vydaných
městem. Současně je podstatné spolufinancování projektu ze strany žadatele
o grant, případně z dalších zdrojů. Vše má
svá pravidla a nejinak je tomu i u těchto
grantů. Z podpory nelze hradit výdaje
na odměny funkcionářů, mzdy nebo investice. Celý takto nastavený kontrolní systém
je přesně vymezený zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Spolková a zájmová činnost má v našem městě bohatou historii, tradici a je
neoddělitelně spojená s naší kulturou.
Zkrátka patří k životu nás všech. Neopomenutelnou součástí je, při akcích s ní spojených, vzájemné setkávání, společné trávení
volných chvil, obohacení a zpestření kulturního a sportovního života města. Proto
mají být zmíněné projekty zajímavé, musí
sledovat určitý cíl a měly by rozvíjet schopnosti i dovednosti. Člověk je přece bytost
tvůrčí, vždyť většina z nás díky nadání a píli
dosáhla dokonalosti v určitých oblastech.
Podstatná je pro nás skutečnost, že existují lidé, kteří jsou ochotní svoji práci předvést
veřejnosti. Právě díky tomu obohacují
nás ostatní. Za to si zaslouží naše uznání
a v neposlední řadě také poděkování.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Dačice se v Praze prezentovaly
v jedné z nejúspěšnějších expozic
Poprvé v historii se ve dnech 9. – 12. února představily Dačice prostřednictvím
infocentra na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze.
Společně s dalšími městy a subjekty měly vlastní výstavní pult ve společné
expozici Jihočeské centrály CR, která v tomto směru nabídla spolupráci.
Že to byla spolupráce úspěšná dokazuje i skutečnost, že díky zpracování
expozice samotné a díky profesionální
prezentaci získal tento stánek Jihočeského kraje 1. místo za nejpůsobivější
expozici do 60 m2.
Ačkoliv se pražský veletrh cestovního
ruchu, na rozdíl od brněnského Regiontouru, orientuje spíše na zahraniční oblasti
a vzdálené destinace, velkou návštěvnost
zaznamenaly i expozice tuzemských regionů. U dačického stánku byl největší
zájem o tipy na pěší tůry v Podyjí a cyklovýlety, na odbyt šel velice dobře seznam
ubytovacích kapacit doplněný vlastními
letáky jednotlivých ubytovatelů, kteří je
infocentru na základě výzvy poskytli.
Veletrh Holiday World společně s doplňkovou výstavou Golf Show zaplnil

celý Průmyslový palác i 130 m dlouhou
Veletržní halu. Navzdory mrazivému
počasí zavítalo do areálu Výstaviště
v Holešovicích přes 32 000 návštěvníků,
kteří měli možnost navštívit expozice
vystavovatelů ze 47 zemí a načerpat
inspiraci pro letní dovolenou v České
republice i v zahraničí.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Zrcadlo Vašeho kraje se vrací
Od středy 21. 3. by se na televizní
obrazovku měl vrátit pravidelný pořad
o Dačicích „Zrcadlo Vašeho kraje“. Diváci se s ním budou setkávat v bloku
obnoveného regionálního vysílání na
stanici PRIMA LOVE v čase od 17:40 h.
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Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/samosprava.

Rada města Dačice
na své 31. schůzi konané 25. 1. 2012
mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření č. 1/2012,
které bylo v příjmové i výdajové části
0, ale ve výdajové části byly provedeny
přesuny mezi položkami
yy schválila zprávu hlavní inventarizační
komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2011
yy vydala souhlas ČSOB a. s. k podnájmu
nebytových prostor v budově čp. 62
na Palackého náměstí v Dačicích pro
firmu MARCO sport s. r. o. pro provozování sportovních potřeb za podmínek
uvedených ve smlouvě
na své 32. schůzi konané 8. 2. 2012
mimo jiné:

yy schválila rozpočtové opatření č. 2/2012
v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč,
výdaje 198,00 tis. Kč
yy projednala harmonogram investičních
akcí na rok 2012
yy schválila uzavření smlouvy o dílo s JčK
„Udržení procesů plánování sociálních
služeb na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Dačice“;
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, obec zjišťuje potřeby
poskytování sociálních služeb osobám
na svém území a spolupracuje s krajem
při přípravě a realizaci střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb kraje
yy schválila příspěvek ve výši 96.500,00
Kč jako spoluúčast na financování společné části projektu DY-THA rail
yy schválila uvolnění propagačních materiálů o městě pro výstavu o historii

V kostce...
Vážení spoluobčané, únorové mrazy sevřely krajinu a město v ní. Všudypřítomný pocit zmrzlého nosu se stává součástí našeho života. A tudíž je dobré
pamatovat na prevenci. Vitamíny, čaj (a třeba i s kapkou rumu) a žádný spěch.
Tuto zimu pocítí každý z nás v rodinném rozpočtu. Protopíme hodně.
Tam, kde se používají k vytápění i jiné
zdroje než plyn nebo elektřina, je důležité
pamatovat na zodpovědnost. Pálení věcí,
které do kamen nepatří, především plastů, obtěžuje lidi a v konečném důsledku
ničí zdraví všech. Toto není vhodný způsob úspor rodinného rozpočtu.
Pravidelně také probíhá údržba chodníků. V letošní zimě jsme nezaznamenali připomínky ke kvalitě údržby a jsem
tomu rád. Vzhledem k nízkým teplotám
je však důležité dbát zvýšené opatrnosti, protože chodníky mohou být namrzlé
a nebezpečí pádu je veliké.
Silné mrazy přinesly také jednu nepříjemnost a tou je praskání vodovodů
stejně jako zamrzání vodoměrů. To je
důsledkem jejich špatného zakrytí. Zde
je dobré vše řádně zabezpečit. V případě zamrznutí a prasknutí vodoměru
se jedná o především zbytečnou a finančně nepříjemnou záležitost.
Současně ovšem zamrznuté rybníky
přináší radost dětem, a to je dobře. Vždyť
právě vzpomínky na bruslení a hokejové zápasy patří k těm dobrodružstvím,
na která se vzpomíná i v dospělosti. A je
dobře, že v Dačicích jsou vodní plochy,
na kterých se mohou děti vydovádět.
A nejen děti.
V době, kdy píši tento článek, jednáme
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o možnosti získat finanční dotaci na vybudování kina v Dačicích. Jsem plný očekávání, zda dotační peníze získáme. Jde
o finančně náročnější projekt, přesto věřím, že se nám jej podaří realizovat a město získá nový multifunkční prostor, který
budeme moci využívat nejen pro promítání filmů, ale také pro společná setkávání.
Další věcí, kterou vnímám jako možný
začátek dobré práce, je snaha o oživení činnosti klubu důchodců. Vše bude
ve společné péči paní Krtkové a bývalého starosty pana Hájka. Věřím, že tito
šikovní lidé mají velký potenciál vytvořit
hezký prostor pro setkávání. Záměrem
je postupně při pravidelných schůzkách
vytvořit zajímavý program pro seniory
z Dačic. Již předem chci za město s radostí
pozvat všechny zájemce o tyto aktivity:
„Jste srdečně zváni.“ I já jsem připravený
přispět do společného programu.
A tak se s Vámi podělím v těchto mrazivých dnech o text, který jsem si nedávno
přečetl a moc se mi líbil:
„Než začneš jednat, poslouchej, než
začneš reagovat, mysli, než začneš utrácet, vydělej, než začneš kritizovat, čekej,
než se začneš modlit, odpusť, než to
vzdáš, zkus to.“ (Ernst Hemingway)
Těším se, až vykvetou první sněženky.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

kostky cukru ve Vídni
yy schválila uvolnění zboží ze
skladových zásob infocentra za účelem propagace města na veletrhu cestovního ruchu Holiday World
2012 v Praze
yy schválila Městské knihovně Dačice
záměr podání žádosti o grant na Ministerstvo kultury ČR na realizaci projektu „Tajemství Kláštýrku aneb Knihovna
očima Kostičky cukrové“
na své 33. schůzi konané 15. 2. 2012
mimo jiné:
yy zřídila komisi Zdravého města Dačice
a místní Agendy 21 a jmenovala její
členy
yy schválila harmonogram schůzí komisí
v místních částech za účasti představitelů města

Spokojenost s novou grafikou
Dačického zpravodaje
Svůj názor na novou grafickou podobu městského zpravodaje můžou
čtenáři vyjádřit do 15. března prostřednictvím ankety na webových stránkách www.dacice.cz. Věcné připomínky
a náměty je možné zaslat rovněž
na adresu: redakce@dacice.cz.

Užitečná on-line služba
Město Dačice zavedlo na svých
stránkách novou službu pro stavebníky.
Tato služba pomůže stavebníkům získat před zahájením stavby nezbytná
vyjádření správců kanalizace, vodovodu, plynu, telefonních kabelů atd.
o existenci sítí na konkrétním pozemku
stavebníka. Systém bezplatně vygeneruje a rozešle žádosti o vyjádření správcům
technické infrastruktury, kteří jsou
v systému zapojeni a kterých se projekt
na dané parcele dotýká.
V době přípravy projektové dokumentace stavby ušetří e-Utility Report stavebníkovi až 1/3 času na získání potřebných
povolení. Službu e-Utility Report provozuje na základě dohody o spolupráci firma Hrdlička spol. s r. o. na svém
serveru. Přístup do aplikace je možný
prostřednictvím stavebního úřadu MěÚ
Dačice, nebo přímo z webové stránky
www.dacice.cz ze sekce úřad on-line.
Ing. Karel Macků, tajemník
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 21. 1. 2012 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni Městského úřadu Dačice
nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Patrik Kára, Tereza Kučerová, Nela Nováková, Lukáš Plachý a Barbora Benešová.

PŘÍMĚSTSKÉ I POBYTOVÉ
TÁBORY PRO DĚTI
Dům dětí a mládeže v Dačicích pořádá pro děti z našeho
města a jeho okolí příměstské i pobytové tábory. Příměstské tábory v Dačicích se těší velké oblibě. Děti se scházejí
v domě dětí, kde je pro ně denně připraven bohatý program se spoustou her, výletů a překvapení. Loňským
překvapením byla vyhlídka z balónu v zámeckém parku.
Za tento zážitek a poučný program děkujeme panu Ing.
Zbyňkovi Daňhelovi z Budíškovic.
Za DDM Dačice Ilona Novotná

Příměstský tábor I.

V Dačicích 9. - 13. 7. 2012
Program: cesta do pravěku
Tábor je určen dětem od 1. do 5. tříd. Prožijeme dobrodružný
týden, ve kterém se seznámíme s pravěkou minulostí. Každý
den nás čeká typický táborový program – výroba pravěkých
oděvů, kmenové soutěže, mamutí hry, zhotovování pravěkých
zbraní, nástrojů i šperků. Pravěký člověk byl závislý na přírodě,
proto nás čeká pobyt v přírodě, koupání a dobrodružná noc
v „jeskyni“.
Vydáme se na zajímavý výlet. Tábor bude motivován celotáborovou hrou: „Cesta do pravěku“. Děti za splněné úkoly
získávají trofeje – kameny, které si na konci tábora budou moci
vyměnit za vzácné odměny. Program bude zajištěn denně
od 8:00 do 16:00 h. Ze středy na čtvrtek přespíme v domě dětí.
yy Cena tábora: 1.300 Kč děti z kroužků, 1.500 Kč ostatní děti
yy Cena zahrnuje: 2x denně svačinu, 1x denně oběd, noc
v DDM, 1x snídani, 1x večeři, jízdné na výlety, vstupné,
materiál, fotodokumentaci a odměny
yy Hlavní vedoucí: Ilona Novotná, tel. 773 039 996

Příměstský tábor II.
V Dačicích 16. - 20. 7. 2012
Program: pravěk

Tábor je pro děti od 1. do 5. tříd. Vše začne archeologickým
nálezem a čím to skončí? To je velké překvapení. Poodhalení
programu: čeká nás den pravěkých zkoušek, archeologické
nálezy, cesta za dinosaury a jinými pravěkými zvířaty, MAMUFAKTOR STRACHU, pobyt v přírodě, zajímavé výlety a tajemná
noc v domě dětí se stezkou odvahy. Program bude zajištěn
denně od 8:00 do 16:00 h.
yy Cena tábora: 1.300 Kč děti z kroužků, 1.500 Kč ostatní děti
yy Cena zahrnuje: 2x denně svačinu, 1x denně oběd, noc
v DDM, 1x snídani, 1x večeři, jízdné na výlety, vstupné, materiál, fotodokumentaci a odměny
yy Hlavní vedoucí: Ilona Novotná, tel. 773 039 996

Příměstský tábor III.

V Dačicích 21. – 27. 7. 2012
Program: Vážně i nevážně
o Starých pověstech českých
Tábor je určen dětem od 1. do 4. třídy. Vedle klasických táborových aktivit tu na sedm dní ožijí známé postavy
ze Starých pověstí českých, se kterými děti prožijí mnoho her
a dobrodružství. To vše a ještě mnohem víc můžete s námi zažít.
Stačí se jen přihlásit.
yy Cena tábora: 2.100 Kč děti z kroužků, 2.300 Kč ostatní děti
yy Hlavní vedoucí: Jarka Bačáková, tel. 723 788 736

Dům dětí a mládeže Dačice a MěKS Dačice pořádají
14. března od 14:30 h v sále MěKS

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Na programu budou soutěže, tanečky a vystoupení pohybových kroužků. Občerstvení zajištěno. Zveme děti každého
věku i rodiče. Uvítáme masky nebo karnevalové doplňky.
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Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice

Rada města na základě obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o Fondu rozvoje
bydlení Města Dačice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř.
na stavební práce prováděné v této souvislosti (např. nástavba dalšího bytu,
připojení opravovaného domu na inženýrské sítě, atd.).
Lhůta pro podávání žádostí o úvěr:

do 23. března 2012 do 13:00 h
Zájemci musí doručit svoji žádost na
předepsaném formuláři na adresu MěÚ
Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice, nebo
na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého
nám. 1/I, Dačice v daném termínu.
Žadateli o úvěr z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice mohou být:
a) fyzické osoby, které jsou vlastníky
bytů, bytových a rodinných domů
postavených ve městě Dačice a v místních částech a které přijmou závazek
podle čl. 5 výše uvedené vyhlášky
(smlouvu o poskytnutí úvěru),
b) společenství vlastníků jednotek, která
vznikla podle zákona č. 72/1994 Sb.
v platném znění, žádající o úvěr na
opravu společných částí domů s byty
postavených ve městě Dačice a v místních částech a která přijmou závazek
podle čl. 5 výše uvedené vyhlášky
(smlouvu o poskytnutí úvěru).

V případě poskytnutí úvěru nad 121
tis. Kč požaduje město Dačice kromě
zajištění formou ručení rovněž zajištění
formou zástavního práva k nemovitostem minimálně ve dvojnásobné hodnotě
poskytnutého úvěru. Pokud budou jako
zástava navrhnuty nemovitosti ve společném jmění manželů (SJM) nebo podílovém spoluvlastnictví, musí smlouvu
o zřízení zástavního práva podepsat oba
manželé či všichni podíloví spoluvlastníci, i když nejsou žadateli o úvěr.
Formulář žádosti o úvěr z Fondu
rozvoje bydlení Města Dačice lze vyzvednout na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I,
odbor správy majetku, místnost č. 102
nebo na www.dacice.cz. Kontaktní osoba
pro poskytování informací a formulářů
žádosti o úvěr z FRB: Libor Kořínek, tel. č.
384 401 228, e-mail: dotace@dacice.cz.
Upozornění pro žadatele: z úvěru
nebudou propláceny zálohové faktury ani faktury uhrazené před podpisem smlouvy o poskytnutí úvěru!!!
Libor Kořínek, odbor správy majetku

Prostředky fondu se poskytují na tyto účely:
Max.
Horní
lhůta
Úrok hranice
splatnosti
úvěru v Kč

Kód

Účel

01

Obnova střechy - krytina i konstrukce krovu
včetně komínů

6

3%

120 tis.
na 1 dům

Obnova fasády, zateplení obvodového pláště
02 domu, tepelné izolace stropu posledního nadzemního podlaží nebo krovní konstrukce na půdě

6

3%

150 tis.
na 1 byt

03

Výměna oken, vnějších dveří a klempířských
prvků

6

3%

70 tis.
na 1 byt

04

Modernizace soc. zařízení (např. modernizace koupelen, bytová jádra v panelových domech apod.)

3

3%

60 tis.
na 1 dům

Zřízení plynového nebo elektrického topení vč.
přípojek, případně přechod na vytápění z obno05
vitelných zdrojů energií (solární systémy, tepelná
čerpadla, kotle na biomasu)

5

3%

80 tis.
na 1 byt

Zřízení domovní ČOV v místech, kde není
možnost napojení na veřejnou kanalizaci vč.
06
přípojek ke stávajícímu domu, zrušení septiků
a přepojení na městskou ČOV

3

3%

60 tis.
na 1 byt

07

Rozšíření stávajícího bytu přístavbou, nástavbou,
event. vestavbou do půdního prostoru

3

3%

120 tis.
na 1 byt

08

Přístavba, přestavba, nástavba, event. vestavba,
kterou vznikne nová bytová jednotka

6

3%

200 tis.
na 1 byt

4

Jednání na MěÚ
i v neúřední dny
Úřední hodiny Městského úřadu Dačice jsou stanoveny následovně: pondělí
a středa 8:00 - 17:00 h a pátek 8:00 14:00 h. Mimo uvedené dny je možné
sjednat si schůzku telefonicky v čase
od 8:00 do 15:00 h.
Telefonní seznam úřadu je k dispozici
na webových stránkách města, na konkrétního pracovníka Vás rovněž přepojí
spojovatelka na tel. čísle 384 401 211.
Ing. Karel Macků, tajemník

INFORMACE
PRO PODNIKATELE
Odbor obecní živnostenský úřad
upozorňuje podnikatele, že v roce
2012 dochází ke změnám v platbách
minimálních záloh zdravotního a sociálního pojištění u osob samostatně
výdělečně činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění činí od 1. 1. 2012 1.697 Kč.
Zálohu v této výši musí OSVČ poprvé
uhradit za leden 2012 (posledním dnem
splatnosti je 8. 2. 2012). Zálohu v této výši
platí OSVČ, které zahajují v roce 2012 samostatnou výdělečnou činnost nebo i ty,
které podle Přehledu za rok 2010 platily
v roce 2011 zálohy nižší než 1.697 Kč.
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní
samostatné výdělečné činnosti činí do
března 2012 1.807 Kč, od dubna 2012
1.836 Kč. Zálohy jsou splatné vždy od
1. do 20. dne následujícího měsíce. Za
den platby je považován až den, kdy
platba došla na správný účet.
S účinností od 1. 1. 2012 se zvyšuje minimální platba pojistného na nemocenské
pojištění na částku 115 Kč. Pokud si OSVČ
nezvýší platbu pojistného na nemocenské pojištění alespoň na částku 115 Kč,
zanikne jí účast na tomto pojištění. Platby
na nemocenské pojištění platí podnikatel
za celé kalendářní měsíce kromě těch,
kdy měl celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského
pojištění OSVČ. Nemocenské pojištění
je splatné od 1. do 20. dne následujícího
měsíce.
Mgr. Zdeňka Krchňavá,
živnostenský úřad

www.dacice.cz

Placení poplatků
Místní poplatek za komunální odpad ve výši 500,- Kč/osobu/rok je splatný do 30. 4. 2012. Poplatek zůstává ve stejné výši
od roku 2010.
Místní poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2012. Od 1. 1. 2012
jsou nové sazby poplatků ze psů:

Trvalý pobyt držitele psa
Dačice (místní část Dačice) - rodinný dům

pes
pes
neozn.1) ozn.2)
800,-

300,-

Dačice (místní část Dačice) - bytový dům
1 300,se 4 a více byty

700,-

Dačice (místní části)

500,-

100,-

Poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (i v příp.
souběhu těchto důchodů, pokud jsou tyto
důchody jejich jediným zdrojem příjmů),
anebo poživatel sirotčího důchodu

200,-

100,-

pes trvale neoznačený
trvalé označení psa tetováním nebo čipováním
Poplatky je možné zaplatit na pokladně městského úřadu
v hotovosti nebo platební kartou. Pokud chcete poplatky hradit bezhotovostně převodem přímo ze svého účtu, pak stačí
napsat e-mail na adresu poplatky@dacice.cz a uvést jméno,
adresu a poplatek, který chcete hradit. Pracovnice finančního
odboru Vám sdělí údaje pro platbu, tj. číslo účtu města, příslušný variabilní symbol i částku platby.
Martina Havlíková, DiS., finanční odbor
1)

2)

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 2,
ul. Komenského č. p. 190, Dačice V.
Jedná se o byt č. 2, o velikosti 2+1,
který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 7. 3. 2012
v době od 15:00 do 15:30 h.

Místnost

m2

Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna

17,43
14,49
10,29
6,98
3,60

Místnost
WC
Spíž
Sklep
Kolna
Celkem

m2
1,26
1,74
32,73
14,21
102,73

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2013
s tím ze zájemců, který předloží nejvyšší nabídku měsíční
částky nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu a současně
vysloví souhlas se zaplacením kauce ve výši 1 měsíčního
nájmu. Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální
nájemné 45 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude připočtena částka 307,21 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 nebo nesloží
kauci ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem nájemní
smlouvy a neuzavře tuto 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. 4. 2012 získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 2, Dačice
190/V“ žádost s nejvyšší nabídkou měsíční částky nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu a nebude mít
žádné neuhrazené splatné závazky vůči městu Dačice.
Konečný termín pro podání žádosti:
9. 3. 2012 do 14:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Krajířova 27, 380 13
Dačice I)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 12. 3. 2012 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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Prezidenta budou volit občané
Ve středu 8. února 2012 večer schválil Senát největší změnu ústavy České
republiky od doby jejího vzniku před dvaceti roky. Již příští rok budou
novou hlavu státu volit všichni. Pro změnu ústavy muselo hlasovat nejméně
45 senátorů ze 75, kteří byli na schůzi horní komory parlamentu přítomni.
Nakonec nás pro přímou volbu nástupce Václava Klause bylo 49.
Po volbě jsem přemýšlel, jak průběh
celé volby popsat a jak zároveň odpovědět
na nejčastější dotazy, které jsem před
volbou i po jejím skončení dostával. Nakonec mi pomohl šéfredaktor Telčských
listů Oldřich Zadražil svými dotazy. Jejich
upravené zveřejnění společně s mými
odpověďmi mi celou situaci velmi ulehčilo.
Ještě v průběhu dnešního dne
(8. února) jste byl řazen do skupiny tzv.
nerozhodnutých senátorů. Opravdu
jste se pro přímou volbu hlavy státu
rozhodl až v průběhu zasedání?
Je to celé trochu složitější. Že jsem
příznivcem přímé volby prezidenta,
jsem říkal již v době své senátní volební
kampaně, tam se nic nezměnilo. S čím
jsem se obtížně srovnával byl celkový
přístup vlády a Poslanecké sněmovny
ke změně Ústavy. Dle mého názoru bylo
hlasování o ústavním zákoně o přímé volbě prezidenta využito i k tomu, aby se
Ústava změnila tak, aby se opět zvýšil rozdíl mezi pravomocemi Poslanecké sněmovny a Senátu, a to v neprospěch Senátu.
Přiznávám otevřeně, že mi to vadí.
Zvláště vezmeme-li v úvahu sílu mandátu senátora, který je na rozdíl od
poslanců volen individuálně a musí si
v naprosté většině svůj mandát skutečně
zasloužit, považuji toto využití hlasování
o přímé volbě prezidenta k oslabení pravomocí Senátu ze strany navrhovatelů
za nekorektní. Sám jsem se k tomu docela
ostře vyjádřil ve svém vystoupení v Senátu. (Přepis vystoupení lze nalézt například
na www.senat.cz, nebo www.vystrcil.cz.)
Vrátím-li se tedy nyní k Vaší otázce, pak
jsem celou situaci před volbou vnímal
takto. Že podpořím přímou volbu prezidenta, o tom jsem pochybnost nikdy
neměl. Rozhodoval jsem se však mezi
dvěma možnostmi.
Tou první možností byla podpora
přímé volby prezidenta a současná podpora senátních pozměňovacích návrhů,
které by vracely celý ústavní zákon znovu do Poslanecké sněmovny k dalšímu
projednání a hlasování. V případě navrácení hlasování do Poslanecké sněmovny
však hrozilo značné riziko, že by přímá
volba prezidenta již znovu v Poslanecké
sněmovně neprošla.
Druhou možností bylo „překousnout“
snížení pravomocí Senátu a hlasovat
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přímo pro poslanecký návrh zákona
bez dalších pozměňovacích návrhů.
Po vyhodnocení situace v Senátu
a všech „zaručených” informací o atmosféře v Poslanecké sněmovně jsem nakonec
s těžkým srdcem podpořil sněmovní verzi
zákona. Mám-li to říci jednoduše. Řekl jsem
si nakonec, že člověk někdy musí umět ustoupit a dát přednost naplnění vyššího cíle
a dobré věci i za cenu, že on sám a instituce,
kterou zastupuje, na tom spíše prodělá.
Jako senátor jste měl jistotu, že příštího
prezidenta budete moci jako senátor
volit ať dopadne hlasování o ústavním
zákoně jakkoliv. Proč jste nakonec hlasoval pro zánik do této doby výlučné senátorské a poslanecké kompetence?
Také jsem to říkal ve svém vystoupení
v Senátu. K mé podpoře přímé volby prezidenta mě vedly zejména dva důvody:
Za prvé jsem bytostně přesvědčen o tom,
že lidé nejsou žádné „ovce“, že si umí
dobře vybrat a že navíc milióny voličů
se dají manipulovat a ovlivňovat mnohem
obtížněji než 281 poslanců a senátorů. Za
druhé ze své vlastní zkušenosti vím, že
pokud jste volen (zažil jsem to například
jako hejtman nebo starosta) zastupiteli –
tedy nepřímo, znamená to, že následně
po svém zvolení zůstáváte, ať chcete
nebo nechcete, pod vlivem těch, kteří
Vás volili. Prostě to nemůže být jinak. Hraje tam roli vděčnost, dohody, domluva
nebo třeba jen obyčejná lidská slušnost.
V případě fungování starosty, hejtmana a nakonec i vlády (musí získat důvěru
PS) to považuji za logické a odpovídající
tzv. koaličnímu způsobu vládnutí nebo
chcete-li řízení státu, kraje nebo obce.
V případě volby prezidenta si však
nemyslím, že by prezident měl být
vděčný nebo zavázán konkrétním osobám, či stranám, které buď osobně
nebo prostřednictvím hlasování svých
poslanců a senátorů zajistily jeho zvolení prezidentem. Prezident by měl být
v tomto ohledu, pokud možno, co
nejméně závislý. A to je ten druhý důvod,
proč jsem podpořil přímou volbu.
Samozřejmě si uvědomuji, že přímá
volba má i svá negativa a rizika, ale
v životě se podaří nalézt a odsouhlasit
ve všech směrech ideální řešení jen
naprosto výjimečně.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

Ohlédnutí
za Tříkrálovou sbírkou 2012
Na základě údajů od Oblastní charity
Jihlava zveřejňujeme výsledky Tříkrálové
sbírky. V roce 2012 bylo v Dačicích vybráno 78.023 Kč (v r. 2011 to bylo 59.776 Kč),
v okolních obcích spadajících pod Dačice
se vybralo 175.758 Kč (v r. 2011 činila tato
částka 175.532 Kč). Dohromady tedy letos přispěli obyvatelé města a dačického
regionu celkovou částkou 253.781 Kč
(v roce předcházejícím 235.308 Kč). Díky
patří všem, kteří koledníky vlídně přijali
a přispěli do jejich pokladniček, stejné
poděkování patří i koledníkům, kteří
věnovali svůj čas nezištně ve prospěch
pomoci druhým.
Přehled příspěvků za jednotlivé obce:

Obec

2011

Báňovice

9 689 Kč

10 863 Kč

Hostkovice

2 240 Kč

2 125 Kč

5 770 Kč
10 737 Kč
21 350 Kč
7 578 Kč
3 730 Kč
4 822 Kč
4 800 Kč
1 650 Kč
1 539 Kč
1 490 Kč
4 597 Kč
3 484 Kč
4 943 Kč
4 009 Kč
11 568 Kč
3 290 Kč
6 445 Kč
3 378 Kč
4 150 Kč
9 569 Kč
1 606 Kč
11 364 Kč
4 726 Kč
3 718 Kč
2 017 Kč
1 020 Kč
4 873 Kč
10 750 Kč
1 090 Kč
3 540 Kč
5 237 Kč
Kostel sv. Vavřince a sv. Antonína
3 685 Kč
Dačice
50 796 Kč

5 749 Kč
9 168 Kč
21 650 Kč
7 521 Kč
3 466 Kč
4 872 Kč
4 370 Kč
1 580 Kč
4 685 Kč
1 392 Kč
5 625 Kč
3 181 Kč
4 313 Kč
4 971 Kč
8 853 Kč
3 267 Kč
7 527 Kč
3 435 Kč
4 717 Kč
9 101 Kč
2 165 Kč
10 239 Kč
5 814 Kč
2 689 Kč
2 142 Kč
1 295 Kč
3 180 Kč
11 335 Kč
1 155 Kč
3 313 Kč
2 364 Kč
3 650 Kč
71 918 Kč

Malý Pěčín
Hříšice
Třebětice
Bílkov
Velký Pěčín
Chlumec
Dobrohošť
Toužín
Kostelní Vydří
Nové Dvory
Knínice
Horní Slatina
Budeč
Vesce
Budíškovice
Borek
D. Němčice
Volfířov
Lipolec
Staré Hobzí
Vnorovice
Dešná
Cizkrajov
Peč
Lidéřovice
Urbaneč
Hradišťko
Ostojkovice
Manešovice
Panenská

Dárce EURO
CELKEM

58 Kč

2012

91 Kč

235 308 Kč 253 781 Kč

www.dacice.cz

Příspěvky z prostředků města
Poskytování podpor v roce 2012

Rada města na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města
Dačic schválených usnesením číslo 217/13/Z/2008 vyhlašuje pro občanská
sdružení, humanitární organizace a jiné fyzické nebo právnické osoby možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města.
O příspěvek se mohou ucházet výše
jmenované organizace a jiné FO či PO
se sídlem na území města nebo které
(výjimečně) nesídlí ve městě, avšak jejich
činnost se týká občanů města, působící
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy,
zdravotnictví, protidrogových aktivit,
prevence kriminality a ochrany životního
prostředí, s výjimkou právnických osob,
jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem
je Česká republika a Město Dačice.

Důležité termíny
10. 2. 2012 – vyhlášení možnosti ucházet
se o příspěvek
9. 3. 2012 do 14:00 h – uzávěrka příjmu
žádostí
30. 4. 2012 – vyhlášení výsledků výběru
příjemců příspěvku

Způsob a místo podání žádosti
Žádost o příspěvek se předkládá na
předepsaném formuláři „Žádost o přidělení příspěvku Města Dačic“ a musí obsahovat:
yy základní údaje o žadateli (obchodní
jméno, adresu a IČ),
yy právní formu žadatele (právnická
osoba, občanské sdružení, veřejně
prospěšná společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, příspěvková organizace),
yy zpracovaný projekt (název projektu, cíl
projektu, postup k dosažení cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace, ekonomická rozvaha, výše požadované dotace a její položkový rozpis
– výdaje investiční a neinvestiční),

yy ověřenou kopii dokladu o existenci
subjektu (IČ, výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci na ministerstvu vnitra atd.); ověření podle přiloženého dokladu provede pracovnice
finančního odboru městského úřadu,
yy zprávu o činnosti za předešlý rok včetně výkazu zisků a ztrát nebo přehledu
o příjmech a výdajích a majetku a závazcích,
yy souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků část II, čl. 8, odst. (4)
podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem,
yy čestné prohlášení v souladu s částí II,
čl. 8, odst. (4) písm. d) a písm. j) těchto
zásad a pravidel.
Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti, nebude do výběrového
řízení zařazena! Žádosti lze podat osobně na podatelně městského úřadu nebo
poštou na adresu: Městský úřad Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Za žádost podanou v termínu uzávěrky
se považuje žádost, která je zaevidována
na podatelně městského úřadu v termínu
do 9. 3. 2012 do 14:00 h.
Bližší informace poskytne finanční odbor na tel. č. 384 401 218.
Tiskopisy potřebné k podání žádosti
o přidělení příspěvku Města Dačic včetně Zásad a pravidel pro poskytování
podpor Města Dačic jsou k dispozici na
webu města Dačic www.dacice.cz nebo
na Infocentru Dačice na Palackého nám.
čp. 1/I a nebo na finančním odboru
u pí Bártů (e-mail: prispevky@dacice.cz).
Ing. Lea Andrejsová,
vedoucí finančního odboru

Upozornění - čísla popisná
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že jejich povinností dle § 32 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je na svůj náklad
označit budovu číslem určeným obecním úřadem a udržovat ho v řádném stavu.
Číslo musí být podle § 6 odst. 1
vyhlášky č. 326/2000 Sb. v platném znění
umístěno tak, aby bylo viditelné. Toto
označení je důležité pro orientaci záchranné služby, pošty a hasičů.
Vlastník budovy, který ji neoznačí
číslem popisným, může být potrestán

za přestupek podle § 47b odst. 1 písm.
c) přestupkového zákona, případně za
správní delikt dle § 58 odst. 1 písm. c)
zákona o obcích. Za chybějící číslo na
budově mu může být uložena pokuta až
do výše 10.000 Kč.
Jiří Baštář, vedoucí stavebního úřadu

V Dačicích vyhlášeni nejlepší
sportovci okresu J. Hradec
Slavnostní vyhlášení výsledků Sportovec roku 2011 okresu Jindřichův Hradec
proběhlo 25. ledna v sále MěKS Dačice
pod záštitou starosty města Ing. Vlastimila Štěpána. Celým večerem provázel
moderátor Ondřej Krátoška. Vyhlášeny
byly tři hlavní kategorie: jednotlivci
mládež do 18 let, sportovní kolektivy bez
věkového omezení a jednotlivci dospělí.
Na ocenění byli z dačických sportovců
nominovaní: Kateřina Malá – judo, Ivana
Ferdanová – judo, Mojmír Holec jr. – kuželky, oddíl kopané – žáci a odddíl kuželek muži, který také v konečném hodnocení získal třetí místo ve své kategii
sportovních kolektivů.
Zvláštní cenu města Dačice za dlouholetou a prospěšnou činnost v oblasti tělovýchovy a sportu převzali z rukou starosty města Rudolf Kubek, Jaroslav Němec
a Milada Dohnalová. Program byl doplněn o vystoupení zpěváků Jaromíra
Adamce a Moniky Agrebi.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Svaz tělesně postižených
pořádá v sobotu 24. 3. od 14:00 h
odpolední čaje v hotelu Stadion.
Hraje skvělá muzika.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost.
Již přijímáme objednávky na:
yy kuřice černé, červené, bílé, modré,
kropenaté, sussexové a slepice ½ roku
ve snášce
yy kačeny pekingské, barbarie,
rouvenské, moularden
yy husy bílé, landenské, perličky a krůty
DRŮBEŽ ROZVÁŽÍME únor - říjen!
Informace a objednávky:
GALLUS EXTRA, s.r.o., Pražská 8, Jihlava,
tel. 567 212 754, 567 214 502, 731 701 331,
gallusextra@centrum.cz, po - pá 8 - 15 h
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PARKOVACÍ PRŮKAZY
Informace o parkovacích průkazech označující vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou.

Komu je parkovací průkaz vydáván?
yy Držitelům průkazů ZTP s výjimkou
osob se sluchovým postižením.
yy Držitelům průkazů ZTP/P.

Kdo parkovací průkaz vydává
a jaký je postup jeho vydání?
Vydávají jej sociální odbory obcí
s rozšířenou působností: odbor sociálních věcí Městského úřadu Dačice
pro správní obvod obce s rozšířenou
působností Dačice.
Držitelé zvláštního označení vozidla O1
(modro-bílý čtverec se symbolem osoby
na invalidním vozíku) mají do konce roku
2012 lhůtu na výměnu tohoto označení
za nový parkovací průkaz (označení
O7). Výměna je možná při předložení
platného průkazu ZTP nebo ZTP/P,
doložení fotografie o rozměrech 35 x
45 mm odpovídající současné podobě
osoby a předložení stávajícího zvláštního
označení vozidla O1. Nově vydávaný parkovací průkaz podepisuje jeho držitel/ka,
proto je vhodná jeho/její osobní účast.
Osoby, jimž je parkovací průkaz vydáván poprvé, předloží platný průkaz
ZTP nebo ZTP/P a fotografii o rozměrech
35 x 45 mm odpovídající současné
podobě osoby. Nově vydávaný parkovací
průkaz podepisuje jeho držitel/ka, proto
je vhodná jeho/její osobní účast.
Doba platnosti parkovacího průkazu
se stanovuje shodně s dobou platnosti
průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Parkovací průkaz není vázán na jediné
vozidlo, označuje se jím vozidlo, v němž
je aktuálně přepravována osoba těžce
zdravotně postižená (držitel/ka průkazu
ZTP nebo ZTP/P).

Parkovací průkaz opravňuje k:

yy Stání na vyhrazeném parkovišti (označeném symbolem osoby na invalidním vozíku).
yy Stání po nezbytně nutnou dobu
na místech, kde je zákaz stání (pokud
tím nedojde k ohrožení bezpečnosti
a plynulosti provozu a je-li to naléhavě
nutné).
yy Vjíždění na místa se zákazovou značkou s dodatkovými tabulkami „Mimo
zásobování“ nebo „Mimo dopravní
obsluhu“. V jednotlivých případech,
a je-li to naléhavě nutné, lze tolerovat
i vjezd za značku s dodatkovou tabulkou „Jen zásobování“ nebo „Jen obsluha“.
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yy Majitel vozidla s přiznaným průkazem
ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P si dále může požádat
o vyhrazené parkovací místo v místě bydliště podle zákona č. 361/2000
Sb. § 67, odst. 8. O to je třeba zažádat
na obci s rozšířenou působností - odbor dopravy. Žadatel hradí pouze poplatek za vyznačení místa, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si jej
lze dojednat u soukromé firmy.
yy Co se týče výhod v EU, od 1. 8. 2011 je
v rámci ČR vydáván parkovací průkaz
platný v rámci celé EU (vzhled je sjednocen s kartami v ostatních členských
státech). V zahraničí mohou existovat
odlišné podmínky na zpoplatnění komunikace. Parkovací průkaz pro OZP
tedy platí v EU především pro parkování, nicméně doporučujeme si před
odjezdem do zahraničí přesně zjistit podmínky v zemi, kam cestujete.
Na ostatních „přenositelných“ výhodách po celé EU se prozatím členské
státy EU nedohodly.

Výhody pro držitele průkazu ZTP
nebo ZTP/P související se silniční
dopravou

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, jsou držitelé průkazů
ZTP (s výjimkou sluchového postižení)
či ZTP/P osvobozeni od poplatku
za použití dálnice a rychlostní silnice
podle § 20a, odst. 1, písm. f). Občané,
jimž byl vydán tento průkaz, tedy neplatí
dálniční známku. Tato výhoda je vázána
na průkaz mimořádných výhod (ZTP
nebo ZTP/P), nikoli na parkovací průkaz,
a platí pouze, je-li v autě přepravována
osoba s průkazem ZTP nebo ZTP/P, a je-li
držitelem motorového vozidla postižená
osoba sama nebo osoba jí blízká.

Vzhled přední strany parkovacího
průkazu (označení O7)

Bezplatné řešení sporů občanů
s finančními institucemi
Finanční arbitr je zákonem zřízený
orgán, který bezplatně rozhoduje spory
mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními
institucemi, a to výlučně na návrh zákazníka (spotřebitele).
Zastupuje obyvatele při řešení sporů
s poskytovateli finančních produktů
a služeb (např. bankovní účty, platební karty, spotřebitelské úvěry). Hlavním posláním finančního arbitra je
zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi občany
a finančními institucemi.
Finanční arbitr rozhoduje např.:
yy spor zákazníka s bankou o správnost
zaúčtované platby nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty
neoprávněnou osobou,
yy spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné dopravy,
yy spor zákazníka s věřitelem o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor
o výši poplatku za předčasné splacení
úvěru.
Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka (uživatele platebních služeb, držitele elektronických
peněz, spotřebitele úvěru a spotřebitele
z fondu kolektivního investování).
Návrh na zahájení řízení lze podat
písemně poštou, v elektronické podobě,
osobně, resp. ústně do protokolu v sídle
Kanceláře finančního arbitra.
K usnadnění podání návrhu je na webových stránkách finančního arbitra k dispozici formulář http://www.finarbitr.cz/cs/
financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html
včetně vzorově vyplněného formuláře
návrhu.
Kontakty: Kancelář finančního arbitra,
organizační složka státu, Legerova
1581/69,110 00 Praha 1 – Nové Město,
tel.: 257 042 094,fax: 257 042 089, e-mail:
arbitr@finarbitr.cz, webové stránky:
http://www.financniarbitr.cz. Úřední hodiny: Po - Čt 8:30 - 15:30 h, Pá 8:30 - 14:30 h.
Ing. Lea Andrejsová,
vedoucí finančního odboru

Infocentrum Dačice
Bc. Irena Vašíčková, DiS.,
sociální pracovnice MěÚ Dačice

Palackého nám. 1
384 401 265, info@dacice.cz
Nabízíme: kopírování, veřejný internet,
fax, kroužkovou vazbu, prodej upomínkových předmětů a regionální literatury.
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Městská policie informuje
Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti v ulici Hradecká za období od 11. 1. do 10. 2. 2012

Celkový počet
vozidel

Překročení rychlosti
< 50

< 60 < 70 < 80 < 90 < 100

Ve směru

108 878 18 619

51

8

V protisměru

125 754 34 020 1 755 254

V obou směrech 234 632 52 639 2 637 305
Podíl (%)

100,00 22,40

882

1,12

3

1

168

97

38

176

100

39

Toulky za zvěří očima dětí
Od pondělí 13. do středy 29. února bylo možné v prostorách obřadní síně MěÚ Dačice navštívit výstavu prací
žáků mateřských a základních škol, kteří malovali obrázky pro výtvarnou soutěž na téma „Mé toulky za zvěří“.

0,13 0,08 0,04 0,02

Informace z ukazatelů rychlosti v místních částech jsou ze stejného období a jsou uvedeny z obou směrů dohromady.
Ukazatel Borek - celkem projelo 74 990 vozidel, tj. Ø 2 419
za den. 63,7 % vozidel jelo více něž 50 km/h, 12,2 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 146 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 99 449 vozidel, tj. Ø 3 208
za den. 52,6 % vozidel jelo více něž 50 km/h, 1,9 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 19 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel V. Pěčín - celkem projelo 138 589 vozidel, tj. Ø 4 471
za den. 85,4 % vozidel jelo více něž 50 km/h, 35,4 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 1 697 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.

Co řešila městská policie v lednu 2012
yy 71x řešen přestupek
yy 8x doručení písemností do vlastních rukou
yy 3x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
yy 1x kouření na místech zakázaných
yy 1x zjištěno rozbité auto v ul. Vápovská - kontaktován majitel,
který zajistil odtah
yy 1x na místní komunikaci zjištěno vozidlo bez RZ - zjištěn majitel, vozidlo odtaženo
yy 1x přivolána hlídka k potyčce do místního baru - po příchodu
na místo věc řešena domluvou
yy 4x popíjení alkoholu mladistvých na autobusovém nádraží nahlášeno na sociální odbor a rodičům
yy 1x vozidlo stojící na pozemní komunikaci bez RZ označené
minulý měsíc jako vrak bylo odstraněno
yy 1x spolupráce s odborem sociálních věcí - kontrola osoby,
která delší dobu nevycházela z domu
yy 1x kontrola lomu za Dačicemi, kde se neoprávněně pohybovali cizí lidé - provedena kontrola osob, následně byly vykázány z místa
yy 1x oznámení dopravního přestupku - překročení povolené
rychlosti
yy 1x zjištěna závada na dopravním značení - nahlášeno na TS
yy 2x nahlášen z PCO poplach na MěÚ - provedena kontrola
yy 6x odchycen pes - 6x vrácen majiteli
yy 1x řízení dopravy - kamion zablokoval kopec na Palackého nám.
yy 1x spolupráce s PČR - osobní prohlídka
yy 1x spolupráce s RZS - přivolána k opilé ženě na Palackého nám.
yy 4x nález - 1x klíče, vráceny majiteli; 1x kufr s hudebním nástrojem, předáno majiteli; 1x batoh, předáno na MěÚ; 1x
žákovská průkazka na autobus, předáno majiteli
yy 10x přednášky - 4x ZŠ B. Němcové, 2x Gymnázium (společně
s PČR), 2x SOUzas Dačice, 1x SŠTO Dačice, 1x DDM Dačice
yy 2x měření rychlosti - 4. 1. Velký Pěčín, Hradecká ul., 26. 1. - Velký
Pěčín, Bezručova a Kapetova ul.
yy 16x kontrola místních částí
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

Posláním soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Českomoravská myslivecká jednota o. s. a Okresní myslivecký spolek v J. Hradci, bylo zachytit zážitky dětí, které získaly při toulkách přírodou
při pozorování života zvěře a umocnit v nich pozitivní vliv na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání přírody. Za město Dačice
bylo do soutěže vybráno celkem 221 výtvarných prací.
Slavnostní vernisáž, při které byli odměněni vítězové místního kola v jednotlivých kategoriích, proběhla ve středu
15. února. Po vyhodnocení místního kola a výstavě byly
všechny soutěžní práce předány do okresního kola soutěže,
jehož vyhlášení se bude konat v rámci „Dnů české myslivosti“
v J. Hradci 19. května 2012. Poté budou všechny práce předány
Českomoravské myslivecké jednotě v Praze, kde proběhne
celostátní vyhodnocení X. ročníku této soutěže.
Pořadatelé soutěže chtějí touto akcí upozornit na pozitivní
prožitky spojené s toulkami za zvěří, při nichž člověk intenzivně
vnímá krásy přírody, která se pro něj stává zdrojem poučení
a inspirace. Zúčastněným školám velice děkujeme za aktivní účast a dětem přejeme hodně úspěchů v dalších kolech
letošního ročníku soutěže.

Výsledková listina místního kola:
1. kategorie (děti do 6 let, 31 prací): 1. Martina Kounková, MŠ
Bratrská, 2. Tereza Lesná, MŠ B. Němcové, 3. Anežka Navrátilová,
MŠ Bratrská
2. kategorie (děti 6 - 8 let, 21 prací): 1. Nikola Tůmová, ZŠ Komenského, 2. Jakub Bodocký, ZŠ B. Němcové, 3. Eliška Benešová,
ZŠ B. Němcové
3. kategorie (děti 9 - 12 let, 127 prací): 1. Martin Macků, ZŠ B.
Němcové, 2. Lukáš Sivák, ZŠ B. Němcové, 3. Lucie Černochová,
ZŠ B. Němcové
4. kategorie (děti 13 - 15 let, 42 prací): 1. Kristína Grulichová,
ZŠ Komenského, 2. Patrik Dostál, ZŠ Komenského, 3. Kryštof
Krechler, ZŠ B. Němcové
Cena poroty: Denisa Bartoňová, ZŠ Neulingerova
Ing. Marcela Chvátalová, odbor kultury a CR

FOFR PŮJČKA

Registr neřešíme. Volejte! Tel: 774 888 889.
PO - NE od 8:00 do 20:00 h.
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Co nového na ZŠ Komenského
¡
Leden patřil florbalu – v okrskovém kole vybojovali žáci
9. ročníku 2. místo. Jedinou porážku utrpěli s pozdějším vítězem
0:2 ZŠ Slavonice. Se ZŠ B. Němcové remizovali 1:1 (branku
vstřelil M. Žaloudek) a porazili Gymnázium Dačice 2:0 (M.
Šimánek, M. Žaloudek) a Kunžak také 2:0 (oba góly O. Povolný).
Blahopřejeme, chlapci. Proběhlo také okresní kolo florbalu dívek
v J. Hradci. Naše škola se zúčastnila obou vypsaných kategorií,
tj. mladší i starší. Oba dívčí týmy jednoznačně obsadily první místa a postoupily do kola krajského. Tam ve velké konkurenci vítězů
okresních kol Jihočeského kraje obsadily mladší dívky skvělé
2. místo. Byly tak krůček od postupu do kola republikového. Sestava mladších žákyň: S. Holcová, K. Pospíchalová, A. Kadlecová,
A. Jindrová, B. Lovětínská, K. Píšová, K. Kadlecová, S. Heřmánková,
M. Janošťáková a M. Popelínská. Starší dívky o týden později získaly pěkné 4. místo. Sestava starších žákyň: V. Bastlová, V. Boudová, A. Zavadilová, H. Kepštová, M. Černochová, K. Kadlecová,
H. Nováková, M. Boudová a L. Nováková. Gratulujeme, děvčata.
¡ V pondělí 16. ledna proběhla další část programu zaměřeného na prevenci rizikového chování. Tentokrát pro žáky
8. ročníku, kteří absolvovali besedu s mluvčí Policie ČR paní
Millerovou. Řeč byla o kyberšikaně, kybergroomingu, sextingu
a dalších otázkách spojených s užíváním a zneužíváním moderní techniky, zejména internetu. Spoustu užitečných informací a rad (pro žáky, učitele a rodiče) najdete např. na webových
stránkách www.e-bezpeci.cz.
¡
V lednu se účastníme znalostních, vědomostních soutěží
– olympiád. Začali jsme Matematickou olympiádou. Celkem
se do základního kola matematické olympiády zapojilo 36 žáků,
14 páťáků a 22 žáků druhého stupně. Chválíme úspěšné řešitele
z pátých tříd (byli 4), tři z nich se zúčastnili i dalšího kola. V. Syrovátka a M. Distel z V. B zvládli velmi dobře i tyto úkoly, pochvala patří i T. Čejnové z V. A. Petr Plachý z 9. třídy se v okresním
kole Matematické olympiády umístil na vynikajícím 2. místě.
Gratulujeme. Další dvě kategorie budou své úkoly teprve řešit.
Přejeme hodně štěstí.
¡ Další úspěch nás těší v Olympiádě v Nj, žákyně 9. ročníku
H. Nováková se zúčastnila ve středu 8. 2. 2012 okresního
kola. Obsadila nádherné 2. místo!!! Olympiáda nebyla
nikterak jednoduchá. Účastníci museli prokázat své znalosti němčiny v poslechu německého textu s porozuměním,
dále v gramatickém testu a též dovednost komunikovat
v cizím jazyce při popisu obrázku a povídání na zadané téma.
Domluví-li se člověk nějakým cizím jazykem, má obrovskou
výhodu, že může komunikovat i v jiné než naší rodné zemi.
Má možnost poznat nové lidi, kraje, jinou kulturu, mentalitu...
má možnost zaměstnání v cizí zemi atd. Hance gratulujeme
a přejeme, ať i nadále „jí to dobře šprechtí...“.
¡
Vynikající výsledky nám přivezli naši žáci i z Dějepisné
olympiády pro 8. a 9. ročník základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Letošní téma: V bohatství
i v chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení zvládli výborně
a jejich umístění je v konkurenci 23 žáků z 9 škol a gymnázií
vynikající. P. Plachý (9. ročník) se umístil na 2. místě – úspěšnost
74,4 %, G. Kubešová (9. ročník) na 3. místě – 70 %, H. Nováková
(9. ročník) na 9. místě, A. Zavadilová (8. ročník) na 18. místě.
Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci.
¡ Našim deváťákům se „kouřilo z hlaviček“, když celé dopoledne trávili u testů, které diagnostikují stav jejich znalostí a dovedností v celorepublikovém měřítku. Škola se v rámci své evaluace
účastní projektu Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků
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se zaměřením na jejich rozvoj – Společnosti pro kvalitu školy. Testování proběhlo z českého jazyka, matematiky, přírodovědných
oborů, cizího jazyka. Na jaře testujeme pravidelně rovněž žáky
5. ročníku, testování probíhá on-line v počítačové učebně.
Připravujeme se na republikové státní testování.
¡
Naše škola již několik let organizuje sběr starého papíru.
Za první pololetí tohoto školního roku jsme nashromáždili
skoro 5,5 tuny sběru (papíru a víček od PET lahví). Všem, kdo
s námi sbíráte, děkujeme. Budeme rádi, když i nadále budete
naši školu tímto způsobem podporovat. Za získané finance
opět nakoupíme nové učebnice pro naše žáky.
¡ Krásné 2. místo z okresního kola soutěže ve stolním tenisu
kat. IV. přivezli O. Doležal, M. Holec a M. Mareš. Chlapcům gratulujeme a jejich trenérovi p. F. Stejskalovi děkujeme za dlouholetou plodnou spolupráci.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Zápis do školy
Pátek 20. ledna patřil předškolákům. Čekal je zápis do ZŠ
Dačice, ulice Komenského. Každoročně je tato akce nějak
motivována. Tentokrát se zápis nesl v duchu hesla „Školní hrátky se zvířátky“. Děti předvedly svoji připravenost nastoupit do
základní školy – při pohovoru s paní učitelkou např. počítaly
do pěti, rozeznávaly barvy, geometrické tvary, hrály s kostkou
na hracím plánu se zvířátky, na interaktivní tabuli poznávaly
domácí zvířata. Na závěr je čekaly drobné dárky a upomínkové
předměty. V září se těšíme na shledanou!
Vyučující ZŠ Dačice, Komenského

provádíme
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové

Problémům je lepší předcházet
aneb čistý zub se nezkazí
To, že si máme čistit zuby dvakrát
denně, nám říkali odmalička. Přesto
málokdo si nevztáhl na sebe televizní reklamu, ve které neviditelný
dospělý plive při čištění zubů do
umyvadla krev a dokonce mu vypadne uvolněný zub.

První pololetí je za námi
První pololetí je za námi a stejně jako
v minulých letech se někteří žáci více,
jiní méně těšili 31. ledna na pololetní
vysvědčení. Na co se ale určitě těšili
všichni, byly pololetní prázdniny v pátek
3. února. Zbývá jen dodat, že z 357 žáků
získalo 199 vyznamenání a 148 prospělo.

Poděkování městské policii
Děkujeme strážníkům Městské policie Dačice, kteří v uplynulých týdnech
připravili pro naše žáky 1. – 5. tříd sérii
poutavých a poučných besed.
Jejich hlavním účelem bylo seznámit
žáky s bezpečností při pohybu na pozemních komunikacích a se základními pravidly chování chodců na chodníku a na
přechodech pro chodce. Součástí byla
také praktická ukázka na téma NEVĚŘ
CIZÍM LIDEM. Strážníci dále žáky informovali o náplni své práce u Městské policie Dačice. Na závěr dostali školáci drobné dárky, které věnoval BESIP.

Srovnávací testy žáků 9. ročníku
Na přelomu ledna a února 2012 si
prošli všichni žáci 9. ročníku srovnávacím
testováním, které připravila Společnost
pro kvalitu školy. Své vědomosti a dovednosti měřili v on-line testech z českého
jazyka, přírodních věd, matematiky
a anglického jazyka. Testování žáků
poskytuje škole důležitou zpětnou vazbu
při hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Zajímavé bude porovnat výsledky tohoto posledního testování s výsledkem
podobných testů „Stonožka“ společnosti
Scio, které deváťáci absolvovali v listopadu loňského roku.

Nový zahradní traktor
Dobrým pomocníkem při sekání trávy
bude od letošního jara pro našeho pana
školníka nový zahradní traktor Husqvarna, který mohla základní škola zakoupit
díky přispění města Dačice. Díky nákupu v předsezónním období se podařilo
pořídit stroj s výraznou slevou. Přejeme
panu školníkovi mnoho šťastně najetých
kilometrů při sekání rozsáhlých školních
pozemků.
Mgr. Bohumil Havlík

Orion Florbal Cup
Ve středu 18. ledna se naši starší florbalisté zúčastnili Orion Florbal Cupu,
a to okrskového kola, které proběhlo
v tělocvičně SŠTO Dačice. Do turnaje
nastoupilo 5 družstev. Naši hráči po vyrovnaných bojích obsadili 4. místo. Porazili družstvo gymnázia 8:0, s družstvem
ZŠ Komenského remizovali 1:1, ale
bohužel s družstvy Kunžaku a Slavonic
prohráli 0:1. V každém případě jim patří
dík za skvělé sportovní výkony. Zkrátka
štěstí přálo více soupeřům.
Mgr. Marie Urbánková

ZŠ Neulingerova Dačice
Vás zve ve středu
28. března 2012
8:00 - 15:00 h
na velikonoční
prodejní výstavu
prací našich žáků.

Parodontóza je vytrvalý a plíživý
nepřítel, zubní kaz není tak zákeřný
a dá o sobě vědět poměrně brzy. Ale
obě nemoci (ano, i zubní kaz je nemoc)
mají společného původce. Zubní plak,
který zůstává na špatně vyčištěných
místech zubů.
A je jedno jestli si člověk čistí zuby 2x
denně nebo po každém jídle. Špatně
vyčištěné zůstává špatně vyčištěné.
A důvod je zcela prostý a náprava jednoduchá.
Rutinní bezmyšlenkovité pohyby
kartáčku nahradit správnou technikou čištění zubů za pomoci vhodných pomůcek.
A ještě jeden závažný problém s sebou
nese naše neznalost. Stejné chyby, které
nevědomky děláme, učíme i svoje děti.
Nebojte se proto zeptat svého zubního
lékaře, jak si správně čistit zuby a jaké
pomůcky používat, nebo můžete využít
služeb školené zubní preventistky v naší
ordinaci. Naučíte se, jak předcházet vzniku zubního kazu, parodontózy, ukládání
zubního kamene, zápachu z úst.
Nezapomeňte, že Vaše zuby jsou Vaší
vizitkou.
MUDr. Hana Musilová,
praktická zubní lékařka

MUDr. Hana Musilová
praktické zubní lékařství
Na Příkopech 75/I, Dačice
tel. 384 420 638

V Lidéřovicích
o sv. Anežce České
V neděli 4. března 2012 od 14:30 hodin
se v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích
uskuteční první letošní větrání kostela a varhan. Komorní pěvecký soubor
Festivia Chorus z Velké Lhoty řízený MgA.
Jitkou Čudlou zazpívá duchovní hudbu.
Mezi skladbami zazní vyprávění o svaté
Anežce České, přemyslovské princezně,
od jejíhož narození uplynulo v minulém
roce 800 let. Všechny zájemce zvou soubor Festivia Chorus a karmelitán P. Gorazd.
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Zprávy z Gymnázia Dačice

Lyžařský kurz 1. ročníku a kvinty
Od soboty 21. 1. do soboty 28. 1.
proběhl LVVZ žáků kvinty a 1. ročníku.
Letošní kurz se opravdu vydařil. Sněhové
podmínky byly vynikající, počasí slunečné a kurz perfektně připraven ze strany
učitelů Zdeňky Veverkové a Karla Chalupy, instruktora Vladimíra Zabloudila
a zdravotnice Evy Zabloudilové. Na kurzu se vytvořila dobrá parta žáků a kurz
si opravdu užili. Zlatým hřebem celého
zájezdu byla jistě originální oslava narozenin p. učitele Karla Chalupy. Žáci složili
p. učiteli dvě písně a předali malý dárek
v podobě žluté sportovní soupravy.
Na G-ONE.tv můžete zhlédnout celkem
pět reportáží z hor.

Podrobnější informace o všech akcích najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.

Pomáháme gorilám
Gymnázium Dačice se zapojilo do
celosvětového projektu „Pomáháme
gorilám“. Ve spolupráci s jihlavskou ZOO
pořádá sbírku starých mobilních telefonů
na pomoc kriticky ohroženému druhu –
gorilám nížinným. Tuto sbírku organizují žáci primy také pro obyvatele Dačic
a okolních obcí. V době od 10. února do
7. března mohou lidé nosit staré mobilní
telefony do sběrných boxů, které žáci
vyrobili a umístili do budovy Městské
knihovny a Městského úřadu v Dačicích.
Sběrný box naleznete také v lékárně na
náměstí a k dispozici je i ve společnosti
Centropen. Dále je možnost telefony
odevzdávat ve firmě TEXI v Antonínské
ulici. Za každý vybraný nepotřebný telefon zaplatí společnost REMA Systém deset korun na záchranu goril. Budeme rádi,
když se k naší iniciativě přidáte.
Žáci primy Gymnázia Dačice

Žákyně primy získala tři medaile
na ODM 2012 v rychlobruslení!
Žákyně dačického gymnázia Denisa
Pytlíková z Lipolce získala na Olympiádě
dětí a mládeže 2012 v Ostravě 3 medaile
v rychlobruslení. Ke dvěma zlatým z 333 m
a 500 m přidala bronzovou ve štafetě

a zařadila se tak mezi vůbec nejúspěšnější
sportovce celé olympiády. Denise gratulujeme a přejeme hodně úspěchů především
v její hlavní sportovní disciplíně - v hokeji!

Okresní kolo olympiády z anglického jazyka

V pátek 10. 2. proběhlo v J. Hradci
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Z naší školy vyrazili do boje vítězové
školního kola. Všichni ve svých kategoriích uspěli. Štěpán Burda (sekunda)
obsadil 2. místo, Ivona Štěrbová (kvarta)
3. místo a Vít Kučera (septima) také 3. místo. Všem úspěšným řešitelům děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.

Maturitní plesy se opravdu vydařily

V pátek 13. ledna (4. ročník) a v pátek
20. ledna (oktáva) proběhly maturitní
plesy studentů Gymnázia Dačice. Obě
třídy své plesy pečlivě připravovaly,
a díky tomu oba plesy proběhly v pohodové atmosféře. Největšímu zájmu
všech hostů se těšila půlnoční překvapení
studentů. Tato vystoupení byla opravdu
velice nápaditá a obě třídy zaslouženě
sklidily obrovský aplaus. Z obou plesů
najdete reportáže na G-ONE.tv. Videa
zachycující půlnoční překvapení jsou
nejnavštěvovanější ze všech.

Naše škola je partnerským centrem ELEC
Evropské centrum jazykových zkoušek
(European Language Examination Centre
- ELEC) zařadilo naši školu do sítě svých
partnerských center. Síť tvoří vybrané
základní a střední školy rovnoměrně
pokrývající celé území Jihočeského kraje.
V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme
našim žákům a studentům nabídnout
jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními
mezinárodně uznávanými zkouškami
Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to
přímo na půdě naší školy.

Upozornění pro rodiče žáků 5. a 9.
tříd
Přihlášky ke studiu na naší škole je nutné odevzdat do 15. března 2012 k rukám
ředitele gymnázia. S případnými dotazy
ohledně podávání přihlášek se neváhejte obrátit přímo na nás (tel. 384 420 432,
776 698 732 – PaedDr. Aleš Morávek,
775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Mgr. Milan Točík

VETEŠNICTVÍ, BAZAR DAČICE
tel. 774 191 148, Neulingerova 145, pod kostelem

výkup - prodej - komisní prodej - zástavy
Veškeré starožitnosti, staré věci z půdy, sbírky po sběratelích
(zlato, prsteny, náušnice, šperky, hodiny, porcelán, šavle,
pohlednice, obrazy, věci z mosazi, cínu, hudební nástroje).
Do bazaru věci zachovalé a funkční. Denně 8:30 - 20:00 h.

12

www.dacice.cz

Stolní tenis
Mistrovské soutěže stolních tenistů v novém roce pokračují dalšími koly. Zde přinášíme výsledky a komentář k zápasům:

Soutěž OP I
ST–KD Dačice A - Jitka J. Hradec
14 : 4
Lodhéřov B - ST–KD Dačice A
9:9
GC N. Bystřice B - ST–KD Dačice A 3 : 15
ST–KD Dačice A - Sokol Suchdol A 10 : 8
ST–KD Dačice A - Sokol Suchdol B
12 : 6
Hned úvodní kola mistrovské soutěže
OP I v novém roce prověřila dačické hráče.
Dačičtí se postupně utkali s vedoucím
družstvem soutěže z Lodhéřova na jejich
stolech. Dačičtí hráči vybojovali velmi
cenný výsledek. V utkání zazářil nejmladší
dačický hráč Vojtěch Havlík, který neztratil
žádný bod. Dalším soupeřem, který byl
nadmíru těžký, bylo družstvo Suchdola
A, které v loňské sezóně hrálo krajskou
soutěž a rádo by se do ní opět vrátilo.
Dačičtí hráči ale v tomto utkání podali opět
skvělý výkon a odměnou jim bylo cenné
vítězství, které je posunulo do čela tabulky.
Dalším těžkým soupeřem bylo družstvo
Suchdola B s hráčem Jiřím Jandou, který
doposud v celé soutěži neprohrál jediné
utkání. V utkání s dačickými hráči o tuto
neporazitelnost přišel, když ho porazil
Martin Havlík, který v tomto utkání
zahrál vynikajícím způsobem, neztratil
v utkání žádný bod a velkou mírou přispěl
k celkovému vítězství. Lze si jen přát, aby
forma dačickým hráčům vydržela a své
postavení v tabulce si jen upevnili.

Soutěž OP II
Sport Dírná - ST–KD Dačice B
7 : 11
ST–KD Dačice B - Sokol Studená D 13 : 5
ST–KD Dačice B – GC N. Bystřice C 11 : 7
Sokol Lodhéřov C - ST–KD Dačice B 12 : 6
ST Novosedly B - ST–KD Dačice B
3:5
ST–KD Dačice B - Sokol Suchdol C 8 : 10
B družstvo vykročilo v novém roce
rovněž velmi dobře, bylo vidět, že hráči
poctivě trénovali a výsledky se dostavily.
V Lodhéřově se ale na dačické hráče
dobře připravili, když za jejich družstvo
nastoupili velmi zkušení hráči, kteří již dříve
hrávali vyšší soutěže a jejich zkušenost
tentokrát na mladé dačické hráče platila.
V posledním zápase se Sokolem Suchdol,
který usiluje o postup do vyšší soutěže,
se dačickým hráčům podařil skvělý
nástup, kdy v průběhu utkání vedli již 6:1
a potom jakoby na domácí hráče padla
tíha odpovědnosti a umožnili soupeři
výsledek otočit na 6:8, čímž si dačičtí hráči
zkomplikovali své postavení v tabulce
s možností postoupit do vyšší soutěže.
Zdeněk Havlík

Informace z městské knihovny
Březen – Měsíc čtenářů

Březen už byl Měsícem knihy, poté několik let Měsícem internetu, nyní
je Měsícem čtenářů. Což je hezké, ne? Než vyrazíme do přírody, na zahrádky a než nás zcela pohltí jaro, je nejvyšší čas leccos přečíst či se setkat
s autory literárních děl, ocenit nejlepší a nejvěrnější čtenáře roku a nabídnout moderní služby knihoven 21. století, a dát o sobě vědět: ANO, ČTEME
A JE NÁS STÁLE HODNĚ!
Knihovna připravila na
březen celou řadu nejrůznějších akcí, přijďte do knihovny, jste srdečně zváni.
Čtvrtek 8. března – 17:00 h
Autorské čtení spisovatelky Věry
Noskové
Sympatická autorka vyrůstala ve Strakonicích, po maturitě na gymnáziu vystřídala řadu zajímavých zaměstnání.
Pracovala jako aranžérka, dělnice, závorářka, archivářka, cukrářka či učitelka
v mateřské škole. Od počátku devadesátých let minulého století se věnuje publicistice (Český deník, Hospodářské noviny,
Týdeník Rozhlas), zejména popularizaci
a obraně vědy. Je spoluzakladatelkou
a místopředsedkyní Českého klubu skeptiků Sisyfos. Žije v Praze.
První román Věry Noskové spatřil světlo
světa v roce 2005 a jmenuje se „Bereme co
je“. Tato kniha byla nominována na cenu
Magnesia Litera. Úspěch slavilo i pokračování tohoto titulu „Obsazeno“ (2007).
Kniha byla nominována na cenu Josefa
Škvoreckého. A do třetice všeho dobrého – „Víme svý“ (2008). Knihu fejetonů
„Ať si holky popláčou“ vydala autorka
v roce 2006 a tento titul byl nominován
na cenu Boženy Němcové. Z dalších knížek Věry Noskové uveďme například „Ještě se uvidí“, či knížku povídek „Ve stínu
mastodonta“ (2008). V knihovně máme
i další její knížku „Chraňte muže“. Přijďte
se seznámit se zajímavou současnou
autorkou.
Pátek 9. března, 16:00 h - beseda
Jan Lebeda - Pohádky skřítka
Medovníčka
Pan Lebeda je vášnivý milovník přírody
a myslivec a jeho pohádky jsou plné lásky k přírodě a zvířatům. Napsal již několik
knížek pro děti. Zveme rodiče zapojené
do projektu Celé Česko čte dětem aneb
škola naruby (vezměte, prosím, s sebou
žákovské knížky) a všechny, kteří svým
dětem čtou a chtějí, aby i z jejich dětí
vyrostli čtenáři.
„Pod osamělým mohutným dubem
uprostřed paseky si postavil svoji chaloupku malý mužíček – skřítek Medovníček. Nenosil plnovous jako ostatní skřít-

kové a měl zdravé červené tváře, protože
moc rád jedl med. Také byl kamarád se
všemi včelkami v okolí a pomáhal i jiným
zvířátkům, která to potřebovala…“
Obě čtení se konají v rámci měsíce
března – Maratonu čtení – a jsou podpořena Svazem knihovníků a informačních pracovníků a firmou SKANSKA.
Čtvrtek 22. března, 17:00 h - přednáška
„Přírodní zajímavosti Dačicka“
ZO Českého svazu ochránců přírody
ČSOP Kněžice, Centrum ochrany přírody Chaloupky, ve spolupráci s dalšími
odborníky na místní flóru a faunu Vás
srdečně zvou do MK v Dačicích na přednášku o přírodních zajímavostech Dačicka. V první části, která se uskuteční dne
22. 3., se dozvíte spoustu zajímavých
informací o významných přírodních
lokalitách dačického regionu, o pozoruhodných stanovištích suchých trávníků,
bývalých jalovcových pastvin, mokrých
luk a pobřeží rybníků i zachovalých lesních porostů. Dozvíte se, co všechno je
potřeba dělat, aby jejich druhové bohatství zůstalo zachováno. Ve druhé části
přednášky, plánované na 19. dubna, se
pak posluchači mohou těšit na povídání
o zajímavých druzích a biotopech zřejmě
nejdůležitějšího přírodního fenoménu na
Dačicku - údolí Moravské Dyje, které bylo
také zařazeno jako evropsky významná
lokalita do soustavy Natura 2000. Další
informace: http://www.csopknezice.cz/.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Výstava v dačickém muzeu
„Co dokážou šikovné ruce“
18. března - 15. dubna

Výstava je určena pro širokou veřejnost, mohou se zúčastnit jak dospělí,
tak děti. Výrobky na výstavu přijímáme do 12. 3. Výstava bude laděna
jarně a velikonočně: kraslice, perníčky,
beránci a ovečky, vizovické pečivo,
obřadní pečivo, ošatky, žíly, holubičky, hrkače, trakaře, řehtačky, výšivky
a paličkované práce s jarní symbolikou,
ostatní jarní a velikonoční výzdoba.
Kontakt: tel. 384 422 493, 722 012 146,
e-mail: kucerova@muzeumdacice.cz
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Šesté masopustní veselí v Dačicích
Nedělní odpoledne 19. února patřilo na Palackého náměstí v Dačicích opět
masopustnímu průvodu i s pochováním basy, kterým končí podle tradice
veselí, hodování, zábavy a nastává období čtyřicetidenního předvelikonočního
půstu… Ani nepříznivé počasí neodradilo maškary, muzikanty, komedianty z cirkusu Rudolfi a početné obecenstvo, aby se s masopustem pořádně
nerozloučili.
Úderem 14. hodiny vyšel masopustní
průvod z městského kulturního střediska
a několik desítek maškar se vydalo za
doprovodu „Trdlovanky“, hudby Ládi
Vlasáka, ke staré radnici za panem purkmistrem, aby si vyžádaly povolení
k tradiční obchůzce městem. Průvod vedl
hejtman Jan Bartošek, který pana purkmistra Vlastu Štěpána o laskavé povolení masopustního rejdění požádal. Pan
purkmistr průvod povolil pod podmínkou, že se budou všichni slušně chovati
a žádné alotrie tropiti nebudou. A to se
musel zaručit svou přítomností a dohledem obecní policajt Láďa Obrdlík. „Trdlovanka“ zahrála k tanci a maškary pěkně
vyvedly pana purkmistra. A potom se
už průvod vydal po městě se zastávkami u Havlíků, Lovětínských, u Koníčka,
u Neužilů v lékárně a u Vrbů v galanterii. Všude byly masky řádně pohoštěny,
s hospodyněmi bylo vytancováno jak
se patří.
A koho jsme to měli letos v masopustním průvodu? Bez skotačivé kobylky by
nebyl masopust masopustem. Pro přední
nožky – Zdendu Krejčího to bylo nelehké
po sobotním masopustu v D. Němčicích,
ale držel se statečně. Vzadu skotačil Pavel
Kabelka, dnes je už někde na cestě do
světa (jen aby stihl další masopust!). Se
svou osvědčenou partou přišla Mařenka
Cimbůrková z Domu s pečovatelskou
službou, letos coby Šmoulové. V průvodu
nechyběli žabky, na které měl políčeno
čáp, vrána, čuníci, kominíci, cikánka,

originální trojka z Dačické pekárny
(chléb, rohlík, vánočka), stromeček, jezinky, krtek, šaškové, fotoreportér, kat,
muchomůrky, malý mušketýr, černoška,
… Akci opět podpořili dačičtí hasiči. Jejich stříkačka nadělá sice vždy trochu
paseky, ale tanec, taškařice a jiné výmysly
k masopustu patří.
Jako vždy jsme si řadu masek zapůjčili
v Sumrakově a nemohu než stále
chválit paní Rásochovou, která je duší
masopustů v Sumrakově, a zároveň paní Čechovou z téže obce. Do průvodu se
zapojily i členky jezdeckého klubu Ing.
Zdeňky Koutné z Malého Pěčína, které
přijely s poníkem.
Hlavní program masopustu Pod Lipkami byl opět v režii paní Nadi Jahelkové
a Divadelního souboru Tyl a Tyláčku. Tentokráte v duchu Cirkusu Rudolfi. Ředitel
italského cirkusu Carlo Kubatini přivezl
do Dačic celou plejádu hvězd: skvělé
vzpěrače, cvičenou kobylu, nádhernou krasojezdkyni miss Ludmi s koněm
Parsifalem, neohroženou Fatimusalimu
s hadem zvaným Chřesták-Smrťák, dvě
artistky Evu-Anabel a Arabel se strhující chůzí po provaze, toreadora dona
Chuana de Espaňo, známého krocením
zlé krávy. Naprosto ojedinělé číslo
slavného mága Džerome Němcofielda
úplně strhlo kolemstojící diváky a nad
jeho vynikajícím číslem se všem tajil
dech. Na závěr připravil Cirkus Rudolfini
naprosto strhující podívanou - drezúru
bílých lipicánů, aneb španělskou jezdec-

V březnu se znovu otevírá
Klub seniorů
„Klub seniorů v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích opět otevřen.“ Tak by mohla znít nejkratší tisková
zpráva pro nás, dříve narozené, občany. Avšak neodpovídá na otázku – proč? S prodlužováním lidského věku
přibývá v naší společnosti seniorek a o něco méně seniorů.
Ale nyní už vážně. Je nás seniorů hodně a ne všichni máme
možnost se stýkat se svými vrstevníky a známými. Ať už ze zdravotních důvodů nebo i z určitého ostychu, že jsme staří. Všichni
jednou zestárneme, tak není důvod se stranit. V době překotných
změn a velkého množství informací je potřeba, aby nám je také
někdo „přebral“. To, co je pro nás podstatné a co ne. Čekají nás
tudíž besedy na různé náměty, pro které se společně rozhodneme. Samozřejmě základem setkání je a bude přátelské po-
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kou školu. Protože se však celé vystoupení Cirkusu Rudolfi konalo bez povolení, byli členové ansámblu potrestáni
a na závěr basu pochovati museli.
Děkujeme všem maskám, divadelníkům,
pracovníkům kulturního střediska za nazvučení a azyl pro masky, městské policii za hladký průchod průvodu po všech
komunikacích, pracovníkům technických
služeb za úpravu prostranství a odklizení
sněhu Pod Lipkami, a v neposlední řadě
Trdlovance - muzikantům, kteří průvod
provázeli: Láďa Vlasák, Pavel Kareš, Kamil
Kareš, Hynek Vohoska, Slávek Přívětivý
a Tomáš Čejna.
Zároveň děkujeme i našim sponzorům,
kteří masopust v Dačicích podpořili:
Cukrárna Marie Tiché v Dačicích, Řeznictví
a uzenářství Pavla Brtníka v Dačicích,
Potraviny Štěpán v Dačicích, Vinárna
pana Luboše Strachoty a HEIRU CZ, s. r. o.
Děkujeme též za podporu všem divákům, kteří se na nás přišli podívat a trochu si toho masopustního veselí užít!
Za rok na viděnou!
Mgr. Marie Kučerová,
ředitelka MMaG Dačice

povídání a vzpomínání. Klub bude také možno po dohodě využít
pro spolkovou činnost seniorů.
Proto se město Dačice rozhodlo podpořit snahu o obnovení činnosti „Klubu seniorů“ v klubové místnosti v Domě
s pečovatelskou službou. Velmi záleží na nás dříve narozených,
jak této nabídky k pravidelnému setkávání využijeme. Bohužel
televize je velký konkurent, kterému podřizujeme svůj denní
program. Mnohokrát však zjistíme, když neuvidíme některý
z dílů seriálu, že život jde dál a vůbec se nic nestalo. To je už
na rozhodnutí každého z nás.
Na závěr našeho krátkého pozvání do klubu je třeba
sdělit tu nejdůležitější informaci – první seznamovací setkání se uskuteční v pondělí 12. března v 16:00 h v Domě
s pečovatelskou službou – v klubové místnosti (přízemí, vchod
z hlavní silnice). Následně pak každý lichý týden opět v pondělí
ve stejný čas.
Dana Krtková a Rudolf Hájek

www.dacice.cz

Tři králové v nemocnici

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice

Součástí letošního Tříkrálového koledování po uvážení
a domluvě byla dne 11. ledna 2012 výprava s malými
koledníky do nemocnice v Dačicích.

Oddíl kuželek, kuželna v Dačicích: Kompletní rozpis
turnajů je k dispozici na webových stránkách města Dačice
www.dacice.cz v hlavním menu v záložce Kam za sportem.

Děti zpravidla nesnáší prostředí nemocnic, ale v tu chvíli
a za tím účelem byly obavy nepodstatné a statečně s doprovodem z místní Charity vykročily.
Koledou jsme chtěli potěšit pacienty LDN a na rehabilitačním
oddělení. S písničkou na dětských rtech „My tři králové jdeme
k vám“ zavládla i v těchto prostorách jiná atmosféra… vzpomínky s nostalgií, radost za závojem slz dojetí. Setkání bylo
osobní i přátelské. Vítaly nás i známé tváře občanů z Dačic
a okolí. Byla to i naše radost a obdarování pro nás osobně větší,
než příspěvek do kasičky. Ale ani ta nezůstala prázdná!
V souladu s dobou i délkou návštěvy nezbývalo, než se
rozloučit. Někde stiskem ruky, jinde zamáváním s díky a přáním
zdraví s Božím požehnáním. Všem štědrým dárcům i laskavému
personálu touto cestou srdečně děkujeme.
Marie Šedová,
dobrovolná pracovnice farní Charity v Dačicích

Datum

Čas

Kategorie

Družstva

3. 3.
3. 3.
10. 3.
17. 3.
17. 3.
24. 3.
31. 3.
31. 3.

14:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
14:00
10:00

I. liga muži
III. liga muži
II. liga ženy
I. liga muži
III. liga muži
II. liga ženy
I. liga muži
III. liga muži

Dačice - PSJ Jihlava
Dačice B - Sokol Vracov
Dačice - Sparta Kutná Hora
Dačice - TJ Třebíč
Dačice B - Kuželky Dubňany
Dačice - Slavoj Praha
Dačice - Konstruktiva Praha
Dačice B - LOKO Budějovice

Oddíl volejbalu: Velikonoční turnaj smíšených družstev dne
31. 3. v tělocvičně SŠTO Dačice od 9:00 h.
Oddíl fotbalu: Krajský přebor dorostu Dačice - Bechyně dne

31. 3. od 10:00 h.

Vydává: Město Dačice
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IČ 00246476
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telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 3/2012, ročník první, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/bulletin-tv/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko
2. - 4. března
Dačické kejklování - XII. ročník
Postupová divadelní přehlídka, na které
proběhne výběr amatérského činoherního a hudebního divadla pro celostátní
přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2012.
Vstupné na jednotlivá představení 30 Kč,
permanentka 120 Kč, předprodej vstupenek.
Pátek 2. března - hlavní sál
¡ 17:00 h - ROMEO A JULIE - milostná
tragédie, DDS Ty-já-tr Šupitopresto Praha
¡ 20:00 h - ŽENY JINDŘICHA VIII. aneb
chudák král(em) - komedie, DS Tyl Dačice
Sobota 3. března - hlavní sál
¡ 10:00 h - KAVIÁR NEBO ČOČKA - komedie, DS Prácheňská scéna v Písku
¡ 14:00 h - AMANT - komedie, DS Čelakovský Strakonice
¡ 17:30 h - PŘÍBĚHY PANA VOKA aneb
Movie star 16. století žije - fiktivní filmový záznam, DS Českokrumlovská scéna
¡ 20:00 h - ÚŽASNÁ SVATBA - crazy komedie, DS AMADIS Brno

Neděle 4. března - hlavní sál
¡ 9:30 h - DÁMSKÝ KREJČÍ - komedie dell
arte, Scéna mladých při DS Čelakovský
Strakonice
¡ 14:00 h - ŽENSKÝ SNĚM - komedie
(fraška), Dos "SUchdolské Divadlo" o. s.
¡ 17:00 h - vyhlášení výsledků
11. března, sobota, od 21:00 h
ROS3S - taneční zábava
Vstupné 70 Kč, hlavní sál MěKS.
14. března, středa, od 14:30 h
Dětský karneval
Pořádá DDM ve spolupráci s MěKS Dačice. Vstupné 20 Kč, hlavní sál MěKS.
17. března, sobota, od 21:00 h
SECRET - taneční zábava
Vstupné 70 Kč, hlavní sál MěKS.
20. března, úterý, od 19:30 h
ARAZÍM Z FIDLOVAČKY aneb setkání
s Tomášem Töpferem
Ředitel Divadla Na Vinohradech, oblíbený český herec, hlavní hrdina seriálu Četnické humoresky bude vyprávět

SPORTCENTRUM ROCKHILL
BAR S BOWLINGEM

- možnost uspořádání firemních i soukromých večírků,
svateb, rautů, školení atd.

o své umělecké práci, práci před kamerou, o divadle a životě. Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč, sál MěKS.

Městské muzeum a galerie
15. března, muzejní čtvrtek, od 17:30 h
Dalbergové nejen v Dačicích
Přednášející PhDr. Jana Bisová představí
druhé panství Dalbergů v Malešově a zámek Roztěž u Kutné Hory, doplněno bohatou fotografickou dokumentací. (Přednáška předchází výletu na zámek Roztěž
v květnu 2012.)
18. března - 15. dubna
Co dokážou šikovné ruce
Jarní výstava z prací lidových tvůrců
a dětí. Slavnostní zahájení 18. 3. ve 14:00 h.
1. dubna, neděle, 13:00 - 17:00 h
VI. Velikonoční jarmark
Prodej kraslic, perníků, keramiky, skla,
medu, jarní vazby, zdobení perníků, kraslic, pletení pomlázek, drátování, malování keramiky aj. Občerstvení zajištěno.
Vstupné 20 Kč, děti do 15 let vstup zdarma, nádvoří zámku a prostory muzea.

Po celý březen akce na Becherovku

-přijďte ochutnat nové míchané nápoje
z Becherovky

24. března 2012
Lemond párty

- pro narozeninové oslavy zajistíme na požádání studené
--dárky z limitované edice – svítící brýle, panák a tyč
i teplé občerstvení, přípitek (alko i nealko), narozeninový k poslechu i tanci nám od 20:00 hodin zahraje Pavel Urbanec
dort. Při počtu 15 a více účastníků získá oslavenec poukaz
na 5 hodinových vstupů na bowling (1 dráha) nebo na
squash!

TĚLOCVIČNA

Každé pondělí bowling zdarma!

-až do odvolání nabízíme pondělní bowling zdarma
-nutná je předchozí rezervace – buď osobně na baru
Sportcentra, nebo na tel. 384 971 440

10. března 2012
Expediční kamera

-filmový festival o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních
zážitcích i sportech
-začátek ve 14:00, předpokládaný konec v cca 18:00 hodin
-vstupné je 79,-Kč

17.března 2012
Oslava svátku sv. Patrika s Jamesonem

-dárky z limitované edice – sluneční brýle, pánské a dámské
tričko
-od 21:00 hodin nám zahraje DJ Lukáš Pohůnek
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Aktuální nabídka cvičení:
- Cvičení na míčích
- Fitbox, Fitbox pro teenagery 10 - 19 let
- Jóga, Jumping
- Taekwondo, Tai-chi

Pravidelný provoz sauny a páry:
- úterý pro muže od 18:00 – 20:00 hodin
- čtvrtek pro ženy od 18:00 – 20:00 hodin
- sobota je společná od 16:00 - 19:00 hodin
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz
info@sportcentrumnaskale.cz
+420 384 971 440
Najdete nás na adrese:
Sportcentrum na skále, s.r.o.
Jemnická 305 (směr Tři kříže)
380 01 Dačice

