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Dorostenci Dačic titul mistra ČR obhájili
Dorostenci kuželkářského oddílu TJ Centropen Dačice navázali na loňský historický úspěch a podruhé v řadě vyhráli
1. ligu dorostu družstev a stali se MISTRY ČESKÉ REPUBLIKY.
Ale od začátku, nejprve
během sezony 2014-15 vyhráli
svou základní skupinu 1KLD.
Po součtu bodů ze dvou semifinálových turnajů jsme ve Valticích a Dačicích obsadili opět
1. místo a získali právo uspořádat jeden z finálových turnajů.
V prvním finálovém turnaji,
který se hrál před 2 týdny na
kuželně SKK Náchod obsadily
Dačice 3. místo výkonem 1662
(Brtník 568, Holec 562, Musel 532), 8 kuželek za druhým
SKK Náchod a 19 kuželek za první Lokomotivou České Budějovice. To byl
nadějný výsledek pro získání minimálně
některé z medailí, pro zlatou bylo nutné
v závěrečném turnaji na domácí kuželně
porazit výše uvedená družstva.
Zahájení druhého finálového turnaje
provedl starosta Dačic Ing. Karel Macků
a předseda TJ Centropen pan Vladislav
Říha.

První hráč Dačic Pepa Brtník začal skvěle, na výkon 591 (nejlepší výkon obou
finálových turnajů) nedokázali soupeři
reagovat. Získal náskok 60 kuželek na
Náchod i České Budějovice. Druhý hráč
Dačic Vlasta Musel zahrál 518, ale soupeři také nic moc, a tak poslední hráč
Dačic Mojmír Holec šel na dráhy s velmi
nadějným náskokem. Srazil celkem 553
kuželek a náskok na soupeře ještě navýšil,

celkem družstvo 1662, na
kuželku přesně jako v Náchodě.
Po součtu výsledků
z obou finálových turnajů
získal první Centropen
Dačice 17 bodů, druhá Lokomotiva České Budějovice
15 bodů, třetí místo vybojovala Lokomotiva Trutnov 14 bodů (druhé místo
v Dačicích výkonem 1582).
Boj o stříbrnou, bronzovou
medaili a další umístění
byl velmi vyrovnaný, mezi
druhým Trutnovem a sedmým Náchodem byl rozdíl pouhých 26 kuželek.
A potom se na dačické kuželně dlouho
slavilo…
Podrobnější výsledky ze semifinálových a finálových turnajů lze najít na
webových stránkách kuželkářského oddílu TJ Centropen www.kuzelkydacice.cz,
včetně fotografií a videa.
Zdeněk Blecha

Jak to vidím, aneb u nás to žije
Koncem března se Dačice staly na jeden den krajským městem. S velkou dávkou nadsázky bych takto mohl popsat
návštěvu rady Jihočeského kraje v čele s panem hejtmanem. Při společném jednání naší a krajské rady jsme diskutovali
mimo jiné o domově pro seniory, který v Dačicích bude kraj stavět.
Jeho součástí má být
i denní stacionář. Chceme
dosáhnout toho, aby stacionář sloužil kromě seniorů
i dalším osobám se sníženou soběstačností a zajistil tak službu,
která na Dačicku chybí. Dalším neméně
důležitým tématem bylo napojení Dačic
na dálnici D1 a na Dolní Rakousko. V tomto případě jsem se snažil radní přesvědčit,
že pro zachování a další rozvoj průmyslu a tím i zaměstnanosti u nás je klíčová
právě kvalitní a dostatečně široká silnice
na Telč a na Slavonice. Význam tohoto
dopravního spojení podpořila i návštěva
areálu firmy TRW-DAS a.s. a podle reakcí

představitelů kraje si jsem jistý, že i oni
chápou jeho důležitost. Rozhodně jsme
nezapomněli na spolkový život v Dačicích. I v tomto případě jsme se mohli pochlubit úspěchy „Dačičáků“ a upozornit
na potřebu finanční podpory od kraje.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
této návštěvy a především SOU zemědělskému a služeb za vynikající spolupráci.
Dalším důkazem toho, že to u nás žije,
byl i Jarní koncert pěveckých sborů, na
kterém jsme si mohli poslechnout pohádkové melodie v podání našich dětí.
Úžasná byla dětská bezprostřednost ve
spojení s takřka profesionálním výkonem
zpěváčků podloženým spoustou práce.

A nejčerstvějším důkazem, že to v Dačicích žije je sobota 18. dubna. Když budu
parafrázovat postavu pana Kose z filmu
Na samotě u lesa: „Tak to máte: farmářské
trhy, velkou cenu v judu, bleší trh, fotbalový zápas, Den země, akce na skateparku, úklid okolí Dačic…“ Zkrátka u nás to
žije a dík patří všem, kteří se na tomto
životě podílejí.
Karel Macků, starosta

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Restaurace U Malínků
Kdy? 30. května 2015 V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě
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Slovo místostarosty
Hezký den, vážení spoluobčané. Těším se ze zážitků, které se mi v minulém měsíci naskytly. Přivítal jsem nové občánky našeho města, v premiéře jsem oddával dva svatební páry, setkal se s radními Jihočeského kraje, předával ceny
v soutěži Mé toulky za zvěří, účastnil se cvičení integrovaného záchranného systému v Domě s pečovatelskou službou,
kam jsem se opět jednou vrátil s preventivní besedou.

Již jako městský strážník jsem s kolegyní
„odkoukal“ od větších městských policií,
jejich preventivní činnost jak s dětmi ve
školkách a školách, tak se seniory. Obě
tyto skupiny lidí mají něco společného jsou lehce zranitelné, jak po fyzické stránce, tak se mohou nechat snáze přesvědčit
a mohou se stát snadným terčem různých
podvodníků. Využili jsme prostor v nové
přístavbě DPS, kde nám společenský sál
umožnil opravdu hojnou účast pro naše
„umělecké představení“. Říkám umělecké, protože tentokrát jsme do toho dali
opravdu hodně z našich divadelních vloh,
to abychom posluchačům zprostředkovali
zážitek životních situací, které se jim mohou stát, nebo se dokonce už přihodily.
Tématem našeho vstupu byly telefonické
rozhovory s call centrem.
Znáte to, když Vám v jakoukoliv denní
dobu zavolá pracovník s „absolutně nejlepší, nejlevnější, nejvýhodnější, nejbez-

pečnější, nejzajímavější, nejlukrativnější
nej, nej, nej nabídkou“ různých služeb,
produktů, telefonních tarifů, či Vás chce
překvapit tím, že to právě Vy jste „vyhrál“
v jejich soutěži a nyní po Vás chtějí vyplnit „pouze pár osobních údajů“, aby Vám
mohli zaslat výhru?... Všechny tyto produkty se samozřejmě prodávají za neúměrně vysokou cenu, i když Vám k tomu
dávají x procentní slevy a vidina výhry je
jistojistě pouhým snem. Také se s podobnými praktikami setkáváte? Snad se nám
tímto krokem alespoň trochu podařilo
oddálit nebezpečí nalákání na tyto nabídky pár našich spoluobčanů, kteří jsou
mnohdy prvním terčem těchto „šmejdů“.
Sám vím, že jejich argumenty jsou dost
urputné a tak Vám ostatním přeji pevné
nervy a odhodlání při odmítání mnohdy
velmi přesvědčivých a nátlakových nabídek. Za milou spolupráci děkuji vedoucí
pečovatelské služby paní Marušce Cimbůrkové, dále sociální pracovnici LEDAXu
paní Zdeňce Škarkové, městské strážnici Jitce Žaloudkové a v neposlední řadě
i všem přítomným milým seniorům.
To, že bylo o zábavu postaráno, Vám jistě
napoví i přiložená fotografie.
Také jsem se bavil na Městském televizním plese, zhlédl dva filmy v místním 3D
kině, nakoupil si na Velikonočním jarmar-

ku v muzeu a obešel M. Pěčín s pomlázkou. Zafandil jsem dačickým fotbalistům
na domácím zápase, zahrál jsem si na volejbalovém turnaji v „pragovácké hale“
a zakopal na fotbalovém utkání v Červeném
Hrádku, letos v premiéře za „staré pány“.
Je až neuvěřitelné na tak relativně malé
město, kolik je zde různorodých akcí. Informace o nich se nám dostávají také
z různých zdrojů např. internetové stránky
města Dačic vpravo v kalendáři akcí, pozvánky ve vysílání DATLA, nyní nové výlepové plochy po městě, Dačický zpravodaj,
Jarmark apod. Díky iniciativě některých
občanů i pomocí několika stránek sociální
sítě Facebook. Těm z Vás, jež tímto komunikačním prostředkem vládnete, vřele doporučuji stránky Město Dačice, dále Česká
Kanada, Skatepark Dačice, Klub Kostka, či
Dačicko.
Přeji Vám, aby se Vám podařilo najít si
čas mezi pracovními povinnostmi, jarním
úklidem či údržbou záhonků a mohli si jít
odpočinout s rodinou na fotbalové utkání
našich fotbalistů, florbalistů, kuželkářů,
volejbalistek, vybrat si pěkný film z nabídek našeho 3D kina, zažít představení
v MěKSu, zhlédnout výstavy v muzeu, půjčit si klasickou knihu nebo e-knihu v městské knihovně.
Miloš Novák, místostarosta

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

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 4. zasedání 15. 4. 2015 mimo
jiné
• schválilo aktualizaci komunitního plánu
soc. služeb ORP Dačice; pro informování
veřejnosti byl vydán katalog poskytovatelů
soc. a doprovodných služeb na Dačicku
• schválilo nové Zásady poskytování podpor Města Dačice
• schválilo poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení pro rok 2015
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města ve výši 17.000 Kč
na obnovu kulturních památek realizovanou v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací
a městských památkových zón v roce
2015; tímto příspěvkem byla podpořena
oprava domu v soukromém vlastnictví
• schválilo prodej bytové jednotky o velikosti 3+1 v domě č. 223/V za nabídnutou kupní cenu 858.800 Kč
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• schválilo převod bytové jednotky v domě č. 424/V stávajícímu nájemníkovi za
415.921 Kč a převod bytové jednotky
v domě č. 222/V stávajícímu nájemníkovi za 240.814 Kč
• schválilo rozpočtové opatření č. 6/2015,
které bylo v příjmové i výdajové části 0,
ale reagovalo na přesuny mezi položkami
• neschválilo názvy ulic v lokalitě Za Školou
RADA MĚSTA
na své 11. schůzi konané 25. 3. 2015
mimo jiné
• schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky malého rozsahu „Restaurování
a oprava východní sgrafitové fasády
starého zámku“ a schválila na toto dílo
uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem
sdružením KORINT stavební spol. s r.o.,
V. Špale, ak. mal. za celkovou nabídkovou
cenu 1.643.207,19 Kč bez DPH a s celkovým
termínem dokončení do 23. 10. 2015
• projednala výsledky hospodaření MMaG,

Městské knihovny a MěKS za rok 2014
• schválila ceník služeb a pronájmů MěKS
Dačice na rok 2015
• schválila rozdělení státní finanční podpory v celkové výši 795.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na rok
2015
na své 12. schůzi konané 8. 4. 2015
mimo jiné
• schválila rozpočtové opatření č. 5/2015,
které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 41,000 tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR na zateplení budovy DPS v Dačicích
• schválila účetní závěrky za rok 2014
u MŠ Dačice, u obou ZŠ, Školní jídelny,
MMaG a Městské knihovny
• schválila návrh vyúčtování nájemného
z provozování veřejné kanalizace za rok
2014 tak, jak jej předložila společnost
ČEVAK a. s. České Budějovice
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Vítání nových občánků města Dačice
Dne 28. března přivítal místostarosta Miloš Novák společně s dětmi z MŠ Za Lávkami nové občánky města Dačice. Přivítány byly
děti: Adéla Mandátová, Eliška Deverová, Jaromír Čech, Nikolas Oliva, Jaroslav Palas, Richard Wlodek, Liliana Seidlová
a Viktorie Míchalová.

Blahopřání k jubileím

Vzpomínka na Janu

Členové svazu tělesně postižených navštívili 23. března pana Stanislava Zamazala
z Bílkova, který nyní žije v Domově seniorů
v Budíškovicích a popřáli mu k jeho životnímu jubileu 90ti let. Přejeme hodně zdravíčka,
trochu štěstíčka a spokojenosti.
Výbor organizace a předseda František Stejskal
.........................................................................................................................
Paní Květoslava Skládaná z Velkého Pěčína
oslavila 4. dubna své krásné 85. narozeniny. Do
naší obce se přistěhovala z Brna a zde je už více
jak 25 let. Svoje zdraví a vitalitu udržuje každodenními procházkami po okolí s kamarádkou.
Do dalších let přejeme hodně zdraví. Za občanskou komisi přeje Jaroslava Hroudová.
.........................................................................................................................
Dne 17. března oslavila své krásné 85. narozeniny
paní Jiřina Bendová z Velkého Pěčína. K životnímu
jubileu Vám přejeme náruč plnou květů a blahopřání natisíc, vždyť co je štěstí v lidském věku, to je
zdraví a nic víc. Šťastný úsměv na tváři, ať se denně
rozzáří. Do dalších let přeje hlavně hodně zdraví za občanskou
komisi Jaroslava Hroudová

Když s někým pracujete šestnáct let ve velmi úzkém kolektivu
a on najednou odejde, je těžké o něm psát. Není to zaměstnanec,
pracovník, ale je to blízký člověk a kamarád.
Jana Lacinová byla naše kamarádka, obětavá pomocnice při
všem, co se v muzeu dělo. Ochotná zůstat déle, než byla běžná
pracovní doba, obětavá, vstřícná, moc hodná a laskavá. Provázet
děti a obzvlášť ty malé, bylo pro ni pohlazením, a s těmi většími
měla velkou trpělivost.
Jako průvodkyně dačického muzea a galerie se snažila
všem návštěvníkům patřičně věnovat, sdělit jim vše potřebné,
vysvětlovat. Pracovala i jako dokumentátorka a starala se o sbírkový fond muzea, pomáhala při všech přípravách a instalacích
výstav, besed, při korekturách knih, které jsme vydávali. Měla oko
nestranného čtenáře a častokrát podchytila chyby, které bychom
lehko přehlédli. Žila pro svou práci tak, jak žila pro svou rodinu.
A jak to u nás v muzeu bylo běžné, zapojovala do našich velkých
akcí i svého manžela a dceru. Byli jsme všichni taková velká muzejní rodina, která se snažila vše zvládat a bylo nám spolu dobře.
Všichni jsme dlouho věřili, že svůj nelehký boj s nemocí vyhraje.
Bohužel se vše změnilo, je nám smutno a nezbývá nám než
Janě za vše poděkovat a uchovat si ji ve vzpomínkách.
Její „děvčata“ z muzea

XXIV. SLAVNOSTI ORCHESTRŮ
20. - 21. červen 2015

sobota

- Hudba z Marsu Revajvl „Pod Lipkama“
- fanfáry z věže kostela sv. Vavřince
- okružní jízdy Cabrio busu
- koncert dechovky Boršičanka Antonína Koníčka
v zámeckém parku

neděle

- show mažoretek na sportovním stadionu
- slavnostní festivalový koncert
včetně MONSTRKONCERTU o 200 účinkujících

účinkují: Dechový orchestr ZUŠ Vimperk, Dechový orchestr mladých ZUŠ Humpolec,

Stadtkapelle Groß-Siegharts – Rakousko, Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
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SMS InfoKanál – AKTUALIZACE
Vážení spoluobčané, město Dačice již od roku 2003 informuje o důležitých událostech spojených se životem ve městě zaregistrované občany
pomocí rozesílání SMS na jejich mobilní telefony. V současné době tento
informační systém využívá na dva tisíce občanů. Vzhledem k tomu, že většina takto rozesílaných zpráv informuje např. o haváriích vody, odstávkách
jiných energií či uzavírkách, které se týkají konkrétních částí města, přistupuje město ke zkvalitnění a většímu cílení této služby na konečné příjemce.
Pro zavedení efektivnějšího systému rozesílání informací Vás upozorňujeme
na následující kroky, které bude změna systému vyžadovat.

Stará registrace bude automaticky
zrušena všem odběratelům SMS zpráv
z InfoKanálu Dačice k 29. 5. 2015.
Od 1. 6. 2015 budete mít možnost
zaregistrovat se do nového systému
odesláním registrační SMS.
Registrace do systému je zdarma, odeslání SMS bude zpoplatněno pouze dle

běžného tarifu vašeho operátora.
Jak se zaregistrovat?
Registrace probíhá zasláním SMS zprávy podle kategorií. Každá kategorie se
musí registrovat zvlášť. Pokud budete
chtít dostávat zprávy např. z kategorie
Krize a z kategorie Dačice, musíte provést
dvě registrační SMS.

Obsah zpráv

Kategorie

Registrační SMS

Zasílání zpráv
o zvyšující se hladině vody v řece,
výstrahy silného
větru apod.

Krize

IK DACICE REG T1

Zasílání zpráv
o přerušení dodávky elektrické
energie, odstávky
vody, opravy vodovodu apod.

Pouze pro Dačice

IK DACICE REG T2

Pouze pro Bílkov

IK DACICE REG T3

Pouze pro Borek

IK DACICE REG T4

Pouze pro Chlumec

IK DACICE REG T5

Pouze pro Hradišťko

IK DACICE REG T6

Pouze pro Hostkovice

IK DACICE REG T7

Pouze pro Lipolec

IK DACICE REG T8

Pouze pro Prostřední Vydří

IK DACICE REG T9

Pouze pro Velký Pěčín

IK DACICE REG T10

Pouze pro Malý Pěčín

IK DACICE REG T11

Pouze pro Dolní Němčice

IK DACICE REG T12

Pouze pro Toužín

IK DACICE REG T22

Zrušení zasílání
zpráv

IK DACICE ODREG T

+číslo dle přihlášené kategorie

Zadejte SMS ve tvaru např. IK DACICE REG T5 a odešlete na telefonní číslo SMS
služby InfoKanálu Dačice 605 733 680.
Po úspěšném zaregistrování obdržíte potvrzující SMS.
Vážení spoluobčané, děkujeme vám za spolupráci při změně nastavení SMS informačního kanálu a věříme, že s novou registrací této služby budete spokojeni a budete dostávat jejím prostřednictvím informace, které využijete a které pro vás budou
přínosem. Cílem města Dačice je zajistit co největší informovanost svých obyvatel
a předcházet tak komplikacím, které mohou nastat např. vlivem havárií, živelných pohrom apod. Včasné informace jsou v takových případech tím rozhodujícím.
V případě nejasností a dotazů na způsob registrace se můžete obracet na pracovnice Infocentra Dačice na tel. čísle 384 401 265.
(red)
Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové budou ve dnech
15. 5. 2015 a 22. 5. 2015. Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice,
Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou, vždy od 8:00 do 14:00 h.
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Spolupráce MěÚ se SOUzas
v Dačicích pokračuje
i v roce 2015
V pondělí 20. dubna proběhla
na SOU zemědělském a služeb
v Dačicích další přednášková akce
uskutečněná v rámci BESIP ve spolupráci s Městským úřadem v Dačicích,
jmenovitě s bývalým vedoucím odboru dopravy a žáky uvedeného
učiliště.
Jednalo se o přednášku spojenou
s besedou při plánované automobilní
přípravě končících ročníků před závěrečnými zkouškami budoucích řidičů.
Přednáška, kterou provedl současný tajemník Zdislav Páral, byla opět zaměřena
na přestupky v silniční dopravě, řešené
podle přestupkového zákona č. 200/1990
Sb., zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích a zákona
č. 168/1999 Sb. o odpovědnosti za škody
způsobené provozem vozidla na pozemních komunikacích.
V rámci každého zaměstnání proběhla
i krátká diskuse v návaznosti na nejčastější přestupky v našem regionu a byly
zodpovězeny dotazy ze strany budoucích
řidičů. Výše uvedená akce navázala
na stejné akce provedené v minulých
letech a přispěla k větší informovanosti
současných i budoucích řidičů.
Další přednáška proběhne 10. května.
Zdislav Páral, tajemník MěÚ Dačice

Pořizování finančně nákladných pomůcek pro osoby se
zdravotním postižením
V nedávné době upozornila Národní rada osob se zdravotním postižením ČR na úskalí spojená s pořízením finančně nákladných pomůcek
pro zdravotně postižené děti a nesvéprávné osoby.
Problém nastal zejména se zápisem
motorových vozidel, která byla pořízena
s příspěvkem úřadu práce na pořízení
motorového vozidla, do Centrálního registru motorových vozidel, jelikož pro
zápis takového vozidla, resp. zapsání nezletilé nebo nesvéprávné osoby jako jeho
vlastníka, je vyžadován souhlas soudu.
Jak v těchto případech postupovat se
dočtete v článku, který se bohužel již nevešel do aktuálního vydání Zpravodaje
a celý bude otištěn v příštím čísle. Již nyní
je možné si jej přečíst na internetových
stránkách www.dacice.cz – odbor sociálních věcí.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

www.dacice.cz

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 4,
ul. Nivy, č. p. 164 Dačice IV.
Jedná se o byt č. 4, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 6. 5. 2015 v době od 15:35 do 16:05 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. 30, ul. Bratrská, č. p. 175 Dačice I.
Jedná se o byt č. 30, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 6. 5. 2015 v době od 15:00 do 15:30 h.

Místnost

m2

Místnost

m2

Místnost

Pokoj 1

12,75

Koupelna

5,39

Pokoj 3

28,49

WC

Kuchyně

10,30

Komora

Spíž

1,37

Předsíň

Celkem

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

16,20

Koupelna

4,60

0,94

Pokoj 2

12,30

WC

1,60

3,18

Kuchyně

7,00

Sklep

2,70

5,95

Balkon

3,80

Předsíň

68,37

Celkem

8,20
56,40

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2015 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. 6. 2015
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 4,
Dačice 164/IV“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti
vůči městu Dačice (nesmí být starší než 3 měsíce - k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a vylosuje si
první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti: 11. 5. 2015 do 13:00 h.

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena od 1. 6. 2015 na dobu určitou, dle rozhodnutí
rady města, 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. 6. 2015
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU
č. 30, Dačice 175/I“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti
vůči městu Dačice (nesmí být starší než 3 měsíce - k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a vylosuje si
první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti: 11. 5. 2015 do 13:00 h.

Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu, které
proběhne dne 13. 5. 2015 v 16:00 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). Každá osoba zastupující uchazeče může zastupovat
pouze jednoho uchazeče při jednom losování.

Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu, které
proběhne dne 13. 5. 2015 v 15:00 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). Každá osoba zastupující uchazeče může zastupovat
pouze jednoho uchazeče při jednom losování.

Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)

Pronájem nebytových prostor

Město Dačice nabízí pronájem volných nebytových prostor v prvním patře v Obchodním centru v Antonínské ul.
čp. 15/II v Dačicích:
kancelář č. 127 o ploše 16,19 m2
kancelář č. 143 o ploše 21,28 m2
místnost č. 128 o ploše 16,43 m2

(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)

--- inzerce ---

včetně společně užívané chodby, kuchyňky, schodiště a soc. zařízení.
(místnost č. 128 je vhodná pro pedikúru, masáže, kadeřnictví, atd.)
Zájemci o pronájem uvedených nebytových prostor se mohou písemně
přihlásit na MěÚ v Dačicích, odbor správy budov, Krajířova 27/I, 380 13
Dačice. Informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 108, 109, nebo na tel. 384 401 234/5.
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Bytový dům na Nivách - moderní a bezpečné bydlení
Nový bytový dům na Nivách, který bude dokončený ke konci letošních letních prázdnin, poskytne domov 56 rodinám
nebo jednotlivcům. Každý majitel nebo nájemník bude mít možnost zaparkovat svoje auto v uzavřeném nádvoří bytového
komplexu, kam se nedostane cizí osoba bez kódu k elektronické bráně, která bude zabezpečovat vstup do prostor nádvoří
a parkoviště. Cizí osoby rovněž nebudou mít možnost se do zamčeného domu a hlavně nádvoří dostat. Toto řešení s ohledem na bezpečnost, proti odcizení vozidel a nevítanou návštěvou je v Dačicích ojedinělé a zcela výjimečné. Část vozidel
bude mít možnost parkovat pod krytým stáním po obvodu dvora, zbývající na přidělených parkovacích stáních.
Každý byt bude mít rovněž přidělenou sklepní kóji na uskladnění kola, lyží, apod. Každý byt má rovněž balkón, který zpříjemní
úroveň a pohodu bydlení, ať už kuřákům na cigaretu, nebo na
sušení prádla, vánoční stromek, či jen tak pro větrání bytu. Každý
byt je vybaven nejmodernějšími rozvody na připojení internetu,
popř. kabelové televize. Rovněž je možné připojení pevných linek
v případě potřeby. V domě jsou především malé byty jako 1+kk,
2+kk, pouze 6 bytů je velikosti 3+kk. Osvědčené máme propojení
dvou malých bytů dveřmi mezi sebou, které lze takto spojit v jeden celek se dvěma koupelnami. Velký zájem o tento typ bytů
jsme měli např. v Praze, či Českých Budějovicích.
Každý byt má svoje měření el. energie, vody a topení. Předpokládané náklady na energie jsou řádově ve stokorunách na měsíc,
neboť dům je pečlivě izolován, a to i mezi patry a byty navzájem.
Na konstrukční části domu je poskytnuta 5 let záruka.
Byty v tomto domě se nabízí jak k prodeji, tak k pronájmu vybraným nájemníkům. Nemáme zájem o nepřizpůsobivé občany,
kteří by dům devastovali a svým chováním obtěžovali své sousedy a okolí. Jsme přesvědčeni, že se nám podaří udržet kulturu
a úroveň bydlení, neboť máme s podobnými typy domů dlouholeté zkušenosti z jiných měst ČR.
Pronájem a výběr nájemníků do našeho domu bude mít na
starosti paní Mgr. Dufková, bývalá pracovnice policie v Dačicích,
se kterou máme velmi dobré zkušenosti na jiných developerských projektech našich firem. Mgr. Dufková je při správě domu
důsledná a velmi pečlivá.
Naším cílem je spokojený majitel a nájemník, neboť po obsazení tohoto bytového domu máme zájem v Dačicích pokračovat
s výstavbou dalšího bytového domu.
Vzhledem k tomu, že jsme my sami jako majitelé z blízkého
okolí, máme zájem jen o dobré nájemníky a dobrou pověst naší

firmy. Věříme, že ve spolupráci s vedením města Dačice se podaří
připravit dobré zázemí jak pro občany z Dačic, tak z blízkého či
vzdáleného okolí.
Koupi bytu v našem domě doporučujeme nejen z výše uvedených důvodů, ale i těm, kteří chtějí rozumně uložit své peníze
jako investici, neboť mají byt a nájemné z něho je bezpečnější investice, než mít peníze uložené v bance. Mnohdy lepší než
investice do zlata. Nákup nemovitosti a její pronájem je nejlepší důchodový pilíř dnešní doby. Většina bytů se pohybuje do
1 milionu korun, včetně DPH.
Věřím v dobré dílo a jeho úspěšný prodej a následné provozování.
Jiří Kovář, firma Starkon
tel: 602 733 458, jkovar@starkon.cz
V případě zájmu o koupi kontaktujte paní Semrádovou
tel: 727 943 357, e-mail: semradova@lk-real.cz
V případě zájmu o pronájem kontaktujte paní Mgr. Dufkovou,
tel: 725 513 110, e-mail: mdufkova@starkon.cz
V případě nespokojenosti a s jinými dotazy: Jiří Kovář,
tel: 602 733 458, email: jkovar@starkon.cz

Zaměstnanci městského úřadu
se zúčastnili akce Ukliďme Česko
V sobotu 18. 4. v odpoledních hodinách se dvě skupiny
zaměstnanců MěÚ Dačice zapojily do celorepublikové
akce s názvem Ukliďme Česko.

Žádost o vydání řidičského
průkazu se již nevyplňuje
Pokud se chystáte z jakéhokoliv důvodu na městský
úřad vyměnit řidičský průkaz (např. konec platnosti, změna příjmení, bydliště, udělení nebo rozšíření řidičského
oprávnění atd.), tak již nemusíte žádost o vydání řidičského průkazu vyplňovat, je totiž tisknuta ze systému registru řidičů.
Žadatel po kontrole údajů uvedených v žádosti,
ji stvrzuje svým podpisem, který se následně přenáší do řidičského průkazu. Tento nový proces ale
vyžaduje, s ohledem i na další technické zpracování žádosti, osobní přítomnost žadatele.
Pokud máte doma ještě starý typ žádosti, můžete ji odevzdat
na Městský úřad v Dačicích, odbor dopravy.
Dále upozorňujeme řidiče, aby si zkontrolovali platnost řidičského průkazu.
K výměně z důvodu konce platnosti je potřeba předložit občanský průkaz, řidičský průkaz a aktuální průkazkovou fotografii.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle
384 401 259.
Lucie Šindelářová, odbor dopravy
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Každá skupina uklízela přidělený prostor ve městě i v blízkém
okolí. Jedna část prošla trasu od Homolkova mlýna, podél řeky
a železniční tratě až do prostoru autobusového nádraží a druhá
skupina se věnovala úklidu od koupaliště, přes kaskádu, včetně
prostoru u silnice Kramářská. Úklid byl ukončen společným posezením a opékáním buřtů v prostoru lesíka „Kázek“. Během
odpoledne bylo sebráno celkem 31 pytlů odpadků, 4 pneumatiky, staré lino, koberce i železný šrot. Vše bylo následně
odvezeno firmou .A.S.A. Celé akce se v Dačicích zúčastnilo
23 pracovníků městského úřadu, a v místě trvalého bydliště
pak uklízelo dalších 6 zaměstnanců úřadu. Poděkování patří
i vedení firmy .A.S.A., které zabezpečilo pracovní pomůcky
a pytle pro dobrovolníky a svoz posbíraného odpadu. Obdobné
akce proběhly i v dalších místních částech Dačic v režii místních
obyvatel.
Zdislav Páral, tajemník

www.dacice.cz

Zateplení Domu s pečovatelskou
službou v Dačicích
Od dubna letošního roku probíhají na budově Domu
s pečovatelskou službou v Dačicích stavební práce týkající se zateplení obvodových stěn a stropních konstrukcí.

Cílem realizovaných stavebních prací, které budou dokončeny nejpozději
k 31. 8. 2015, je snížení
energetické
náročnosti
a tím dosažení znatelných
úspor nákladů na vytápění
objektu.
Celkový rozpočet stavebních úprav činí 3 mil. Kč
bez DPH. Město Dačice má na tuto akci přislíbenou dotaci
z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní
prostředí ve výši více než 2,6 mil. Kč. Postupně budou minerální vatou zatepleny obvodové stěny a prostřednictvím foukané
izolace také stropní konstrukce. Zateplení budovy probíhá za
jejího plného provozu bez podstatného omezení obyvatel.
Martin Šťastný, odbor dotací a investic

Nadační fond dačické nemocnice
obdržel na 140 000 Kč
Nadační fond převedl v roce 2014 na účet Nemocnice
Dačice 78 892 Kč. Na zakoupení nového diagnostického
přístroje QuikRead go, dodaný firmou Orion Diagnostica,
šlo 47 432 Kč. Tento přístroj je od února 2014 využíván
v ambulanci LSPP ke stanovení diagnostiky a terapie při
podezření na zánětlivá onemocnění a následného sledování účinnosti léčby - vyšetření CRP.
Stejně tak z nadačního příspěvku
ve výši 31 460 Kč bylo v září 2014 zakoupeno příslušenství přístroje Holter-BTL Cardiopoint-ABPM. Souprava
byla dodána firmou BTL Zdravotnická
technika, Praha 6. Přístroj je umístěn
v interní ambulanci v Nemocnici Dačice a je využíván k měření
tlaku pacienta mimo zdravotnické zařízení po dobu 24 hodin.
V roce 2014 se Fondu podařilo celkem shromáždit 142 010 Kč.
Nadační fond Nemocnice Dačice založili zástupci okolních
měst a obcí ve spádové oblasti s cílem podporovat a zlepšovat zdravotní péči poskytovanou nemocnicí v Dačicích. Po několikaleté odmlce v činnosti se podařilo Ing. Janu Bartoškovi
a ostatním členům správní rady nadačního fondu ve spolupráci s MUDr. Miroslavou Člupkovou, předsedkyní představenstva
Nemocnice Dačice, obnovit tradici přispívání.
Správní rada NF a vedení Nemocnice Dačice děkují všem za
to, že během roku 2014 posílali příspěvky na účet Nadačního
fondu Nemocnice Dačice a tím podpořili a umožnili jeho další
fungování. I v letošním roce Fond uvítá další příspěvky od obcí
i od právnických nebo fyzických osob na podporu a rozvoj
zdravotní péče v Dačicích. Finanční prostředky v jakékoliv výši
je možno zaslat na účet Nadačního fondu Nemocnice Dačice
číslo 60 0000 2772/7940.
Jan Bartošek, předseda správní rady NF ND

Výměna parkovacích průkazů
v souvislosti s výměnou průkazů osob
se zdravotním postižením (ZTP a ZTP/P)
Od 1. 4. 2015 zahájila kontaktní pracoviště Úřadu práce
ČR výměnu všech typů průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Vyměňují
se jak starší typy průkazů mimořádných výhod (vydávané
v minulosti obecními úřady s rozšířenou působností), tak
dočasné průkazy osob se zdravotním postižením (vydávané dosud Úřadem práce ČR).
Starší typy průkazů budou nahrazeny plastovou kartičkou velikostí odpovídající např. občanskému nebo řidičskému průkazu. Tato výměna potrvá do konce letošního roku.
Držitelé průkazů ZTP (s výjimkou osob postižených úplnou
nebo praktickou hluchotou) a průkazů ZTP/P budou v této souvislosti řešit též otázku výměny parkovacího průkazu (speciální
označení motorového vozidla, které umožňuje určité výhody
v provozu na pozemních komunikacích).
Průkazy ZTP, ZTP/P i parkovací průkazy jsou označeny datem
konce své platnosti. Vyvstává tedy otázka, zda při výměně průkazu ZTP nebo ZTP/P vyměnit též parkovací průkaz, aby se opět
shodovala data jejich platnosti. Žádný právní předpis výslovně
neuvádí požadavek shody data platnosti průkazu ZTP nebo
ZTP/P s datem platnosti parkovacího průkazu. Pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ Dačice stanovují platnost parkovacího průkazu shodně s datem platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P
na základě metodického pokynu MPSV. Tento pokyn byl vydán
na základě praktických zkušeností držitelů zmíněných průkazů,
protože požadavek shody platnosti obou dokladů byl vyžadován příslušníky Policie ČR nebo strážníky městské policie při
kontrolách.
Ponecháváme tedy na zvážení držitelů parkovacích průkazů,
zda si nechají vystavit nový parkovací průkaz ihned po vydání
nového průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo s výměnou počkají na
konec jeho platnosti. V současné době má většina parkovacích
průkazů na Dačicku platnost do 31. 12. 2015. Držitelé nových
průkazů ZTP a ZTP/P, kteří se rozhodnou, že maximálně využijí
dobu platnosti svého parkovacího průkazu a nevymění jej současně s průkazem osoby se zdravotním postižením tak oddálí
výměnu pouze o několik měsíců a zároveň se mohou při silničních kontrolách dostat do nepříjemných situací, kdy budou nuceni vysvětlovat odlišné doby platnosti.
Parkovací průkazy vystavují pracovnice odboru sociálních
věcí MěÚ Dačice Lada Nejedlá (kancelář č. 209, tel. 384 401 249)
a Irena Vašíčková (kancelář č. 210, tel. 384 401 284), Neulingerova 151, 380 01 Dačice, které Vám rády zodpoví Vaše dotazy
k této problematice.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

Svatojánské větrání
V neděli 10. května 2015 od 14:30 h
bude v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích další větrání nazvané Svatojánské. Větrání svým názvem odkazuje na
sv. Jana Nepomuckého, jehož svátek
slaví katolická církev 16. května.
Historický vhled do života a kultu
sv. Jana Nepomuckého sestavil a přednese Miloš Horník. Dobové písně o světci zazpívá vokálně-instrumentální skupina Voces Veimelcorum z Krahulčí.
Všechny přátele lidéřovického kostela a sv. Jana Nepomuckého zvou P. Gorazd a účinkující.
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Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice pro rok 2015
Rada města na základě STATUTU 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 (viz níže).
Lhůta pro podávání žádostí o úvěr do 29. května 2015 do 12:00 h
Zájemci musí doručit svoji žádost na předepsaném formuláři na adresu MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, nebo na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1/I, Dačice v daném termínu.
Prostředky fondu se poskytují na tyto účely:
Kód
01

Obnova střechy – krytina i konstrukce včetně komínů

3%

150 tis.
na jeden dům

02

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

3%

200 tis.
na jeden byt

03

Výměna oken, vnějších dveří a balkónů a klempířských prvků

3%

150 tis.
na jeden byt

04

Rekonstrukce sociálního zařízení (např. modernizace koupelen, bytová jádra v panelových domech apod.)

3%

100 tis.
na jeden byt

05

Zřízení a obnova plynového nebo elektrického topení včetně přípojek, případně přechod na
vytápění z obnovitelných zdrojů energií (solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu).

3%

120 tis.
na jeden byt

06

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

3%

60 tis.
na jeden byt

07

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

3%

150 tis.
na jeden byt

08

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

3%

250 tis.
na jeden byt

09

Vytvoření nových parkovacích míst u stávajících RD volně přístupných z veřejných komunikací
(max. 2 stání na RD)

3%

20 tis.
na jedno stání

10

Odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

3%

100 tis.
na jeden byt

Žadateli o úvěr
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
mohou být:
•
fyzické
osoby,
které jsou vlastníky
bytových a rodinných domů a bytů
postavených v katastrálních územích Města Dačice a které
přijmou závazek podle čl. 5 výše uvedené vyhlášky (Smlouva
o úvěru)
• společenství vlastníků jednotek, která vznikla podle zákona
č. 72/1994 Sb. v platném znění, žádající o úvěr na opravu
a modernizaci společných částí domů s byty postavených
v katastrálních územích Města Dačice a která přijmou závazek
podle čl. 5 výše uvedené vyhlášky (Smlouva o úvěru)
Maximální lhůta splatnosti celkové částky úvěru (jednotlivé úvěry i kumulovaná částka úvěrů) činí:
• do 120 tis. Kč – 3 roky
• do 240 tis. Kč – 5 let
• nad 240 tis. Kč – 7 let
Minimální výše úvěru činí 20 tis. Kč.
• V případě poskytnutí úvěru na částku 20 000,00 Kč –
120 000,00 Kč požaduje město Dačice zajištění formou
ručitelského závazku jednoho ručitele.
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Horní hranice
Úrok úvěru

Účel

• V případě poskytnutí úvěru na částku 120 001,00 Kč –
240 000,00 Kč požaduje město Dačice zajištění formou
ručitelského závazku více ručitelů.
• V případě poskytnutí úvěru na částku nad 240 000,00 Kč
požaduje město Dačice zajištění formou zástavního práva
k nemovitostem, a to alespoň ve dvojnásobné hodnotě
poskytnutého úvěru.
Pokud budou jako zástava navrhnuty nemovité věci ve
společném jmění manželů (SJM) nebo podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, musí smlouvu o zřízení zástavního práva podepsat oba manželé či všichni podíloví spoluvlastníci,
i když nejsou žadateli o úvěr.
Jednotlivé úvěry lze kumulovat. Úvěr nelze získat opakovaně
na stejný účel u téhož domu a téhož bytu.
Formulář žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení Města
Dačice lze vyzvednout osobně na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I,
Odbor správy majetku, místnost č. 103 nebo na www.dacice.cz.
Kontaktní osoba pro poskytování informací a formulářů
žádosti o úvěr z FRB Bc. Monika Nováková, tel. č. 384 401 227,
e-mail: majetek@dacice.cz
Upozornění pro žadatele: z úvěru nebudou propláceny
zálohové faktury ani faktury uhrazené před podpisem
smlouvy o úvěru!
Monika Nováková, odbor správy majetku

www.dacice.cz

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉ GARÁŽE VEŘEJNOSTI
Jedná se o garáž č. 16, o velikosti 15,68 m2, která bude
zpřístupněna zájemcům ve středu 6. 5. 2015 v době od 16:05
do 16:20 h. Nájemné z garáží je smluvní dle platných právních
předpisů pro příslušné období, v platném znění.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 6. do 30. 11. 2015, s možností prodloužení s tím ze zájemců, který si podá žádost o garáž na předtištěném tiskopise,
doloží potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (ne starší
3 měsíců), zaplatí jistotu ve výši 3 600 Kč a nabídne nejvyšší
měsíční částku nájemného, kterou chce za garáž platit.
Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné
300 Kč plus DPH v platné sazbě (v současné době činí sazba
21 %) za měsíc.
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
a neuzavře smlouvu do 1 měsíce od schválení radou města, jistota ve výši 3 600 Kč propadá a nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí. Ostatním zájemcům, se kterými nebude
uzavřena nájemní smlouva na garáž, bude jistota 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. 6. 2015
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM garáže
č. 16, Dačice 161-5/IV“ žádost o garáž, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice
- finanční odbor - ne starší jak 3 měsíce) a zaplacení kauce
3 600 Kč.
Konečný termín pro podání žádosti: 11. 5. 2015 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)

Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami
dne 13. 5. 2015 ve 14:30 h na Městský úřad Dačice, Palackého
nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Dačické odpady v roce 2014 – 1. část
Obvyklá doba nejrůznějšího bilancování a hodnocení sice již skončila, ale i přesto si připomeňme některé
z výsledků dosažených v našem městě při nakládání s komunálním odpadem.
Najít ukazatele, které by umožnily jednoznačné hodnocení vývoje v komunálních
odpadových hospodářstvích, není vůbec
jednoduché, nicméně se domnívám, že roční
produkce směsného odpadu (= odpadu
končícího na skládce) a podíl vytříděných
odpadů určitou vypovídací schopnost mají.
V loňském roce jsme na skládku uložili cca 1806 t směsného
odpadu, což je o 41 t více než v roce 2013.
Pozitivním se jednoznačně jeví nejen fakt, že z komunálního
odpadu dokážeme vytřídit už téměř 30 % odpadů, ale i pravidelný meziroční nárůst množství tradičně tříděných komodit
z oblasti obalových odpadů (papír, sklo, plasty), kdy např. v roce
2010 jsme vytřídili cca 182 t obalových odpadů a v roce loňském
již cca 259 t těchto odpadů.
Loňský rok se stal význačným i další událostí – poprvé se
nám podařilo předat k nezávadnému odstranění více než 4 t
nebezpečných odpadů.
Určitě všichni víme, že nebezpečné odpady můžeme
předávat pouze ve sběrném dvoře odpadů a v rámci tzv. mobilních svozů. Sběrný dvůr odpadů je současně místem, ve
kterém můžeme odkládat všechny komunální odpady vznikající v našich domácnostech.
Určitě proto nebude na škodu připomenout si provozní dobu
tohoto zařízení. Zbytečným nebude ani připomenutí, že systém
pro nakládání s komunálním odpadem není v Dačicích určen
pro odkládání odpadů vzniklých při jakékoliv podnikatelské
činnosti.
A protože 18. dubna t.r. proběhla jarní etapa mobilního svozu
odpadů, podíváme se v příštím čísle zpravodaje nejen na ty
naše loňské odpady po stránce finanční, ale i na to, jak jsme si
vedli „v předvečer“ Dne Země při prvním letošním mobilním
svozu odpadů.
Sběrný dvůr odpadů Dačice - letní provoz - (březen - říjen)
pondělí - pátek
10:00 - 18:00 h
sobota		
08:00 - 16:00 h
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí
--- inzerce ---
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25. výročí vyhlášení městské
památkové zóny Dačice - díl III.
Dnem prohlášení centra Dačic za městskou památkovou zónu (19. 11. 1990),
došlo k výrazným změnám v oblasti regulace stavební činnosti. Státní památková péče nově přinesla omezování vlastnických práv, a to na základě zákona,
jehož hlavním účelem je mj. zachování historických architektonických prvků
i celých budov, které sice nejsou kulturní památkou, ale nachází se na památkově chráněném území.
Kladem této skutečnosti bylo a je,
že dochází k obnově těchto objektů,
a to ve všech městských
památkových zónách v České republice, které
by jinak obnoveny
pravděp o dobně
nebyly.
Za omezení vlastnických práv však
existuje právo žádat o finanční kompenzaci. Zlomem v této oblasti bylo zřízení
Krajských úřadů, kdy se Jihočeský kraj
jako jeden z prvních k této odpovědnosti
přihlásil a zřídil mimo jiné i dotační titul
směrovaný pro „nepamátky“ v památkově chráněných územích, kterým podporuje zvýšené náklady staveb doplacením
až 100 % finančního rozdílu mezi běžným
rozpočtem a zvýšeným rozpočtem vzniklým v důsledku rozhodnutí státní památkové péče.
Pro MPZ Dačice bylo v roce 2003 dalším důležitým bodem přesunutí orgánu
státní správy v oblasti památkové péče
na městský úřad do Dačic, a to v souvislosti se zrušením okresních úřadů. Od
té doby mají přímo v Dačicích vlastníci
nemovitostí stojících na území MPZ, ale
i vlastníci památek v celém územně

správním obvodu obce s rozšířenou působností, zajištěn úřední servis v místě.
Postupem doby začalo docházet ve
většině případů při projednávání navrhovaných stavebních úprav a obnov
k vzájemnému pochopení mezi památkáři a vlastníky nemovitostí.
Na základě tohoto kladného posunu
je v současné době činnost státní památkové péče v Dačicích charakterizována
nejen vlastním úředním výkonem, ale
i poskytováním komplexního odborného poradenství vlastníkům památek
i „nepamátek“ v památkově chráněných
územích i mimo ně.
Ve městě Dačice památková péče
přitom zaměřuje svoji činnost zejména
k ochraně historického veřejného prostoru města, před jeho možným znešvařením nevhodnými stavebními úpravami
nebo materiály. Tato snaha začala být
mnohými občany Dačic postupně chápána a troufám si říci, že většinou vlastníků,
kterých se památková regulace přímo
dotýká, i respektována.
Závěrem je možno konstatovat, že
vzhled historických částí města Dačic je,
díky vzájemné spolupráci všech zúčastněných stran, ve výrazně lepší kondici
než před 25 lety.
Pavel Urban,
odbor kultury a cestovního ruchu

Úspěšnost žadatelů
o řidičské oprávnění klesá
Z dostupných statistických materiálů správního obvodu ORP Dačice vyplývá, že procento úspěšných žadatelů o řidičské oprávnění při první zkoušce
neustále klesá. V roce 2005 z počtu 521 uchazečů byla úspěšnost 80,61 %.
Počet autoškol ve správním obvodu byl 5.
Podíváme-li se do statistiky na období za pět let,
v roce 2010 zjistíme, že klesá
nejen počet žadatelů (díky
populační křivce) o řidičské
oprávnění, ale bohužel i jejich úspěšnost
u zkoušek, která klesla na 75,7 % z počtu
411 zájemců. Za toto období stoupl počet
autoškol ve správním obvodu, a to na 9.
V posledním statistickém roce 2014 se
sice počet uchazečů o řidičské oprávnění
nepatrně zvedl na 467, ale úspěšnost
rapidně klesla na 67,45 %. Počet autoškol
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opět mírně stoupl na 12 registrovaných.
Uvedená čísla nejsou nijak povzbuzující, zvláště pokud si uvědomíme, že nelze
přisuzovat neúspěch žadatelů úrovni
a kvalitě autoškol, které odvádějí svou
práci v souladu s pravidly stanovenými
zákonem. Příčiny nezdaru vidím v tom,
že rozsah výuky a výcviku neodpovídá
současným nárokům v silniční dopravě, ale
také především v ne příliš odpovědném
přístupu některých žadatelů ze současné
generace.
František Spurný, zkušební komisař

Úplně stačí, když
nebudete věřit
ničemu a nikomu
Na začátku dubna jsem měl možnost se v rámci pravidelného setkání
Kolegia Paměti národa zúčastnit zajímavé diskuse, které se zúčastnili
klíčoví aktéři mediální scény: Sabina
Slonková, Daniela Drtinová, Lenka
Zlámalová a Michal Kubal.
Bylo pro mě velmi
zajímavé
poslouchat, jak vnímají známí redaktoři a komentátoři vývoj na
naší mediální scéně.
Spíše mezi řádky
nebo přesněji řečeno
mezi slovy se dalo vyčíst, že uvnitř naší
mediální scény to v dnešní době docela
vře. Pochopil jsem, že na naší mediální
scéně jsou zase někteří nuceni bojovat
se svým svědomím, profesní ctí a touhou
po kariéře nebo úplně obyčejně se svými závazky a povinnostmi například
finančně zajistit svoji rodinu nebo třeba
sobě samému pracovní místo.
Nechci nikoho soudit ani odsuzovat.
Celý článek píši především proto, že dnes
možná více z nás přemýšlí o tom, čemu
z toho, co slyšíme nebo čteme, můžeme
nebo naopak nemáme věřit.
Michal Kubal při jedné odpovědi
řekl, že jedním ze zásad dezinformační
zpravodajské práce je zásada obrazně
vyjádřená větou: „Nemusíte věřit Kremlu,
úplně stačí, když nebudete věřit ničemu
a nikomu.“
A tak začínám mít trochu pocit, jestli právě tomuto pocitu nezačínáme
v Česku stále více propadat. Zda opravdu
nemáme čím dál více tendenci nevěřit
ničemu a nikomu. Jinými slovy, zda se
příliš nezačínáme s důvěrou upínat k těm,
kteří svoji kariéru zakládají na obecné
nedůvěře v člověka a permanentní kontrole všeho a všech.
Osobně jsem přesvědčen, že to není
dobrá cesta. I kdybych mohl, nikdy bych
nechtěl své děti vychovávat způsobem,
kdy bych sledoval každý jejich pohyb,
každý jejich krok, každou jejich myšlenku.
Většina vztahů v našem životě je totiž
založena na důvěře v toho druhého.
Nikdy nebude možné všechny neustále sledovat, prověřovat a kontrolovat.
Pokud se o to dnes někdo snaží, vydal
se nesprávnou cestou a to přesto, že
může hlavně zpočátku kolem sebe slyšet
i docela silný potlesk.
Miloš Vystrčil, senátor
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Občanům – elektronická aukce
Zhruba po roce a půl se občané Dačic budou moci opět zapojit do elektronické aukce na dodavatele elektřiny a plynu. Ti, kteří tak učinili na podzim roku
2013, průměrně uspořili čtvrtinu nákladů. Podobný výsledek lze čekat i letos.
Elektronickou aukci organizuje společnost eCENTRE. Zájemci o účast se mohou registrovat ve středu 13. května 2015 od 13:00 do 18:00 h na městském
úřadě.
Elektronické aukce se mohou zúčastnit
jak domácnosti, tak i firmy nebo bytová
sdružení. Aukce, ve kterých se vybírají
noví dodavatelé energií, fungují na podobném principu jako dražby. Dodavatelé prostřednictvím internetu ale své nabídky snižují a snaží se tak získat zakázku
a nové klienty. Většinou lze takto dosáhnout zajímavější ceny než při individuálním vyjednávání.
Změna dodavatele energií je v současné době relativně jednoduchá záležitost,
nicméně je třeba pečlivě studovat podmínky, za kterých jsou služby poskytovány. Zákazník by se měl vyhnout podomním prodejcům, kteří mnohdy hovoří
nepravdy a donutí zákazníka podepsat
smlouvu s nevýhodnými podmínkami.
U podpisu slíbí zákazníkovi určitou cenu,
která se ale po roce zvedne dle nových
sazeb. V aukci energií se vysoutěžený dodavatel zavazuje dodržet cenu po dobu
platnosti smlouvy. Před koncem vysoutěženého období Vás aukční společnost
opět osloví s nabídkou nové aukce, kde
si budete moci vysoutěžit cenu na další
období.

„Zájemci o úsporu v energiích se mohou registrovat ve středu dne 13. května 2015 v zasedací místnosti městského
úřadu. K registraci je nutné přinést kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem
elektřiny/plynu a také kopii ročního vyúčtování. Zároveň zájemce při registraci
podepíše tzv. přihlášku do aukce se společností eCENTRE,“ doplňuje Mazurková.
Pro všechny účastníky je e-aukce zcela
bezplatná, náklady spojené se změnou
dodavatele hradí nový dodavatel, kterého si zákazník vysoutěží. V případě, že
na základě e-aukce zákazník neušetří,
nemusí následně podepisovat žádnou
novou smlouvu a zůstává u stejného dodavatele.
Kontaktní den: MěÚ Dačice, Palackého nám. 1 - zasedací místnost,
13. 5. ve středu od 13:00 do 18:00 h.
Obchodní partner eCENTRE, odpovídající za sběr podkladů, kterého mohou
kontaktovat s dotazy zájemci o účast
v e-aukci:
Lukáš Najman
tel. 728 878 094
e-mail: lukas.najman@partnerecentre.cz

Podpora samostatného bydlení
V tomto čísle Dačického zpravodaje si představíme další službu ze série
o službách sociální péče, a to podporu samostatného bydlení.
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního
onemocnění, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby. Služba se
poskytuje v domácím prostředí výše
zmiňovaných osob. Podpora samostatného bydlení je placenou službou, tzn.,
že je poskytována za úhradu.
Podpora samostatného bydlení zajišťuje tyto základní činnosti:
• pomoc při zajištění chodu domácnosti,
• výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti,
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• sociálně terapeutické činnosti,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V registru sociálních služeb pro
Jihočeský kraj nalezneme tyto poskytovatele podpory samostatného bydlení:
• Domov sv. Anežky, o.p.s. Čihovice 30,
375 01 Týn nad Vltavou, tel. 385 724 007,
www.anezka-tyn.cz
• PROUTEK, o.s. Plasná 3, 378 21 Kardašova Řečice, tel. 384 382 028, www.
proutek.cz
V registru sociálních služeb pro kraj
Vysočina nenalezneme žádnou službu
podpory samostatného bydlení.
V tomto článku jsou uvedeny pouze
základní informace o podpoře samostatného bydlení. Pro bližší informace
či poskytnutí sociálního poradenství
se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo také na sociální
odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I –
kanceláře č. 210 Irena Vašíčková a č. 209
Lada Nejedlá.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice

Výstava fotografií na
téma: Dačice – moje
město, tak ho vidím já
V období hlavní turistické sezóny navštěvují dačické infocentrum
stovky návštěvníků z celého území
republiky. Vyptají se na muzeum
a zámek, koupí si suvenýr a většina
z nich se dál rozhlíží kolem sebe
a pátrá, co dalšího je zde k vidění.
A právě těmto zvídavým návštěvníkům
chceme nabídnout tipy na prohlídku Dačic formou nesoutěžní výstavy amatérských fotografií umístěné v prostorách infocentra v přízemí radnice.
Máte-li povedenou digitální fotografii
Vašeho oblíbeného místa v Dačicích (detaily i celkové záběry), kterou jste pořídili
v jakémkoliv ročním období a chcete-li ji
ukázat ostatním, pošlete ji na kultura@
dacice.cz. Nezapomeňte uvést své jméno
a příjmení. Odesláním fotografie vyjadřujete souhlas s jejím bezplatným zveřejněním v rámci podpory propagace města.
Výstava potrvá od 1. 7. do 31. 8. Fotografie můžete zaslat kdykoliv, dnešním
dnem počínaje. Do výstavy zařadíme
i fotografie došlé v jejím průběhu.
Naděžda Mastná, odbor kultury
a cestovního ruchu

Dačice měly své
zastoupení na členském fóru A.T.I.C. ČR
Infocentrum Dačice je členem profesní Asociace turistických informačních center České republiky od roku
2004. Jednou z povinností členů je
účast na společných jednáních. To
první letošní se uskutečnilo ve dnech
23. - 24. dubna v Kyjově.
Na jednání
byla předložena zpráva
o
hospodaření asociace, o provedených kontrolách a také o přípravách souvisejících
se zákonem cestovního ruchu. Ačkoliv
se o potřebnosti tohoto zákona hovoří již řadu let, jeho konečná verze
a její uvedení v účinnost je ještě stále běh
na dlouhou trať.
V praktické části programu se účastníci
seznámili s oblastí Kyjovska. Připravena
byla prohlídka města, návštěva zámku
Milotice, ale i exkurze do kyjovského pivovaru a vinařství Šidleny.
Naděžda Mastná, odbor kultury
a cestovního ruchu
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Jak se podniká v Dačicích
Auto-Tomex
KV - směsi
Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy a začátek Vašeho podnikání?
Firma Auto-Tomex působí
v Dačicích již od roku 1992. Tehdy jsme začali provozovat autoservis. V roce 1993 jsme převzali
bývalou Mototechnu – obchod
zaměřený na prodej autodílů, který na ulici Göthova 66 provozujeme dodnes. V současné době má firma 6 zaměstnanců.
Sortiment se za více než dvě desetiletí samozřejmě značně
obměnil a rozšířil. V srpnu 2014 jsme pro větší komfort našich
zákazníků otevřeli novou prodejnu na Třídě 9. května u autobusového nádraží, kde se specializujeme na prodej autodílů, autodoplňků, autokosmetiky, hifi a tunning. Velkou předností nové
provozovny je výborná dopravní dostupnost a bezproblémové
parkování přímo před prodejnou.
Autoservis jsme v roce 2006 rozšířili o pneuservis. Zákazníci
nás najdou na Komenského ulici v bývalé hasičárně, kde provádíme mechanické a karosářské opravy osobních i užitkových
vozidel. Při práci využíváme moderní diagnostické zařízení
BOSCH. Naši zaměstnanci jsou odborně specializovaní na opravy elektroinstalace vozidel. Nabízíme také profesionální softwarové úpravy řídících jednotek ve spolupráci se společností
X-TUNING.
V roce 2007 jsme na adrese Göthova 66 otevřeli prodejnu
barev, laků a malířských potřeb pro domácnosti i profesionály.
V naší nabídce je i míchání autolaků s možností jejich plnění do
spreje.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
Být podnikatelem a dávat práci lidem je podle mého názoru
v současné době složité. Lidé mají, bohužel, často mylnou představu o tom, co podnikání obnáší a jaká úskalí musí zaměstnavatelé překonávat.
Specifikem Dačicka je postupně klesající kupní síla místních
obyvatel související se změnami ve společnosti, kdy stále více
kapitálu směřuje do velkých měst. Ačkoli jsou prodejny Auto-Tomex v mnoha položkách levnější než hypermarkety a hobbymarkety a prodávají kvalitnější zboží, jsou lidé ovlivněni masivní reklamou - ochotni za nákupy dojíždět do krajských měst
a kromě vyšší ceny nesou i náklady za cestu.
Malá města mimo hlavní tahy a mimo významné turistické
oblasti by měla vytvářet pro všechny zaměstnavatele v regionu co nejlepší podmínky, abychom společně byli schopni čelit
úbytku obyvatel z důvodu stěhování do „bohatších“ regionů.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Za velký úspěch považuji, že firma Auto-Tomex má pevné
místo na trhu již 23 let. Vím, že by to nebylo možné bez spolehlivých zaměstnanců a hlavně spokojených zákazníků.
Mám radost, že se nám podařilo zachránit a modernizovat
chátrající historický dům na Göthově 66, který se postupně stává centrem služeb.
V poslední době mě těší spuštění nových webových stránek www.autotomex.cz, kde návštěvníci nově naleznou výběr
z naší nabídky zboží. Pro věrné zákazníky jsme spustili profil Auto-Tomex na Facebooku, kde se mohou dozvědět o akčních nabídkách a dalších novinkách z našich provozoven, případně se
mohou zúčastnit soutěží o hodnotné ceny nebo využít dalších
věrnostních výhod.			
Bohumil Tomšů, Auto-Tomex
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Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy
a začátek Vašeho podnikání?
Naše firma se zabývá prodejem krmných
směsí pro hospodářská
zvířata, exotické ptactvo
a domácí mazlíčky. V lednu loňského roku jsme se
po dlouhých letech sešli
s kamarádem, poseděli
u sklenky a přišel nápad zkusit v Dačicích otevřít obchůdek pro
malé hospodáře. Netrvalo dlouho a náš nápad jsme začali realizovat. Náš obchůdek sídlí od února 2014 na Havlíčkově náměstí
po levé straně než se vjíždí do Kaštan s názvem KV-směsi.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
Dačice jsou poměrně malé město s malou kupní silou, takže
si každý obchodník musí své zákazníky hýčkat. V provozovně
máme příjemnou usměvavou obsluhu a snažíme se o velice
osobní přístup. Veškeré požadavky jsou vyslyšeny a naším cílem
je vyhovět v co největší míře potřebám našich stávajících, ale
i budoucích zákazníků. Prodáváme pouze krmiva od českých
výrobců a za kvalitu ručíme. Každá nová tvář je pro nás přínosem, a to ne jen finančním, ale hlavně v tom, že má naše práce
smysl a za to děkujeme.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Náš největší úspěch je to, že jsme se v dnešní době dokázali
dostat na dačický trh. Máme ve městě dost velkou konkurenci
a i přes to se k nám zákazníci rádi vracejí. Doufáme, že i nadále
bude náš obchůdek dělat radost všem, kteří se zabývají chovem
hospodářských zvířat. Osobně si myslím, že maso vykrmené
doma je rozhodně zdravější než to, co je na pultech obchodních řetězců.
--- inzerce ---

UHELNÉ SKLADY DAČICE s.r.o.
ÙNejvhodnější
Ù
doba na nákup uhlí
Ùdoprava
Ù
zdarma
Ùskládání
Ù
dopravníkem nad 30 q také zdarma
Ùtel:
Ù 384 420 257, 384 420 258
--- inzerce ---

www.dacice.cz
--- inzerce ---

Jsme tu společně doma

Průhledná hypotéka
od Vaší regionální banky

Dačice

© Vojtěch Jelínek

• Transparentní podmínky
• 100 % ﬁnancování
• Ideální také pro malé podnikatele
• Výhodné reﬁnancování
bez
skrytých
poplatků

Palackého nám. 31, Dačice
Věra Bendová
tel.: 384 343 112
e-mail: vera.bendova@wspk.cz

--- inzerce ---

KOUPÍM

--- inzerce ---

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

Tel: 602 445 344
Výstava fotografií Ondřej Němec Underground - 9.5., 14:00 h - Starý zámek
Představení komiksu O Magorovi - 9.5., 15:00 h - 3D Kino
Ondřej Němec se narodil v Praze roku 1960 jako čtvrté ze sedmi dětí Jiřího a Dany Němcových. Rodina Němcových
byla vždy velmi otevřená a setkání s undergroundem na počátku 70. let bylo ve velké míře určující. Fotografovat začal
ve svých dvanácti letech. Všichni přátelé, kdo přicházeli do bytu rodiny v Ječné 7, autorsky tvořili na poli výtvarném,
hudebním, literárním nebo intelektuálním. Vizualita celého společenství ho přitahovala a fotografování mu poskytovalo možnost to soukromě zachytit.
Fotografii studovat nemohl,
vyučil se v tiskárně, kde pracoval deset let. Z fabriky přešel
roku 1985 do svobodnějšího
zaměstnání jako kulisák a poté topič. Být profesionálním
fotografem vypadalo do převratu jako nesplnitelný sen.
V roce 1990 nastoupil z kotelny do redakce Lidových novin jako
fotoreportér. Tam zůstal až do konce roku 2013. Jeho fotografie
byly před rokem 1989 publikovány pouze v samizdatu nebo

v cizině, často anonymně. Od revoluce vycházejí v řadě
domácích i zahraničních periodik, knih a publikací. Teď se živí
jako samostatný fotograf. Soutěží se neúčastní, vystavuje nerad.
Následovat bude v 3D kině od 15:00 h představení komiksu
„O Magorovi“ za účasti autora textu Františka Čuňase Stárka
a vydavatele Jiřího Fiedora. Promítnut bude záznam z Festivalu druhé kultury na Hrádečku. Jiří Fiedor patří mezi režiséry
pořadu „Fenomén underground“, proto počítáme i s promítnutím některého z dílů pořadu.
Tato výstava je pořádána ve spolupráci s knihovnou V. Havla.
Jiří Müller
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Zprávy ze ZŠ Dačice, B. Němcové
Vyhlašujeme další ročník soutěže Dačický datel

Vyhlašujeme také soutěž v psaní na
klávesnici v disciplíně ZAV HOUBAŘ.
K účasti zveme žáky ZŠ a SŠ z Dačic a okolí. Do soutěže není třeba se přihlašovat
předem, výkony jednotlivých účastníků
jsou automaticky generovány, pro sestavení výsledkové listiny je pak ale třeba
zaslat kontaktní údaje (jméno, příjmení,
rok narození, bydliště, školu a telefon) na
e-mail: sko.krejcij@seznam.cz. Do předmětu uveďte prosím: DAČICKÝ DATEL 2015.
Soutěž končí 17. června 2015 v 17:00 h
Podrobnosti o hře najdete na http://
www.zav.cz/clanek/80-zav-houbar.html.
Případné dotazy ráda zodpoví a na
pěkné výsledky se těší Jitka Krejčí.
Žáci VII. B postupují do celostátního
finále

Do krajského kola letošního 20. ročníku
vědomostní soutěže EUROREBUS, které
se konalo 10. dubna v Českých Budějovicích, byly z naší školy pozvány trojčlenné
týmy tříd VI. B, VII. A a VII. B.
Naši žáci soutěžili v kategorii školních
tříd ZŠ01 (primy a sekundy, 6. a 7. ročníky ZŠ), které se zúčastnilo 36 týmů. I když
v soutěži EUROREBUS jde především
o zeměpis, v soutěžních kolech se řešitelům hodily i znalosti z přírodopisu, dějepisu, fyziky a společenskovědních oborů,
zejména pak schopnosti hledat souvislosti mezi těmito obory.
Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci ze
VII. B ve složení: Jan Dvořák, Radek Kubeš
a Šimon Krechler, kteří obsadili 5. místo
a postupují do celostátního finále!
Žáci ze 7. A ve složení: Jakub Stuchlík,
Viktor Fabeš a Zdeněk Tardon obsadili
pěkné 14. místo. A trojice reprezentantů
z 6. B ve složení: Patrik Hrouda, Daniela
Nováčková a Jůlie Pechová skončili na
23. místě.
Naši žáci si „vydatlovali“ první dvě
místa
1. dubna se v Jindřichově Hradci na tamější OA konala talentová soutěž žáků ZŠ
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v psaní na klávesnici.
Soutěže se zúčastnilo 21 žáků ze 7 škol.
Lenka Riedlingová potvrdila svoji vynikající formu a zvítězila. Karel Müller obsadil
krásné druhé místo a Dominika Štolbová
se dostala na hezkou 6. příčku.
Jitka Krejčí
Pobytové soustředění v Praze
Ve dnech 15. až 21. března se žáci
M. Béna, T. Křepela, P. Novák, D. Solař
a K. Trojan z IX. B pod dohledem Mgr.
P. Jandy zúčastnili soustředění v Praze.
Soustředění bylo součástí projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském
kraji“. Jmenovaní žáci navštěvují kroužek
volnočasových aktivit. Exkurze, které pro
ně připravili Mgr. S. Jánský a Ing. J. Slabý
ze Střední školy technické a obchodní Dačice, byly zaměřeny na technické obory.
V pondělí 16. března jsme se seznámili v Dopravním podniku hlavního města
Prahy s historií, současností a budoucností dopravy v Praze, prohlédli jsme
si vozovnu Střešovice, kde se nachází
Muzeum MHD, ve kterém jsou umístěny
především historické tramvaje a autobusy. Pro všechny byla nezapomenutelným
zážitkem vyhlídková jízda historickou
tramvají. Večerní program vyplnila komentovaná prohlídka Pražského hradu,
Malé Strany a Karlova mostu.
V úterý 17. března jsme navštívili výstavu Brána do vesmíru. Odpolední exkurze
byla věnována prohlídce Letiště Václava Havla, při které jsme viděli terminály, záchrannou požární stanici, hangár
pro údržbu a revize dopravních letadel
a pozorovali jsme z bezpečné vzdálenosti starty a přistání letadel.
Středa 18. března byla věnována exkurzi do Národního technického muzea.
Naše další exkurze nás dále zavedla do
Muzea pražského vodárenství v Praze
Podolí. Nelitovali jsme vyšlapat i „pár“
schodů na vodárenskou věž. Odměnou
byl panoramatický pohled na Prahu.
Ve čtvrtek 19. března nás čekala návštěva druhé nejošklivější stavby světa. Toto
ocenění získala Žižkovská televizní věž,
která se po rekonstrukci přejmenovala
na Tower Park Praha. Poté nás čekala petřínská rozhledna, její zrcadlové bludiště
a návštěva Planetária Praha.
V pátek 20. března si žáci zasoutěžili
v klubovně hotelu Pramen ve znalostech
o Praze a při cestě do Národní technické
knihovny jsme pozorovali částečné zatmění Slunce. V NTK jsme se dozvěděli
řadu informací nejen o samotné budově, ale i o nejmodernějším knihovnickém
pracovišti v ČR. Po návštěvě NTK jsme se

prošli po Kampě a naše putování po Praze jsme zakončili plavbou lodí po Vltavě.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
všem organizátorům ze SŠTO Dačice,
kteří toto soustředění pro žáky připravili
a po celou dobu pobytu v Praze zajišťovali vše potřebné.
Pavel Janda
Nenechali jsme si ujít zatmění Slunce
V pátečních dopoledních hodinách
20. března měli žáci 2. stupně možnost
u školy sledovat jedinečný přírodní jev částečné zatmění Slunce.
Pro bezpečné sledování jsme měli
k dispozici svařovací skla, přes která se
nám podařilo zachytit i několik fotografií.
Jen dodejme, že příští částečné zatmění
sledovatelné z území ČR bude 10. června 2021 (ovšem jen 17 procent). Nejbližší úplné zatmění Slunce pozorovatelné
i u nás pak proběhne až 7. října 2135.
Bohumil Šuhaj a Stanislava Dvořáková
Stolní tenisté třetí v kraji
Pěkného úspěchu dosáhli mladší žáci
na krajském kole ve stolním tenise v Jindřichově Hradci.
Družstvo ve složení Radek Kubeš, František Kret a Martin Jakubec vybojovalo
krásné třetí místo a dovezlo si bronzové
medaile. Chlapcům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme jim mnoho dalších sportovních úspěchů.
Alena Benešová

Katolický dům Dačice
z.s. srdečně zve na
NEJEN
SPORTOVNÍ
DOPOLEDNE
• pátek
8. května
9:00 – 12:00 h
• lezecká stěna
• ping-pong

• badminton
• stolní deskové hry
• hernička pro nejmenší

DEN MATEK
• neděle 10. května od 15:00 h
• pro všechny maminky, babičky a jejich
rodiny
• vystoupení dětí z MŠ Sokolská
• aerobik DDM Dačice
• flétničky a kytary ze ZŠ B. Němcové
• vystoupení taneční školy p. Skácela
• výtvarné dílničky pro děti
• hrací koutek pro nejmenší
• občerstvení zajištěno

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Pozvánka pro všechny rodiče, prarodiče a přátele školy na

ŠKOLNÍ AKADEMII
5. a 6. května od 16:30 h
do hlavního sálu Městského kulturního střediska
Oslavte s naší školou krásných 120 let
Sedmáci a osmáci na horách aneb letos konečně na sněhu
Tradiční lyžařský kurz 7. ročníku se i letos uskutečnil na horské chatě Sedmidolí v Krkonoších nad známým střediskem
Špindlerův Mlýn. Sněhu bylo dostatek, takže si tyto zimní radovánky užili konečně i „loňští sedmáci“. Výcvik probíhal podle
připraveného plánu, byl rozdělen na sjezdový, běžecký a snowboardový. Vedoucí lyžařského kurzu pochválila účastníky ze
sedmých i osmých tříd za vzorné a slušné chování a za vynikající
sportovní výkony. Že to bylo fajn a jak se říká „v pohodě“ vám
ukážou fotografie, které naleznete ve fotogalerii www.zsdacice.
eu. Děkuji všem organizátorům za náročnou přípravu, ještě
těžší realizaci a šťastný návrat.
Výtvarná soutěž: Mé toulky za zvěří
I v letošním roce jsme se zapojili do soutěže MÉ TOULKY ZA
ZVĚŘÍ a naše výtvarná snaha nezůstala bez odezvy. Originální
práce našich žáků uspěly ve všech třech kategoriích vyhlášených
pro základní školy.
Ve 2. kategorii: 2. místo – N. Leitkepová, Divočák v lese, 3. místo
– K. Pykalová, Život strakapoudů
Ve 3. kategorii: 1. místo – M. Urbanec, Námluvy, 2. místo – J. Kamiš, V úkrytu
Ve 4. kategorii: 1. místo – K. Macků, Souboj, 2. místo – V. Vejmělková, Ledňáččí souznění
Všem autorům vítězných obrázků gratulujeme a všem
účastníkům držíme pěsti v dalších kolech.
Matematický klokan
Koncem března si nad úkoly Matematického klokana,
podobně jako na tisících jiných škol po celém světě, lámali hlavu žáci 2. - 9. tříd. K vyřešení úloh jsou potřeba nejen znalosti
a dovednosti matematiky, soutěž důkladně prověří schopnost
žáků aplikovat je. Soutěží se ve všech krajích naší republiky
v jednom termínu, takže žáci a studenti absolvují školní, oblastní, republikové a vlastně i mezinárodní kolo ve své lavici.
Naši nejlepší řešitelé:
Kat. Cvrček, 2. - 3. třída: N. Leitkepová 2. A, E. Wohosková
3. B, V. Vaňková 2. B. Kat. Klokánek, 4. - 5. třída: V. Bartoň 5. C,
K. Škodová 5. C, O. Novák 5. C. Kat. Benjamín, 6. - 7. třída: M.
Urbanec 6. A, V. Bastl 7. B, O. Bártů 6. A. Kat. Kadet, 8. - 9. třída:
M. Bastlová 9. B, A. Kadlecová 9. B, M. Jakubec 8. C
Velikonoční dílna

V úterý 31. března se v prostorách našeho odloučeného
pracoviště v Bratrské ul. sešli žáci a jejich rodinní příslušníci, aby
si společnými silami vyrobili velikonoční dekoraci, upletli pomlázku, nazdobili perníček. Odpoledne bylo příjemně stráveným
časem pro všechny zúčastněné.
Letecké motory aneb Kouzlo aviatiky
Žáci 7. ročníku navštívili novou expozici Technického
muzea v Brně. Expozice vzdává hold výrobcům „srdcí letadel“, a zpřístupňuje problematiku leteckých motorů a jejich konstrukce jak laikům, tak i profesionálním znalcům
oboru. Velmi vhodným doplňkem byla pro žáky zážitková
Technická herna, jejíž hlavní smysl je vymezen zásadou:
„dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte“. V herně je
zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Výborný a atraktivní způsob doplnění výuky.
Recyklace hrou aneb ukliďme si svět
V pondělí 23. března se u nás ve škole pro žáky šestých
a devátých tříd uskutečnila přednáška s tématem recyklace
a třídění odpadů - Recyklace hrou aneb ukliďme si svět. Žáci si
skupinově vyzkoušeli problematiku třídění odpadů. Zábavnou
formou se seznámili s následky nevhodného chování při sběru
odpadů, s typy nádob na tříděný odpad, odpovídali na dotazy
školitelek. Pomocí videí zjistili, jak se recykluje telefon, počítač
nebo pračka. Populárně a aktivně organizovaná beseda byla
příjemným způsobem výuky žáků. Děkujeme.
Školní družina nejen na „oválu“
Různorodé aktivity naší školní družiny v březnu doplnily
závody dětí na sportovním stadionu. Děti soutěžily v 6 disciplínách. Mezi dětmi nebylo poražených. Nechyběly medaile,
hlavní odměnou nám bylo dětské nadšení, zápal a radost z pohybu. Děti z družiny také vyrazily na vycházku ulicemi našeho
města. Poznávaly je a pozorovaly první jarní květiny na zahradách.
Recitační soutěž
Během března a dubna navštívilo městskou knihovnu
všech pět tříd našeho prvního a druhého ročníku. Druháčci
zde soutěžili v recitaci a prvňáci besedovali na téma POEZIE.
V pondělí 13. dubna se zde za přítomnosti paní ředitelky
Mgr. Z. Chadimové uskutečnilo finále recitační soutěže druháčků. Deset finalistů se zhostilo svého úkolu výborným
způsobem a bylo tedy velmi těžké vybrat tři vítěze. Obecenstvo
bylo báječné, a společně se radovalo z úspěchu. Na 3. místě se
umístila G. Kárová, 2. místo obsadil M. Krejča a vítězem se stal
D. Novák. Gratulujeme a těšíme se zase za rok.
Cyrano v Brně odhodil širák s grácií
V úterý 14. dubna se žáci 7. - 9. tříd vydali do Mahenova divadla v Brně. Společně zhlédli světově proslulou veršovanou komedii Edmonda Rostanda Cyrano z Bergeracu. Téma nenaplněné
lásky bylo velmi poutavé a návštěva krásné historické budovy
divadla byla pro žáky příjemným emotivním zážitkem. Jistě nezapomenou že: „Ti největší většinou nebývají ti nejkrásnější.“
Eva Macků, ředitelka školy

12. ročník

PROCHÁZKY POHÁDKOU
proběhne v sobotu 30. května
od 14:00 h v zámeckém parku
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Na republikovém finále dosáhli florbalisté na největší sportovní úspěch v historii školy
Po vítězstvích v okresním, krajském a kvalifikačním kole florbalu
chlapců SŠ postoupil
náš tým do republikového finále mezi
šest nejlepších školních
týmů republiky.
Týmy byly v turnaji
rozděleny do dvou skupin po třech. První dva týmy z každé skupiny postupovaly do semifinále. V prvním zápase ve skupině
naši borci porazili po vynikajícím výkonu Třebíč 3 : 1. Ve druhém
zápase nastoupili proti Gymnáziu a SOŠ Ústí nad Labem, oba
týmy již měly postup do semifinále jistý, a tak se hrál klidný zápas. Ústí potvrdilo roli favorita a zvítězilo 4 : 2. Druhý den turnaje jsme v semifinále, na první pohled hladce, prohráli 0 : 5 se
Starým Městem. Zápas byl ale dlouho vyrovnaný a definitivně
ho zlomil až třetí gól v naší síti. V boji o třetí místo jsme opět
narazili na Ústí nad Labem, opět se potvrdila síla soupeře
a bohužel jsme prohráli a obsadili celkově 4. místo.
Celkové 4. místo je i vzhledem k velikosti naší školy
(dvanáctičlenný tým byl postaven z 66 chlapců, kteří navštěvují
vyšší gymnázium) jedinečným úspěchem. Celému týmu pod
vedením Mgr. K. Chalupy děkujeme a přejeme mnoho dalších
nejen sportovních úspěchů.
Složení našeho týmu: M. Procházka – kvinta, Š. Tkadlec –
sexta, J. Brtník a A. Matějka – oba 2. roč., P. Chromý – 3. roč.,
V. Krajíček – septima, D. Mašát, M. Diviš, D. Točík, D. Holeček,
P. Stejskal, D. Vacuška – všichni oktáva.
Umístění našeho týmu také svědčí o vynikající práci oddílu
florbalu v našem městě, kostru týmu tvořili právě hráči oddílu
florbalu TJ Centropen Dačice.
Vojtěch Krajíček postoupil do celostátního kola olympiády
z českého jazyka
Po postupu z okresního kola se Vojta zúčastnil krajského kola
v Č. Budějovicích. Po vynikajícím druhém místě postoupil do

ústředního (celostátního) kola. A takto své účinkování na krajském kole popsal sám Vojta:
Ve čtvrtek 9. dubna proběhlo v Č. Budějovicích krajské kolo
předmětové soutěže z českého jazyka. Když jsem značně rozespalý vstoupil do třídy, překvapilo mne, kolik půvabných
slečen baví čeština. Než se mé vědomí vzpamatovalo, již nás rozsazovali dle jakéhosi zvláštního pořádku. Zanedlouho na lavici
ležel papír s různými jazykovými úkoly. Na první část olympiády
nám dali hodinu času. Stejně dlouhá doba byla vyměřena na
sloh. Téma, jež se mne tázalo, zda mám či nemám rád apríl,
se mi příliš sympaticky nejevilo. Obtížně si lze udělat názor na
problém, který nedovedu ani pořádně definovat. Pokusil jsem
se o to ve své práci, čímž jsem vlastně asi ani nesplnil zadání.
Říkal jsem si, že by bylo hezké nebýt poslední. Cestu domů jsme
s panem profesorem Krátkým strávili četbou denního tisku
a zajímavými hovory o knížkách, hudbě a světě vůbec.
Rád bych mu tímto poděkoval za čas, který se mnou strávil
v Č. Budějovicích. V pátek za mnou pan profesor přišel do třídy
a řekl mi, že jsem skončil druhý a postoupil do ústředního kola.
Vojtěch Krajíček, septima
Naši studenti opět „Čtou a píší noviny“
Kvinta a 1. ročník se i v letošním školním roce opět zapojily
do projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší noviny“. V rámci projektu jsou po dobu šesti týdnů (od dubna do května) každý
pracovní den studentům ze zúčastněných tříd doručovány noviny MF Dnes. Zároveň budou všichni studenti psát článek na
každé ze tří zadaných témat. Nejlepší články budou zveřejněny
v regionálním nebo v celostátním vydání deníku MF Dnes.
O jejich otištění vás budeme informovat.
Matematický klokan
Mezi tradiční březnové akce na naší škole patří již po dlouhou
řadu let zapojení do mezinárodní soutěže Matematický klokan.
Nejinak tomu bylo v letošním roce, kdy se v pátek 20. března
soutěže v řešení zajímavých matematických úloh zúčastnilo
celkem 111 studentů a studentek, kteří soutěžili ve čtyřech kategoriích.
Milan Točík
Nejaktuálnější informace o škole najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Mé toulky za zvěří
V pondělí 16. 3. proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže Mé
toulky za zvěří, které se zúčastnili i žáci naší školy. Byla jim udělena cena poroty: 1. místo – J. Poláček - Sova v noci, 2. místo – M.
Šťastný – Mraveniště, 3. místo – M. Vacková – Liška číhá. Všem
úspěšným autorům gratulujeme!
Co nám udělalo radost

Velkou radost jsme měli,
když jsme se dozvěděli, že
jsme získali pro školu sponzorský dar 15 000 Kč. Finanční dar jsme použili na nákup
hraček, dovybavení interiéru
speciální třídy a také na nákup velkého stolního fotbalu
pro děti. Moc si to užíváme
a mnohokrát sponzorům děkujeme.
Soutěž ve zpěvu a recitaci
Jako každý rok i letos zjara proběhla soutěž ve zpěvu a recitaci. Tentokrát však byla poprvé soutěží veřejnou. Mohli se na
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ni tedy přijít podívat rodiče, sourozenci nebo třeba kamarádi.
Odměnou pro soutěžící byly diplomy a sladkosti, ale největší
radost všem udělal potlesk publika.
Procházka pohádkou
V pátek 27. března jsme vyrazili na cestu z pohádky do pohádky. Plnili jsme úkoly u pohádkových postav. Nakonec nás čekalo
přísné hodnocení a ty úspěšné i sladká odměna. A úspěšní byli
tentokrát všichni.
Barevná středa
Aby škaredá středa nebyla tak škaredá, udělali jsme si ji barevnou. Všichni přišli v oblečení žluté, červené, modré a zelené
barvy. Ochutnali si velikonoční jidáše, vyrobili ozdoby, popovídali o velikonočních zvycích.
Jarní prodejní výstava
V předvelikonočním období proběhla také tradiční prodejní
výstava, která měla opět velký úspěch. Probíhala nejen v budově školy, ale i před školou formou „samoobsluhy“. Všem, kteří si
u nás koupili výrobek, děkujeme a těšíme se na další příležitost
Vám něco zajímavého nabídnout. Výtěžek z výstavy využijeme
jako příspěvek pro děti na školní akce.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
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Soutěž základních uměleckých škol 2014/2015
Soutěž základních uměleckých škol je organizována každý rok, v tříletých intervalech obsáhne celé spektrum oborů
a nástrojů vyučovaných na základních uměleckých školách. MŠMT pro školní rok 2014/2015 vyhlásilo soutěž v hudebním
oboru ve hře na dechové dřevěné a žesťové nástroje, ve hře na bicí nástroje, ve hře houslových a smyčcových souborů
a soutěž v sólovém a komorním zpěvu.
Již tradičně od roku 2005 je dačická ZUŠ organizátorem
okresní soutěže ve hře na dechové nástroje a krajské soutěže
ve hře na dechové dřevěné nástroje. V okresním kole soutěžilo
65 žáků ze ZUŠ Dačice, Třeboň a Jindřichův Hradec. V krajském
kole soutěžilo 96 žáků ze 22 škol Jihočeského kraje.
V okresních kolech dačickou ZUŠku zastupovalo 24 sólistů
a 3 komorní uskupení. Do krajských kol postoupilo 9 sólistů a 2
komorní uskupení, s těmito výsledky:
Dominik Šroufek a Eliška Havránková ze třídy Tomáše
Holického ve hře na saxofon získali 2. místa, Petra Urbanová ze
třídy Jiřího Nováka ve hře na příčnou flétnu získala 3. místo. Jana
Huňarová ze třídy Tomáše Holického ve hře na klarinet získala
2. místo, Martin Voburka a Antonín Anděl ze třídy Evžena
Mašáta ve hře na trubku získali 3. místa. Kateřina Denková ze
třídy Evžena Mašáta ve hře na trubku získala 1. místo s postupem
do ústředního kola a Dalibor Jelínek ze třídy Stanislava Kamínka ve hře na pozoun získal též 1. místo s postupem do ústředního
kola. Jan Morávek ze třídy Stanislava Kamínka získal ve hře na
baryton 3. místo. Komorní pěvecké uskupení pod vedením

Ivany Šedové duo Alžběta a Barbora Šedovy získalo 2. místo
a trio Vítězslava Hergesela ve složení Simona Lovětínská, Lucie Poláková, Eva Maříková získalo 3. místo.
Poděkování patří korepetitorce Vendule Kaluzsné, která
doprovázela na klavír téměř všechny žáky naší školy od školních
kol soutěže, která se konala v lednu, až po ústřední kolo, které
se bude konat v květnu.
Všem soutěžícím a jejich vyučujícím blahopřejeme k jejich
výkonům a děkujeme za úspěšné reprezentování naší školy
a města na okresní i krajské úrovni a přejeme hodně úspěchů
Kateřině Denkové a Daliboru Jelínkovi, kteří postoupili do
ústředního kola soutěže ZUŠ, které se koná 21. 5. – 24. 5. v Liberci.
Poděkování patří subjektům a firmám, které nás podporují
a pomohly nám zajistit věcné ceny pro účastníky soutěží: Město Dačice, Centropen a.s., SPARKASSE Dačice, PAS-D s.r.o,
suNEXO, TEXI, KA-print s.r.o.
Eva Nováková,
ředitelka ZUŠ Dačice

Tomáš Kotouč: Podmořský svět – fotografie
Nenechte si ujít prohlídku ojedinělé výstavy v dačickém muzeu. Určitě jsme takové fotografie ještě nikdy nevystavovali. Jednak z neobvyklého prostředí podmořského světa, jednak nádherné kvalitou provedení a jednak unikátními záběry života skrytého pod hladinou moří.
Autor fotografií Tomáš
Kotouč se narodil v roce 1967 ve Znojmě. Nedotčená a na vzácné
živočichy bohatá krajina současného Národního parku Podyjí, měla
zřejmě vliv na vytvoření
celoživotního vztahu k přírodě. Hadi, ještěrky a
ptáci se stali nejlepšími
kamarády, řeka a les fotbalovým hřištěm.
V roce 1994 zatoužil
nahlédnout pod mořskou
hladinu a udělal si potápěčský kurz. Potápění
a poznávání obyvatel
moře se stalo jeho vášní
a nakonec i povoláním. V roce 2003 zakládá společnost Tethys,
zabývající se převážně organizováním potápěčských expedic.
Ve stejném roce si vzal s sebou na ponor i fotoaparát a začal se
prokousávat nástrahami podvodní fotografie.
Tato další výzva jakoby mimochodem vyústila do pozice jednoho z nejuznávanějších českých podvodních fotografů, publikovaného v časopisech Xantipa, Buddy, Oceán, Lidé a země,
Koktejl, Příroda a dokonce National Geographic. V roce 2008
vyhrál Tomáš Kotouč české kolo soutěže National Geographic
v kategorii Příroda a v roce 2010 se stal Mistrem ČR v podvodní
fotografii v rámci mezinárodního potápěčského festivalu PAF
Tachov.

O své práci Tomáš Kotouč tvrdí, že důležitější než fotografie,
jsou sami zachycení živočichové. Pouhé oko krevety či kousek
kůže žraloka jsou vrcholnými uměleckými díly. Začínajícím
fotografům radí: „V moři se chovejte nenápadně, přizpůsobte se
tempu a životnímu stylu prostředí, staňte se rybou. Jen tehdy,
kdy vás útes akceptuje a nebude vás považovat za agresora,
budete odměněni důvěrou, pocitem symbiózy a třeba i dobrou
fotografií.“
Výstava je otevřena do 20. května denně kromě pondělí,
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h.
Marie Kučerová, ředitelka

Válka na Ukrajině
aneb Chuť pomáhat
V pondělí 13. dubna se v Katolickém domě uskutečnila
beseda na téma válka na Ukrajině očima obyčejného člověka. Dobrovolník Kody Michal Kislicki se s námi podělil
o své zážitky a zkušenosti, které nabyl za 4 měsíce pobytu
ve válečné zóně. Nechyběly ani unikátní fotografie a video.
Účastníci přednášky na dobrovolném vstupném přispěli
3 500 Kč, které přidáváme na nákup potravin na Ukrajině pro
potřebné. Děkujeme všem dárcům a za „Chuť pomáhat“.
A pro ty, kteří se nemohli besedy s Kodym zúčastnit, uvádíme
odkaz: www.chutpomahat.cz, kde se můžete dozvědět mnohé
o aktuálním stavu ve válečné zóně Donbasu z jeho osobního
svědectví a také možné formy pomoci z ČR.
Katolický dům Dačice z.s.
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Univerzita třetího věku - nový akademický rok
Univerzita třetího věku, univerzitní centrum Telč nabízí nový kurz na téma Kulturní dědictví – jeden z pilířů identity
národa II. Kurz je připravován ve spolupráci s územním odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Telči.

PŘIHLÁŠKY
Do jednotlivých kurzů U3V se podávají přihlášky na speciálním formuláři. Pro
akademický rok 2015/16 je termín podání
v období od 4. května do 30. června 2015
v kanceláři Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči v době úředních
hodin, případně po telefonické domluvě.

Co je nového
v Dačickém
ZVONEČKU

Podařilo se nám pronajmout prostory, které velikostně vyhovují,
pro činnost našeho spolku. Členové, kteří se pravidelně účastní
schůzek, tak mají prostor pro tvoření, na cvičení, hraní i k odpočinku.
Jsme rádi, že hendikepovaní mají
o schůzky ZVONEČKU zájem a všichni tam chodí rádi. Jejich dobrá nálada a úsměv je pro nás odměnou
a víme, že to má smysl.

Kontakt:
Univerzitní centrum Telč
Nám. Zachariáše z Hradce 2
588 56 Telč
Ivana Štanclová
tel.: 549 491 141, mobil 731 404 899
e-mail: stanclova@rect.muni.cz
Úřední hodiny:
středa 9:00 – 11:00 h
pátek 13:00 – 14:00 h
VÝUKA
6 semestrů - 3 bloky po 14 přednáškách + odborná exkurze

Má formu přenášek, případně cvičení,
seminářů a exkurzí. Jednotlivé přednášky trvají 2 vyučovací hodiny (90 minut)
a konají se jedenkrát za čtrnáct dnů od
října do května vždy v pátek od 14:00 h.
Účastník programu U3V, který splní podmínky stanovené tímto programem, získá osvědčení o absolvování.
CENA
Každoročně se hradí pouze zápisné.
Pro akademický rok 2015/16 bylo stanoveno ve výši 800 Kč.
www.muni.cz/uct, www.u3v.muni.cz

Zdravé město Dačice se účastní mezinárodní kampaně

31. květen
2015
Proč v Dačicích upozorňujeme na nebezpečí kouření?
V posledních letech můžeme sledovat v celé ČR i u nás v Dačicích zvýšený zájem
především mladých lidí o kouření cigaret. Chceme však vyvolat zájem o tento celospolečenský problém a upozornit na něj.
Většina kuřáků si myslí, že ten, kdo kouří, je borec. Ale trend dnešní doby je jiný!
„IN“ je ten,
kdo nekouří!!!

Bez finanční podpory by to nebylo
možné, a tak si vážíme každé pomoci.
Děkujeme Sdružení rodičů při ZŠ Komenského, že nám věnovalo výtěžek z vánočního jarmarku dětí ZŠ ve výši 6 875 Kč.
V březnu proběhl již druhý dobročinný Rybářský bál, jehož výtěžek 14 900 Kč
Rybníkářství Dačice o.s. také věnovalo
ZVONEČKU. Všem, kteří se bálu zúčastnili
a tím podpořili hendikepované, moc děkujeme.
17. dubna proběhla Valná hromada
a byla tentokrát volební. Zvolili jsme si
staronové vedení ve složení: předsedkyně Jitka Denková, místopředsedkyně
Lída Rehartová a Kateřina Bartošová.
V roce 2015 chceme pokračovat v odpoledních aktivitách a pomalu se připravujeme na přípravu příměstských letních
táborů. Doufáme, že se nám to opět podaří.
Kateřina Bartošová
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Zkuste to i Vy, třeba se Vám zlepší
a změní pohled na život a svět.

Sobota 30. května, 10:30 - 11:00 h
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VENKOVNÍ TĚLOCVIČNY
A WORKOUTOVÉHO HŘIŠTĚ S UKÁZKAMI CVIČENÍ
nad rybníkem Vražda mezi panelovou výstavbou
V Dačicích byl instalován nový sportovní prvek – tzv. workout, který
slouží pro posílení svalů celého lidského těla, kdy cvičenec používá
jako protiváhu pouze vlastní hmotnost. Jedná se o velmi moderní
styl cvičení pro širokou veřejnost téměř bez omezení věku.
Srdečně Vás zveme na praktickou ukázku možnosti cvičení
za dohledu a vedení profesionálů. Pod odborným dohledem si
zde můžete vyzkoušet cviky a získat cenné rady, jak správně
a účelně cvičit. Součástí programu bude soutěž ve shybech.
Za nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín.

o pri
ˇ eme Vám pevnou vuli
ˇ odvykání si od kourení.
ˇ
Prej
PROVOZOVNY, KTERÉ NABÍZÍ V NEDĚLI 31. 5. PROSTŘEDÍ BEZ CIGARETOVÉHO KOUŘE:

Cento bar, Dačická kavárna, Hospoda Dolní Němčice, Hospoda na Červeném Vrchu, Hostinec U Smrků
Bílkov, Hotel Dyje, Kavárna Café Dalberg, Klub U Kořena, Kuželna TJ Centropen, Pizzerie U Veselého
kmotra, Restaurace Homolkův mlýn, Restaurace U Koníčka, Restaurace U Malínků, Sportcentrum Rockhill

www.dacice.cz

Informace z knihovny
Uzavření knihovny 25. 5. – 2. 6. 2015
Jednou za pět let se v knihovnách naší velikosti (do 100 tisíc svazků knihovních jednotek) musí provést revize knih, což
znamená knihovnu uzavřít pro veřejnost a během zavření vzít každou knížku do ruky, scannerem načíst její čárový kód
a uložit jej do revizního protokolu. Výpůjční doba se o dobu uzavření knihovny prodlouží. Služby – prodlužování výpůjček
e-mailem nebo telefonicky – budou samozřejmě fungovat i během revize.
Naše knihovna a Biblioweb – bronzová medaile v kategorii obcí do 15 tisíc
obyvatel
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval pod záštitou
Asociace krajů ČR již 16. ročník BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Odborná porota zhodnotila webové stránky 39 veřejných
knihoven, které se přihlásily do letošního
ročníku. Těší nás umístění, i se „starým“
webem, chyběl nám bodík a byli bychom druzí! No, i tak obstály naše
webové stránky, často i v konkurenci
větších měst, slušně.
Srdečně zveme na pohádku
Příběh o opravdovém přátelství
žabáka Kvaka a ropušáka Žbluňka
• Středa 6. května – v 17:00 h
• Vstupné 30 Kč
(Rodiče a děti se čtenářským deníčkem Škola naruby mají vstup zdarma,
deníček vezměte s sebou.)
K uzavření dalšího ročníku kampaně Celé Česko čte dětem nabízíme
zdramatizovaný knižní příběh dvou
žabáků na motivy známé knihy Arnolda Lobela. Délka 50 min. Pro děti
od tří let. Režie A. Krob. Hrají: Jiří Bilbo Reidinger-klaun, herec, pedagog,
psavec a Sylvie Krobová. Srdečně zveme všechny, především rodiče s malými dětmi.
Noc literatury 2015 – poprvé
i v Dačicích!

ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC
(European Union National Institutes for
Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 23 účastnických zemí představí v rámci Noci
literatury 2015 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se v Praze uskuteční
v předvečer zahájení největšího knižního
festivalu v ČR - Světa knihy. Noc literatury

se odehraje kromě Prahy také ve 36 dalších městech ČR. Projekt Noc literatury
vychází z předpokladu, že literatura je jedinečným tvůrčím médiem zachycujícím
zásadní dialog mezi hlasy jednotlivců
a hodnotami společnosti, ve které žijí, je
nástrojem vzájemného porozumění a kulturní výměny a napomáhá odstraňovat
komunikační bariéry.
Zdeňka Chadimová, ředitelka
--- inzerce ---

Nový Ford Tourneo Courier











Termín a místa čtení včas upřesníme.

Zájemci o současnou světovou
literaturu si budou moci vychutnat čtení zajímavých knih na neobvyklých místech Dačic. Termín
a místa čtení v Dačicích včas oznámíme. Akce proběhne ve spolupráci se Státním zámkem v Dačicích
a dalšími partnery.
Noc literatury přibližuje veřejnosti
netradičním způsobem současnou
evropskou literaturu prostřednictvím
série veřejných čtení. Čtení probíhají
paralelně na všech místech od 18:00
do 23:00 h, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22:30 h. Místa jsou situována
blízko sebe, aby jich návštěvníci akce
stihli za večer navštívit co největší počet.
Projekt organizují Česká centra
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Obětovali své životy za naši svobodu
Květen je obdobím, kdy si celý svět připomíná konec druhé světové války. Jeden z největších válečných konfliktů historie přinesl nesmírné utrpení, miliony
mrtvých civilistů a padlých vojáků. V souvislosti se 70. výročím konce druhé světové války a u příležitosti 100. výročí narození plukovníka Viléma Götha přinášíme našim čtenářům článek, jehož autorem je Göthův rodinný příslušník.

„Bylo jich desetitisíce – těch českých
vlastenců, kteří se nesmířili s okupací
a pozvedli zbraň proti nacistům. Jedním
z nich byl i letec Vilém Göth, který by se
byl dožil 22. dubna 100 let. Jeho život se
nehodnotí pouze podle dožitých let, ale
podle toho, co vykonal.
Vilém Göth se narodil v Brně v rodině
vojenského důstojníka. Své mládí prožil
s rodiči v Dačicích. Aktivně se zapojoval do veškerého dění, byl skautem, hrál
volejbal, tenis, boxoval a v Tománkově
kapele byl výborným klavíristou. Po absolvování Telčské reálky si zvolil povolání
vojenského letce. Prošel vojenským učilištěm v Prostějově a v roce 1937 z Hranické vojenské akademie odchází jako poručík. Po okupaci 15. března 1939 odešel od
své letky, protože armáda byla rozpuštěna. Byla demobilizace.
V červnu 1939 ilegálně přešel na Těšínsku hranici a ještě v červenci se skupinou
našich letců odplul bojovat z Gdyně do
Francie. Po porážce Francie se mu podařilo lodí uniknout do Anglie, kde byl v červnu 1940 jako stíhací pilot zařazen do 310.
čs. stíhací perutě, která měla základnu
v Duxfordu u Cambridge.
Celá peruť se stala operační právě
v době začínající letecké bitvy o Anglii.
Dosahovala vynikajících bojových výsledků, které britský rozhlas vysílal do celého světa. Do konce září 1940 tato peruť
sestřelila nejméně 37 nepřátelských letadel. I tehdy se již nadporučík Vilém Göth
na tomto úspěchu podílel a 7. září 1940
sestřelil dva německé letouny. Jeho stroj
byl však zasažen a přistál nouzově se zasunutým podvozkem.
Nacisté sledovali činnost čs. letců
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v zahraničí a mstili se na rodinných příslušnících. Gestapo 12. listopadu 1942 zatklo v Jihlavě jeho otce a vláčelo ho téměř
dva roky po různých věznicích, než ho
17. července 1944 s podlomeným zdravím propustili. Setkání se synem se bohužel nedočkal. Vilém byl 19. října 1940 odvelen k 501. britské stíhací peruti, kterou
měl posílit pro velké ztráty. Zahynul ve
vzdušném souboji po srážce s jiným letadlem 25. října 1940 u města Staplehurst
v Kentském hrabství. In memoriam byl
vyznamenán dvěma čs. válečnými kříži
a povýšen na štábního kapitána a později
29. 5. 1991 na plukovníka.
Jeho jméno i s dalšími je vepsáno
v kapli Jindřicha VII. ve Westminsterském
opatství.
Také veřejnost v Dačicích uctila jeho
památku. Jeho jménem byl pojmenován
tehdejší aeroklub v Dačicích. Na domě
č. 63/I kde bydlel, byla slavnostně 31. srpna 1947 odhalena pamětní deska. Průběžná ulice byla přejmenována na ulici
Göthova. V Kancnýřově sadu na pomníku
obou světových válek je také uveden.
V době totality pan Jaroslav Bém, který
byl Vilémův kamarád a zachránil pamětní desku při opravě domu, se postaral
o opětné vrácení na původní místo. Často o mém strýci psal a patří mu vřelý dík.
Neskrývám svůj obdiv k panu Vladislavu Burianovi za dlouholetou dokumentaci a publikaci o mém strýci. Oceňuji práci
muzea v Dačicích pod vedením Mgr. Marie Kučerové na výstavě Život na křídlech
..., o kterou se zasadil pan Kolomazník
a pan Mátl 25. října 2002 a také za druhou
výstavu v r. 2005 pod názvem Letadla
a svět kolem nich v místním muzeu.

Zaniklé vesnice
nejsou němé
Pouť smíření 2015
Karmelitáni z Kostelního Vydří pořádají v sobotu 9. května 2015 pouť
smíření v rámci tradiční akce Zaniklé
vesnice nejsou němé. Letošní setkání poutníků z české i rakouské strany
hranice připomene i 70. výročí skončení 2. světové války.

Poutníci se setkají v 10:00 h v kostele
v rakouské obci Reingers. Následovat
bude prohlídka zdejšího muzea, kde
bude absolvována virtuální „procházka“
po Romavě před jejím zničením. Poté se
poutníci vydají na pěší putování (cca 7
km) Rakouskem do obce Radschin.
Ve 14:30 h začne v obci Radschin odpolední část pouti modlitbou u kříže na
státní hranici u statku Röschlových. Odtud půjde procesí tam, kde stála obec
Romava. Na místě bývalé kaple Nalezení
svatého Kříže bude od 15:00 h mše svatá.
Po mši bude příležitost k setkáním, vzpomínání a popovídání si.
K programu je možno se připojit v kterékoliv části. Srdečně zvou karmelitáni
společně s přáteli z Rakouska i Česka.
Jan Jelínek

Obdivuhodná je i snaha pana Vlastimila Kolomazníka v Dačicích o vytvoření
leteckého muzea k uctění památky mého
strýce pod názvem: Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích.
Od konce druhé světové války uběhlo
už 70 let. Ačkoliv byla účast našich letců
v bitvě o Anglii jednou z klíčových událostí světové války, nebyla v minulosti
našimi historiky po zásluze oceňována.
Sám Winston Churchil se o ní a o účasti
našich letců vyjádřil slovy: Dosud nikdy
v historii zápasů neprokázala tak malá
hrstka jedinců tolik služeb tak mnohým.“
Čestmír Göth,
synovec Viléma Götha
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Tělovýchova bilancovala
Na čtvrtek 26. března 2015 byla svolána Valná hromada Tělovýchovné jednoty Centropen Dačice. V hledišti kuželny se
sešli volení zástupci oddílu fotbalu, florbalu, kuželek, volejbalu, tenisu, sportu pro všechny a stolního fotbalu společně s
výkonným výborem a kontrolní komisí TJ. Jako hosté byli přivítáni řídícím schůze Mgr. Milanem Točíkem starosta Města
Dačice Ing. Karel Macků, gen. ředitel Centropenu Dačice Ing. Jaroslav Maršán, předseda Okresního svazu ČUS Jindra
Švec a sponzor mládeže vedoucí Generali pojišťovny v Dačicích p. Pelikán.
Výroční zprávu TJ za rok 2014 přednesl předseda TJ Centropen Dačice p. Říha a zaměřil se zejména na sportovní úspěchy
našich zejména mladých sportovců a finanční situaci TJ. Podařilo se udržet stávající výkonnost jednotlivých družstev, potěšující je nárůst členské základny mládeže, zejména u oddílu fotbalu,
florbalu a kuželek, od které je i závislá podpora sportu městem.
Tato podpora byla v minulém roce povýšená o mládežnické
členy do 18 ti let, kteří sportují ve více oddílech formou grantu
o 70 000 Kč, tím jsme přešli do nového roku bez dluhů. Rozhodnutím zastupitelstva města, že grant na podporu mládeže byl
navrácen na původních 2 000 Kč na člena do 18ti let jsme na rok
2015 obdrželi na činnost mládeže rekordních 640 000 Kč. Tím
umožníme jak oddílu fotbalu, tak florbalu plný trénink v hale
a tělocvičně ZŠ bez omezení (loni jsme museli z důvodu nedostatku peněz pozastavit mládežnickým družstvům dubnové
tréninky v hale).
V oblasti investic a údržby se nám podařilo dokončit konečnou rekonstrukci šaten volejbalu a tenisu, koncem roku proběhla rekolaudace objektu na ubytovnu a šatny a od dubna by ubytování až 12ti zejména cykloturistů mohlo přinášet tělovýchově
zisky. Na fotbalovém stadionu město opravilo atletickou dráhu,
rekonstruovalo šatny a provedlo výměnu časomíry za moderní digitální. Rovněž patří velké díky za zakoupení bezpečných
mobilních branek na fotbalové hřiště a jeho bezplatné využívání stočlenným mládežnickým fotbalovým kolektivem, který se
pravidelně umisťuje na čelních místech KP.
V úkolech na tento rok je kromě zajištění soutěží a činnosti
oddílů na prvním místě snaha TJ o možnost vybudování nové
multifunkční sportovní haly. Čtyři roky se o to neúspěšně snažíme, a tato situace komplikuje soutěže zejména oddílu florbalu.
Dorostenky hrávaly 1. ligu, muži pokračují ve 2. lize, bohužel

Setkání se strážníky
Městské policie Dačice

v „domácím“ prostředí při utkáních v regulerních halách v Třešti, Žirovnici a v J. Hradci. Novou halu by rádi využívali nejen fotbalisté, florbalisté a volejbalisté při různých turnajích a soutěžích, ale i dačické mažoretky, aerobik, futsal a snad by veřejnost
nepohrdla jejím využitím jako kulturního stánku pro určitý druh
koncertů. Město zadalo studii, zajímavé je z našeho pohledu
řešení v prostoru dačické nemocnice - hala s polovičním bazénem, saunou, relaxačním prostorem. To vše spojené s rozvíjející se rehabilitací v Dačicích, která se dostává na velmi dobrou
a kvalitní úroveň. Tato naše úvaha byla velmi kladně přijata i Radou Jihočeského kraje v čele s hejtmanem Jiřím Zimolou a má
jeho plnou podporu. Samozřejmostí je, že na takový rozsáhlý
projekt město nemá finanční prostředky a bez finanční podpory z evropských programů by toto bylo stěží realizovatelné.
V diskuzi vystoupil pan starosta Ing. Macků a hodnotil dobrou
spolupráci a reprezentaci města, za Centropen a.s. technický
ředitel Ing. Maršán slíbil další podporu hlavního sponzora a na
závěr zhodnotil celkově sportovní činnost a finanční vyhlídky
tělovýchovy předseda OS ČUS p. Jindra Švec. Celkově se zatím
nepodařilo tělovýchovu zejména po stránce finanční stabilizovat.
Nedílnou součástí programu bylo odměnění nejlepších sportovců, trenerů a funkcionářů jednoty, drobné pozornosti zajistilo Město Dačice, Centropen a.s. i TJ. Zvláštní „nedietní“ pozornost obdrželi dorostenci kuželkářského oddílu, mistři ČR pro
rok 2014.
Valná hromada byla s optimismem do dalšího roku s kvalitním občerstvením, které tradičně připravilo SOUzas Dačice,
bohatou diskusí a přijetím nového usnesení před 20:00 h ukončena.
Vladislav Říha, předseda TJ Centropen Dačice
--- inzerce ---

V rámci programu „Myslíme na Vás, jsme tu pro Vás“
Dům s pečovatelskou službou v Dačicích navštívila strážnice Jitka Žaloudková z Městské policie Dačice.
Připravila si pro naše uživatele ve spolupráci s místostarostou města Dačic
panem Milošem Novákem
a sociální pracovnicí Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
paní Zdeňkou Škarkovou
poučné scénky ze života. Tématem scének bylo, jak lehce se dá
„naletět šmejdům“ a zároveň poučení, jak se jim bránit. Všem
uživatelům se scénky velmi líbily. Pevně věříme, že praktickou
ukázkou se správný postup při kontaktu se šmejdy více vryje
do paměti všech našich uživatelů a že se sníží počty zoufalých
seniorů, kteří by „šmejdům“ naletěli.
Všem zúčastněným velmi děkujeme a těšíme se na další preventivní přednášky.
Za kolektiv pracovníků Pečovatelské služby Ledax o.p.s. –
středisko Dačice Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
3. května, neděle, 19:00 h
KOBRY A UŽOVKY, černá komedie, 2D
103 min., česky, vstupné 80 Kč
7. května, čtvrtek, 17:00 h
POPELKA, pohádka, 2D
105 min., český dabing, vstupné 80/100 Kč
9. května, sobota, 19:00 h
RYCHLE A ZBĚSILE 7, akční, 2D
137 min., české titulky, vstupné 110 Kč
13. května, středa, 10:00 h
POJEDEME K MOŘI, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 50 Kč
15. května, pátek, 19:00 h
ŠÍLENÝ MAX: Zběsilá cesta, akční, 3D
110 min., české titulky, vstupné 130 Kč
17. května, neděle, 19:00 h
HODINOVÝ MANŽEL, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 100 Kč
20. května, středa, 19:00 h
PERNÝ DEN, hudební, 2D
87 min., české titulky, vstupné 90 Kč / FK 70 Kč
24. května, neděle, 19:00 h
NEUTEČEŠ, horor, 2D
118 min., české titulky, vstupné 90 Kč
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27. května, středa, 19:00 h
DIVOČINA, drama, 2D
133 min., české titulky, vstupné 90 Kč

29. května, pátek, 19:00 h
AVENGERS: Age of ultron, akční, 3D
142 min., český dabing, vstupné 130 Kč
31. května, neděle, 17:00 h
MALÝ PÁN, loutková pohádka, 2D
89 min., česky, vstupné 80/100 Kč

Městské kulturní středisko
22. května, pátek, 20:00 h, hlavní sál MěKS
KAMIL STŘIHAVKA & Leaders „50 Tour“
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
24. května, neděle, 17:00 h, hlavní sál MěKS
LÁSKA SE TOULÁ ULICÍ...
nestárnoucí melodie Vladimíra Fuky
účinkuje Telčská dechovka
vstupné v předprodeji 50 Kč
30. května, sobota, 19:00 h, hlavní sál MěKS
PODIVNÉ DUETO
premiéra nové hry DS TYL
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč

Městské muzeum a galerie
1. května, pátek
VYCHÁZKA

Přes tři hranice bez cestovního pasu
odjezd ve 12:00 h z Havlíčkova nám. autobusem na Zvůli a odtud pěší trasa cca 10 km
se zakončením na rozhledně U Jakuba a v
kavárně Do mlejna v Markvarci. Návrat autobusem z Markvarce do Dačic cca do 18:00 h.
V případě deště náhradní termín 8. 5.
Přihlášky: kucerova@muzeumdacice.cz,
tel: 722 012 146, 384 422 493.
do 20. května
Tomáš Kotouč: PODMOŘSKÝ SVĚT
Výstava velkoplošných fotografií z potápění
a fotografování v moři
17. května, neděle
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
k mezinárodnímu dni muzeí
prohlídka expozic a výstav včetně rozšířené
expozice ke kostce cukru
vstup zdarma
24. května - 7. června
BAREVNÁ PALETA
výstava prací absolventů výtvarného oboru
ZUŠ Dačice. Vernisáž 24. 5., 15:00 h
1. května - 30. června
NEOBYČEJNÉ POHLEDY NA OBYČEJNÉ
VĚCI
(fotohádanky)
Výstava fotografií Jiřího Nováka na chodbě
muzea je spojena s kvízem
--- inzerce ---
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Stolní tenis

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice

Stolní tenisté Katolického domu Dačice mají za sebou
další sezonu. V letošním roce hrála soutěže 3 družstva.
Družstvo „A“ hrálo jako nováček krajský přebor.
Velmi vyrovnanou soutěž se, i přes maximální snahu všech
hráčů, nepodařilo udržet pro příští sezónu a družstvo skončilo na
11. místě z 12 zúčastněných družstev. Nejlepší hráči oddílu Ondřej
Doležal a Vojtěch Havlík hráli navíc i v sousedních oddílech vyšší
soutěže. Oba tito hráči hráli ve Stavingu Studená na střídavý start
divizní soutěž a Ondřej Doležal vypomáhal rovněž na střídavý
start v jihlavském oddíle ve 3. lize. Zmínění hráči si ve střídavých
startech vedli velmi úspěšně a již o ně projevily zájem oddíly
v okolí Dačic hrající vyšší soutěž.
Družstvo „B“ hrálo nejvyšší okresní soutěž OPI, ve které si vedlo
velmi úspěšně a v silné konkurenci obsadilo velmi pěkné 5. místo
z 12 zúčastněných oddílů. Družstvo „C“ složené z mladých hráčů doplněné o zkušenější hráče hrálo soutěž OPII. Cílem tohoto
družstva bylo nabrání prvních zkušeností v soutěži u mladých
hráčů, což se podařilo. Družstvo skončilo na 10. místě tabulky
z 12 mužstev. Všechna družstva dačických stolních tenistů jsou
složena z vlastních odchovanců, kdy družstva většinou tvoří mladí hráči doplnění o zkušenější hráče.
V současné době dále probíhají v Katolickém domě tréninky
mladých nezávodních hráčů, kteří se stolní tenis učí, a to v úterý
od 18:00 h.
Stolní tenisté jsou úspěšní také díky sponzorům, kterými jsou
již několik let Město Dačice a banka Waldviertler Sparkasse von
1842, za což těmto sponzorům patří velké poděkování.
Zdeněk Havlík
ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

STŘELECKOU SOUTĚŽ
DRUŽSTEV V BROKOVÉM VÍCEBOJI
pod záštitou starosty města Dačice

XI. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 2. května od 10:00 h
Program: 9:00 - 9:45 h registrace družstev, prodej
položek, kontrola dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení,
10:20 h střelby, 14:15 h vyhlášení výsledků a předání cen
yy Závod je vypsán na 60 terčů: 20 lovecká baterie, 20 zajíc
s terči, 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 okolí areálu střelnice
yy Cena položky pro 3členné družstvo členů ČMMJ = 1500 Kč
yy Závod je dotován hodnotnými cenami
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese se těší
členové střelecké sekce Dačice a Okresní myslivecký
spolek ČMMJ J. Hradec.

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
IČ 00246476

Oddíl kuželek
28. ročník Memoriálu Ivana Kopečka na
2x120 HS - manželské a partnerské dvojice
9. - 17. 5.
2015

20. ročník Memoriálu Jaroslava Kadrnožky na
2x120 HS - smíšené dvojice
1. ročník Memoriálu Oty Fišera a Rudy Kieslinga na 2x60 HS - rodinné dvojice (dospělý + dítě
do 15ti let)

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
3. 5.

9:30 h

žáci

Dačice - K.Újezd-Velešín

17. 5.

9:30 h

žáci

Dačice - Týn

31. 5.

9:30 h

žáci

Dačice - Čtyři Dvory

2. 5.

10:00 h

dorost

Dačice - Bechyně

16. 5.

10:00 h

dorost

Dačice - Nová Bystřice

10. 5.

15:00 h

muži KP

Dačice - J.Hradec

24. 5.

15:00 h

muži KP

Dačice - Dražice

Oddíl volejbalu:
20. 5., 17:30 h - KP ženy - kurt u haly - Dačice - Hluboká n/V.
3.6., 17:30 h - KP ženy - kurt u haly - Dačice - TJ Slovan Č. Budějovice
Oddíl SPV:
5. 6. - Dačická 14, 18:00 h, start Na Peráčku
6. 6. - Brána Podyjí, starty dle propozic, 1. start na 50 km
v 6:00 h od sokolovny

Po roce Branou Podyjí
Dne 6. června 2015 pořádá TJ Centropen Dačice již
26. ročník turistického pochodu Branou Podyjí na kole
i pěšky.
Pro účastníky pohybu v krásné jarní přírodě jsou
připraveny trasy, jak pro cyklisty, tak pro pěší. Cyklotrasy od 31 do 56 km. Zájemci o trasy pro pěší si
mohou vybrat od 10 do 50 km. Zvláštní trasa pro rodiče s dětmi o délce 7 km. Na této trase je připraveno opékání
buřtů pro děti. Na trasy se vyráží ze sokolovny, kde je též cíl. Pěší
trasy od 6:00 do 14:00 h. Dětská trasa společný odchod v 9:30 h.
Cyklotrasy 8:00 – 9:00 h.
Podrobné propozice budou na Infocentru nebo na telefonu
728 656 780 p. Šuler. Na účastníky pohybu v krásné jarní přírodě
se těší pořadatelé z TJ Centropen Dačice oddíl SPV.
Václav Šuler
--- inzerce ---

Nabízíme pronájem bytu 1+kk (38 m2)
Dačice - Červený vrch,
po celkové rekonstrukci koupelny a kuchyně,
2. patro, nový výtah, balkon. Kontakt: 724 203 096

Náklad: 3100 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků

zdarma				
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 5/2015, ročník čtvrtý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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Mateřská škola Dačice pořádá v rámci oslav Dne rodiny

KOČÁRKOVÝ PRŮVOD
Kaple na Státním zámku a Havlíčkovo náměstí
18:00 h Mše svatá
18:45 h Mariánský sloup a barokní sousoší na Havlíčkově
náměstí. Výklad kastelána zámku Mgr. Jana Mikeše
Kostel sv. Antonína Paduánského (program pro děti zajištěn)
19:30 h Zahájení a na úvod fanfára žesťového souboru ZUŠ
Dačice
19:35 h Přednáška Cyrila Vojtěcha Kodeta O. Carm. Th.D.
20:10 h Vystoupení žáků ZUŠ ze třídy Ivany a Richarda Šedových - flétny a zpěv
20:30 h Dačický Zvoneček, Ludmila Rehartová - představení
neziskové organizace na podporu dětí se zdravotním
postižením
20:45 h Vystoupení žáků ZUŠ - tormbonový kvartet pod vedením Stanislava Kamínka, trumpetové trio pod vedením Evžena Mašáta
21:00 h Pásmo o sv. Terezii z Avily - sestry bosé karmelitky
21:15 h Fanfára žesťového souboru ZUŠ Dačice
21:20 h Historie a prohlídka varhan, v závěru společná motlitba
Věž kostela sv. Vavřince
22:30 h Kdo rozhoupe zvon sv. Vavřince?

16. května 2015
Sraz - 14:00 h před MŠ Boženy Němcové, Cíl - MŠ Bratrská
Doprovodný program:
cvičení u kočárků, dětská diskotéka, zábavné aktivity,
malování na chodníku
Den rodiny byl poprvé vyhlášen v roce 1992 Valným shromážděním OSN. Každoročně se tento svátek slaví 15. května
a je věnován nějakému tématu. Tím letošním je „mezigenerační solidarita“ – posílení spolupráce a komunikace mezi generacemi.
Společně s vámi si chceme připomenout jednu zapomenutou sobotu roku 1949, kdy se sešly rodiny a společně projely
v kočárkovém průvodu Dačicemi.
Aby naše vzpomínka byla úplná, projděte půdy, sklepy, stodoly a oprašte i dětská vozítka z let dávno minulých. Vítáni
jsou všichni, s kočárky moderními i těmi retro.
Sejdeme se ve 14:00 h před MŠ Boženy Němcové a průvodem s hudbou zamíříme do MŠ Bratrská, kde nás čeká
zábavný doprovodný program.
Srdečně zvou učitelky a zaměstnanci MŠ Dačice.

--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
Všechny sportovní nadšence zveme na promítání
MS v hokeji! Přijďte fandit spolu s námi!
Hathajóga je opět zpátky, tentokrát každé pondělí
od 17 hodin. Jako novinku jsme připravili lekce
indoor cyclingu a redukční kurzy.
1.-3.5. SLEVA NA VŠECHNY DRUHY PIZZ
Tento víkend potěšíme všechny mlsné jazýčky 10%
slevou na pizzy! Captain Morgan s colou v akci!
7.5. UZAVŘENÁ SPOLEČNOST
Sporty, squash a rozvoz jídel v provozu bez omezení.
15.-17.5. JACK DANIEL´S + JACK DANIEL´S
HONEY ZA HUBIČKU!
16.5. SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ
2.ROČNÍKU BOWLINGOVÉ LIGY
Začátek v 19:00 hodin, program zajištěn 
23.5. SPORTOVNÍ WORKSHOP
Od 13:00 do 17:30 hodin si dáme pořádně do těla,
a to opět s instruktory Petrem Konrádem a Ricardem
Cadete! Čeká na vás zumba, power kick a combat.
Výhodná celodenní vstupenka za 400 Kč.
23.5. GRILOVÁNÍ S ALMOST ACOUSTIC
Od 20:00 hodin se těšte na kapelu Almost Acoustic
a grilované masíčko.
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I letos připravujeme pro Vaše děti PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY. První tábor má název
„POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY“.
Termín je 20.-24.7.2015, vede jej Mgr. Jana
Vrbová. Dalším táborem je SPORTOVNĚ
TURISTICKÝ TÁBOR v termínu 17.-21.8.2015.
Vedoucím bude sportovní instruktor Petr Konrád.
Na děti čeká spousta zábavy, hry, soutěže, tvůrčí
dílna a mnoho dalšího. Určeno pro kluky i holčičky do
5. třídy, i šikovné předškoláky. Cena je STEJNÁ
JAKO LOŇSKÝ ROK= 1 600 Kč, v ceně jsou obědy,
dvě svačinky denně, pitný režim, materiály do tvůrčí
dílny. Pro sourozence nabízíme zvýhodněnou cenu
1 500 Kč za dítě. Přihlášky a platba v kanceláři
Sportcentra Rockhill.
5.-7.6. SLEVA NA VŠECHNY DRUHY PIZZ
Tento víkend potěšíme všechny mlsné jazýčky 10%
slevou na pizzy! Jazýčky smočíme v Jägermeisteru
s colou.
Více informací na: www.sportcentrumnaskale.cz,
384 971 440, sportcentrumdacice@seznam.cz
www.facebook.com /SportcentrumRockhill

