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Komunitní plánování úspěšně
pokračuje

Přivítání prvního občánka
města Dačice
1. března navštívil místostarosta Ing.
J. Bartošek rodiče 1. občánka města Dačic roku 2012, kterým je Dominik Venuta.
Místostarosta předal dárek novorozenci,
kytičku mamince a s gratulací k narození
syna vyslovil přání, aby se rodičům dařilo
vychovat spokojeného, zdravého občánka, který bude nejen zdrojem radosti pro
své rodiče a prarodiče, ale vyroste do síly,
krásy a k radosti obce.
Eva Chňoupková,
vedoucí správního oddělení

Komunitní plánování sociálních
služeb na Dačicku úspěšně pokračuje. Řídící skupina se schází na pravidelných jednáních, probíhají průzkumy a zpracovávají se analýzy. Do
procesu jsou zapojeny všechny obce
z Dačicka. Jejich starostové se 29.
února sešli u kulatého stolu a projednali spolupráci při řešení dostupnosti sociálních služeb.
Pravidelně se scházejí také tři pracovní
skupiny. Jedna skupina se zabývá sociálními službami, které jsou určené pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
druhá skupina je zaměřena na pomoc
lidem v krizi, třetí skupina řeší problematiku dětí, mládeže a osob ohrožených
závislostmi. V pracovních skupinách jsou
zástupci poskytovatelů sociálních služeb,
uživatelů a samospráv obcí. Dále jsou to
i aktivní občané, které tato problematika zajímá a chtějí přispět k jejímu řešení.
Na začátku činnosti byly členové pracovních skupin proškoleni, pak se zabývali
tvorbou SWOT analýz. Průběžné výstupy
z pracovních skupin budou porovnány
s výsledky z průzkumů mezi veřejností a uživateli sociálních služeb a budou
v souladu s nimi upraveny. Tak vzniknou
podklady pro vypracování záměrů, které bude obsahovat nový komunitní plán
sociálních služeb. Jedním z průzkumů je
i anketa pro veřejnost, která je součástí
tohoto zpravodaje.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta
Věra Janáková, vedoucí OSV
Město Dačice a SDH Dačice Vás zvou na

ČARODĚJNICE
30. 4. od 19:00 h
Lampionový průvod vychází od
finančního úřadu v Komenského ul.
k rybníku Vražda.
Občerstvení a ohňostroj zajištěny.
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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jarní zamyšlení
Čas rychle běží. Ještě nedávno jsme slavili Vánoce, teď už jsme na prahu
nejvýznamnějších svátků jara – Velikonoc. Ty jsou spojené především s oslavou
konce zimy a začátkem dalšího ročního období. Slovo svátky však upozorňuje,
že stejně jako u Vánoc jde především o křesťanskou tradici. Velikonoce se pro
věřící nesou ve znamení ukřižování Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstání.
Velikonoce jsou však v našem prostředí
spojené s nejrůznějšími zvyky a tradicemi, které vždy nemají křesťanský původ
a ve svém nejširším kontextu souvisí
právě s oslavou nastupujícího jara. Lidové
zvyky byly vždy spojené se svátečními
dny, s koloběhem přírody i pracovním
cyklem. Některé rituály časem vymizely
nebo nejsou tak rozšířené, jiné přetrvaly
staletí. A právě vítání jara zůstává. Jako
symbol nového života pro rostliny i živočichy. Jako symbol obrody.
Nejoblíbenějším dnem nadcházejících
svátků je Velikonoční pondělí, kdy mládenci – koledníci vyplácejí děvčata pomlázkou. K tomu patří nezbytné barvení
vajíček, pojídání beránků a mazanců či
výzdoba obydlí. Asi se všichni shodneme,
že tradice a zvyky je dobré zachovávat
a dodržovat. Mimo jiné přinášejí radost,
žádoucí vybočení z každodenního jednotvárného rytmu a příležitost uvolnit se.
Přechod ze zimy do jara je spojený
s dalším zvykem – důkladným úklidem
domácností a venkovních prostor. Ke kulturní úrovni lidí patří i péče o pietní místa
a hřbitovy. Starý hřbitov v Dačicích je

v majetku katolické církve. O jeho údržbu
se dobře starají Technické služby. Jsou zde
historicky cenné i obyčejné pomníky, kříže
a náhrobky. Odpočívají zde příslušníci
šlechty, významní i prostí občané. A je
třeba jim prokazovat úctu a pokoru.
Na základě podnětů občanů a vlastního poznání jsme nechali zhotovit kopii lucerny na hlavním kříži. Ta původní,
vyrobená v roce 1907, byla silně prorezlá
a celkově v dezolátním stavu. Nabídku na
výrobu nové přijal mistr kovář J. Doležal.
Věřím, že nová lucerna se nestane
terčem vandalismu, ke kterému bohužel
na pietních místech mnohdy dochází.
Takto neetické chování by nemělo být
nikomu lhostejné. Vždyť na některých
hřbitovech najdeme nápis: „Co jste vy,
byli jsme i my, co jsme my, budete i vy.“
Stojí to za zamyšlení.
Netřeba však končit v pochmurné
náladě. Vždyť zima končí a jaro už o sobě
dává pořádně vědět. Proto Vám, vážení
spoluobčané, přeji veselé a příjemné
prožití velikonočních svátků a povedený
start do nového ročního období.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 4/2012

www.dacice.cz

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

POZVÁNKA
Zastupitelstvo města Dačice
se sejde na svém 11. zasedání
11. 4. 2012 v 18:00 h
v sále MěKS Dačice

Zastupitelstvo města
na svém 10. zasedání konaném
22. 2. 2012 mimo jiné:
yy zvolilo členem rady města, po odstoupení Bc. Pavla Kamíra, Jaroslava Pokorného a členem finančního výboru,
po zemřelém Jaroslavu Coufalovi, Ing.
Františka Adamce
yy schválilo bezúplatný převod pozemku
p. č. 2692, ost. plocha - ost. komunikace o výměře 118 m2 z majetku Pozemkového fondu ČR; pozemek se nachází
v lokalitě Za Školou a je potřebný pro
vybudování infrastruktury pro pláno-

V kostce...
Vážení spoluobčané, příroda se
postupně probouzí v nesmělém
sluníčku. Tato předzvěst jara přináší sílu a radost do duší lidí. Stejně
tak probouzí i různé zahrádkářské a pěstitelské vášně a touhy.
Ty nás nedočkavě tahají za kabát
a my se těšíme na první zasazení
salátu s vidinou bohaté sklizně.
Také naše práce pokračuje. Připravujeme se na realizaci několika projektů důležitých pro život ve městě a místních částech.
Postupně budeme naplňovat naše cíle,
které jsme si schválili v rozpočtu města.
Budeme pokračovat v rekonstrukci ulic
Kapetova a Strojírenská. Po zimní technologické přestávce se bude pokračovat
v plném rozsahu od 3. 4. 2012. Práce opět
přinesou určitá omezení, ale myslím,
že konečný výsledek bude dobrý. Stejně
jako v loňském roce budeme i letos dbát
na to, aby zhotovitel odvedl práci řádně
a v odpovídající kvalitě.
Aktivně pracujeme ve spolupráci se SÚS
Jihočeského kraje na realizaci akce „Rozšíření křižovatky ulic Jemnická a Berky
z Dubé“, kde probíhá příprava na vypsání
veřejné zakázky. Také u druhé akce „Rekonstrukce Červeného vrchu III. etapa“
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vané sídliště rodinných domků
yy neschválilo přijetí obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností

Rada města Dačice
na své 34. schůzi konané 29. 2.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření č. 3/2012
v těchto objemech: příjmy 230,53 tis.
Kč, výdaje 290,53 tis. Kč, schodek rozpočtu 60,00 tis. Kč
yy schválila poskytnutí podpory na uspořádání velikonočního turnaje ve florbalu ve dnech 6. - 8. 4. 2012 formou
věcného daru do částky Kč 2.000,-yy schválila poskytnutí příspěvku B. Pidrmanovi ve výši Kč 2.000,-- na provoz
pojízdné prodejny na rok 2012, kterou
zásobuje 2x týdně Lipolec a Hostkovice
yy schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou TREBILIFT, s. r. o. Třebíč na rekonstrukci výtahu za nabídkovou cenu Kč
590.000,-- bez DPH
již probíhají soutěžní termíny. Snažíme
se postupovat tak, aby se naplánované
akce řádně realizovaly. O konkrétních
termínech realizací staveb budeme včas
a průběžně informovat.
Ještě o jedné věci bych chtěl napsat
v tomto příspěvku, která je ryze praktická. Při opakovaných jednáních se zástupci gymnázia a ZŠ B. Němcové jsme řešili
otázku bezpečnosti dětí na ulicích před
školou. Zejména se jedná o dobu, kdy
rodiče vozí děti ráno do školy a odpoledne domů. Zvláště v ranních hodinách
se situace před školou stává nepřehlednou. Dochází k vystupování dětí z aut
směrem do vozovky, místy chaotickému zastavování a vyjíždění aut apod.
A to vše se děje v době, kdy do školy míří
spousty studentů a žáků. Děti jsou děti
a ne vždy plně ukázněné. O to více je
tato situace náročná na pozornost řidičů
a všech účastníků dopravního provozu.
Chtěl bych tedy Vás, kteří vozíte děti do
školy, požádat o spolupráci při řešení
této situace. Využívejte k vystoupení Vašich dětí boční ulice, případně nedaleká
parkoviště. Je to blízko školy a děti samy
jistě bezpečně dojdou. Já sám jsem ještě
zažil, že jsme do školy chodili pěšky a nijak nám to neublížilo, ale doba se patrně
dost změnila a je důležité přizpůsobit se
novým trendům. Proto se ze strany vedení města připravuje dopravní řešení,

yy schválila zvýšení nájemného v nově obsazených bytech o míru inflace 1,9 % zveřejněnou
Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok; upravené nájemné je platné od 1. 4. 2012

na své 35. schůzi konané 7. 3.
2012 mimo jiné:
yy projednala výsledky hospodaření
v organizacích zřizovaných městem
ve školství za rok 2011 - všechny organizace vykázaly zisk, který byl stanoveným poměrem přidělen do rezervního fondu a fondu odměn
yy souhlasila se členstvím DSO Mikroregion Dačicko v nově vznikající místní
akční skupině a schválila roční příspěvek města Kč 1,-- na 1 obyvatele
yy schválila záměr realizace dopravního
hřiště v areálu ZŠ v ul. B. Němcové
yy schválila prodej nepotřebného majetku, a to osobního automobilu SUZUKI

které by umožnilo zastavovat přímo v ul.
B. Němcové v obou směrech s možností
vystoupení a nastoupení dětí.
Je důležité pamatovat na to, že ulice se
svou šířkou zde byly mnohem dříve než
současné množství aut a hustota provozu. A možnosti řešení jsou tím limitovány.
Každopádně v rámci našich možností vyvineme úsilí ke zlepšení této situace.
Děkuji všem za toleranci a přeji krásné
a sluníčkové jaro.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Místní poplatky ze psů
a komunálního odpadu
Splatnost místního poplatku ze
psů je do 31. 3. 2012 a poplatku
za komunální odpad do 30. 4. 2012.
Poplatky je možné platit v hotovosti nebo platební kartou na pokladně
MěÚ, ale i bezhotovostním převodem
v bance. Kdo by chtěl platit bezhotovostně a nechodit na úřad, tak musí
znát č. ú. a variabilní symbol platby.
Potřebné informace Vám budou poskytnuty správcem poplatku. Stačí na
e-mail poplatky@dacice.cz zaslat dotaz
s uvedením jména a adresy.
Martina Havlíková, DiS.,
finanční odbor
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 25. 2. 2012 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ ul. Bratrská v obřadní síni Městského úřadu Dačice
nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Klára a Marek Burianovi, Milan Dušek, Kristýna Voleinová, Jan Vach, Eliška Bulantová, Filip Pařil a Nikolas Látka.

Troška přijal pozvání
na Pohádkový den do Dačic
V pátek 16. března se konal v jihočeských Netolicích jubilejní
X. Pohádkový den pořádaný Mapcentrem z Č. Budějovic, které je
duchovním otcem Pohádkového království. Jedná se o jedinečný projekt, který nemá v Evropě obdoby a jehož hlavním cílem
je podpořit návštěvnost českých památek, vandrování po českých a moravských zemích a návrat k tradici českých pohádek.
V současné době existuje na 250 pohádkových kanceláří.
V Dačicích jsou tyto pohádkové kanceláře hned dvě – infocentrum a městské muzeum a galerie. I to je důvod, proč se do
Netolic vydaly pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu
a během oficiálního programu pohádkového krále a všechny
hodnostáře pohádkové akademie pozvaly na další ročník Pohádkových dnů do Dačic. Zdeněk Troška převzal dar – téměř
kilo vážící kostku cukru - a pořádání XI. Pohádkového dne v Dačicích v roce 2013 potvrdil.
Pokud byste se chtěli o akcích Pohádkového království dozvědět víc, navštivte před nadcházející turistickou sezonou webové stránky www.pohadkovekralovstvi.cz nebo naše infocentrum. S vandrovní knížkou nebo pasem Pohádkového království
se pak můžete pustit do poznávání nejen českých krajů, ale také
do nejrůznějších sběratelských soutěží.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1
384 401 265, info@dacice.cz
Nabízíme: kopírování, veřejný internet, fax, kroužkovou
vazbu, prodej upomínkových předmětů, keramiky a regionální literatury.
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NOVÉ OBČANSKÉ
PRŮKAZY
Efektivita na městském úřadě
Již druhým rokem pokračuje na městském úřadě projekt „Efektivita, kvalita,
výkonnost a transparentnost služeb a procesů“. V rámci projektu jsme například zavedli elektronické aukce pro zadávání veřejných zakázek, vytvořili tým
zabývající se vnitřními procesy městského úřadu a tým zabývající se potřebami klientů navštěvujících městský úřad.
Po celou dobu projektu probíhá průzkum spokojenosti klientů, ze kterého
například vyplývá, že 95,38 % našich
klientů jsou místní nebo přijíždějí ze
vzdálenosti do 20 km. Pěšky přichází
44,62 % a automobilem přijíždí 38,46 %
klientů. 93,84 % klientů nečeká na vyřízení své záležitosti déle než 10 minut.
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Za kvalitu našich služeb nám klienti vystavili průměrnou známku 1,24. Mezi
srovnávanými 13 úřady jsme se umístili
na 5. příčce. Dalšími oblastmi, které jsou
součástí tohoto projektu se budeme zabývat v následujících číslech zpravodaje.
Ing. Karel Macků,
tajemník

Od 1. 1. 2012 je vydáván nový
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (s čipem nebo bez čipu),
tzv. E-OP. Nejedná se o plošnou
výměnu, dosavadní občanské průkazy platí po dobu v nich uvedenou.
O E-OP je možno požádat kdekoli v ČR
na úřadech obcí s rozšířenou působností
bez ohledu na místo trvalého pobytu.
Fotografie je součástí žádosti a nově se
pořizuje přímo na pracovišti OP.
Při vydání prvního občanského
průkazu není od 1. 1. 2012 stanovena povinnost předkládat osvědčení o státním
občanství ČR. Doklad bude požadován
pouze v případě, kdy vznikne důvodná
pochybnost o státním občanství ČR.
E-OP se strojově čitelnými údaji a s kontaktním čipem se vydává pouze na žádost
občana. Správní poplatek činí 500 Kč. Do
čipu lze zatím nahrát elektronický podpis,
občan si tuto službu zajišťuje sám u akreditovaných poskytovatelů certifikačních
služeb, služba je zpoplatněna.
Do E-OP není možno zapsat děti
a údaje o manželovi/manželce. Nově
patří mezi volitelné údaje rodinný stav,
registrované partnerství a titul.
Vydání občanského průkazu je bezplatné, pokud je vydáván z důvodu změny
zapsaných údajů, bezplatné je i vydání
prvního OP při dovršení 15 let věku
občana nebo z důvodu uplynutí platnosti
dosavadního občanského průkazu.
Správní poplatek se vybírá pouze
za vydání z důvodu ztráty, odcizení,
poškození nebo zničení dosavadního OP
ve výši 100 Kč. Občanský průkaz lze vydat také občanu mladšímu 15 let, slouží
jako cestovní doklad po zemích EU a jeho
pořízení je zpoplatněno částkou 50 Kč.
Občan je povinen převzít E-OP osobně
na místě, které si zvolí při podání žádosti.
Za občana mladšího 15 let přebírá doklad
zákonný zástupce. Při převzetí dokladu
občan zadává bezpečnostní ochranný
kód (BOK). Jedná se o kombinaci 4 - 10
čísel. BOK občan využije v budoucnu při
komunikaci se státní správou.
UPOZORNĚNÍ: Zápisy dětí v cestovních pasech rodičů se neprovádějí
od 30. 6. 2011, stávající zápis dětí
mladších 10 let v cestovním pase rodiče
platí pouze do 26. 6. 2012. Po tomto
datu musí mít dítě svůj vlastní cestovní
pas nebo je možné použít občanský
průkaz pro cestování do zemí EU.
Eva Chňoupková,
vedoucí správního oddělení
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Umíme dopočítávat do jedné?
Zprávy ze senátu

Nevím, jestli si na to někdo ze čtenářů tohoto článku ještě vzpomene. V roce
1995 napsal současný prezident Václav Klaus knihu s názvem „Dopočítávání
do jedné“. Ne, nechci psát o této knize, ani o Václavu Klausovi. Celý tento úvod
píši kvůli tomu, že sousloví „dopočítávání do jedné“ se mi v poslední době již
několikrát vybavilo při různých situacích, se kterými jsem se setkal a které se
v různých úrovních týkají našeho života a naší budoucnosti.
V senátním výboru pro územní rozvoj nyní projednáváme představu Evropské komise o Energetickém plánu Evropské unie (EU) do roku 2050.
Materiál, který má asi 20 stránek, je
velmi ambiciózní a předpokládá například, že do roku 2050 se emise skleníkových plynů v EU sníží oproti roku 1990
o 80 až 95 procent nebo že v roce 2050
budou obnovitelné zdroje energie zabezpečovat 55 procent spotřeby energie
v EU. Dnes je to asi 10 procent. Proč o tom
píši.
Kromě těchto velkých a na první pohled jistě chvályhodných a ambiciózních cílů se v materiálu nic nedočteme
o tom, co snaha a realizace těchto cílu
v EU způsobí jinde ve světě – například v Číně, v Indii, v USA …, kde jsou
a zřejmě ještě i dlouho budou emisní limity mnohem méně přísné než
v EU. Nedočteme se nic o tom, zda náhodou tato snaha EU maximálně šetřit životní prostředí a primární zdroje energie nezpůsobí přesun části evropského kapitálu
například do Číny nebo Indie a následně v těchto zemích díky těmto novým
investicím nárůst emisí skleníkových plynů a spotřebu primárních zdrojů energie,
který bude několikanásobně větší než to,
co se ve stejné době v EU ušetří. Zkrátka
si nejsem jistý, zda umíme nebo zda
vůbec chceme dopočítávat do jedné.
Žijeme společně v jednom světě, pokud
chceme více pečovat o naši planetu, musí
se na tom podílet všichni. Jinak paradoxně se může stát, že nedosáhneme ničeho
jiného než snížení evropské konkurenceschopnosti doprovázené navíc například
celosvětovým navýšením emisí skleníkových plynů.
Druhý příklad nedopočítávání do jedné je ze současného života naší veřejné
správy. Možná již někteří z Vás zaslechli,
že Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci
novelizace stavebního zákona připravuje
omezení činnosti a možná do budoucna
i rušení některých stavebních úřadů na
menších městech a obcích. Hlavním argumentem plánovaných změn je omezená zastupitelnost, údajná vyšší chybovost
a samozřejmě i ekonomické hledisko.
Kdo z nás zná situaci na menších městech

a obcích, tak ví, že možnost samospráv
nebo přímo občana se o svých stavebních a rozvojových záměrech a plánech
poradit i s úředníky místně příslušného
stavebního úřadu, kteří znají prostředí
a historické vazby, je k nezaplacení. Ušetří
se spoustu papírů, cest a často i zbytečných debat a sporů. Toto vše se samozřejmě neobjevuje v účetních a jiných
kalkulacích Ministerstva pro místní rozvoj a z nich vycházejících záměrů na nové
uspořádání stavebních úřadů. Dle mého
názoru opět nedopočítáváme do jedné.
Omezením činnosti malých stavebních
úřadů stát možná ušetří a zároveň se
i zbaví některých problémů, které mu
vznikají v souvislosti s jejich existencí, ale
samosprávy i samotný občan mnohem
více prodělají. Jeden trochu ušetří, druhý
dvakrát tolik ztratí.
Další, o čem bych mohl ve stejném duchu začít psát, jsou změny na úřadech
práce, ale to zase někdy příště.
Stručně řečeno dopočítávat do jedné
znamená myslet a počítat v souvislostech, myslet nejen na sebe a uvědomit
si, že každá koruna, kterou nepromyšleně
ušetříme, se nám může vrátit ve dvojnásobném výdaji někde úplně jinde.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

ČSÚ provádí výběrová
šetření v domácnostech
Šetření Českého statistického úřadu „Životní podmínky 2012“ probíhá
na území celé ČR v době od 25. 2. do
13. 5. 2012 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů, kteří v tomto období osloví celkem 10.712 domácností.
Smyslem zjišťování je mj. získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální
a ekonomické situaci v celkem 30 evropských zemích. Upozorňujeme občany, že s tazateli Českého statistického
úřadu se mohou případně setkat také
v našem městě.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí OKC

Výsledky webové ankety
Na otázku „Jaký je Váš názor na novou
grafickou podobu městského zpravodaje“ reagovalo v anketě na webových
stránkách města celkem 214 uživatelů.
48,1 % hlasujících odpovědělo - líbí se
mi, je modernější, 17,3 % zvolilo odpověď nic moc, ale zvyknu si, 9,3 % hlasujících podle výsledků změnu grafické podoby bulletinu vůbec nezaznamenalo
a 11,7 % zúčastněných odpovědělo, že
zpravodaj nečtou. Děkujeme všem, kteří vyjádřili svůj názor na nový zpravodaj
v anketě nebo nám své připomínky sdělili přímo na adresu redakce.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

MOBILNÍ SVOZ
ODPADŮ
5. května 2012
MÍSTO
Bílkov
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Prostřední Vydří
Červený Vrch
Na Nivách
Toužín
Bratrská
Berky z Dubé
Vápovská
Borek

ČAS
8:00 - 8:40
8:45 - 9:00
9:05 - 9:30
10:10 - 10:40
11:10 - 11:40
11:45 - 12:00
12:05 - 12:20
12:25 - 12:45
12:50 - 13:20
13:25 - 14:00
14:05 - 14:25

MÍSTO
Dolní Němčice
Lipolec
Hostkovice
Havlíčkovo nám.
Dlouhá
Na Vyhlídce
Mládežnická
Antonínská
Jemnická
Hradišťko
Chlumec

ČAS
8:00 - 9:00
9:10 - 9:40
9:50 - 10:10
10:20 - 10:50
10:55 - 11:20
11:25 - 11:40
11:45 - 12:10
12:15 - 12:35
12:40 - 13:10
13:20 - 13:50
14:00 - 14:30

Firma .A.S.A. Dačice s. r. o. provede
5. května 2012 mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného odpadu a bioodpadů. Sběrné vozy budou přistaveny
na místa obvyklá (zpravidla se jedná
o bývalá stanoviště velkoobjemových
kontejnerů). Při předávání odpadů se
řiďte pokyny pracovníků svozové firmy.
Děkujeme za pochopení.
RNDr. Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí
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Popelnice, Dačice, odpadky
pryč z ulice

PŘEDNÁŠKY
MĚSTSKÉ POLICIE

Takhle nějak by asi znělo dětské rozpočítadlo, kdybych vypravoval dětem,
co řeší náš úřad za problém. Problém se týká likvidace odpadu. Někteří z Vás
se s tím setkávají pravidelně. Pořídíte si popelnici, platíte za odvoz odpadu
a jednoho dne… je v ní cizí odpad.

V lednu a únoru uskutečnili strážníci městské policie besedy na prvním stupni ZŠ Boženy Němcové
a ZŠ Komenského, dále na Gymnáziu
Dačice, SOUzas Dačice, SŠTO Dačice
a v Domě s pečovatelskou službou
v Dačicích.

Dělají to většinou lidé,
kteří přišli o přístřeší
a musí být proto trvalým pobytem hlášeni
u nás na dačické radnici. A tady ten problém
začíná. Obrací se na nás
občané a stěžují si, že
jim lidé bez přístřeší plní popelnice. Pokud jsou přistiženi, argumentují tím, že
nemají byt a nemohou tudíž mít ani popelnici a město jim ji nezajistilo.
Pravda je ovšem jiná. Protože tito lidé
(ne všichni, jsou i chválabohu výjimky)
často za odpad neplatí, určila jim dačická
radnice k likvidaci odpadu sběrný dvůr.
Sběrný dvůr pro odpadky provozuje firma .A.S.A. a najdete ho na adrese U Stadionu 50/V. Má otevřeno v pondělí až pátek po celý den.

Až Vám tedy příště bude někdo cizí
plnit popelnici, nebojte se ho poslat rovnou do sběrného dvora, nejste povinni si
toto jednání nechat líbit. Odvoz odpadu
a platba za popelnice není úplně zanedbatelná částka a máte nárok tuto službu
užívat bez parazitování jiných. Na druhé
straně i Dačice se zachovaly velmi ohleduplně a službu sběrného dvora mohou
lidé bez střechy nad hlavou užívat bez
toho, aby si museli pořizovat popelnici.
Nevím, zda podobný problém řešíte
aktuálně. Každopádně toto může být
návod, jak se s takovým zlořádem vypořádat. Napište mi i Vaši zkušenost, případně jak jste se dokázali vypořádat
s podobným jednáním.
Ing. Jan Bartošek
Kontakt: mistostarosta@dacice.cz

Činnost odboru vnitřních věcí
a Komise k projednávání přestupků
Na úseku přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, projednala
v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 Komise k projednávání přestupků a Odbor vnitřních věcí Městského úřadu Dačice celkem 260 přestupků.
Z 260 přestupků jich bylo 121 odloženo
a 3 přestupky byly postoupeny jiným
věcně příslušným správním orgánům
k projednání a rozhodnutí. 58 přestupků
bylo převedeno ke zpracování do dalšího
kalendářního roku. 78 přestupků bylo
pravomocně projednáno a rozhodnuto.
Komise k projednávání přestupků
města Dačice pravomocně projednala
celkem 75 přestupků, z toho:
yy 1 přestupek proti pořádku v územní
samosprávě,
yy 5 přestupků proti veřejnému pořádku
(zejm. rušení nočního klidu, neuposlechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci, vzbuzení veřejného
pohoršení),
yy 26 přestupků proti občanskému
soužití (zejm. vyhrožování újmou
na zdraví, drobné ublížení na zdraví,
nedbalostní ublížení na zdraví, jiné
hrubé jednání) a
yy 43 přestupků proti majetku (zejm.
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krádeže, podvody, poškozování či zničení věcí z cizího majetku).
Odbor vnitřních věcí pravomocně projednal celkem 3 přestupky, z toho:
yy 1 přestupek na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi
(podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let) a
yy 2 přestupky podle zákona o střelných
zbraních a střelivu č. 119/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (nezabezpečení zbraní a střeliva v souladu se
zákonem).
Na pokutách vybrala komise a odbor vnitřních věcí v roce 2011 celkem
131.000 Kč.
V roce 2011 evidoval odbor vnitřních
věcí celkem 9 stížností. Odboru vnitřních
věcí náleželo k prošetření 5 stížností.
Bohumír Böhm, DiS.,
předseda Komise k projednávání
přestupků města Dačice

Tématem přednášek na základních
školách byla „Bezpečná cesta do školy
a domů“. Účelem přednášky bylo
seznámit žáky s bezpečností při pohybu na pozemní komunikaci, základními pravidly chování chodců - chodníky, přechody pro chodce. Dále byla
předvedena praktická ukázka - nevěř
cizím lidem. Strážníci také žáky informovali o náplni své práce.
V některých třídách byla pro zpestření
přednášky využita interaktivní tabule.
Děti se do přednášky aktivně zapojily
nejen svými dotazy, ale i jako dobrovolníci do scénky „Nevěř cizím lidem“. My je
musíme pochválit za pozornost a jejich
vzorné chování. Na závěr byly všem rozdány drobné dárky, které věnoval BESIP.
V lednu se strážník Novák společně
s příslušníkem Policie ČR zúčastnil přednášky na Gymnáziu Dačice a na SŠTO
Dačice. Přednášku vedl prap. Nikrmayer
a byla zaměřena na otázky přestupkového
a trestního řízení a trestní odpovědnosti
mladistvých. Strážník Novák přiblížil
studentům náplň práce městské policie
a také je seznámil s některými obecně
závaznými vyhláškami města Dačic.
Strážníci Trojan a Týral byli požádáni,
aby připravili přednášky pro studenty
SOUzas Dačice a SŠTO Dačice. Na těchto
přednáškách seznámili studenty s náplní
práce MP Dačice, se zákonem na Ochranu
před škodami způsobenými tabákovými
výrobky, alkoholem a jinými návykovými
látkami, obecně závaznými vyhláškami
města a s přestupkovým řízením. Na
závěr proběhla diskuze, kde studenti
mohli vznášet dotazy.
Ke konci ledna strážníci Žaloudková
a Novák již podruhé zavítali do Domu
s pečovatelskou službou. Zde proběhla
přednáška na téma (NE)bezpečný věk,
která navazovala na přednášku z listopadu 2011 (NE)známý za dveřmi.
Vedle přednášky proběhlo i tématické
promítání DVD pomocí dataprojektoru.
O přednášku byl velký zájem, byla plná
společenská místnost.
Stanislav Zelenka
vrchní strážník MP Dačice
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NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÉHO BYTU

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÉHO BYTU

V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 4,
ul. U Nemocnice č. p. 87, Dačice II.

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. 1,
ul. Nivy č. p. 164, Dačice IV.
Jedná se o byt č. 1, o velikosti 2+0,
který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 11. 4. 2012
v době od 15:00 do 15:30 h.

Jedná se o byt č. 4, o velikosti 3+1,
který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 4. 4. 2012
v době od 15:00 do 15:30 h.

Místnost

m2

Pokoj 1
Pokoj 2
Pokoj 3
Kuchyň
Hala
Koupelna
WC

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

Místnost
Spíž
Komora
Zimní zahrada
Balkón
Chodba
Sklep
Celkem

m2
4,89
2,53
3,60
4,87
1,50
23,61
129,94

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013
s tím ze zájemců, který předloží nejvyšší nabídku měsíční
částky nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu a současně
vysloví souhlas se zaplacením kauce ve výši 1 měsíčního
nájmu. Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální
nájemné 45 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude připočtena částka 347,27 Kč za zařizovací
předměty.
Mimo nájem se v bytě hradí zálohy na služby jako
např. vodné a stočné, STA, kontrola komínů, elektřina
a plyn v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí
zájemců při stejné nabídce bude použito losování. V případě,
že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo nesloží
kauci ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem nájemní
smlouvy a neuzavře tuto smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena
s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 5. 2012
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 4,
Dačice 87/II“ žádost s nejvyšší nabídkou měsíční částky
nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu a nebude mít
žádné neuhrazené splatné závazky vůči městu Dačice.
Konečný termín pro podání žádosti:
13. 4. 2012 do 13:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu MěÚ v Dačicích, Krajířova 27, 380 13 Dačice I)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 16. 4. 2012 v 15:00 h na Městský úřad Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Místnost
Pokoj
Pracov. kuchyně
Předsíň

m2
21,68
6,82
4,85

Místnost
Koupelna s WC
Komora
Celkem

m2
4,81
2,40
40,56

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5. 2012 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. 5. 2012
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU
č. 1, Dačice 164/IV“ žádost o byt a vylosuje si první místo
na uzavření nájemní smlouvy a nebude mít žádné neuhrazené splatné závazky vůči městu Dačice.
Konečný termín pro podání žádosti:
13. 4. 2012 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu MěÚ v Dačicích, Krajířova 27, 380 13 Dačice I)
Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu,
které proběhne 16. 4. 2012 v 15:30 h na MěÚ Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
V případě, že se zájemce nebude moci dostavit na losování,
může se nechat zastupovat jinou osobou, která bude mít
písemnou plnou moc (nemusí být ověřena na matrice MěÚ).
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Statistiky za roky 2007 - 2011

Proč nám město tají
náklady na koupaliště?
V posledním čísle Dačického zpravodaje 3/2012 Ing. Bartošek napsal, že se
s námi podělí o text, který si nedávno
přečetl a moc se mu líbil. Já z něj pouze
vyberu jedno: „….než začneš kritizovat,
čekej…“. S textem se dá souhlasit, ale
ne již s čekáním, prakticky každoročním
a letos opět již s půlročním. Mám tím na
mysli právě náklady na provoz koupaliště
v Dačicích.
Jako každý rok, tak i loni, ihned po
ukončení sezóny, byla tehdy ještě v bulletinu Město Dačice informuje č. 9/2011
opět vynikající statistika o koupališti,
která se týkala počtu návštěvníků,
průměrného počtu návštěvníků na den,
počtu otevřených dnů, a to vše za roky
2007 až 2011. Ale jako každý rok byla tato
statistika bez vyúčtování sezóny, avšak
s příslibem ředitele TS Holce, že tato
bude zveřejněna v příštím čísle bulletinu.
Na toto zveřejnění však čekáme až do
dnešních dnů. A proto se musím kriticky vyjádřit k městskému úřadu, že tento
příslib ředitele nejenom nevyžadoval
a nezveřejnil, ale že i v uplynulých letech
nebyly zveřejněny celkové náklady
a tím i celkový výsledek hospodaření
koupaliště. Ve všech letech totiž chybí
v nákladech 200.000 Kč/rok za pronájem
koupaliště, tedy každý rok byla ztráta
o 200.000 Kč větší, něž bylo uváděno.
V této souvislosti však musím podotknout, že osobně nemám nic proti
koupališti, je to jistě potřebné zařízení,
ale velké výhrady mám k tomu, jak se
obhajuje nerentabilní provoz. To by se
mělo vrátit již k samému ekonomickému zdůvodnění jeho prosperity od
tehdejšího místostarosty Pavla Habra
a posoudit, kolik chyb v něm bylo, když
ani za jeden rok nebylo hospodaření
plusové, pouze ztrátové. V této souvislosti mi vyvstává na mysli i obhajování
nutnosti aquaparku či koupaliště od
pana Kamíra, který je přirovnal k televizi šedesátých let a stereofonnímu
barevnému přístroji dnešních dnů, kdy
aquapark je synonymem pro koupaliště
současné doby. To jistě, ale musí být
rentabilní, ne ztrátové. A v loňském roce
k tomu ještě přibyla skutečnost, alespoň
podle vyjádření ředitele Holce v létě
v Jindřichohradeckých listech, že většina
návštěvníků byla mimo dačických, na
které tedy při ztrátě přispíváme všichni.
Věřím tedy, že po více jak půlročním
čekání se konečně dočkáme finančního
vyúčtování koupaliště za rok 2011.
Ing. Antonín Vrbka
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Koupaliště Dačice
Na základě upozornění Ing. Vrbky se omlouváme čtenářům za to, že jsme
v minulém roce nezveřejnili výsledky hospodaření městského koupaliště za
rok 2011. Abychom tento nedostatek napravili, zveřejňujeme kompletní údaje
za roky 2007 - 2011.

Počet návštěvníků
Měsíc

2007

Květen

-

Červen

4 391

3 516

Červenec

12 068

Srpen

10 158

Září

2009

2010

2011

-

-

-

462

2 752

1 483

7 360

11 686

13 253

5 564

7 201

12 042

4 332

9 362

288

173

18 640

24 363

275

-

Celkem

2008

26 617

-

607

20 337

17 106

Průměrný počet návštěvníků na den
Měsíc

2007

2008

2009

2010

2011

Květen

-

275

-

-

-

Červen

399

219

116

305

124

Červenec

603

409

487

530

514

Srpen

484

343

482

270

425

-

48

58

-

152

512

301

435

407

349

Měsíc

2007

2008

2009

2010

2011

Květen

-

1

-

-

-

Červen

11

16

4

9

12

Červenec

20

18

24

25

11

Srpen

21

21

25

16

22

-

6

3

-

4

52

62

56

50

49

Září
Celkem

Otevřeno dnů

Září
Celkem

Výsledek hospodaření
Rok

ø počet
Počet
Hospodářský
Otevřeno
Výnosy Náklady
návštěvníků návštěvvýsledek
dnů
v tis. Kč v tis. Kč
na 1 den
níků
v tis. Kč

2007

52

512

26 617

971

1 286

- 115

2008

62

301

18 640

1 039

1 295

- 57

2009

56

435

24 363

1 251

1 500

- 49

2010

50

407

20 337

1 098

1 459

- 161

2011

49

349

17 106

893

1 306

- 213

V hospodářském výsledku není započítáno nájemné ve výši 200 tis. Kč, které platí
Technické služby Dačice každý rok Městu Dačice.
Mojmír Holec,
Technické služby Dačice

www.dacice.cz

Městská policie informuje
Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti v ulici Hradecká za období od 11. 2. do 10. 3. 2012.

Celkový počet
vozidel

Překročení rychlosti
< 50

< 60 < 70 < 80 < 90 < 100

Ve směru

111 153 20 451 1 003

51

7

2

2

V protisměru

118 897 32 067 1 886 353

255

141

50

V obou směrech 230 050 52 518 2 889 404

262

143

52

Podíl (%)

0,11 0,06 0,02

100,00 22,80

1,26

0,18

Informace z ukazatelů rychlosti v místních částech jsou ze stejného období a jsou uvedeny z obou směrů dohromady.
Ukazatel Borek - celkem projelo 68 891 vozidel, tj. Ø 2 376 za
den. 66,8 % vozidel jelo více než 50 km/h, 14,6 % vozidel překročilo
rychlost 70 km/h a 143 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 90 571 vozidel, tj. Ø 3 235 za
den. 54,8 % vozidel jelo více než 50 km/h, 2 % vozidel překročila
rychlost 70 km/h a 7 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Velký Pěčín - celkem projelo 130 206 vozidel,
tj. Ø 4 490 za den. 86,2 % vozidel jelo více než 50 km/h, 37,9 %
vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 1 893 vozidel jelo rychleji
než 100 km/h.

Co řešila městská policie v únoru 2012
yy 82x řešen přestupek
yy 16x doručení písemností do vlastních rukou
yy 2x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
yy 1x v nočních hodinách kontrola nalévání alkoholických nápojů mladistvím
yy 1x oznámení na spícího muže ve společných prostorách
domu - muž hlídkou vykázán
yy 2x spolupráce s odborem sociálních věcí - 1x kontrola osob
bez domova, nabídka dek a oblečení, 1x kontrola muže, odvoz do nemocnice
yy 1x spolupráce s úřadem práce - účast hlídky při jednání s problémovým klientem
yy 1x přivolána hlídka k opilé ženě do nemocnice - provedena
dechová zkouška, zajištěn odvoz domů
yy 1x přivolána hlídka k opilému muži v ul. Bratrská - po domluvě muž odešel na vlak
yy 1x součinnost s exekučním úřadem Hodonín - zjištěny a poskytnuty požadované informace
yy 1x přivolána hlídka k ležícímu muži ve struze u silnice směr
J. Hradec - po příjezdu zjištěn známý muž, zajištěn odvoz
domů
yy 2x označené vraky byly odstraněny z pozemní komunikace
yy 1x zjištěna závada na dopravním značení - nahlášeno na TS
yy 2x odchycen pes - 2x vrácen majiteli
yy 5x řízení dopravy - 1x havárie vody v ul. Krajířova, 1x při úklidu rozbitého skla na silnici v ul. Komenského, 2x zapadlý kamion při sněhové kalamitě v ul. Jemnická a u Podcestného
mlýna, 1x masopust na Palackého náměstí
yy 1x spolupráce s PČR - nahlášeno podezření na trestný čin,
sprejerství
yy 2x nález - 1x platební karta, vrácena majiteli, 1x klíče, předány
na MěÚ
yy 9x přednášky - 1x ZŠ B. Němcové, 5x ZŠ Komenského, 2x
SOUzas Dačice, 1x SŠTO Dačice
yy 3x oznámení dopravního přestupku - 1x překročení povo-

lené rychlosti, 2x parkování
yy 1x měření rychlosti - 23. 2. Velký Pěčín a Berky z Bubé
yy 1x zabezpečování veřejného pořádku při konání Masopustu
na Palackého náměstí
yy 24. - 26. února - při vyhlášení 2. a 3. SPA kontrola toků
v Dačicích, Velkém Pěčíně, Bílkově a Toužíně
yy 15x kontrola místních částí
Více informací o činnosti na internetových stránkách města
v odkazu městská policie.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení volného místa
pracovník odboru správy majetku
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka - pracovnice odboru správy majetku, zájemci se mohou přihlásit do 13. 4. 2012 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SŠ/VŠ stavebního směru
praxe v oboru minimálně 5 let
schopnost jednání s lidmi
organizační schopnosti
bezúhonnost v dosavadním životě
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC

Výhoda:
yy
yy

autorizace v oboru dopravní nebo pozemní stavby
znalost v oblasti oceňování staveb

yy

orientace ve stavebním právu

Doklady:
yy

yy
yy
yy

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

Druh práce: správa majetku města, zabezpečování
investiční výstavby, majetkoprávní vypořádání
Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Místo výkonu práce: Město Dačice
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
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Nemocnice Dačice, a. s. informuje
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám sdělili, co se v uplynulém roce v areálu Nemocnice Dačice, a. s. událo a změnilo.
Na počátku roku 2011 byla provedena
digitalizace rentgenového pracoviště,
kdy snímky jsou zpracovány v digitální
podobě, což znamená, že lékař si prohlíží
rentgenové snímky přímo na svém počítači. Snímky mohou být zasílány elektronicky na naše další lékařská pracoviště
či na pracoviště jiných zdravotnických
zařízení. Tuto možnost plně využívají lékaři ortopedické ambulance Nemocnice
J. Hradec, a. s., umístěné v našem areálu. Pokud pacient požaduje snímek pro
svou potřebu, jsme schopni mu na nový
nosič za malý poplatek snímky uložit a on
si CD odnáší domů. Zdánlivě jednoduchá
věc přenosu dat je velikou pomocí zdravotníkům a i pacientům, kdy se nemusí
posílat snímky poštou do jiných nemocnic a nehrozí poškození či ztráta rentgenových snímků.
V průběhu roku jsme provedli řadu
oprav technického charakteru jako např.
opravu chladícího boxu pro biologický
odpad (pro dočasné uskladnění použitých plenkových kalhotek), opravu příjezdové cesty kolem chirurgických sálů
a směrem od silnice V Kaštanech. Dále
jsme opravili střechu na jedné budově
polikliniky, kam zatékalo a budova nebyla tepelně izolována. Po opakovaných haváriích rozvodu vody a odpadního potrubí v hlavní budově jsme museli přistoupit
k opravám 60 letých rozvodů a zajistit jejich výměnu v polovině obou pater LDN
a na oddělení sociálních lůžek.
V loňském roce byla dokončena i oprava a výměna oken v hlavní budově, kdy
došlo ke zvýšení vnitřního komfortu prostor takto opravených. Prostory, které
byly změnami dotčeny, byly nově vymalovány a jejich vzhled se velice vylepšil.
Vybudovali jsme v přízemí hlavní budovy interní stacionář o 6 lůžkách, o který
nám však Všeobecná zdravotní pojišťovna odmítla rozšířit smlouvu. Vzhledem
k ekonomické situaci ve zdravotnictví
jsme schopni toto pochopit, ale doufáme, že se situace bude v budoucnu lepšit
a opět požádáme o rozšíření smlouvy.
V současnosti zde probíhá poskytování
infuzní terapie pacientům indikovaných
našimi lékaři či praktickými lékaři pro
dospělé z terénu, a to v průběhu ordinační doby interní ambulance. Jsou poskytovány jen výkony, které máme již
nyní nasmlouvány a pacienti nemusí být
po dobu podávání infuzní terapie hospitalizováni ve vzdálených lůžkových
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zdravotnických zařízeních. Jako součást
tohoto pracoviště vznikla koupelna s WC
pro ženy a další pro muže, z nichž jedna
je bezbariérová. Kolaudace prostor proběhla v letošním roce, stejně tak i nově
zrekonstruovaného sociálního zázemí ve
vestibulu hlavní budovy.
V loňském roce jsme zjistili, že v celém
areálu nemocnice není žádné bezbariérové WC pro vozíčkáře, a proto jsme se
rozhodli tento stav napravit. Ve vestibulu
hlavní budovy byly kabinky dosavadních
WC zrekonstruovány tak, aby byly vytvořeny WC pro muže, WC pro ženy a WC
pro vozíčkáře. Povedlo se nám do stávajícího prostoru vše umístit s novou sanitární technikou, automatickým svícením
v kabinkách po vstupu a klimatizací. Celý
vestibul jsme vyčistili od nefunkčních
instalací a byl vymalován. Vznikl tak zateplený příjemný prostor pro naše pacienty, pacienty chirurgické privátní ambulance a návštěvníky celého areálu.
Všechny tyto a další opravy v areálu
nemocnice představují položku bezmála
4 mil. Kč. Provozy zajišťované Nemocnicí
Dačice, a. s. nevytvoří finanční prostředky, z nichž by bylo možno tyto opravy
financovat, a tak jsme plně závislí na provozních dotacích od Jihočeského kraje
a snažíme se co nejlépe starat o majetek
Nemocnici Dačice, a. s. svěřený.
V loňském roce jsme oslavili 60. výročí
otevření nemocnice v Dačicích společně
s našimi stávajícími i bývalými zaměstnanci předchozích provozovatelů nemocnice. Sešlo se bezmála 80 pracovníků, prohlédli si nemocnici a celý areál,
zavzpomínali na dobu již minulou a potěšilo je, že máme zájem o každoroční pořádání zaměstnaneckého setkávání.
Letošní rok 2012 jsme zahájili razantně,
a to kácením části stromů v parkové části
areálu. V loňském roce jsme konzultovali
s pracovníkem Odboru životního prostředí Městského úřadu Dačice potřebu
prosvětlení parku a vykácení starých
a nemocných stromů. Proběhla dvě kola
výběru a následné označení stromů určených k pokácení. Poté jsme vybrali technicky a odborně kvalifikovanou firmu
z Dačic, aby provedla kompletní vykácení
a odklizení jak dřeva, tak i další drobné
dřevní hmoty s následným vysázením
nových dřevin, které nám OŽP MěÚ Dačice určil do areálu nemocnice. Záměrem
této akce bylo prosvětlit celý park, ukončit prorůstání kořenů do topného kanálu

a ostatních povrchových vedení, odstranit nemocné stromy, které při větším
větru představovaly nebezpečí vývratu
a poškozovaly střechy přilehlých budov.
Se zlepšujícím se počasím budeme provádět vyčištění okapů a střech od náletů
jehličí a listí.
Jen krátce jsme zrekapitulovali loňský
rok pro Vaši informaci o dění v nemocnici
mimo poskytování zdravotní péče našimi
pracovišti. Doufáme, že změny zaznamenáváte i při svých návštěvách v areálu nemocnice a jsou pro Vás přínosem.
Poskytování zdravotní péče na našich
pracovištích probíhalo po celý rok standardně, od září 2011 jsme rozšířili ordinační dobu na alergologické ambulanci,
rozšířilo se personální zajištění na fyzioterapii – ambulanci a zavedli jsme infuzní
terapii na interní ambulanci. Vzhledem
k ekonomické situaci zdravotních pojišťoven však hlavní smluvní partner odmítl tyto změny v úhradách zohlednit. Již
nějakou dobu hledáme kvalifikovaného
lékaře na lůžkové oddělení LDN, ale zatím bezvýsledně. Snad letošní rok bude
v tomto smyslu úspěšný.
Každý z našich zaměstnanců má svůj
podíl na celkovém obrazu Nemocnice
Dačice, a. s. a pomáhá s vývojem našeho zařízení. Bez odpovědného přístupu
a spolupráce zaměstnanců bychom takový rozvoj nezvládli, a proto hlavně jim patří naše poděkování. Za vedení Nemocnice Dačice, a. s.
MUDr. Miroslava Člupková,
předseda představenstva

Ekologizace autoprovozu
na městském úřadu
V závěru loňského roku jsme nechali
upravit dvě služební vozidla městského úřadu na pohon LPG. Mnoho řidičů
tento výraz zná a pro ostatní si dovolím
malé vysvětlení. Pod zkratkou LPG se
skrývá starý známý tlakem zkapalněný
propanbutan. Kromě toho, že využitím
tohoto pohonu šetříme životní prostředí, je další výhodou i zhruba třetinová úspora nákladů oproti provozu na
benzín. Pokud přestavěné automobily
najedou cca stejný počet kilometrů
jako v minulém roce, měla by se úspora
pohybovat v řádech tisíců. To znamená,
že poté, co se vrátí vstupní investice,
dosáhne úspora za životnost automobilů několika desítek tisíc Kč. Z tohoto
důvodu uvažujeme o tom, že po ověření úspor budeme v přestavbách pokračovat.
Ing. Karel Macků, tajemník

www.dacice.cz

Školy tvořily logo
Zdravého města
Dačice
Město Dačice vyhlásilo začátkem
února soutěž pro dačické školy
o nejlepší návrh loga Zdravého
města Dačice. Předmětem soutěže
bylo vytvoření grafického symbolu,
který bude doplněn o název „Zdravé
město Dačice“.
V prvním kole odevzdali soutěžící
prostřednictvím své školy celkem 143
návrhů log v barevném provedení na
formátu A4. V rámci soutěže byly osloveny všechny školy v Dačicích, tedy ZŠ
Dačice Komenského (97 odevzdaných
návrhů), ZŠ Boženy Němcové (25 návrhů),
SŠTO Dačice (9 návrhů), ZUŠ Dačice
(8 návrhů), SOUzas Dačice (3 návrhy),
Gymnázium Dačice (1 návrh) a ZŠ Neulingerova. Podmínkou soutěže bylo ke
každému návrhu připojit krátkou informaci o tom, co chtěli autoři svou prací
vyjádřit, jaká je symbolika návrhu ve vztahu ke Zdravému městu Dačice. Logo
bude užíváno na propagačních materiálech, písemnostech, dokumentech
a webových prezentacích.
Všechny návrhy splňující podmínky
a odevzdané do 9. března posoudila
devítičlenná komise Zdravého města
Dačice. Ta vybrala ve středu 14. března pět
nejlepších návrhů, které představujeme
veřejnosti v Dačickém zpravodaji a na webových stránkách města Dačice, kde byl
nově vytvořen odkaz na Zdravé město
a místní Agendu 21 na www.dacice.cz/
zdrave-mesto-a-ma21/.
Sami občané rozhodnou o vítězném návrhu hlasováním. Hlasovací
schránky jsou k dispozici v termínu
od 2. do 15. dubna 2012 na Infocentru Dačice, Starém zámku, Lékárně
Na Náměstí, Úřadu práce v Antonínské ulici, v Městské knihovně
v Dačicích, vrátnici firmy Centropen
a firmě TRW-DAS Dačice.
První tři návrhy budou oceněny diplomem a voucherem v hodnotě 500 Kč
na Koupaliště Dačice. Autor vítězného
návrhu získá navíc věcný dar.
ZAPOJTE SE I VY A POMOZTE NÁM
VYBRAT VÍTĚZNÝ NÁVRH LOGA ZDRAVÉHO MĚSTA DAČICE!
Ing. Marcela Chvátalová,
odbor kultury a cestovního ruchu
Kontakt: zdravemesto@dacice.cz
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Hlasování probíhá od pondělí 2. 4. do neděle 15. 4. 2012.

Anketní lístek je k dispozici v dubnovém čísle Dačického zpravodaje a u hlasovacích schránek,
které jsou umístěné na Infocentru Dačice, Starém zámku, Lékárně Na Náměstí, Městské
knihovně v Dačicích, Úřadu práce Dačice, vrátnici firmy Centropen a ve firmě TRW-DAS Dačice.

HLASOVACÍ LÍSTEK

Zapojte se a rozhodněte o vítězném
návrhu loga Zdravého města Dačice
Zaškrtněte křížkem číslo návrhu, který se Vám líbí nejvíce.
Hlasujte, prosím, každý jen jednou.
Za vyplnění Vám velice děkujeme!

p
p
p
p
p

Návrh č. 1
Návrh č. 2
Návrh č. 3
Návrh č. 4
Návrh č. 5
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Co přináší městu užitek?
Všechny aktivity města se určitě nedají posuzovat jen penězi. Je správné,
když radnice podporuje činnost kulturních, sportovních či zájmových uskupení ve městě. Velké uznání a poděkování patří všem, kdo se o tuto činnost
starají a pomáhají ji zajišťovat většinou zdarma a na úkor svého volného času.
Aby mohlo město tyto nevýdělečné činnosti finančně podporovat, musí na ně
získat dostatek zdrojů.
Důležitým úkolem zástupců občanů
zvolených do samosprávy města je hospodařit co nejefektivněji s příjmy, které
město má. Každé rozhodnutí by mělo
být dobře zváženo z hlediska finančních
nároků jak investičních tak budoucích
provozních nákladů a na druhé straně
z hlediska ekonomického přínosu pro
obyvatele.
Dovoluji si (trochu netradičně) popsat
a porovnat finanční efekt, který přináší
městu jako celku dva obory. Je dobré,
jestliže město podporuje turistický ruch,
poněvadž z toho mají užitek firmy, které poskytují služby turistům (ubytování,
stravování, obchody a další služby). Lze
předpokládat, že turista během jednoho dne pobytu utratí cca 2000 Kč, které
získají dačické firmy podnikající v sektoru
cestovního ruchu.
Naproti tomu firmy, které vyrábějí
výrobky a prodávají je v České republice nebo exportují, fakturují za každou
hodinu práce svého zaměstnance cca
2 000 Kč (údaj platí pro TRW, vypočetl
jsem ho z volně dostupného zdroje na
internetu). Zjednodušeně lze říci, že každé pracovní místo ve výrobních firmách
přináší do Dačic 16 000 Kč denně. Samozřejmě, že v této částce jsou náklady
na materiál, subdodávky, energie a další
náklady. Nemalou část hodnoty výrobků
však tvoří mzdové náklady, které dostanou zaměstnanci vyplatit a také je především v Dačicích utratí za zboží v obchodech a za poskytnuté služby.
Z uvedeného je jasně vidět, že každé
pracovní místo má pro město Dačice nesrovnatelně větší význam než pobyt turistů. Myslím si, že podpora turistického
ruchu je správná, ale odpovídajícím způsobem by se měla podporovat činnost firem, které v Dačicích pracovní místa mají
a o vzniku nových pracovních míst uvažují. V žádném případě nechci říci, že by
město mělo firmám poskytovat nějaké
peněžité příspěvky, taková určitě úloha
města není. Město spolu s dalšími úřady
by mělo mít zájem o to, aby všichni noví
zaměstnanci měli kde postavit domek
nebo se měli možnost bezproblémově
dopravit do zaměstnání (chodníky, silnice, plynulá a bezpečná doprava, parkování …).
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Jinak řečeno, jestliže například v TRW
navýší výrobu a zaměstnají 10 nových
zaměstnanců, kteří si budou chtít a hlavně mít možnost si postavit v Dačicích
rodinný domek, mzdy vyplácené novým pracovníkům se přes stavbu domků
dostanou k drobným dodavatelským firmám, které poskytují práce a materiály.
Dalším velmi důležitým přínosem pro Dačice bude i to, že tito zaměstnanci budou
ve městě žít trvale a tím se velký podíl
v budoucnu vydělaných peněz dostane
do příjmu obchodníků a poskytovatelů
nejrůznějších služeb (mimo jiné i k organizátorům kulturních, sportovních a zájmových činností). Jestliže tito zaměstnanci
budou v Dačicích trvale bydlet, posílí oni
a jejich rodinní příslušníci i dačické školství a zdravotnictví. Všechny tyto instituce včetně městského rozpočtu mají
příjem závislý od počtu občanů – klientů.
Výdaje vynakládané v cestovním ruchu na přilákání turistů do našeho města
je nutné každoročně opakovat, zatímco
pomoc k vytvoření každého nového pracovního místa ve výrobě je jednorázová
a přináší každoročně nesrovnatelně vyšší
užitek pro všechny obyvatele.
Závěrem si dovolím podpořit svůj pohled na městské hospodaření dvěma
srovnáními. Hospodaření v malém - každá zodpovědná rodina musí dávat a také
dává podstatně větší význam finančnímu
zajištění svého života než svým zálibám,
mezi kterými může být i turistika. Hospodaření ve velkém – stát, který založil své
hospodářství na turistice jako například
Řecko, má v současnosti velké problémy
a velice nejistý výhled do budoucnosti,
zatímco například Německo, jehož hospodářství je postaveno především na výrobě kvalitního zboží, se dokáže se svými
problémy vyrovnat mnohem snáz.
Jaroslav Pokorný, radní

Svaz tělesně postižených Dačice
Vás zve v měsíci dubnu na
yy projekci filmu o záchraně židovských dětí do ZŠ Kunžak ve středu
11. 4.
yy odpolední čaje s hudbou L. Vlasáka
v sobotu 28. 4.

TV vysílání o Dačicích
se vrací na obrazovky
Ve středu 21. 3. 2012 se vrátil na televizní obrazovky publicistický pořad o dění
v Dačicích Zrcadlo Vašeho kraje. Diváci
ho můžou sledovat pravidelně každou
sudou středu cca v 17.40 h v bloku regionálního vysílání stanice Prima Love.
Všechny díly Zrcadla jsou archivované
na webových stránkách města v Galerii video. Liché týdny se Zrcadlo Vašeho
kraje bude opět tématicky věnovat mikroregionu Dačicko. Společně s publicistikou je obnovené i pravidelné denní zpravodajství v minutách regionu,
i v něm se budou objevovat aktuální
zprávy z Dačic.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

TÁBORY DDM DAČICE
2. běh LT Dolní Radíkov
10. – 19. 7. 2012

Tábor je určen pro děti od 5. tříd
do 16 let i výše.

Program: AŤ ŽIJE NÁŠ PRAOTEC ČECH,
aneb jak to Přemysl zvoral, Teta kazila
Libuši, Břetislav jančil a Bivoj kančil.
Hlavně že už zase Šemík skáče přes
kaluže. Vedle klasických táborových
aktivit tu na deset dní ožijí známé postavy ze Starých pověstí českých. Děti
s nimi prožijí mnoho her a dobrodružství,
v nichž budou moci uplatnit veškeré své
schopnosti a dovednosti, včetně péče
o domácí zvířátka.
Hlavní vedoucí: Jaromíra Bačáková
(tel.: 723 788 736)

Cena: 3.100 Kč pro členy kroužků,
3.300 Kč pro ostatní děti.

3. běh Dolní Radíkov
21. – 27. 7. 2012

Tábor je určen dětem od 1. do 4. tříd.

Program: Vážně i nevážně o STARÝCH

POVĚSTECH ČESKÝCH. Před dávnými časy vládl v Čechách vévoda Krok.
Měl tři dcery: Kazi, Tetu a Libuši…
Chcete se dozvědět víc? Pak neváhejte
a přijďte se přihlásit. Čekat na vás budou
i domácí zvířátka, o které se budete moci
během tábora starat.

Hlavní vedoucí: Jaromíra Bačáková
(tel.: 723 788 736)

Cena: 2.100 Kč pro členy kroužků,
2.300 Kč pro ostatní děti.

I. příměstský tábor je již obsazen.

www.dacice.cz

Zápis dětí do Mateřské školy Dačice
Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovila následující upřesnění pro
podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012 - 2013.
Místo pro podávání žádostí:
yy MŠ Bratrská 177/I, Dačice - Mgr. H. Švarcová, ředitelka
yy MŠ Sokolská 163/V, Dačice - Bc. M. Pelikánová, vedoucí
odloučeného pracoviště
yy MŠ B. Němcové 444/V, Dačice - V. Zimmelová, zástupkyně
ředitelky MŠ
yy MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice - Bc. J. Maršánová, vedoucí
odloučeného pracoviště
yy MŠ Bílkov 99 - L. Kučerová, vedoucí odloučeného pracoviště
yy MŠ Dolní Němčice - R. Burešová, vedoucí odlouč. pracoviště
Termín podání žádosti:
yy 16. a 17. 4. 2012 v době od 10:00 do 16:00 h v MŠ Bratrská, MŠ
B. Němcové, MŠ Sokolská, MŠ Za Lávkami. V době od 12:00
do 16:00 h MŠ Bílkov, MŠ Dolní Němčice.
U zápisu předloží rodiče rodný list dítěte a doklad k ověření
trvalého pobytu.
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
Ředitelka MŠ Dačice stanovila následující kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2012 - 2013 do jednotlivých pracovišť MŠ Dačice v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou
kapacitu max. počtu dětí pro jednotlivá pracoviště MŠ Dačice.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. (Podle
ustanovení § 34 odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.) Při přijímání dětí
do jednotlivých pracovišť MŠ Dačice vychází ředitelka z kritérií
uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě
s vyšším celkovým hodnocením.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
Prodej 2. 4., 14. 5., 12. 6., 16. 7. 2012
yy Kuřice červené
yy Slepice ve snášce, 100 Kč
yy Kačeny pekingské (bílé brojlerové), moularden (kříženec pižmová + peking. kachny), 1 - 3 týdny, 70 - 90 Kč
yy KAČER barbarie, kačeny ROUVENSKÉ, 1 - 3 týdny, 110 - 130 Kč
yy Husy bílé, landenské, 1 - 3 týdny, 140 - 160 Kč
yy Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), 6 - 8 týdnů, 260 - 300 Kč
yy Perličky, 1 - 6 týdnů, 90 - 140 Kč
Místa prodeje: 12:30 h Hříšice (náves), 13:00 h Dačice (zem. farma),
13:30 h Kostelní Vydří (náves), 14:30 h Budeč (u OÚ), 15:00 h Budíškovice (u OÚ), 15:30 h Peč (náves), 16:00 h Český Rudolec (u kostela)
Informace a objednávky: GALLUS EXTRA, s.r.o., Pražská 8,
Jihlava, tel. 567 212 754, 567 214 502, mobil: 731 701 331, e-mail:
gallusextra@centrum.cz, po - pá: 8 - 15 h

KRITÉRIUM
BODY
Opakované podání žádosti
2
Přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice
2
Trvalý pobyt dítěte v Dačicích
2
a místních částech obce
Trvalý pobyt dítěte
Trvalý pobyt dítěte mimo Dači1
ce a místní části
Mladší 3 let věku
1
Věk dítěte
Starší 3 let věku
2
MŠ navštěvuje sourozenec dí1
těte
Individuální situa- Dítě se hlásí k pravidelné celo3
ce dítěte
denní docházce
Dítě se specifickými vzdělávací3
mi potřebami
V případě shody bodů použije ředitelka následující
doplňující kritéria:
1) Věk dítěte - vyšší věk dítěte je zvýhodňujícím kritériem
2) Zaměstnanost rodičů - doložená dokladem
Dny otevřených dveří v Mateřské škole Dačice
yy MŠ Bratrská – ve čtvrtek 12. 4. 2012, 14:00 – 16:30 h
yy MŠ B. Němcové – ve středu 11. 4. 2012, 14:00 – 16:30 h
yy MŠ Sokolská – ve středu 11. 4. 2012, 14:00 – 16:30 h
yy MŠ Za Lávkami – v úterý 10. 4. 2012, 14:00 – 16:30 h
yy MŠ Bílkov - v úterý 10. 4. 2012, 8:30 – 10:00 h, 14:00 – 15:00 h
yy MŠ Dolní Němčice – ve středu 11. 4. 2012, 8:30 – 10:00 h,
14:00 – 15:00 h
V této době si mohou děti pohrát se svými budoucími kamarády a společně s rodiči si prohlédnout prostory jednotlivých mateřských škol.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

SOUTĚŽNÍ JARO
Jaro se už pomalu přestává nechat přemlouvat a s ním
přichází pro děti v pěveckých sborech čas ukázat, co se
naučily.
Po Jarním koncertě sborů, který se koná 1. dubna v sále MěKS,
čeká náročný týden malé Červánky, děti z 2. – 5. tříd. Ve čtvrtek
12. dubna vyjedou na Regionální přehlídku dětských pěveckých
sborů do Strakonic a hned v sobotu se zúčastní soutěže Zahrada
písní v Praze. Koncertní sbor Kvítek, po úspěšném absolvování
soutěže Canti veris v Praze, se letos představí na Evropském festivalu pro mládež na přelomu dubna a května v Neerpeltu v Belgii a to hned ve dvou kategoriích: kategorie dětských pěveckých
sborů do 15-ti let a kategorie mládežnických sborů do 26-ti let.
Cesty sborů by se nemohly konat bez finanční podpory Města
Dačice. Účast Kvítku na festivalu v Belgii se rozhodl podpořit
i Jihočeský kraj. Malým i velkým zpěvákům budeme držet palce,
aby se jim zpívalo s radostí a aby si ze svých cest přivezli samé
krásné dojmy a zážitky.
-kp-
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Bezpečně a zdravě

Co je nového na ZŠ Komenského
¡
Velkou radost nám přináší znalosti
a vědomosti našich žáků. Naši žáci zazářili v okresním kole Chemické olympiády. Za účasti 12 žáků ze základních škol
a gymnázií P. Plachý (9. ročník) zvítězil
a G. Kubešová (9. ročník) obsadila krásné
4. místo. Blahopřejeme.
¡ Dalším úspěchem je umístění v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali dva žáci,
J. Karpíšek obsadil ve své kategorii
13. místo. Vynikající 2. místo v kategorii
I. A, za účasti 16 žáků ze základních škol
a gymnázií, obsadila J. Kučerová. Gratulujeme.
¡ Znalostní a vědomostní soutěže zdaleka nekončí – čekají nás krajská kola v
Olympiádě z dějepisu, matematiky, okresní kola v Olympiádě z přírodopisu, očekáváme výsledky Olympiády v zeměpisu.
¡ V rámci projektu ZDRAVÉ ZUBY navštívili žáci 1. ročníku zubní ordinaci MUDr.
Musilové. Paní doktorka je seznámila
s technikou čistění zubů, ukázala dětem
vybavení ordinace, prohlédla si kartáčky
dětí, vyzvala je k pravidelné péči o chrup
a návštěvám zubního lékaře. Beseda byla
velice zajímavá a přínosná. Děkujeme
mnohokrát paní doktorce Musilové, že
si na děti našla čas.
¡
Proběhl florbalový turnaj chlapců
mezi ročníky 2. stupně. Věkový rozdíl
byl i letos rozhodujícím faktorem, i když
sedmáci dokázali s osmáky remizovat a
podobně i osmáci v závěrečném souboji
s deváťáky byli blízko překvapení. 9. ročník vyhrál všechna utkání, na druhém
místě skončil 8. ročník, třetí místo patří 7.
ročníku. Šesťáci si ještě musí na úspěch
počkat do dalších let. Je to prostě výzva!
¡ Tradicí školy se staly recitační soutěže
na 1. stupni. Hlavními kritérii hodnocení
jsou přirozenost dětského hlasu, umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úroveň dítěte, celková úroveň a kultura
projevu. Vybrat ty nejlepší recitátory není
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opravdu snadné. Například finále recitační soutěže 1. ročníku proběhlo v Městské
knihovně Dačice. Z každé třídy se zúčastnilo 10 soutěžících, porota vybrala 4 nejlepší. Ti obdrželi diplom a drobné dárky
z rukou paní knihovnice. Děkujeme za
podporu.
¡ V rámci celoročního projektu UŽ JSEM
ČTENÁŘ zavítali žáci 1. ročníku do knihovny na besedu s jihočeským spisovatelem
panem Janem Lebedou. Bývalý učitel
s dětmi besedoval o přírodě, o svých knihách. Také si s sebou přivezl knihy, které
zájemcům podepsal. Děti panu spisovateli předali obrázek s věnováním. Akce
byla velice milá.
¡ Naše škola pracuje nejen na rozvoji
znalostí a dovedností, ale také podporuje rozvoj fyzické kondice dětí. Velice
dobrou motivací pro soutěživé děti jsou
také školní turnaje mezi třídami, ročníky. Dívky se utkaly ve svém školním turnaji ve florbalu. Podle očekávání vyhrál
9. ročník (s nejlepší střelkyní turnaje
V. Boudovou), ale překvapivě druhé místo patřilo sedmačkám. Ty dokázaly porazit dívky z 8. ročníku. 4. místo obsadily
šesťačky. Po loňském vydařeném turnaji
smíšených volejbalových družstev jsme
i letos uspořádali turnaj pro 8. a 9. ročník.
Nejlépe hrála 9. B, která si ve finále poradila s konkurencí z „áčka“. Osmé ročníky
se podělily o třetí a čtvrté místo, přičemž
úspěšnější ve vzájemném rozhodujícím
zápase byla 8. A.
¡ Chlapci ze 7. ročníku se zúčastnili tradičního turnaje v sálové kopané. Dokázali
porazit Slavonice 4:1, Dačice B. Němcové
11:3 a jedinou ztrátu utrpěli remízou 2:2
s Novou Bystřicí. Přesto se stali celkovými vítězi a postoupili do okresního kola
(28. 3.). O 17 gólů našeho týmu se zasloužili: D. Dvořák, A. Šmíd, M. Mareš, F. Benda
a M. Wlodek.
Ing. Eva Macků,
ZŠ Dačice, Komenského

To nám to ale utíká! V měsíci prosinci
měli za sebou žáci 1. – 3. ročníků Základní školy Komenského v Dačicích poutavé
a poučné přednášky k prevenci Dopravní výchovy a nyní mají nové zkušenosti
a zážitky z dopravních přednášek i žáci
4. a 5. ročníků. Ti se ale už také zabývali
svými povinnostmi a právy a také probírali otázku závislostí a jejich důsledků.
Prevence všech těchto jevů je velmi
důležitá, a to co nejdříve. Jsme rádi, že
můžeme našim žákům doplnit vzdělávání a s ním spjaté veškeré školní povinnosti
o tak důležité poznatky z oblasti prevence. Vždyť chránit svůj život nebo pomoci zachránit život druhému a poradit si
v rozhodujících situacích je nelehké, ale
přesto tak důležité. Proto je na místě, být
dobře připraven.
Všechny přednášky nám letos provedli
strážníci Městské policie Dačice. Ještě jednou jim patří naše poděkování za výbornou spolupráci. Pro žáky z vyššího stupně
si připravila přednášky mluvčí Policie ČR
paní Millerová. Mimo dopravní výchovu
se velmi dobře daří žákům ve Zdravotnickém kroužku na škole. Velkou pochvalu
si zaslouží dvě žákyně ze 6. a 7. ročníku,
které se ve dnech 15. až 20. listopadu
zúčastnily zdravotnického kurzu v Lomech u Kunžaku. Uspěly velmi dobře jak
v teoretické, tak i v praktické části kurzu.
Získané znalosti dopravní a zdravotní
přípravy si žáci prověří v Dopravní cyklistické soutěži BESIP v květnu v Dačicích.
Již pátým rokem uzavře projekt Bezpečně a zdravě naše škola společně se složkami Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje, a to 9. června 2012
v areálu hasičárny, kam zveme všechny
děti, rodiče a širokou veřejnost města Dačic a jeho okolí.
Mgr. Dana Vláčilová, ZŠ Komenského

Hej, hej, to byl masopustní rej!
Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy. Toto období je charakteristické převleky, maškarami, žertováním
a veselím. Letos jsme na masopustní rej
vydali do okolí mateřské školy a na Palackého nám. Zazpívali jsme si, zatancovali, zarachotili, sem tam si zadováděli
i někoho pozlobili... , ale také podarovali
čerstvě usmaženými křehutinami. Vždyť
masopust je odjakživa obdobím zabijaček, tancovaček, taškařic a obyčejů. Spokojeni, plni zážitků jsme se vraceli do naší
školky, kde na nás čekalo opravdu masopustní pohoštění. Za MŠ Za Lávkami
Bc. Milada Janoušková
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Žáci 9. ročníku velmi dobře obstáli ve srovnávacích
testech

Ve dnech 25. ledna a 1. února 2012 prošli naši žáci 9. ročníku
plošným on-line testováním znalostí a dovedností žáků základních škol, které připravila Společnost pro kvalitu školy. Žáci byli
testováni ve vzdělávacích předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika a ve vzdělávací oblasti člověk a příroda (chemie, fyzika, biologie). Testování se zúčastnilo více než 13 000
žáků 9. ročníku a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
z celé republiky, z toho 922 v Jihočeském kraji.
Velice nás potěšilo, že ve čtyřech z pěti testovaných předmětů
se naši deváťáci umístili vysoko nad průměrem republiky i kraje (viz graf: Ú = úspěšnost školy, ÚP = průměrná úspěšnost škol
v celé ČR, ÚPK = průměrná úspěšnost škol v Jihočeském kraji).
Mgr. Bohumil Havlík

Výborné umístění na talentové soutěži ZAV
Talentová soutěž ZAV v psaní na klávesnici PC se konala 14. 3.
2012 na Obchodní akademii v Jindřichově Hradci. Naši školu reprezentovali Marcel Pokorný z IX. B, Aleš Beran a Kateřina Jindrová z VIII. B. V konkurenci 27 žáků obsadili 2., 3. a 5. místo, což je
velkým úspěchem. Zpestřením celé soutěže byla i osobní účast
bývalého vicemistra světa v psaní na stroji a provozovatele internetové výuky ZAV pana Zaviačiče a devítinásobné mistryně světa
a současné světové rekordmanky v psaní na klávesnici Ing. Heleny Matouškové, která předvedla několik způsobů psaní – mimo
jiné také ZAVPIS, který vychází z těsnopisné metody zkratek
a umožňuje dosahovat rychlosti nad 1 000 úhozů za 1 minutu
(v ukázce, kterou jsme viděli, to bylo 1 264 úhozů!). Na stránkách
naší školy www.zsdacice.cz je možno si prohlédnout fotografie.
V příštím čísle zpravodaje pak budeme informovat o výsledcích
VELIKONOČNÍHO DATLOVÁNÍ, které právě u nás probíhá.
Mgr. Alena Pízová

Školní florbalový turnaj
Ve středu 29. února 2012 jsme společně s gymnáziem uspořádali florbalový turnaj starších žáků. Z naší školy se zúčastnila
čtyři družstva, po dvou z osmiček a devítek. Gymnázium reprezentovalo jen jedno družstvo. Hrálo se systémem každý s každým a výsledek byl následující. Vyhrálo družstvo IX. B s čistým
kontem, na druhém místě skončilo družstvo IX. A s jednou prohrou a jednou remízou. Osmičky se umístily na čtvrtém a pátém
místě. Myslím, že deváťáci byli spokojeni, neboť pro ně to byl
poslední florbalový turnaj na naší škole.
Mgr. Marie Urbánková
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Úspěch žáků SŠTO Dačice na
soutěžní přehlídce Enersol 2012

Dokončení projektu Studijního
a informačního centra na SŠTO
Projekt Studijního a informačního centra byl na SŠTO realizován v rámci
operačního programu Vzdělávání a konkurenceschopnost po dobu 3 let od
roku 2009 do roku 2012. Celková předpokládaná výše finanční podpory byla
kalkulována na 4.822.940 Kč. Realizační tým byl tvořen 8 pracovníky školy manažerem projektu, garantem, dvěma knihovníky, správcem počítačové
sítě, dvěma účetními a administrativní pracovnicí.

V rámci tříletého projektu se podařilo
vybudovat ve škole adaptací stávajících
prostor moderní SIC se studovnou, počítačovou učebnou i novou knihovnou
a vybavit ho potřebným technickým
a softwarovým zázemím. Žákům i zaměstnancům školy tak bylo umožněno
uplatňovat při realizaci výchovně vzdělávacích záměrů interaktivních metod
výuky, e-learningu, rozvíjet a posilovat
informační gramotnost žáků a využívat
internet i školní intranet nejen v době
vyučování, ale i mimo něj při samostudiu,
přípravě studentských prací, výukových
prezentací, tvorbě školního časopisu Termit, příspěvků na webové stránky centra
či k relaxaci.
SIC bylo žákům i všem pracovníkům
školy k dispozici každý školní den minimálně hodinu před zahájením vyučování, během polední přestávky a jednou
(příp. i dvakrát) týdně ještě v odpoledních hodinách (mezi 14. a 16. hodinou).
Během realizace projektového záměru
se tak stalo SIC samozřejmým a „živým“
školním prostorem, kde dochází k užší,
často méně konformní sociální interakci
mezi žáky a učiteli. V prostorách SIC probíhaly nepravidelně různé besedy či jiná
neformální setkání školní komunity, jindy
sloužilo jako reprezentativní prostor školy k veřejné prezentaci nejlepších žáků
školy - např. při předávání prospěchových stipendií či veřejných prezentacích
soutěžních či školních prací.
Během realizace projektu byla v SIC
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vytvořena nadstandardně vybavená odborná knihovna. Knihovní fond byl rozšířen o více než 1 500 nových inventárních
jednotek v celkové hodnotě 624.034,10
Kč. Z toho bylo na nákup ekonomické
literatury a periodik vyčerpáno celkem
238.696,90 Kč, na nákup technické literatury a periodik 317.161,20 Kč a nákup
multimédií celkem 68.176 Kč. Knihovnu
se podařilo vybavit v souladu s oborovou profilací školy tak, že bohatostí i šíří
oborového záběru dalece předčí většinu
veřejných regionálních knihoven.
S informacemi o záměrech a realizaci
projektu tým průběžně seznamoval veřejnost, žáky a zaměstnance školy jednak
na školním webu, jednak ve školním časopise, články v regionálním tisku, prostřednictvím regionálního televizního
vysílání, propagačních předmětů i prezentací záměrů projektu při příležitosti
pravidelných Dnů otevřených dveří.
Součástí projektu bylo i navázání užších kontaktů s nejmodernějším knihovnickým pracovištěm v ČR – Národní
technickou knihovnou v Praze. Během tří
let intenzivní spolupráce uspořádali odborní lektoři Národní technické knihovny
několik školení pro pedagogické pracovníky školy a více než 160 žáků školy mělo
možnost seznámit se při exkurzi do NTK
s tím, jak fungují a jaké služby dnes svým
uživatelům poskytují nejmodernější, plně
digitalizovaná knihovnická pracoviště.
V posledním období se projektový tým
zaměřil na plánování a přípravu aktivit,
které budou realizovány po dobu udržitelnosti projektu během dalších 5 let.
S využitím služeb centra se výrazně
zvýšily šance absolventů školy na současném trhu práce, který požaduje flexibilní, informačně gramotné absolventy,
schopné samostudia a otevřené procesu
celoživotního vzdělávání.
Jana Burdová, garant projektu

Celkem čtrnáct soutěžních prezentací zhlédli účastníci 8. ročníku krajské soutěže Enersol, která se konala
23. 2. 2012 v Českých Budějovicích. Na
přehlídce se každoročně prezentují studenti středních škol z celé republiky
s projekty i jinými aktivitami, souvisejícími s tematikou obnovitelných zdrojů
energií, energetických úspor a snižování
emisí v dopravě. Cílem je prosadit do
školních vzdělávacích programů výuku
odborných modulů z oblastí solární
energie, tepelných čerpadel, malých vodních elektráren, větrné energie, energie
biomasy a výstavby nízkoenergetických
domů.

Radek Beranovský s cenou za 3. místo (uprostřed).

Naši školu úspěšně reprezentovali
Radek Beranovský (Větrná elektrárna
v Pavlově), Roman Přikryl (Fotovoltaická
elektrárna v Dačicích) a Vladimír Běhoun
(Solární panely na rodinném domku
v Člunku). První dva jmenovaní obsadili
v poměrně silné konkurenci 3. a 6. místo,
což je opravňuje reprezentovat Jihočeský
kraj na republikové soutěži v Pardubicích
ve dnech 22. - 23. března 2012.
Pavel Novák
Mateřská škola Dačice, MŠ Za Lávkami
a OS „LÁVKY“ pořádají oslavu

Dne Země
Kdy: sobota 21. 4., 14:00 - 17:00 h
Kde: areál zahrady MŠ Za Lávkami
Zde si můžete ověřit svou zručnost,
znalosti o přírodě a občerstvit se.
U některých stanovišť můžete získat
Zalávecké tolary, které lze směnit u občerstvení za odměny. Skákací hrad a občerstvení zajištěno. Vstupné je dobrovolné. V případě deštivého počasí bude
program přesunut na neděli a následně
omezen v prostorách MŠ.

www.dacice.cz

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

Naše škola má vlastní hvězdu

Ve středu 29. 2. jsme dostali oficiální certifikát, tzv. „Star
Deed“, o pojmenování jedné hvězdy po našem gymnáziu.
Hvězda se jménem „Gymnázium Dačice“ tak svítí z oblohy všem
studentům, učitelům a zaměstnancům naší školy. Doufejme,
že to bude pro všechny hvězda šťastná. Podrobné informace
o pozici hvězdy najdete na www stránkách školy.

Referát o hackerské skupině Anonymous

Žáci primy předali v ZOO Jihlava sbírku mobilů

Dne 6. 3. skončila na našem gymnáziu sbírka starých mobilních telefonů, kterou pořádali žáci primy. Za čtyři týdny trvání
sbírky se podařilo vybrat celkem 455 ks mobilních telefonů.
Tyto telefony žáci osobně předali v ZOO Jihlava ve středu
7. 3. 2012. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.
Mgr. Milan Točík

Úspěchy Anny Steinhauserové
Mezi velmi úspěšné studenty dačického gymnázia patří také
studentka 2. ročníku Anička Steinhauserová. Jejím oblíbeným
oborem je matematika, do oblasti zájmů patří ještě šachy
a sport. V letošním školním roce navázala na loňský úspěch
v matematické olympiádě (2. místo v krajském kole v kategorii C)
a přeskočila rovnou do kategorie A. V této kategorii, kterou řeší
maturanti, vybojovala v krajském kole vynikající 2. místo!
Úspěchů je ale mnohem více – například 3. místo na Zemské olympiádě v Bavorsku, dvakrát vítězství v celostátním
korespondenčním semináři PIKOMAT, vítězství v Přírodovědném
klokanu a Matematickém klokanu, četná vítězství v šachových
mistrovských turnajích na úrovni ČR a Čech. Mimo jiné je také již
od konce 1. ročníku přijata na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (ovšem ještě musí získat maturitní vysvědčení :)).
Za úspěchy nestojí jen její nesporný talent, ale také velká píle,
osobní disciplína a uvážlivé využití času. Učitelé občas něco
odloží a posečkají se zkoušením, ale známky zdarma nerozdávají. Přejí jí tímto mnoho úspěchů!
Medailonek Aničky si můžete prohlédnout na G-ONE.tv
v sekci G-osobnosti.
RNDr. Alena Smejkalová, třídní učitelka

V médiích se v poslední době často mluví o hackerské skupině
Anonymous a obchodní dohodě ACTA. Proto se žáci tercie David
Smetana a Tadeáš Hájek rozhodli svým spolužákům osvětlit toto
téma v hodině občanské výchovy s pí uč. Vackovou Hezinovou
prezentací doplněnou videem a fotkami z protestů proti ACTA.

Exkurze do Anthroposu

Ve středu 29. února 2012 absolvovali žáci gymnázia ze 3.
a 4. ročníku a septimy výstavu o vývoji člověka v brněnském
muzeu Anthropos. Výstava byla zajímavá a průvodce podal velice poutavý výklad, takže si studenti mohli všechno
lépe představit. Po dvou hodinách strávených v muzeu čekal
studenty rozchod v nákupním centru Galerie Vaňkovka
a poté ještě výstava mumií v hrobce kapucínů. Mnohým
z nich jistě naskočila husí kůže. Naštěstí studenti ale vše dobře
zvládli a kolem šesté hodiny se unavení, ale plní dojmů, vrátili
domů. Dík patří paní učitelce Hartmannové a Smejkalové, že
tuto akci zorganizovaly.
Mgr. Milan Točík

Rychlý přístup k výsledkům přijímací zkoušky pomocí
QR kódu
Od letošního školního roku nabízíme studentům jako novinku rychlý přístup k výsledkům přijímací zkoušky pomocí QR
kódu. Výsledky přijímací zkoušky budou zveřejněny 25. 4. na
úřední desce školy a www stránkách školy. QR kód, který obdrží
každý student jako součást zvacího dopisu k přijímací zkoušce,
umožní okamžitý přístup k výsledkům na www stránkách školy
přes mobilní telefon s nainstalovanou QR čtečkou.

Nohejbal dvojic

Dne 5. 3. se konal v tělocvičně školy nohejbalový turnaj dvojic pro chlapce z VG. Celkem se turnaje zúčastnilo dvanáct dvojic. Hrálo se ve čtyřech základních skupinách - tři skupiny byly
po třech dvojicích a jedna byla čtyřčlenná. Konečné výsledky:
1. místo - P. Gellner, D. Lovětínský, sexta, 2. místo - P. Beneš, P.
Mašát, septima, 3. místo - R. Štolba, D. Vacuška, septima a kvinta,
4. místo - J. Kopr, D. Smetana, 1. ročník. Poděkování patří všem
hráčům za předvedený výkon.
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Letošní Dačické kejklování nabídlo
7 skvělých představení
V Dačicích se ve dnech 2.-4. března setkalo na dvanáctém ročníku divadelní
přehlídky „Dačické kejklování“ sedm souborů usilujících o postup na celostátní přehlídku do Volyně.

Původně bylo vybráno osm souborů, ale Českokrumlovská scéna nakonec
svoji účast na přehlídce ze zdravotních
příčin musela zrušit. Vrcholem přehlídky se stala představení dvou souborů, a
sice DS Amadis Brno s inscenací „Úžasná
svatba“ a DS Čelakovský Strakonice s inscenací „Amant“. Oba soubory předvedly
vrcholné výkony, za které by se nestyděla
ani profesionální divadla zvučných jmen.
Po dvou letech si na přehlídce opět zasoutěžil i domácí DS Tyl, své příznivce rozhodně nezklamal, naopak pobavil a zcela vyprodaný sál byl svědkem dobrých
výkonů místních ochotníků, což ocenila
i odborná porota, kdy Eva Chňoupková
a Jan Bartošek obdrželi cenu za herecké
výkony a režisérka pí Jahelková cenu za
režii inscenace „Ženy Jindřicha VIII. aneb
chudám král(em)“.

V neděli 22. dubna 2012 bude ve
14:00 h v Městském muzeu a galerii
v Dačicích zahájena výstava fotografií Jana Říhy k jeho životnímu jubileu. S jeho tvorbou jsme se v dačickém muzeu setkávali v uplynulých
letech na menších i větších výstavách. Ta letošní je připravena k jeho
sedmdesátým narozeninám.

Pokud se i vy rozhodnete pomoci
o. s. Dačický ZVONEČEK, přispějte na
č. ú. 1100010569/7940.
Za o.s. Dačický ZVONEČEK
Jitka Denková a Ludmila Rehartová

Mgr. Marie Kučerová,
ředitelka MMaG Dačice

Ale i ostatní soutěžící soubory předvedly výborné výkony a přispěly k vysoké úrovni letošní přehlídky a patří jim za
to velký dík. Letošní ročník byl rekordní
i v počtu návštěvníků a průměr téměř 100
platících diváků na jedno představení hovoří za vše. A to bylo v sále vždy ještě 50 60 herců, kteří sledovali po celou dobu
přehlídky své „konkurenty“.
Velký dík patří všem pořadatelům, jak
zaměstnancům MěKS, tak členům souboru Tyl Dačice, kteří tři dny obětovali
přehlídce svůj volný osobní čas a bez
nichž by nebylo možné takto náročnou
přehlídku realizovat, dále Městu Dačice
za finanční příspěvek, pracovníkům TV
J. Hradec a samozřejmě Vám - všem skvělým návštěvníkům. Skončil XII. ročník, ať
žije číslo XIII.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Dne 22. února 2012 se konala valná hromada, kde se zhodnotily akce uspořádané v loňském roce. Jednalo se o výlet do ZOO Jihlava, Mikulášskou nadílku, diskotéku, exkurzi na Hasičskou záchrannou stanici v Dačicích, opékání
špekáčků, dále pravidelné středeční hlídací odpoledne, které pro nás zajišťuje
Oblastní charita Jihlava a možnost využít plavecké kurzy pro handicapované
v Jindřichově Hradci.
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Výstava fotografií v MMaG Dačice

PaeDr. Jan Říha žije už téměř čtyřicet let v Pelhřimově, ale narodil se
a mládí a studentská léta prožil na Dačicku a v českomoravském pohraničí.
Po studiích na Pedagogickém institutu
v Jihlavě vyučoval českému jazyku a výtvarné výchově. Jeho otec působil jako
řídící učitel na několika školách Dačicka
a bývalého okresu Jindřichův Hradec,
a tak se s rodinou stěhovali a on poznával
nová zajímavá místa a prostředí, kde se
na častých vycházkách do přírody utvářel
jeho vztah k rodnému kraji.
Po rodičích zdědil nejen citové zaujetí
krásami přírody, ale od otce pochytil základy fotografování a zpracování fotomateriálu. Už v mládí měl velký zájem o turistiku a cestování, který vyústil v aktivní
průvodcovskou činnost, což mu přineslo
bohatou škálu námětů pro fotografování
přírody i lidí. Po roce 1989 jezdil zejména do alpských zemí za vysokohorskou
turistikou Švýcarska, Itálie, Francie či Rakouska.
První výstavy fotografií uskutečnil
v rodném kraji a v Pelhřimově, po
nich následovaly další se zaměřením
na Vysočinu a také na horskou krajinu a jiná zajímavá místa v zahraničí. Práce průvodce ho sice přivádí do
různých atraktivních míst, ale k fotografování ho stále nejvíc láká Vysočina. Během několika posledních let ji
s fotobrašnou procestoval doslova křížem krážem, opakovaně navštěvuje
mnohá místa v různých ročních obdobích na Novoměstsku, Žďársku, v Posázaví, na Jihlavsku, Třebíčsku či Horním
Podyjí …
Výstava fotografií Jana Říhy bude mít
dvě části. Hlavní část věnovaná především jeho milované Vysočině bude instalována ve třech hlavních sálech muzea.
Na výstavní chodbě muzea bude dále
představen výběr fotografií z jeho zahraničních cest, hlavně po Švýcarsku, Itálii,
Rakousku, Islandu či Turecku.

Informace o.s. Dačický ZVONEČEK

V letošním roce bychom rádi uskutečnili příměstský letní tábor, výlety podle
přání členů sdružení, diskotéku, tradiční
Mikulášskou nadílku a chtěli bychom pokračovat ve středečních hlídacích odpolednech, která jsou pro členy zdarma.
Členský příspěvek 200 Kč zůstává stejný jako v loňském roce. Členem sdružení
se můžete stát i vy, kdo máte zájem pomoci.
Chtěli bychom poděkovat našim sponzorům: Mgr. Helena Neužilová, MUDr.
Tamara Hejlová, MUDr. Irena Vašíčková,
firma Tronet s. r. o. Jersice, Chladírenský

Jan Říha – Ohlédnutí

servis Martin Denk, Texpo-CZ s. r. o., Optik Žabková s. r. o., restaurace U Šuláků,
zprostředkovatelská činnost paní Lenka
Záblacká, pan Jiří Cepák, pan Vlastislav
Švec, paní Jana Doležalová Studio zdravého spánku, Potraviny Štěpán a syn
s. r. o., Ing. arch. Jiří Lojka, díky kterým
můžeme realizovat naše plány.

www.dacice.cz

Valná hromada TJ Centropen Dačice
Ve středu 21. března 2012 se uskutečnila na dačické kuželně valná hromada Tělovýchovné jednoty Centropen Dačice. Kromě volených zástupců sedmi
oddílů TJ a výkonného výboru se schůze zúčastnili i pozvaní hosté, starosta
města Dačice Ing. Štěpán, generální ředitel Centropenu Dačice, a.s. Ing. Čurda
a předseda OS ČSTV p. Jindřich Švec.
Ve své zprávě o činnosti TJ za rok 2011
vyzdvihl předseda jednoty Vladislav
Říha zejména úspěchy našich sportovců.
U oddílu fotbalu dosáhli výrazného úspěchu starší žáci, kteří bez prohry suverénně zvítězili v krajském přeboru. Dostalo
se jim za to ocenění jak od města, tak
od hlavního sponzora klubu Pojišťovny
Generali. Dobře si vedlo i A družstvo dospělých, kteří s menšími propady bojovali
o čelo tabulky v KP.
Velmi dobře propagovali naše město hráči v současnosti nejatraktivnějším
sportu florbalu. Muži vyhráli III. ligu a postoupili do II. národní ligy. Dobře si vedou
i ostatní mládežnická družstva. Škoda,
že Dačice s šesti tělocvičnami a halami
nemají regulérní halu pro tento sport
a mistrovská utkání hrají naši hráči bez
dačických fanoušků v halách v Třešti
a v Žirovnici.
V oddíle volejbalu si zaslouží pochvalu družstvo žen, které vyhrálo soutěž KP,
neztratila se ani družstva mládeže v OP.
KP hrají i tenisté, oddíl Sportu pro všechny pravidelně cvičí pro zdraví a pohodu
několikrát týdně, zejména žen pravidelně
cvičí více než 30. V tomto roce byl založen nový oddíl stolního fotbalu, který
pod vedením p. Štefla prezentuje naši TJ
v národních turnajích.
Hodnocení oddílu kuželek bylo v hodnocení ponecháno na závěr, poněvadž
je to oddíl tradičně nejúspěšnější. Muži
hrají I. ligu, ženy II. ligu a letos dokonce
na čele tabulky, dalších 5 družstev velmi
dobře reprezentuje Dačice. Velmi úspěšná je i mládež, která se může pochlubit
mistrem ČR a vítězem mladých nadějí
v žácích v osobě Mojmíra Holce. V senio-

FOFR PŮJČKA
Registr neřešíme. Volejte!
Tel: 774 888 889.
PO - NE od 8:00 do 20:00 h.

rech tradičně uspěl Ing. Malínek jako vicemistr ČR.
Tradičně jsme se zhostili i zajištění slavnostního vyhlášení nejlepšího sportovce
okresu pod patronací MěÚ v Dačicích.
„Na bedně“ se ocitli kuželkáři, vyhodnoceno bylo i družstvo žáků ve fotbale a kuželkář Mojmír Holec.
V tělovýchovné jednotě se za tento
rok finanční situace stabilizovala i přes
podstatně menší příspěvek z OS ČSTV
zaviněný pádem Sazky, hospodařili jsme
s mírným přebytkem. K tomuto přispělo jednak zvýšení členských příspěvků
a prokazatelné hospodaření jednotlivých
oddílů a hlavně i to, že i v období krize
nezklamali naši sponzoři, zejména Město
Dačice, Centropen Dačice a.s., Stavcent
J. Hradec, Sparkasse Dačice a desítky
drobných podnikatelů a podniků, kteří
na naší sportovní činnost přispěli. Vyjadřujeme jim tímto velký dík.
V diskusi vystoupil starosta Dačic Ing.
Vlastimil Štěpán, poděkoval za dobrou propagaci města a popřál zejména
mládeži hodně sportovních úspěchů.
O situaci v nové ČSTV a nově zvoleném
výkonném výboru pohovořil předseda
OS p. Švec. Pravděpodobně v květnu
bude svolaná 2. valná hromada nového
ČSTV, která se zaměří na to nejpodstatnější ve sportu, a to jsou zase peníze.
V letošním roce naše TJ po loňském „chudém“ roku a příspěvku 80.000 Kč od OS
zatím žádné finanční prostředky na činnost mládeže neobdržela, a jak to vypadá, tak asi žádné peníze až k nám dolů
nepříjdou. Pomůžou nám sponzoři?
Na závěr valné hromady TJ Centropen
Dačice popřál předseda TJ všem funkcionářům, trenérům a sportovcům hodně
elánu a úspěchů v naší bezplatné a na
čas tak náročné práci, našim sponzorům
a příznivcům hodně zdraví, štěstí a podpory naší sportovní činnosti v reprezentaci Dačic.
Vladislav Říha, předseda TJ Centropen

Sportovní okénko TJ
Centropen Dačice
Oddíl kuželek – kuželna v Dačicích
II. liga ženy
7. 4. 10:00 h

Dačice – Sokol Benešov

Oddíl fotbalu
Muži:
7. 4. 15:00 h
22. 4. 15:00 h
29. 4. 15:00 h
Dorost:
14. 4. 10:00 h
28. 4. 10:00 h
Žáci:
8. 4. 9:30 h
15. 4. 9:30 h
29. 4. 9:30 h

Dačice – Olešník
Dačice – Č. Dvory
Dačice – Zliv
Dačice – Jistebnice
Dačice – Met. Tábor
Dačice – Sokol Sez. Ústí
Dačice – Lomnice
Dačice – Dražice

Oddíl florbalu

Pořádá VELIKONOČNÍ TURNAJ dne
7. a 8. 4. Zápasy se hrají v nové sportovní
hale a hale SŠTO.

Oddíl stolního fotbalu

Turnaj dvojic ve stolním fotbale dne
7. 4. v 17:30 h. Konání ve Sportcentru
Rockhill Dačice. Mládež do 16 let a ženy
startovné zdarma.
Výbor TJ Centropen Dačice

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
IČ 00246476
Náklad: 3100 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Předseda redakční rady: Ing. Karel Macků,
tajemník MěÚ Dačice

Jarní výstava v městském
muzeu a galerii
Jarní výstava v dačickém muzeu nabízí opět ukázku široké škály prací z různého materiálu a různých technik. V neděli
18. března vystoupily při zahájení této
výstavy děti z Mateřské školy v Sokolské
ulici s velmi hezkým pásmem o lidových
řemeslech, což přímo korespondovalo
s názvem a obsahem výstavy: „Co dokážou šikovné ruce“. Soubor dětí již
několik let vede paní učitelka Dagmar
Břečková a daří se jí s malými dětmi připravovat pěkná vystoupení.
Jarní výstava potrvá v muzeu do
15. dubna. Je otevřena v březnu út - pá
a neděle odpoledne, v dubnu již denně
kromě 2. 4., 9 - 12 a 13 - 16 h.
Mgr. Marie Kučerová,
ředitelka MMaG Dačice
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 4/2012, ročník první, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/bulletin-tv/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko Městská knihovna

Městské muzeum a galerie

1. dubna, neděle, od 17:00 h
Vítání jara - koncert sborů ZUŠ Dačice
Vstupné v předprodeji dospělí 60 Kč, děti
30 Kč, hlavní sál MěKS.

Do 15. dubna, denně kromě 2. 4., 9:00
- 12:00, 13:00 - 16:00 h
Co dokážou šikovné ruce
Jarní výstava z prací lidových tvůrců a
dětí.

7. dubna, sobota, 20:00 h, sál MěKS
V. Rockový nářez
Hrají kapely Skelet, Metalmor, Backspace.
Vstupné do 21 h 50 Kč, od 21 h 70 Kč.
14. dubna, sobota, od 21:00 h, sál MěKS
LAST EXIT - taneční zábava
Vstupné do 21 h 50 Kč, od 21 h 70 Kč.
26. dubna, čtvrtek, od 19:30 h
ZMÝLENÁ PLATÍ - divadlo
Veselá komedie o dvou dějstvích a mnoha
zmýlených. Účinkují: Milena Steinmasslová, Dana Homolová, Ivan Vyskočil, Otto
Kallus. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na
místě 180 Kč, hlavní sál MěKS.
4. května, pátek, od 21:00 h
The Plastic People of the Universe

19. dubna, čtvrtek, od 17:00 h
O údolí Moravské Dyje - druhé povídání o přírodě Dačicka
Povídání o zajímavých druzích a biotopech zřejmě nejdůležitějšího přírodního
fenoménu na Dačicku – Moravské Dyje,
které bylo také zařazeno jako evropsky
významná lokalita do soustavy Natura
2000. Přednášku pořádá ZO ČSOP Kněžice - Centrum ochrany přírody Chaloupky ve spolupráci s dalšími odborníky na
místní floru a faunu.
11. května, pátek, od 17:00 h
Autorské čtení Ireny DOUSKOVÉ
Irena Dousková se narodila roku 1964
v Příbrami. Od roku 1976 žije v Praze, kde
absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Vystřídala různá zaměstnání,
většinou nějakým způsobem související
s novinařinou. Posledních několik let je
na volné noze a věnuje se psaní. Mezi její
nejznámější knížky patří romány Hrdý
Budžes a Oněgin byl Rusák včetně jejich
dramatizací. Vstupné dobrovolné.

SPORTCENTRUM
ROCKHILL
BAR S BOWLINGEM

- možnost uspořádání firemních i soukromých večírků,
svateb a oslav narozenin

5. dubna 2012
Zelený čtvrtek aneb akce na zelenou a mojito
6. dubna 2012
Velikonoční grilování jehněte

- od 20:00 hodin zahraje kapela KT Band

7. dubna 2012
Turnaj dvojic ve stolním fotbale

- ve spolupráci s Oddílem stolního fotbalu TJ Centropen
Dačice pořádáme Turnaj dvojic ve stolním fotbale
- profesionální hrací stoly - Rosengart, Garlando a Bonzini
- hráči do 16 let a slečny-ženy mají startovné zdarma, ostatní
platí symbolických 50,- Kč.
- prezentace od 17:30 hodin, start v 18:00 hodin.

15. 4. beseda o Špicberkách

1. dubna, neděle, 13:00 - 17:00 h
VI. Velikonoční jarmark
Nádvoří zámku a prostory muzea. Vstupné 20 Kč, děti do 15 let vstup zdarma.
Do 20. května, denně kromě pondělí,
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Jan Říha – Ohlédnutí
Výstava fotografií k životnímu jubileu autora. Slavnostní zahájení v neděli 22. 4. ve
14:00 h.
29. dubna, neděle, od 13:00 h
Vlastivědný výlet: Výprava za poklady
Po stopách dolování v Jemnici a za jemnickými památkami. Odjezd ve 13:00 h
z Havlíčkova náměstí, přihlášky na tel.
číslech: 384 422 493, 722 012 146, e-mail:
muzeum@muzeumdacice.cz.

28. dubna 2012
Jarní grilovačka s kapelou Stonožka
-grilovat budeme kýtu a kuřecí prsní řízky
a od 20:00 hodin zahraje kapela Stonožka

TĚLOCVIČNA

Aktuální nabídka cvičení:
- Cvičení na míčích
- Fitbox, Fitbox pro teenagery 10 - 19 let
- Jóga, Jumping
- Taekwondo, Tai-chi
Squashový kurt je otevřený každý den!
- všední den 9:00 – 22:00 hodin
- víkend 14:00 – 22:00 hodin
Nabízíme také možnost ubytování.
K dispozici je osm 1 - 4lůžkových pokojů.
Pokoje jsou vybaveny sedacím a spacím nábytkem,
úložnými prostory, televizí, varnou konvicí, Wi-Fi připojením.
Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz
sportcentrumdacice@seznam.cz
+420 384 971 440

- přednášející bude Robert Vyhlídka, který na Špicberkách Najdete nás na adrese:
Sportcentrum na skále, s.r.o.
strávil 3 měsíce jako turistický průvodce
Jemnická 305 (směr Tři kříže)
- začátek v 18:00 hodin, vstupné dobrovolné
380 01 Dačice
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