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ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 5. zasedání konaném 23. 3. 2011
 schválilo podání ţádosti o dotaci na III. etapu rekonstrukce místních komunikací na sídlišti Červený Vrch
na svém 6. zasedání konaném 13. 4. 2011 mimo jiné:
 schválilo poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení
města na rok 2011 v celkové výši 1.380 tis. Kč
 schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
města na obnovu kulturních památek ve městě v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2011 v celkové výši 97.000,-- Kč
 schválilo finanční pomoc Japonsku 25.000,-- Kč prostřednictvím sbírkového účtu Českého červeného kříţe

RADA MĚSTA
na své 11. schŧzi konané 21. 3. 2011 mimo jiné:
 schválila rozpočtové opatření č. 3/2011, které bylo
vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši
1.560,32 tis. Kč
 schválila poskytnutí dotací z rozpočtu města subjektům působícím v oblasti mládeţe, tělovýchovy a sportu, sociálních sluţeb, podpory rodin, poţární ochrany,
kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany ţivotního
prostředí; celkem bylo rozděleno 238.000,-- Kč
 neschválila poskytnutí finančního příspěvku na vydání
Moravského historického sborníku
 schválila uzavření smlouvy na výměnu oken v obchodním centru v Antonínské ulici s Janem Bastlem firma Bastl, za celkovou cenu díla 161.036,-- Kč včetně DPH
 schválila rozdělení státní finanční podpory z Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2011 v celkové výši
400.000,-- Kč - jedná se o sýpku v hospodářském dvoře (173.000,-- Kč), soubor objektů v Krajířově ulici
čp. 24 (165.000,-- Kč) a o litinový kříţ u mostu přes
řeku Dyji (62.000,-- Kč)
 schválila vyúčtování příspěvku na hrazení ztrát vzniklých při provozu kina v roce 2010 a vrácení přeplatku
ve výši 35.200,-- Kč na účet města
 neschválila ţádost o finanční podporu na obnovu pietního místa jezdecké sráţky u Střezetic v Královéhradeckém kraji
 schválila uzavření dohody o partnerství s obcí Staré
Hobzí pro přípravu a realizaci projektu „Rekonstrukce
zříceného mostu v místní části Janov“
 s účinností od 1. 4. 2011 jmenovala předsedy a členy
komisí místních částí Bílkov, Borek, D. Němčice,
Hostkovice, Chlumec, Lipolec, M. Pěčín, P. Vydří
a V. Pěčín

Zdarma do kaţdé rodiny
Duben 2011
na své 12. schŧzi konané 6. 4. 2011 mimo jiné:
 schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací působících v oblasti kultury za rok 2010 a vzala se
souhlasem na vědomí výhled činnosti jednotlivých
organizací na rok 2011
 vzala se souhlasem na vědomí informace o době zápisu a stanovení podmínek pro přijetí do Mateřské školy
Dačice ve školním roce 2011/2012 včetně jednotlivých
pracovišť
 schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
stavebních prací akce „Dačice - kanalizace Za Lávkami včetně zrušení septiku v MŠ“
 schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
plynofikace a ústředního topení v MŠ v Bílkově
 schválila účast města v projektu Regionem po ţeleznici
 schválila poskytnutí propagačních a upomínkových
materiálů města ve výši 3.000,-- Kč občanskému sdruţení Kruh přátel dačického dětského sboru za účelem
propagace města na mezinárodním festivalu ve Francii
 schválila zápisy do kroniky města Dačice a zápisy do
kronik místních částí Borek, Bílkov, Hradišťko, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Touţín
 za účasti velitelů projednala činnost SDH ve městě
a místních částech a jejich poţadavky na dovybavení
jednotek materiálem

Váţení spoluobčané,
neţ jsem se rozhodl napsat tento článek, uběhl určitý
čas nutný ke sbírání podkladů, názorů, informací a ověřování skutečnosti.
Při práci starosty člověk řeší situace někdy více jindy
méně příjemné, ale často hlavně komplikované. Jednou
z takových oblastí je souţití s tzv. nepřizpůsobivými občany, tedy lidmi označovanými za „bezdomovce“.
Na řešení této problematiky se můţeme podívat ze
dvou úhlů pohledu. Starosta z titulu své funkce je oprávněn řídit Městskou policii. Podle § 3 zákona č. 553/1991
Sb., o obecní policii, můţe starosta zajistit zvýšený dohled
nad těmito osobami, u kterých je zvýšené riziko páchání
trestné činnosti, přestupků, narušování občanského souţití
či jiného protiprávního jednání.
Pokud chováním konkrétních lidí dochází k ohroţování zdraví či majetku jiných občanů, je k ochraně povolána Policie ČR, která podle § 2 zákona č. 273/2008 Sb.,
o Policii ČR, slouţí veřejnosti a jejím úkolem je chránit
bezpečnost osob a majetku i veřejný pořádek, zároveň má
navíc za úkol trestné činnosti předcházet.
Kdyţ tedy shrneme tyto dva pohledy, můţeme konstatovat, ţe Městská policie řeší tuto problematiku na základě nařízení a vyhlášek vydaných zastupitelstvem města,
zatímco Policie ČR zabezpečuje dodrţování paragrafů
uvedených v příslušném zákoně. Protiprávní projevy,
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které spadají pouze do kategorie přestupků, řeší přestupková komise městského úřadu. Následné vymáhání postihu je vzhledem k ţivotní úrovni a celkové situaci těchto
občanů velmi sloţité, často dokonce neproveditelné. Pokud porušení zákona spadá nad kategorii přestupků, jedná
se pak o trestný čin, který řeší státní policie. Tresty v takových případech jsou podmíněné i nepodmíněné.
Pokud je spáchaný úmyslný trestný čin a soud pachatele za tento delikt odsoudí, je moţné uvaţovat o tom, ţe
by dotyčné osobě mohl být uloţen zákaz pobytu na území
města ve smyslu § 75 zákona č. 40/2009 Sb.
Aby součinnost Městské policie a Policie ČR byla co
nejtěsnější, je důleţité mezi nimi uzavřít dohodu. Takovou
smlouvu v Dačicích máme, coţ se projevuje např. smíšenými hlídkami i další spoluprací mezi oběma útvary policie.
Na závěr bych chtěl sdělit, ţe z pohledu Městské policie není řešení těchto problémů jednoduché. Vţdy je ale
moţné přítomností a trpělivostí těchto příslušníků negativní jevy a emoce drţet v přijatelných mezích. V tomto
ohledu rozhodně nepolevíme, naopak ještě přidáme na
důrazu, navíc se pokusíme zdokonalit a zlepšit naše postupy a záměry. Všichni přece chceme ţít v klidném, hezkém, bezpečném a nekonfliktním městě. To ale vyţaduje
i spolupráci ostatních obyvatel. Za to Vám děkuji.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Rekonstrukce ulic Kapetova
a Strojírenská, další informace
Váţení spoluobčané, měsíce letošního roku postupují
nezadrţitelně vpřed. Máme zde duben - apríl. Ten, věren
své pověsti, nám dopřává dobrodruţství aprílového počasí. Podařilo se Vám na 1. apríla napálit někoho povedeným ţertem? Myslím, ţe dobrého humoru není nikdy dost
a je potřeba jím ţivot neustále obohacovat.
Na webových stránkách města proběhla anketa, zda
občané mají dostatek informací k rekonstrukci ulic Kapetova a Strojírenská. Z výsledků vyplývá, ţe cca 70 %
nemá dostatek informací a jen 30 % je dostatečně informováno. Proto jsem se rozhodl, ţe Vám podám podrobné
informace.
Jedná se o stěţejní investiční akci letošního roku. Celé
dílo se skládá ze dvou staveb - Most ev. č. 407 - 004
Dačice (Strojírenská ulice) a Silnice II/151, Kapetova
ulice, Dačice. Obě stavby jsou rozděleny do několika
stavebních objektů, z nichţ část financuje Jihočeský kraj
a část město Dačice. V ulici Kapetova město financuje
tyto objekty: parkovací stání, chodníky, vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, vynucené překládky sdělovacích
kabelů, zatrubkování pro optickou síť, opěrnou zeď
a zeleň. Ve Strojírenské ulici město financuje chodník,
veřejné osvětlení, zatrubkování pro optickou síť a přeloţku vedení NN k zařízení vodovodu. Kraj pak financuje
silnici, odvodnění komunikací, most přes Vápovku, provi-
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zorní most přes Vápovku a další drobné objekty. Současně
s těmito stavbami bude probíhat ještě jedna, kterou
financuje firma E.ON, a sice rekonstrukce rozvodů NN
v Kapetově ulici.
Vzhledem k velkému rozsahu díla i předpokládané
ceně je zadávání takové veřejné zakázky sloţitý a časově
náročný proces. Město Dačice a Jihočeský kraj uzavřely
smlouvu o sdruţení zadavatelů, která určuje pravidla
společného postupu při zadání veřejné zakázky i při její
realizaci. Zástupcem sdruţení zadavatelů (Jihočeského
kraje a města Dačic) pro provedení řízení podle § 28
zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném
znění byla v průběhu února vybrána firma Allowance
s.r.o., která zajišťuje kompletně výběrové řízení. Dne 4. 4.
2011 proběhla uzávěrka příjmu ţádostí na realizaci této
akce. Bylo podáno celkem 14 ţádostí. Firmy byly
následně posouzeny z hlediska splnění kvalifikačních
předpokladů. Ty, které splnily tyto předpoklady, byly
zařazeny do slosování. Dne 19. 4. 2011 proběhlo
v Českých Budějovicích losování pěti firem, které budou
následně vyzvány k zaslání nabídek. Dne 13. 5. 2011 se
uskuteční jednání hodnotící komise sloţené ze zástupců
města Dačice a Jihočeského kraje. Nabídku, která splní
všechny zadávací podmínky a bude mít nejniţší cenu,
doporučí hodnotící komise ke schválení radě Jihočeského
kraje a radě města Dačic. Kdyţ vše půjde dobře, mělo by
začátkem měsíce června dojít k podpisu smlouvy. Ačkoli
se jedná o nejkratší moţné lhůty dané zákonem, je tento
termín delší, neţ jsme předpokládali a o který jsme od
počátku usilovali. Na prodlouţení termínů měla vliv
hlavně skutečnost, ţe kraj schválil tuto akci v rozpočtu aţ
v lednu 2011. Došlo tak k posunutí začátku přípravy celé
akce, takţe nyní je těţké předvídat termín jejího dokončení. Projektant odhadl celkovou dobu realizace na 290
dní. Reálnost tohoto odhadu bude potvrzena nebo
vyvrácena aţ po vybrání konkrétního zhotovitele. Snahou
vedení města ve spolupráci s Jihočeským krajem
a s vybraným zhotovitelem akce bude její dokončení v co
nejkratší době, ovšem při dodrţování všech technologických postupů.
Další důleţitou akcí, kterou letos plánujeme realizovat, je vybudování kanalizace Za Lávkami. Rada města
dne 6. 4. 2011 rozhodla o vypsání výběrového řízení.
Realizace této akce je plánovaná od 20. 5. do 15. 6. 2011.
Veškeré hlavní práce by měly být dokončeny ještě před
zahájením rekonstrukce Kapetovy ulice.
Vzhledem k rozsahu celé akce plánujeme veřejné
projednávání „Rekonstrukce ulic Kapetova a Strojírenská“ za přítomnosti všech zúčastněných stran.
Předběţně je stanoven termín na 2. 6. 2011. Čas a místo
konání bude upřesněno, včetně vyhlášení veřejným
rozhlasem. Zde bude moţné se s celou akcí podrobně
seznámit.
V uplynulém období také proběhlo nezávislé přezkoumání hospodaření města za rok 2010. Prováděli jej
pracovníci Krajského úřadu v Českých Budějovicích.
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Výsledkem jejich auditu byl výrok, který konstatoval, ţe
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Myslím, ţe to je dobrý ukazatel kvalitní práce zaměstnanců městského úřadu
a hospodaření města Dačic.
Rád bych nyní odbočil od technických informací. Jak
jste si jistě všimli, veřejné plochy byly osázeny květinami.
Myslím, ţe dík patří pracovnici Technických sluţeb Dačice paní Zuzaně Hrabové za to, jak citlivě zkrášluje naše
město a jeho veřejná prostranství. O to více mne zaráţí
skutečnost, ţe ihned po výsadbě květin byly některé
z nich pošlapány a vytahány (doslova vykopány) ze záhonků. Taková neúcta k lidské práci a věcem, které nás
obklopují, je zaráţející.
Rád bych zmínil ještě jednu událost, nad kterou jsem
se zamýšlel. Na jednání rady města dne 6. 4. 2011 proběhlo setkání s kronikáři Dačic a místních částí. Je obdivuhodné, kolik energie, práce a času věnují kronikáři
zaznamenáváním událostí pro nás a pro budoucí generace.
Uvědomil jsem si, ţe tyto zápisy budou existovat i v době,
kdy my, kteří dnes ţijeme, zde jiţ nebudeme. Tyto zápisy
přetrvají a budoucí generace se k nim budou vracet. Je to
jako být přítomen čemusi nadčasovému.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Vítání občánkŧ
Dne 26. 3. 2011 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán
společně s dětmi z MŠ v ul. Sokolská v obřadní síni městského úřadu nové občánky města: Tomáše Korce, Marka
Šulistu, Rozálii a Kryštofa Haškovi, Alberta Karáska,
Štěpána Čurdu, Barboru Tauchmanovou a Filipa Štěrbu.
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Pojďte s námi Branou Podyjí
Oddíl SPV při TJ Centropen Dačice pořádá 21. května 2011 jiţ XXII. ročník turistického pochodu BRANOU
PODYJÍ. Pro zájemce jsou připraveny trasy 7 - 50 km pro
pěší a pro cyklisty 31 - 56 km. Vyráţíme od sokolovny.
Nástup na pěší trasy:
 10 km - na tuto trasu je moţné vyjít
od 9:00 do 14:00 h
 15 km - nejpozději ½ h před odjezdem vlaku směr Slavonice v 9:25 h
a 11:36 h
 25 km - vychází se mezi 7:00 aţ 9:00 h
 35 km - nejpozději ½ h před odjezdem vlaku směr
Slavonice v 9:25 h
 50 km - vychází se mezi 6:00 aţ 7:00 h
Cyklotrasy:
 odjezd od 8:00 do 9:00 h
Zvláštní trasa:
 Pro rodiče s dětmi je připravena trasa o délce 7 km.
Společný odchod v 9:30 h, doprovod zajištěn. Buřty
do batůţku, bude se opékat.
Pro všechny účastníky je připraven pěkný suvenýr
a diplom, kde budou zapsány zvládnuté kilometry.
Těšíme se na Vaši účast.
TJ Centropen Dačice, oddíl SPV
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Přehled ţádostí o peněţní příspěvek
z rozpočtu města na rok 2011

Ohnisková deratizace Dačice 2011

Rada města na své schůzi dne 21. 3. 2011 projednala
ţádosti subjektů působících v oblasti mládeţe, tělovýchovy a sportu, sociálních sluţeb, podpory rodin, poţární
ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany ţivotního prostředí, s výjimkou PO, jejichţ zakladatelem nebo
zřizovatelem je ČR a Město Dačice, a rozhodla o přidělení peněţních příspěvků z rozpočtu města takto:

Název organizace
Svaz tělesně postiţených Dačice

Schválená
částka
6 000 Kč

ÚO DIA Dačice

6 000 Kč

Stáj Malkovská Chlumec

5 000 Kč

SDH Dačice

14 000 Kč

SDH Dolní Němčice

12 000 Kč

SDH Bílkov

8 000 Kč

SDH Chlumec
SDH Hostkovice

8 000 Kč
4 000 Kč

SDH Lipolec

8 000 Kč

SDH Malý Pěčín

10 000 Kč

TJ Velký Pěčín

6 000 Kč

ČMJ - střelecká sekce Dačice

7 000 Kč

Základní kynologická organizace Dačice

4 000 Kč

OS „LÁVKY“ MŠ Dačice

3 000 Kč

Občanské sdruţení DM studio - maţoretky

0 Kč

Sdruţení rodičů při ZŠ Komenského

7 000 Kč

OS při ZŠ Dačice, Boţeny Němcové
Nadační fond při Gymnáziu

7 000 Kč
5 000 Kč

Českomoravský svaz chovatelů holubů

3 000 Kč

Letecké muzeum V. Götha v Dačicích

14 000 Kč

Český červený kříţ Dačice

2 000 Kč

Místní skupina ČK Hostkovice

2 000 Kč

Spol. telčské místní dráhy Telč
Sportovní klub Hron

5 000 Kč
4 000 Kč

Centrum korejských bojových umění
Středisko rané péče SPRP Č. Budějovice

6 000 Kč
2 000 Kč

Divadelní spolek TYL
Základní škola Dačice, Neulingerova 108

30 000 Kč
0 Kč

OS Dačický ZVONEČEK
SOU zemědělské a sluţeb Dačice
Petrov, OS pro práci s dětmi a mládeţí
brněnské diecéze
Spolek přátel muzea v Dačicích

10 000 Kč
0 Kč

Celkem
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0 Kč
40 000 Kč
238 000 Kč

Ing. Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Od 2. 5. do 1. 6. 2011 bude na území města Dačic
včetně místních částí probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou bude provádět odborná firma DDD, s.r.o.,
Třebíč. V průběhu ohniskové deratizace budou ošetřeny
kromě jiného i plochy veřejného prostranství se zjištěnými
pobytovými stopami myšovitých hlodavců. Upozorňujeme proto občany na zákaz volného pobíhání zvířat na
veřejném prostranství dle vyhlášky o veřejném pořádku
Města Dačic č. 1/2006.
I. etapa: 2. 5. - 6. 5. 2011
Průmyslová čtvrť, Učňovská, Dělnická, tř. 9. května,
U Stadionu, K Nádraţí, Husova, Bezručova, Otakara
Březiny, Tyršova, Na Vyhlídce, Druţstevní.
II. etapa: 9. 5. - 13. 5. 2011
Červený Vrch, Vyderská, Severní, Polní, Větrná,
Mládeţnická, Jiţní, Máchova, B. Němcové, Karla Čapka,
Dlouhá, Antonína Dvořáka, Hradecká, Na Sádkách, Na
Jordánku, Na Peráčku, Červenkova, Strachovského,
sídliště Nivy.
III. etapa: 16. 5. - 20. 5. 2011
Na Příkopech, V Kaštanech, Mikšíčkova, Soukenická, Luční, Antonínská, U Valchy.
IV. etapa: 23. 5. - 27. 5. 2011
Náměstí Republiky, Komenského, Jiráskova, Sokolská, Bratrská, Cukrovarnická, Pantočkova, Školní,
Göthova, Vlašská, Soustruţnická, Krajířova, Na Rybníčku, Neulingerova, Palackého náměstí, Masarykova, Pivovarská, Za Lávkami, Švabinského, Bedřicha Smetany,
Vápovská, Svatopluka Čecha, Kapetova, Berky z Dubé,
Jemnická, Na Výhoně, Jiřího z Poděbrad, Jana Ţiţky,
Zahradní, Svobodova, U Třech kříţů, Járy Cimrmana.
Deratizace bude včetně dosypu nástrah a vyhodnocení ukončena 1. 6. 2011. V případě špatných klimatických podmínek můţe dojít ke změně časového harmonogramu etap. O těchto změnách budou občané informováni
prostřednictvím městského rozhlasu a zveřejněním na
webových stránkách města.
Odbor správy majetku

OMS ČMMJ v J. Hradci
střelecká sekce Dačice
a Město Dačice pořádají

VII. ROČNÍK
STŘELECKÉ SOUTĚŢE DRUŢSTEV
V BROKOVÉM VÍCEBOJI

Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: sobota dne 7. května 2011 od 8:00 h
Závod je vypsán pro kaţdého člena druţstva na 2x20 terčů:
10 trap + 10 double, 20 zajíc s terči. Cena poloţky pro tříčlenné
druţstvo členů ČMMJ je 900 Kč.

Přihlášky zasílejte: na adresu Bohuslav Ferdan,
Dobrohošť 4, 380 01 Dačice nebo b.ferdan@hotmail.cz.
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Zprávy ze Senátu: Nesrozumitelnost,
obsaţnost a nezáţivnost jsou problémem
Evropy
V druhé polovině dubna jsme
v Senátu ve Výboru pro územní
rozvoj projednávali další evropský
materiál se skutečně „lahodným“
názvem. Projednávaný materiál měl
název „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropa účinněji vyuţívající zdroje - stěţejní
iniciativa strategie Evropa 2020“.
Pokud v tomto okamţiku máte chuť můj článek odloţit a věnovat se záţivnější četbě, tak se nedivím. Na druhé
straně nevím, zda je dobře, ţe v naší zemi málokdo ví, ţe
v Evropské unii na Lisabonskou strategii navázala Strategie EU 2020, jejíţ realizace by měla mít zásadní vliv na
vývoj Evropy, tedy i naší země v následujících deseti
letech.
Asi většině pro získání dalších informací příliš nepomůţe, kdyţ napíši, ţe se jedná o strategii podporující
inteligentní a udrţitelný růst podporující začlenění a ţe
realizace Strategie EU 2020 je skryta pod další pojmy,
jako jsou například stěţejní (vlajkové) iniciativy nebo
integrované hlavní směry Strategie EU 2020.
Stále častěji tak docházím k tomu, ţe nesrozumitelnost „bruselštiny“ společně s nezáţivností a velkým rozsahem evropských dokumentů začíná být docela závaţným problémem. Přiznávám, ţe někdy si nejsem jistý, zda
se nejedná tak trochu o úmysl. Dosáhnout prosazení přijetí
či schválení různých povinností, opatření a závazků jejich
„šikovným“ zapracováním do dlouhých a pokud moţno
učeně a sloţitě napsaných textů je metoda stará a účinná.
Vzpomínám si, jak ještě při mém studiu na vysoké
škole jsme museli kaţdý týden odevzdávat jedné paní
doktorce velmi podrobné a dlouhé protokoly. Můj kamarád, známý šprýmař, to jiţ jednou nevydrţel a zapracoval
(rozumně opsal) do jednoho ze svých protokolů část pohádky O Červené Karkulce. K mému překvapení se tehdy
nestalo vůbec nic. Protokol s Červenou Karkulkou normálně „kontrolou“ paní doktorky prošel jako vyhovující.
My studenti jsme se tenkrát dobře na účet paní doktorky
pobavili.
Se schvalováním, čtením a kontrolou materiálů
Evropské unie a nejen s nimi to bohuţel jiţ taková legrace
není. Jednoduchý návod, jak to změnit, ale nemám. Kromě snahy maximálně omezit popisování zbytečností, jsou
dalšími moţnostmi vyţadování jasného popisu finančních
dopadů a změny či nárůstu povinností.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

POTŘEBUJETE OBČAS POHLÍDAT
BABIČKU NEBO DĚDEČKA?
Volejte 724 219 731
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Duben měsíc „bezpečnosti“?!
Měsíc duben má tradičně v povědomí řidičů své místo
jako měsíc bezpečnosti. Není to náhoda. Po zimním
období s jízdou po zasněţených a zledovatělých vozovkách dochází k rychlé změně počasí a vyjíţdějí i ti, kteří
přes zimu auto raději schovali do garáţe. Správný řidič
neopomene výměnu pneumatik zimních za letní a přípravu vozidla na letní sezónu. Počasí je však i nadále vrtkavé, některé silnice nejsou ještě uklizeny od zimního posypu a můţou nás čekat i sněhové přeháňky, kdy jízda
s letními pneumatikami bývá znovu nebezpečná. Totéţ
platí i pro motorkáře, kteří se uţ nemůţou dočkat, aby
provětrali své silné stroje, a mnohdy si neuvědomují, ţe
teploty vozovek nejsou ještě na jejich letní směsi pneumatik dostatečně vysoké a v zatáčkách je můţe čekat na vozovce písek nebo štěrk. Doporučil bych všem i oprášení
základních znalostí pravidel silničního provozu a sledovaní chystaných změn v zákoně o silničním provozu, které
v příštích měsících vejdou v platnost. O jednotlivých
změnách Vás budeme včas informovat.
Letošní rok však pro mnoho řidičů v Dačicích nezačal
šťastně. Během posledního víkendu v březnu při kontrolní
akci PČR bylo přistiţeno 8 řidičů, kteří řídili pod vlivem
alkoholu. Části byla naměřena nízká hladina zbytkového
alkoholu do 0,25 promile, ale další přijdou o řidičský
průkaz a řidičské oprávnění minimálně na 6 měsíců
s pokutou od 10 000 do 20 000 Kč. Ti, kterým bylo naměřeno více neţ 1 promile alkoholu v dechu, stanou před
soudem s tresty podstatně přísnějšími.
Od začátku tohoto roku řešil Odbor dopravy v Dačicích jiţ 13 takových hříšníků, kteří usedli za volant
s alkoholem v krvi. Oproti loňskému roku je to nárůst více
neţ 100 %. Dalším velmi závaţným přestupkem, který
v současné době výrazně stoupl, je jízda bez příslušného
řidičského oprávnění, kde hrozí pokuta 25 000 aţ 50 000
Kč a zákaz řízení aţ na dva roky. Díky tomuto neutěšenému stavu se bude PČR věnovat kontrole řidičů na území
Dačic mnohem častěji.
Pro Vaši informaci v roce 2010 řešil Odbor dopravy
v Dačicích celkem 261 přestupků na úseku zákona
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
a zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění vozidel. Na pokutách
bylo celkem uloţeno 822 500 Kč a dále bylo uloţeno
27 trestů zákazu činnosti.
Na závěr za odbor dopravy přejeme všem řidičům jen
klidnou a šťastnou cestu bez nehod a bez přestupků.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Ztratili jste klíče?
Pokud jste ztratili klíče, coţ se nám stává poměrně
často, máte nově moţnost podívat se na úřední desku
městského úřadu na Palackého nám., zda je někdo nenalezl a nejsou zde vystaveny. Věříme, ţe tuto novinku ocení všichni, kdo se s tímto problémem potýkají a zároveň
vyzýváme nálezce, aby odevzdali nalezené věci na správní odbor městského úřadu (Palackého nám. 1/I, přízemí).
Jenom tak je šance, ţe se nalezené věci vrátí k majiteli.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Stavební úpravy v Nemocnici Dačice, a.s.
Váţení spoluobčané, dovoluji si vás krátce informovat
o nadcházejících stavebních úpravách v hlavní budově
nemocnice, kdy budeme rekonstruovat WC pro pacienty
u rentgenového pracoviště. Dosavadní zařízení není uzpůsobeno pro vyuţívání osobami na vozíčku, a proto chceme
tento nedostatek napravit. Dojde k celkové rekonstrukci
obou stávajících kabinek a v prostoru vzniknou prakticky
3 kabinky WC.
Dále budeme rekonstruovat sociální zařízení na bývalé gynekologii v přízemí hlavní budovy. V této části je
v současnosti ordinace interního lékaře s přípravnou a je
nutné zajistit WC a koupelny jak pro ţeny, tak pro muţe.
Budou vyuţity stávající prostory a dojde k vnitřním úpravám k zajištění potřebného zázemí pro pacienty naší ambulance.
Provozní opatření vyplývající z nadcházejících stavebních úprav v měsíci květnu a červnu budou ve vestibulu dostatečně viditelně značeny a naši pacienti mohou
v době rekonstrukce uţít náhradní WC na gastroenterologickém pracovišti, které jinak slouţí jen pro pacienty této
ambulance. Děkujeme vám za pochopení a toleranci při
stavebních úpravách v areálu Nemocnice Dačice, a.s.
Za Nemocnici Dačice, a.s.
MUDr. Miroslava Člupková, předseda představenstva

Raná péče
Raná péče je terénní sociální sluţba, která poskytuje
pomoc dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do
7 let, které je zdravotně postiţené, nebo jehoţ vývoj je
ohroţen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Sluţba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte
s ohledem na jeho specifické potřeby.
Základem této sluţby jsou konzultace přímo v rodinách klientů, kdy vyškolený poradce rané péče spolupracuje s celou širokou rodinou. Návštěvy probíhají v domácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým dovednostem.
Raná péče rodině poskytuje poradenství, krizovou intervenci, rodinnou terapii, doprovod apod.; dítěti poskytuje podporu zbytkových funkcí, kompenzačních mechanismů dítěte, psychomotorického vývoje a podporu komunikace a rozvoj sociálních dovedností. Dochází k půjčování speciálních pomůcek a hraček. Sluţba je poskytována zdarma v rámci celého Jihočeského kraje.
Sluţbu rané péče upravuje zákon č. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů.
Poskytovatelé rané péče v Jihočeském kraji:
 Středisko rané péče Tamtam - pro rodiny s dětmi se
sluchovým a kombinovaným postiţením (tel.:
251 510 744).
 Středisko rané péče pro Jihočeský region - pro
rodiny s dětmi s pohybovým, mentálním a kombinovaným postiţením (tel.: 775 104 920).
 Středisko rané péče SPRP České Budějovice - pro
rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postiţením (tel.: 385 520 088, 777 234 032).
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Bliţší informace a kontakty na střediska rané péče
Vám budou poskytnuty na Městském úřadu Dačice, odboru sociálních věcí, tel.: 384 401 249.
Hana Čurdová, DiS., odbor sociálních věcí

Mobilní svoz odpadŧ jaro 2011
Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede dne 7. května
2011 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.
MÍSTO
Bílkov
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Prostřední Vydří
Červený Vrch
Na Nivách
Touţín
Bratrská
Berky z Dubé
Vápovská
Borek

ČAS
08:00 - 09:00
09:05 - 09:20
09:25 - 09:50
10:30 - 11:00
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
Mládeţnická
Antonínská
Jemnická
Hradišťko
Chlumec

ČAS
08:00 - 09:00
09:10 - 09:40
09:50 - 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

RNDr. Jaroslav Horák, odbor ţivotního prostředí

Svaz tělesně postiţených Dačice
pořádá dne 20. 5. 2011

zájezd do Stonařova
Program: setkání s heligonkou
Odjezd: v pátek 20. 5. 2011 ve 12:00 h z Havlíčkova
náměstí od kanceláře ŠTEFL-TOUR
Cena: 170 Kč
Přihlášky do 13. 5. na kontaktech:
- paní Máchová, tel.: 728 921 274
- paní Šteflová, tel.: 384 420 361
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Duben v Dačicích a místních částech

Městská policie informuje

Na tomto místě bychom Vás rádi, stejně jako v loňském roce, informovali o tom, jaké práce byly v průběhu
jednotlivých měsíců v Dačicích a místních částech realizovány, a to nejen z pohledu větších investičních akcí, ale
i z pohledu běţné údrţby města.

Přináším údaje z ukazatele rychlosti v ul. Hradecká od
14. 3. 2011 do 13. 4. 2011.

Dačice
V měsíci dubnu byl průběţně prováděn výběr zhotovitele na realizaci staveb „Rekonstrukce ulice Kapetova“
a „Rekonstrukce ulice Strojírenská“. Vzhledem k rozsáhlosti těchto staveb, které budou realizovány ve spolupráci s Jihočeským krajem, Vás o jednotlivých krocích budeme informovat také v samostatných článcích,
na webových stránkách města (www.dacice.cz), nebo
Vám v případě zájmu podáme bliţší informace přímo
na odboru správy majetku.
Bylo vyhlášeno výběrové řízení na výběr zhotovitele
akce „Kanalizace Za Lávkami“, dále bylo vyhlášeno
výběrové řízení na výběr zhotovitele akce „Plynofikace MŠ v Bílkově“. Ke dni uzávěrky tohoto čísla nebyly známy výsledky jednotlivých výběrových řízení.
Zastupitelstvo města Dačice schválilo poskytnutí úvěrů
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice pro rok 2011
v celkové výši 1 380 tis. Kč.
Byla provedena výměna svítidel veřejného osvětlení,
a to na Palackého náměstí a Vokáčově náměstí. Osazena byla svítidla s historizujícím vzhledem.
V měsíci dubnu započaly práce na dokončení oprav
povrchů na novém hřbitově v Dačicích.
V druhé polovině měsíce byla osazena zrekonstruovaná boţí muka na křiţovatce ulic Vápovská a Sv. Čecha.
V ul. Máchova byla nově instalována lavička.
Proběhlo místní vyspravení komunikací po zimním
období.
Bylo průběţně prováděno čištění komunikací, započato se sečením zeleně a průběţně byla prováděna jarní
výsadba květin na Palackého náměstí.
Byly zprovozněny kašny (Palackého náměstí, Havlíčkovo náměstí).
Byly vyčištěny dešťové vpusti a některé výškově
upraveny.

Místní části
Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Lipolec, Chlumec, Malý
Pěčín, Velký Pěčín, Prostřední Vydří
Proběhla výměna, případně rozšíření přijímačů městského rozhlasu.
Malý Pěčín
Byla upravena zeleň na návsi.
Lipolec
Byla provedena výměna svítidla veřejného osvětlení
vč. stoţáru.
Ve všech místních částech byl proveden úklid a vybílení
autobusových čekáren a provedeno čištění místních komunikací.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Celkový počet
vozidel
Ve
97338
směru
V proti108307
směru
V obou
205645
směrech
Podíl (%) 100,0

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
12499 577

27

12

4

2

30397 2745 686 461 309

111

42896 3322 713 473 313

113

20,9

1,6

0,35 0,23 0,15 0,05

V tomto sledovaném období vzrostl počet vozidel,
která zde projela. Co se týče překračování povolené rychlosti, procentuální vyjádření přestupků je přibliţně stejné
jako v minulém měsíci. V uvedeném období zde stráţníci
prováděli 3x měření rychlosti, při nichţ bylo odhaleno 11
přestupků.
Od 1. 4. 2011 byla z důvodu malého vyuţití a vysokých nákladů zrušena pevná linka na sluţebnu městské
policie. Kontakt na stráţníky ve sluţbě: 602 486 070,
e-mail: mestska.policie@dacice.cz. Kaţdý pracovní den
jsou úřední hodiny pro veřejnost na sluţebně MP od 13:00
do 15:00 h.
Upozorňuji všechny majitele nemovitostí, ţe jsou ze
zákona povinni mít tuto nemovitost označenou číslem
popisným. Kdo tak neučiní, dopouští se přestupku proti
veřejnému pořádku. Stráţníci tento přestupek mohou řešit
v blokovém řízení aţ do výše 1 000 Kč, ve správním řízení můţe obec uloţit pokutu aţ do výše 10 000 Kč.
Co řešila městská policie v březnu 2011
 54x přestupky v dopravě - blokové řízení
 4x kouření na místech zakázaných - blokové řízení
 4x oznámen přestupek správnímu orgánu
 7x odchyt toulavého psa - vráceni majitelům
 1x neoprávněný prodej ţivých zvířat - blokové
řízení
 29x doručení písemností do vlastních rukou na ţádost MěÚ
 3x nález věci
 2x pátrání po pacientovi nemocnice
 2x označení autovraků
 1x volně pobíhající koně mezi místními částmi
 2x předvedení osoby na Policii ČR
 2x spolupráce s PČR, kontrola nalévání alkoholu
mladistvým (zjištěny 3 osoby)
 1x spolupráce s PČR při zajištění hlášeného srazu
anarchistů
 1x převoz na záchytku
 1x poţár slámy v kašně na Palackého náměstí přivolán HZS
 1x poškození elektrické skříně
 3x měření rychlosti
 9x kontrola místních částí
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice
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Změna ve struktuře Úřadu práce ČR

Upozornění

Od 1. dubna 2011 změnily úřady práce v ČR svoji
organizační strukturu a uspořádání. Nová legislativní
úprava je dána zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR,
který byl publikován ve sbírce zákonů 25. 3. 2011 a jehoţ
účinnost je od 1. dubna 2011. Úřad práce je správním
úřadem s celostátní působností. Generální ředitelství tohoto úřadu řídí činnost krajských poboček. Krajské pobočky
řídí činnost kontaktních pracovišť ve své působnosti.
Do vedení Úřadu práce ČR byla jmenována PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR.
Náměstkem generální ředitelky pro oblast nepojistných
sociálních dávek byl ke stejnému datu jmenován Mgr.
Martin Ţárský. Úřad práce České republiky bude sídlit
v jednom ze stávajících objektů MPSV na adrese Karlovo
náměstí 1359/1, Praha 2.
Generální ředitelství bude vykonávat většinu obsluţných činností, které byly dosud spravovány jednak Ministerstvem práce a sociálních věcí a jednak samotnými úřady práce. Krajské pobočky budou realizovat své pravomoci a kompetence prostřednictvím svých kontaktních
pracovišť v území kraje. Půjde o současnou síť pracovišť
úřadu práce, tj. „okresní úřady práce“ a jejich pracoviště
detašovaná v dalších obcích. Kontaktní pracoviště budou
i nadále poskytovat svým klientům veškerý výkon své
činnosti.
V rámci okresu Jindřichův Hradec vznikla tři kontaktní pracoviště, a to Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice se
samostatnými obvody. Na všech pracovištích Úřadu práce
ČR je stanovena jednotná pracovní doba: pondělí a středa
8:00 - 17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 13:00 h.
Občané budou mít moţnost po celou úřední dobu
Úřadu práce ČR vyuţít sluţeb podatelny. Na dislokovaných pracovištích Úřadu práce ČR, kde není moţné
vzhledem k personálnímu obsazení dodrţet tento rozpis
úředních hodin, můţe ředitel krajské pobočky ve výjimečných případech stanovit úřední hodiny odlišně s přihlédnutím k místním podmínkám. Na pracovištích, kde je
tento rozsah úředních hodin nedostačující, můţe ředitel
krajské pobočky úřední hodiny rozšířit.
Věra Janáková, vedoucí odboru sociálních věcí

Místní poplatek za komunální odpad byl splatný do
30. 4. 2011. Kdo ještě zmíněný poplatek neuhradil, má
moţnost to učinit co nejdříve. Nezaplacené poplatky mohou být zvýšeny aţ na trojnásobek.

Pozvánka do Lidéřovic na 8. května
Letošní sezóna pořadů s duchovním, historickým
a hudebním zaměřením - zkrátka větrání kostela a varhan začíná v lidéřovickém kostele sv. Linharta v neděli
8. května 2011 ve 14:30 h.
Gotický kostel v Lidéřovicích byl přestavěn v duchu
pozdní gotiky v 15. století. Stavebně se kostel v dalších
stoletích nezměnil, takţe návštěvník se můţe lehce přenést ve svých představách o 6 století do minulosti.
Právě v čase pozdně gotické přestavby lidéřovického
kostela vznikaly první české cestopisy. První letošní větrání bude O cestování v minulosti po stránce praktické
i jako o symbolu.
Všechny zájemce i nadšence pro historii zve
karmelitán P. Gorazd

Martina Havlíková, DiS., finanční odbor

PREMIÉRA!
V sobotu 26. března proběhla v sále Městského kulturního střediska Dačice premiéra nové pohádky Divadelního studia Tyláček a DS Tyl Dačice. Ve známé
pohádce POPELKA se představili členové obou ochotnických spolků.

Téměř vyprodaný sál se dobře bavil při hereckých výkonech a bohatě potleskem odměňoval i nadějné pěvecké
vstupy. Pořad natáčela Jindřichohradecká televize, takţe
je moţnost získání videozáznamu, který si lze objednat
v MěKS Dačice.
Všichni herci i technika (mimochodem celkem se jedná o 34 osob) od středy do zmíněné soboty téměř neopouštěli sál a pilovali poslední detaily, hudbu, světla,
dekorace a mnoho dalších činností, které si návštěvník
obvykle ani neuvědomuje. Bylo to takříkajíc „na doraz“
fyzických i psychických sil, ale určitě se vše vyplatilo
a odměnou všem byl dlouhotrvající potlesk a úsměvy dětí
i dospělých v průběhu i po skončení představení.
Všem účinkujícím patří velké poděkování za to, ţe ve
svém volném čase se věnují divadlu a nám všem pak přinášejí příjemné chvíle a město Dačice obohacují v kulturní oblasti.
Velký dík patří Vám, divákům, za hojnou účast na této premiéře a těšíme se na další setkávání. Největší dík
pak patří reţisérce paní Jahelkové, která má toto vše „na
svědomí“, je u všeho, co se v kultuře šustne, a je zároveň
zárukou poctivé a dobře odvedené práce.
Přejme nové pohádce, aby se líbila dětem i dospělým,
a i kdyţ se v ní nestřílí, nekřičí, nestraší, nic nerozbíjí, ale
„jen hraje“, aby všem vţdy vykouzlila úsměv na tváři
a hezky u srdíčka.
Olin Svoboda, ředitel MěKS Dačice
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Zprávy ze ZŠ Boţeny Němcové
Náš ţák nejlepším sportovcem taekwondo
za rok 2010!
20. 2. 2011 se konalo v Městském
divadle v Mělníku vyhlášení nejlepších sportovců taekwondo WTF za
rok 2010. Kryštof Krechler ze 6. B
byl vyhlášen nejúspěšnějším sportovcem roku 2010 v extralize poomsae.
Gratulujeme a přejeme Kryštofovi
další sportovní úspěchy v jeho oblíbeném bojovém umění.
Mgr. Bohumil Havlík

Nabídka volnočasových aktivit
Jak se mohou ţáci naší školy zabavit mimo vyučování, více se poznat a sblíţit se se svými kamarády a učiteli, dále rozvíjet svůj talent a nadání? Pojďme se podívat
na činnost zájmových krouţků, které jiţ několik let na
naší škole fungují.
Začněme na prvním stupni. Zde vede paní učitelka
Hrbková zdravotnický krouţek určený pro ţáky od 3.
tříd. Děti se v něm učí chránit zdraví své i ostatních
a základy první pomoci, coţ se jim v ţivotě rozhodně
neztratí. Pro nejmenší jsou určené flétničky vedené paní
učitelkou Krátkou. Do krouţku se hlásívají i děti starší,
které pak často s paní učitelkou vyjíţdějí na letní tábor.
Zbývá ještě dodat, ţe pro ţáky 2. stupně paní učitelka
organizuje dramatický a kytarový krouţek.
O sportovní krouţky je zájem dlouhodobý, proto jsme
našim dětem umoţnili sportovat třikrát týdně v rámci
sportovních a pohybových her. Prvňáčci se scházejí při
sportovních hrách s paní učitelkou Urbánkovou a Benešovou, druháky vede paní učitelka Mocharová a Hejtmanová a pro třeťáky aţ páťáky připravuje pohybové hry
paní učitelka Chvátalová. Ve sportovních aktivitách mohou pokračovat i ţáci 2. stupně, kterým je určen volejbal.
Včelařský krouţek na naší škole se můţe pochlubit
tím, ţe je nejstarším takto zaměřeným krouţkem v okrese.
Pracuje nepřetrţitě od roku 1961. V současné době v něm
pod vedením pana učitele M. Havlíka pracuje sedm ţáků,
kteří se seznamují se základy včelaření a v rámci svých
praktických činností vyuţívají školní včelín a někteří
z nich se chovu včel věnují uţ i doma. V zimním období
si pro vlastní potřebu vyráběli nové nástavkové úly,
z nichţ jeden byl vystaven na výroční členské schůzi ČSV
v Dačicích a sklidil pochvalu.
O výuku psaní na klávesnici se čtvrtým rokem stará
paní učitelka Pízová. Nejdříve měli ţáci tento předmět
jako povinně volitelný v 7. ročníku. Pro velký zájem však
mnozí z nich pokračovali dál v nepovinném předmětu v 8.
třídě a v devátém ročníku pak v odpoledních hodinách
psali na klávesnici po vyučování v krouţku.
Nejdříve jsme pro nácvik techniky vyuţívali klasické
papírové učebnice, letos koncem února se nám naskytla
moţnost vyzkoušet výuku ZAV IV. generace. Do ní bylo
moţno zapojit i ţáky 5. ročníku, kteří se tak mohou naučit
techniku „psaní všemi deseti“ ještě dříve, neţ získají špat-

AKTUÁLNÍ INFORMACE

strana 9

né návyky při psaní, které se pak velmi těţko odnaučují.
Zdálo by se, ţe tento „kancelářský předmět“ je určen spíše
děvčatům, ale naše několikaleté zkušenosti potvrzují, ţe
v mnoha případech se na předních místech různých soutěţí umisťují i chlapci. Pozitivní je, ţe ţáci uplatní tyto znalosti a dovednosti nejen v praktickém ţivotě, ale také to,
ţe mnozí z nich si ve vyšších ročnících zlepší prospěch,
protoţe dokáţí pracovat s textem, a tak se snadněji učí.
Krouţek techniky a programování vznikl na základě finančních prostředků získaných díky grantovému
programu TRW - DAS a.s. Dačice v roce 2007 a 2009
a za přispění Města Dačice. V současnosti vyuţívá 7 základních souprav LEGO Mindstorms Education a 7 sad
technických dílů. V základní sestavě je inteligentní NXT
LEGO kostka s bluetooth technologií, která umoţňuje
realizaci modelů ovládaných mikropočítačem.
Ţáci 6. aţ 8. tříd sestrojí model podle návodů nebo
vlastní fantazie a pomocí jednoduchých povelů je uvedou
do pohybu. K mikropočítači lze připojit aţ čtyři různé
senzory a tři interaktivní servomotory. Sloţitější programy
sestavují ţáci pomocí srozumitelného grafického programu na PC. Cílem projektu je podle slov pana učitele Jandy, vedoucího krouţku, podchytit zájem ţáků o techniku
a vědu a dále jej rozvíjet, vyplnit jejich volný čas tvořivou
činností a umoţnit zájemcům, kteří si v mladším věku
oblíbili stavebnice LEGO, aby mohli vyzkoušet i ty technicky vyspělé.
Krouţek Globe funguje třetí rok. Letos ho navštěvuje
osm ţáků druhého stupně. O jeho chod se starají pan učitel Šuhaj a paní učitelka Dvořáková. Hlavním předmětem
naší činnosti je souvislé meteorologické měření a pozorování, za jejímţ účelem byla na školním pozemku panem
učitelem Jandou zhotovena meteorologická budka, ve
které jsou základní meteorologické přístroje. Ţáci se velice aktivně zapojili do činností krouţku, důkazem toho je
i to, ţe pravidelně chodí měřit meteorologické prvky
i o víkendech.
Odměnou za jejich vytrvalou práci jistě bude, ţe někteří z nich pojedou letos v květnu reprezentovat naši
školu a vlastně i celé Dačice na několikadenní Globe Games, které se tentokrát konají na ZŠ ve Vsetíně. Prezentovat zde budou vlastní projekt „Vliv nadmořské výšky na
počasí v Dačicích“, na kterém v současné době usilovně
pracují. I kdyţ budou na Globe Games nováčky, doufáme,
ţe tam s prezentací své práce uspějí, odvezou si odtud
spoustu zajímavých záţitků, naváţou třeba i nová přátelství a jejich učitelé získají inspiraci pro další práci.
Také tento rok mají ţáci naší školy moţnost navštěvovat fotografický krouţek. Kaţdou středu se schází pět
děvčat z 6. a 9. ročníku s paní učitelkou Váňovou, aby
objevovaly tajemství svých fotoaparátů, ale také dačických zákoutí. V letošním roce se do soutěţe Mladí fotografují památky přihlásila Eliška Peníšková z 9. B, která
zaslala tři fotografie. V loňském roce potěšil sebe i nás
Dalibor Jelínek svým 3. místem. Zajímavou zkušeností
pro něj jistě byla odměna v podobě návštěvy Evropského
parlamentu ve Štrasburku. Jsme rádi, ţe ve svém fotografickém koníčku pokračuje.
Mgr. Bohumil Havlík, ve spolupráci s vedoucími krouţků
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Co je nového na ZŠ Komenského
 Nápad obalové spol. EKO-KOM a.s. a pelhřimovské
Agentury Dobrý den vytvořit největší galerii znaků
měst a obcí z odpadových materiálů vzali ţáci VII. A
jako velkou výzvu. Domluvili se společně na výrobě
tří znaků. Nasbírali a vybrali patřičný materiál, nakoupili spoustu lepidla, nábojů do tavných pistolí a pustili
se při hodinách VV do díla. Rekord nakonec opravdu
vyšel, bylo vyrobeno celkem 1025 znaků. Pro „sedmáky“ bylo velkou odměnou, kdyţ jeden z jejich znaků
doputoval 13. 1. 2011 aţ na veletrh GO a Regiontour
do Brna (reálně vystavených zde bylo celkem 454
znaků). Certifikát o vytvoření rekordu byl odeslán
jménem iniciátora rekordu do kanceláře prezidenta ČR
jako dárek České republice spojený s novoročním přáním všeho dobrého v roce 2011 od desetitisíců dětí zúčastněných na projektu. Certifikát o účasti udělený
přímo naší škole je spolu s jedním z erbů vystavený ve
škole, další dva erby jsou vystaveny na Městském úřadě Dačice. Záznam máme v České knize rekordů, do
které mohou děti nahlédnout ve školní knihovně.
 18. března se k řešení úloh Matematického klokana
sešli ţáci 4. - 9. ročníků. Počítali ve školní jídelně
a bylo patrné, ţe většina účastníků měla při řešení úkolů opravdu těţkou hlavu. Jejich mladší kamarádi z 2.
a 3. ročníků si nad „Klokanem“ lámali hlavu ve svých
třídách. Počítáme, počítáme. 
 MěKS pozvalo naše ţáky 1. - 3. tříd na pohádku Hravého divadla z Brna Nosáčkova dobrodruţství Pinocchio. Velmi pěkné představení, děkujeme.
 V sobotu 26. března se ţáci sedmých ročníků vrátili
z lyţařského kurzu. Tradiční týdenní lyţařský kurz se
uskutečnil v Sedmidolí na chatě MD ve Špindlerově
mlýně. Výcvik probíhal podle připraveného plánu, byl
rozdělen na sjezdový, běţecký a snowboardový. Jak
konstatovala vedoucí zájezdu Mgr. Fischerová Svobodová: „Myslím, ţe mohu za všechny děti a čtyři dospělé napsat, ţe jsme byli v krásném prostředí a obklopeni
krásnou přírodou, kde se nám líbilo, dobře se nám lyţovalo, běţkovalo, hrálo... a i nám chutnalo... a také si
myslím, ţe mohu za nás čtyři dospělé (3 instruktorky +
1 zdravotnice) pochválit letošní sedmáky za vzorné
a slušné chování a za dobré sportovní výkony.“ Ţe to
bylo fajn a jak se říká „v pohodě“ vám ukáţou i následující fotografie, které naleznete ve fotogalerii
www.zsdacice.eu. Děkujeme!
 Na podzim 2010 se ţáci V. A a V. B zapojili do výtvarné soutěţe pod názvem „Jak naslouchat stromům“,
kterou vyhlásila CEGV Cassiopeia. Ţáci tvořili ve
skupinách technikou koláţe z různých druhů papírů,
vyuţili tak odpadový materiál jako výtvarný prostředek. Do soutěţe také putovaly příběhy, úvahy a krátké
básničky o lese, o stromech a všem ţivém doplněné
otisky a kresbou podzimních listů. Vyhlášení výsledků
bylo v březnu 2011 nečekané, obě třídy získaly krásné
2. místo!
 Nadále nám velkou radost činí výsledky olympiád vědomostních soutěţí. V okresním kole Zeměpisné
olympiády nás báječně reprezentovali G. Kubešová
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a V. Řezáč - oba se ve své kategorii umístili na 4. místě. Blahopřejeme! Výborné výsledky přineslo také
okresní kolo Biologické olympiády. V kategorii C - tj.
ţáci 8. a 9. ročníku obsadili krásné 4. místo G. Kubešová a 6. místo R. Tůmová (30 účastníků). V kategorii
D - tj. ţáci 6. a 7. ročníku se na 9. místě umístila
T. Norbertová a na 10. Adéla Zavadilová (27 účastníků). Děkujeme za reprezentaci. Úspěšnými řešiteli se
v krajském kole dějepisné olympiády stali J. Veselý
(10. místo), G. Kubešová (15. místo). Vynikající výsledky, jen tak dál!
 V rámci projektu Bezpečně a zdravě probíhají ve škole
přednášky policie ČR. Celý projekt letos vyvrcholí
mimořádnou akcí 11. června v zámeckém parku.
 Velikonoční dílna proběhla 14. dubna v jídelně ZŠ
Komenského. S velkým zaujetím tvořily děti velikonoční dekorace, zdobily perníčky a sledovaly pletení
pomlázek. Kdo to nestihl, mohl svoji „velikonoční výbavu“ ještě doplnit na velikonoční dílně v Bratrské
v pondělí 18. 4. odpoledne.

A co nás ještě čeká?





7. května - zájezd do Londýna
13. května - Dravci, letová show
20. května - fotografování
4. června - Procházka pohádkou
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Městské lesy Dačice s.r.o.
Hradišťko 25
Na hájence Městských lesŧ byl
zahájen prodej celoročních
rybářských povolenek na rybník
„SASIŇÁK“
Bliţší informace na tel. číslech:
384 421 080, 724 081 364
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Matematický klokan 2011
Tradiční mezinárodní matematická soutěţ se v letošním školním roce konala v pátek 18. března. Na naší škole
se do ní zapojilo celkem 70 soutěţících, tedy 23,4 %
všech ţáků školy. V nejmladší kategorii Benjamín si nejlépe vedli Alena Lojdová ze sekundy a Miroslav Vican
a Zdeněk Přibyl z primy. V kategorii Kadet zvítězil Daniel Točík z kvarty, druhý byl jeho spoluţák Adam Trčka
a třetí Ivona Štěrbová z tercie. Kategorii Junior s přehledem vyhrála ţákyně 1. ročníku Anna Steinhauserová
s úctyhodným ziskem 115 bodů ze 120 moţných, za ní se
umístili Matěj Polák ze sexty a Jan Daňhel z 2. ročníku.
V kategorii nejstarší, Student, obsadil první místo Vojtěch
Trčka z oktávy před svým bratrem Štěpánem ze septimy
a Pavlem Dvořákem ze 4. ročníku. Kromě kategorie Benjamín probíhalo soutěţní klání v době pátečního odpoledne a je potěšující, ţe tato skutečnost neodradila od účasti
mnohé příznivce řešení zajímavých matematických úloh.
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poledne se všichni tří zúčastnili ještě doprovodné hry
„Dnešní svět v pohybu s Českou spořitelnou“.
Po čtrnácté hodině jsme se dozvěděli výsledky: v soutěţi jednotlivců skončila Eliška Šimková na osmém místě
a Vojtěch Trčka na druhém místě, v soutěţi tříd se naši
ţáci umístili na celkově 2. místě. Je to nejlepší umístění
našich ţáků v této soutěţi. Vojtěch Trčka v jednotlivcích
a všichni tři v soutěţi tříd postupují do celostátního kola,
které se koná dne 6. 6. 2011 v Praze. Přejeme všem třem
ţákům oktávy, aby úspěšně reprezentovali naši školu
i v celostátním finále v Praze.
Mgr. Karel Chalupa

Expedice do oblasti zaniklé obce Rajchéřov

K čemu je slunce, kdyţ není den
Pořad s tímto názvem měli moţnost navštívit v úterý
5. dubna ţáci našeho gymnázia od sexty po oktávu a od
druhého ročníku po čtvrtý. Jeho hlavní protagonistkou
byla dnes čtyřiaosmdesátiletá paní Dagmar Šímová z Prahy, která v roce 1938 odcestovala jako jedenáctiletá transportem tzv. Wintonových dětí do Velké Británie. Téměř
tři hodiny líčila poutavým způsobem své pohnuté ţivotní
osudy. Čas proţitý ve společnosti obdivuhodné ţeny
a hudebního skladatele Daniela Dobiáše, který její vyprávění citlivě prokládal interpretací zhudebněných básní
napsaných dětmi z terezínského ghetta, rychle uběhl.
V našich ţácích a jejich učitelích však zůstává hluboký
záţitek. Za jeho zprostředkování děkujeme ZUŠ v Dačicích, v jejímţ koncertním sále se pořad uskutečnil, a paní
Boţeně Havlové z Občanského sdruţení META, která
naší škole pořad nabídla a podílela se na jeho přípravě.
PaedDr. Aleš Morávek

Zeměpisná soutěţ EUROREBUS
Dne 8. 4. 2011 se
zúčastnili tři ţáci naší
oktávy - Eliška Šimková, Vojtěch Trčka a Josef Novák krajského
kola vědomostní soutěţe
Eurorebus. Byl to jiţ 16.
ročník této soutěţe
a konal se v Č. Budějovicích v areálu vysokoškolských kolejí Jihočeské university ve Čtyřech Dvorech. Naši ţáci
soutěţili jak v jednotlivcích - Eliška Šimková
a Vojtěch Trčka, tak i v soutěţi druţstev - všichni tři jmenovaní ţáci oktávy odpovídali na otázky ve vědomostních
testech. Jeden test vyplňovali jednotlivci kaţdý sám za
sebe a druhý test vyplňovali kolektivně za druţstvo. Od-

V sobotu 9. dubna se na pozvání Soukromého reálného gymnázia „Přírodní škola“ z Prahy zúčastnilo 16 ţáků
z našeho gymnázia malé expedice poblíţ zaniklé obce
Rajchéřov nedaleko Starého Města pod Landštejnem.
Tamější oblast je soukromou přírodní rezervací. Rozdělili
jsme se do 4 skupin a plnili zajímavé úkoly. Cílem bylo
porovnat krajinu, jak vypadala asi před 100 lety, se stavem dnešním. S kaţdou skupinou pracoval průvodce
z praţského gymnázia, vysvětlil nám metodiku a případně
poradil. Podle katastrální mapy z roku 1836 jsme hledali
půdorysy budov, určovali jsme věkové a druhové sloţení
dřevin, hledali zbytky antropogenní vegetace, lovili vodní
ţivočichy. Na závěr této části jsme společně prodiskutovali výsledky. Poté jsme se vydali na Hadí vrch přes nádherný jalovcový porost a kolem velkých rybníků s pěknými výhledy. Byl to krásný a poučný záţitek. Doufáme,
ţe si jej v brzké době opět zopakujeme.
Jana Sprinzlová (kvinta), Anička Steinhauserová (1. ročník)
Ze sportu
Ve středu 30. března proběhl v Telči turnaj dívčích
druţstev středních škol ve volejbalu. Turnaje se zúčastnila
dvě druţstva z našeho gymnázia, z Telče, z Třebíče
a SŠTO Dačice. Naše Áčko ve sloţení B. Fučíková, D.
Račická, M. Lojková, S. Szepeši, V. Vystrčilová a J. Kostohryzová se probojovalo do finálového zápasu o 1. a 2.
místo. Utkání bylo velmi napínavé a stále vyrovnané, po
stavu 1:1 na sety prohrála naše děvčata ve třetím rozhodujícím setu pouze o jeden míč a skončila tak na 2. místě.
Dne 6. 4. 2011 se konal v tělocvičně SŠTO Dačice
futsalový turnaj druţstev středních škol regionu. Tohoto
turnaje se zúčastnilo celkem 6 druţstev, která sehrála
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zápasy systémem kaţdý s kaţdým. Naši školu reprezentovali J. Novák a J. Peterek z oktávy, D. Kabelka ze 4. ročníku, T. Chvátal, P. Janák, J. Kovařík a M. Lacina ze 3.
ročníku a R. Štolba ze sexty. Všem našim hráčům patří
poděkování za vzornou reprezentaci školy, protoţe po
velice pěkném sportovním výkonu ve všech utkáních
zvítězili a obsadili první místo.
Bára Pykalová a Sára Szepeši postoupily do kraje
z okresní soutěţe ve stolním tenise konané dne 16. března
v tělocvičně SOUZaS v Dačicích, kdyţ po těţkém boji
porazily druţstvo dívek z Obchodní akademie v J. Hradci
3:2. Krajské kolo se pak konalo 23. března za účasti pěti
druţstev. Ani zde se Bára se Sárou ve velké konkurenci
silných hráček neztratily. Ačkoli skončily na 5. místě,
ţádný zápas neprohrály s nulovým skóre a patří jim poděkování za reprezentaci školy.
Mgr. Naďa Koprová, Gymnázium Dačice

Gymnázium Dačice
Nabízí moţnost podat do konce května
přihlášku ke vzdělávání v osmiletém
gymnáziu pro školní rok 2011/2012
ve druhém kole přijímacího řízení, které bylo
vyhlášeno ke dni 22. 4. 2011.
Více informací získáte na www.gymn-dacice.cz nebo
nás kontaktujte na tel./fax: 384 420 432.
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Novinky ze ZŠ Neulingerova
Soutěţ ve zpěvu a recitaci
V úterý 5. dubna se konalo školní kolo soutěţe ve
zpěvu a recitaci. Soutěţících bylo letos ve všech věkových
kategoriích opravdu hodně a jejich výkony byly velmi
vyrovnané. Vítězové v kaţdé kategorii se zúčastnili soutěţního festivalu „Třeboňská rŧţe“, který se konal
20. dubna. Přejeme jim hodně úspěchů!

Návštěva klientŧ z DS Budíškovice
Ve středu 6. dubna do naší školy zavítala vzácná návštěva. Jednalo se o 14 klientů a 2 sociální pracovnice
z Domova seniorů v Budíškovicích. V rámci návštěvy si
prohlédli prostory školy, výrobky ţáků a nahlédli i do
vyučovacích hodin. Ţáci s nadšením předvedli kulturní
vystoupení a společně si zazpívali známé písně. Na rozloučenou na seniory čekalo příjemné překvapení ve formě
občerstvení.
Děkujeme za návštěvu a rádi přijímáme pozvání do
Domova seniorů v Budíškovicích.

Školní akademie
Čtvrtek 14. dubna byl pro nás dnem s velkým „D“.
Většina ţáků naší školy se na něj těšila a zároveň se ho
trochu obávala. Odpoledne totiţ proběhla školní akademie, na kterou přišli jejich rodiče, prarodiče i sourozenci.
Na svém programu pracovaly děti opravdu svědomitě,
tréma z nich v poslední chvíli opadla a potlesk jejich nejbliţších jim udělal velkou radost.
V tento den proběhla i tradiční prodejní velikonoční
výstava pro veřejnost, kterou navštěvuje kaţdoročně řada
místních občanů. Děkujeme za přízeň a podporu.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Velikonoční posezení ve Studené
LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
V TELČI 2011
Letní intenzivní kurz francouzštiny
13. - 21. srpna 2011
Kontakt: Zuzana Šmídová, tel. 777 646 898, e-mail
fkurzy.telc@centrum.cz, www.academie-telc.cz

Letní intenzivní kurz angličtiny
14. - 20. a 14. - 19. srpna. 2011
Kontakt: Markéta Pilařová, tel. 603 241 692, e-mail
pilarova@phil.muni.cz, www.phil.muni.cz/wjas

 Koupím les, platba HOTOVĚ, formality zařídím.
 Vykoupím kulatinu z těţby za vysoké
výkupní ceny.
 Dlouholeté zkušenosti.
 Prodej palivového dřeva (N. Bystřice).
Tel. 608 162 446

Dne 19. 4. 2011 od
14:00 h se uţivatelé
DPS Dačice zúčastnili
velikonočního posezení
v hospůdce u Šebestů
ve Studené. K tanci
a poslechu hrála kapela
„Zoufalka“. Tímto vedoucí a sociální pracovnice PS Ledax o.p.s. děkují za
pěkné odpoledne a za pozvání.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska a soc. pracovnice

UPOZORNĚNÍ PRO PODNIKATELE!!!
Chcete mít svoji firmu, obchod či poskytované sluţby
umístěné v interaktivní mapě města Dačice?
Pak neváhejte a zašlete na kultura@dacice.cz
 stručný popis,
 kontakty
 a fotografii.
Odkaz Vám zdarma vytvoříme.
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Informace z knihovny
Noc s Andersenem
Noc s Andersenem se letos konala
v pobočce Městské knihovny Dačice
v Malém Pěčíně. Knihovnice, studentka PF Jihočeské
univerzity, Jana Brtníková, připravila pro děti a s dětmi
zajímavý program a o průběhu noci napsala: „Celá akce
odstartovala v 19 hodin. Knihovna se dětem ukázala zcela
v jiném světle. Uprostřed knihovny se rozprostíraly deky
a karimatky s polštářky. Stoly, které většinou bývají zaplněné výkresy a dekoracemi od dětí, se proměnily ve večerní tabuli plnou dobrot. Po přípitku a znělce jsme mohli
odstartovat náš program jak jinak neţ smíchem a legrací,
o kterou se zaslouţily různé slovní hříčky, jazykolamy,
popletené pohádky a hádanky. Po malé literární rozcvičce
následovala hlavní část programu. Přesunuli jsme se do
Laponska, do země Sněhové královny. Po přečtení příběhu Gerdy a Kaye následovalo hledání láhve s tajnou zprávou. Za měsíčního světla se nám ji po dlouhém pátrání
nakonec podařilo najít, ale naše hlavičky si ještě daly
práci s rozšifrováním tajné zprávy. Po jejím rozšifrování
ztuhl úsměv na rtech kaţdému, kdo pochopil, co ho teď
čeká. Zkouška odvahy lesem, kde bylo zapotřebí splnit
3 nelehké úkoly a získat tak mapu k pokladu, některé
menší děti přivedla aţ k pláči. Malopěčínští však mají pro
strach uděláno a s pomocí starších účastníků zkoušku
odvahy splnili všichni. Poklad se tedy dostal do správných
rukou statečných dětí. Naše putování jsme ukončili ve 23
hodin. Všem účastníkům patří obdiv a nejen já se těším na
další vydařený ročník projektu Noc s Andersenem.“
Jsme knihovnou s regionálními funkcemi a Noc s Andersenem si také proţily děti v knihovně v našem metodickém obvodu, a to v Českém Rudolci. „Sešlo se nám 12
dětí. Po seznámení se s informacemi o pohádkáři Hansu
Christianovi Andersenovi, na jehoţ počest se akce koná,
byl hlavní program večera věnován pohádkám a osobnosti
spisovatele Václava Čtvrtka, od jehoţ narození uplynulo
v dubnu sto let. Dětem se to moc líbilo, protoţe Čtvrtkovy
pohádky znají, takţe i následné úkoly - namalovat pohádkové postavičky, či nalézt v knihovně rozstříhaný obrázek
Rumcajse a poté jej správně poskládat a oţivit barvičkami, splnily na jedničku. Připravené občerstvení zmizlo
jako pára nad hrncem, zvládli jsme ještě různé hry a velikonoční výzdobu knihovny a dětem se ve 21 hodin domů
vůbec nechtělo. Tak jsme se domluvili, ţe bychom mohli
příští rok zkusit v knihovně i přespat :-)“ říká o průběhu
Noci s Andersenem knihovnice paní Renata Pechová,
které pomáhala Kristýna Plicková. Obrázky z Noci najdete na www.mkdac.cz.

Biblioweb - www.mkdac.cz
Webové stránky městské knihovny získaly v celostátní soutěţi BIBLIOWEB 2011, soutěţi o nejlepší webovou
prezentaci knihovny, pěkné 4. místo z 21 přihlášených
knihoven v kategorii obcí od tří do dvaceti tisíc obyvatel.
Biblioweb vyhlásil jiţ po dvanácté Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR (SKIP), popáté pod záštitou Asociace krajů České republiky Tříčlenná odborná
porota hodnotila www stránky podle následujících kritérií:
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kvalita obsahu stránek (šíře nabídky sluţeb knihovny
propagovaných webovými stránkami, nabídka informací
o veřejné správě na stránkách veřejných knihoven),
aktuálnost (přítomnost indikátorů stáří, platnost odkazů),
design stránek (grafické zpracování, navigace aj.), zda
stránky odpovídají poslání knihovny a umoţňují komunikaci s uţivatelem (jazykové verze, online sluţby, infomail, ankety apod.), zda vyuţívají technologie Webu 2.0
(OPAC 2.0, RSS, blog, wiki, facebook, sdílení obrazových dat), zda jsou přístupné pro handicapované uţivatele
a zda má knihovna zpracovánu písemnou koncepci webu
a jakou má představu o jeho budoucnosti. Takţe si vyzkoušejte sluţby na našem webu.

K čemu přispěje realizace grantŧ získaných
v Městské knihovně v Dačicích v roce 2011?
Ministerstvo kultury vyhlašuje granty pro řadu oborů,
mezi jinými i pro knihovny. Naše knihovna byla letos při
získávání grantů úspěšná, a i kdyţ to nejsou velké granty,
věříme, ţe zlepší a zkvalitní sluţby knihovny pro občany,
uţivatele knihovny. První grant umoţní rozšíření nabídky
zvukových knih pro handicapované, do fondu knihovny
přibude více neţ stovka zvukových knih. Realizací druhého grantu se zlepší vyhledávání v katalogu knihovny sjednocením různých forem jmen a pseudonymů autorů pod
jedno heslo a realizace třetího grantu umoţní modernizaci
technologického vybavení knihovny pro celoţivotní vzdělávání (počítače a jejich programové vybavení) a v knihovně se budou moci uţivatelé připojit s přineseným
notebookem do sítě wifi. Granty budou realizovány do
konce června.

Máte doma děti, které rády malují a mají rády
les a přírodu kolem nás? Jejich obrázky se
mohou zúčastnit soutěţe
Dětské oddělení knihovny se zapojuje do výtvarné
soutěţe LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS, kterou vyhlásily Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství České
Budějovice, ZOO Ohrada a Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích. Jedná se o 1. ročník soutěţe
a výtvarné práce - kresby, malby - mohou být na tato témata: Lesní rostlina. Člověk a les. Les. Strom. Lesní zvíře. Výtvarné práce je nutno opatřit na zadní straně štítkem
s údaji (jméno autora, věk, třída, soutěţní kategorie, název
a adresa školy, název práce, adresa a kontakt na autora
výtvarné práce). Práce přineste do knihovny nejdéle do
17. června. Soutěţní kategorie: I. kategorie - děti do 6 let
(MŠ), II. kategorie - děti 6 - 8 let (1. - 2. ročník), III. kategorie - děti 9 - 10 let (3. - 4. ročník), IV. kategorie - děti
11 - 12 let (5. - 6. ročník), V. kategorie - děti 13 - 15 let
(7. - 9. ročník). Další informace najdete v knihovně. Les
má pro ţivot člověka i v současné době nezastupitelnou
úlohu a jeho prostředí je nenapodobitelné. Význam lesa
pro ţivot člověka podtrhuje i skutečnost, ţe rok 2011 byl
Organizací spojených národů (OSN) vyhlášen Mezinárodním rokem lesů. Les je součástí našeho kraje a je domovem stovek druhů rostlin a ţivočichů, je zdrojem poučení a inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků,
fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice
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Dětství na kolečkách

Pokud se vypravíte po 5. květnu do dačického muzea,
ocitnete se ve zcela jiném světě. Ve světě krásných historických kočárků a kolébek z ucelené soukromé sbírky
paní Miloslavy Šormové z Roztok u Prahy. Spolu
s manţelem se věnují nejen samotnému sběru, ale i náročným opravám a rekonstrukci jiţ řadu let, a výsledek jejich
dlouholeté práce stojí skutečně za vidění. Desítky kočárků, vozíků, košatinek, péráků, či jak jinak pojmenovat
různá vozítka pro děti, budou k vidění na výstavě s názvem „Dětství na kolečkách“ po celou letošní hlavní
turistickou sezónu v Městském muzeu a galerii Dačice.
Pokud máte chuť vrátit se prostřednictvím této výstavy do svého dětství či ještě dál do minulosti, přijďte se
pokochat pohledem na půvabné, krásně opravené i peřinkami opatřené kočárky, nejrůznějšího stáří, materiálu
a celkového provedení.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v dačickém
muzeu ve čtvrtek 5. května 2011 v 17:00 h. Výstavu
zahájí přímo majitelka sbírky paní M. Šormová. Výstava
bude otevřena do 4. září 2011. V květnu je otevřeno denně
kromě pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 h.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Vítání ptačího zpěvu 2011
Naučíme Vás další cizí jazyk! Pojďte
si s námi zpříjemnit víkend jarní vycházkou, při které Vás zasvětíme do tajů ptačí říše. Mj. se
dozvíte o soutěţním mapování nářečí Ptáka roku, do kterého se můţe zapojit kaţdý z Vás. Akci pořádá ZO ČSOP
Vysočina ve spolupráci s ČSO. Případné informace získáte na 776 363 491, uhlikova@fld.czu.cz. Dalekohledy
a dobrou náladu určitě nenechávejte doma na poličce.

Program:
7. 5. 2011 Telč - 7:00 h sraz u Záchranné stanice volně
ţijících ţivočichů Telč, 7:00 - 9:30 h vlastní Vítání (pozorování ptáků, povídání o nich, ukázka krouţkování).
8. 5. 2011 Dačice - 7:00 h sraz na Havlíčkově náměstí
u kašny, 7:00 - 9:30 h vlastní Vítání (pozorování ptáků,
povídání o nich, ukázka krouţkování).
Ing. Hana Uhlíková

KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA

Lenka Habrová
Göthova 66, 380 01 Dačice
Objednávky na tel.: 728 297 217
Otevřeno denně od 16:00 h
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Červený kříţ dostal od města Dačice
příspěvek na činnost
Také letos obdrţela místní skupina Červeného kříţe
finanční příspěvek na podporu své činnosti. Vyuţijeme jej
mj. k doplnění zdravotního materiálu do brašny pro naše
dobrovolné sestry. Stejně jako v předchozích letech,
i v tomto roce budeme na všech akcích pořádaných městem Dačice vykonávat zdravotní dozor a v případě potřeby poskytovat první pomoc.
Dana Krtková, dobrovolná sestra ČČK

Pozvánka na VI. Dačickou muzejní noc
Městské muzeum a galerie Dačice Vás
srdečně zve na VI. Dačickou muzejní noc,
která se koná v sobotu 21. 5. 2011 od 18:00
do 23:00 h.
Program:
 18:00 h - Přípravu a start horkovzdušného balónu před
sídlem muzea v zámeckém parku předvede Ing.
Zbyňek Daňhel (v případě příznivého počasí).
 19:00 h - Vystoupení skupiny historického tance
CALYCULUS na nádvoří státního zámku s ukázkami
gotických a renesančních tanců.
 20:00 - 23:00 h - Komentované prohlídky expozic
v doprovodu členek skupiny historických tanců - ukázky dobových tanců i oblečení.
Začátky: 20:00, 20:45, 21:30 a 22:15 h. Rezervace prohlídek: 384 422 493, e-mail: muzeum@muzeumdacice.cz.
Vstupné dobrovolné. Od 20:00 h v I. patře muzea další
doprovodný program.

Dačická výročí
aneb v květnu si připomínáme
105 let od úmrtí
Jana Klanga (* 3. 5. 1837 Dačice - † 19. 5. 1906 Dačice)
- podnikatele a zakladatele továrny na zemědělské stroje.
Jan Klang se vyučil kotlářem. V r. 1873 zkoušel podnikat
s přádelnou vlny a po neúspěchu zaloţil o pět let později
ve městě strojnickou dílnu, ve které začal zpočátku se
šesti dělníky vyrábět hospodářské stroje. Roku 1889 přijal
za společníka svého syna Ludvíka a název firmy byl změněn na Jan Klang a syn, továrna na výrobu hospodářských
strojů v Dačicích. Výroba se soustředila na ţentoury, mlátičky, šrotovníky, řezačky, mlýnky, secí stroje. V r. 1895
vyrobila továrna jiţ v pořadí 30 000. stroj, v r. 1902 jiţ
40 000. stroj, coţ svědčilo o dobrém odbytu těchto výrobků. Na přelomu století zde mělo zaměstnání 60 - 70 dělníků. Firma se také pravidelně účastnila krajinských hospodářských výstav na Moravě, v Čechách a Rakousku a její
výrobky byly rovněţ oceněny medailemi. Roku 1904
vystoupil z firmy syn Ludvík Klang a zakladatel firmy
prodal továrnu Rudolfu Faltovi, statkáři z Kocourových
Lhotek na Pelhřimovsku.
Z knihy „Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě“ vybrala
Bc. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Stolní tenis

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice

Mistrovská sezóna 2010/2011 stolního tenisu skončila
posledními zápasy a stolní tenisté ST-KD Dačice zakončili svá poslední utkání v tomto ročníku úspěšně. Obě druţstva „A“ i „B“ nastupovala v soutěţi jako nováčci a mile
překvapila svou výbornou hrou a navíc si zjednala respekt
u svých soupeřů.
„A“ druţstvo po těţkém začátku, kdy v prvních kolech mělo velmi těţký los v podobě favorizovaných celků
celé soutěţe, dokázalo svou kvalitní hrou poráţet nepoměrně zkušenější soupeře. V konečném účtování toto
druţstvo v nejvyšší okresní soutěţi OPI obsadilo velice
pěkné 3. místo a zůstalo pouhý 1 bod za vítězným celkem
z Lodhéřova. O druhé místo v tabulce při shodném počtu
bodů je připravil pouze horší vzájemný zápas s druţstvem
z Třeboně. „B“ druţstvo si vedlo také velmi úspěšně
a v konečné tabulce obsadilo velmi pěkné 4. místo.
V druţstvu nastupovali i velmi mladí hráči ještě školou
povinní (Ondřej Doleţal a Lukáš Syrovátka), kteří se vyrovnali svým výkonem i nepoměrně zkušenějším hráčům
soupeře. Obě dačická druţstva dokázala, ţe se u řeky Dyje
hraje kvalitní stolní tenis a během své krátké činnosti
(5 let) se zařadit mezi nejlepší druţstva stolního tenisu
v okrese. Velkou zásluhu na úspěchu stolních tenistů
z Katolického domu mají i sponzoři, a to: město Dačice,
bankovní ústav Waldviertler Sparkasse a Spolek Katolického domu v Dačicích. Za podporu stolního tenisu a mládeţe jim patří velké poděkování.

Oddíl fotbalu (fotbalové hřiště)

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Okresní přebor I
Lodhéřov A
Třeboň C
Dačice A
GC Nová Bystřice C
Studená C
Suchdol nad Luţnicí B
Chlum A
Kardašova Řečice A
Jitka J. Hradec
USK FM J. Hradec
České Velenice B
Lásenice A

Zápasy
250:146
260:136
252:144
214:182
222:174
218:178
200:196
203:193
170:226
138:258
133:263
116:280

Body
57
56
56
51
47
47
45
45
37
30
30
26

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Okresní přebor II
Novosedly n. Neţ. A
Třeboň D
Majdalena A
Dačice B
Suchdol nad Luţnicí C
Dírná A
GC Nová Bystřice D
Chlum B
České Velenice C
Kardašova Řečice B
Lodhéřov B
Včelnice B

Zápasy
300:96
248:148
231:165
231:165
210:186
217:179
189:207
168:228
146:250
171:225
147:249
118:278

Body
61
58
51
48
46
46
42
40
38
36
35
27

Zdeněk Havlík

Datum
1. 5.
14. 5.
15. 5.
28. 5.
29. 5.

Čas
9:30 h
15:00 h
10:00 h
9:30 h
15:00 h
10:00 h
9:30 h
15:00 h

Kateg.
ţáci
muţi
dorost
ţáci
muţi
dorost
ţáci
muţi

Druţstva
Dačice - Spartak S. Ústí
Dačice - Bavorovice
Dačice - Sepekov
Dačice - Bechyně
Dačice - Borovany
Dačice - Bechyně
Dačice - Lomnice
Dačice - Slavia ČB

Oddíl volejbalu - krajský přebor ţeny (volejbalový
kurt u Sokolovny)
Datum
Čas
Druţstva
18. 5. 17:30 h Dačice - Jiskra Třeboň
25. 5. 17:30 h Dačice - SK Třebín A

Oddíl kuţelek (kuţelna)
30. 4. - 8. 5. otevřený turnaj manţelských dvojic a smíšených párů v pracovní dny od 15:00 h, víkendy od 9:00 h

Oddíl Sport pro všechny (registrace u Sokolovny)
21. 5. turistický pochod „BRANOU PODYJÍ“
Vladislav Říha, TJ Centropen Dačice
60 % lidí v ČR chce dle veřejného průzkumu
v roce 2011 změnit zaměstnání. Patříte k nim i Vy?
Máme pro Vás řešení.
Pro kancelář v Dačicích přijmeme
5 spolupracovníkŧ na pozice vedoucích týmŧ.
Nabízíme:
volnou pracovní dobu, nadstandardní výdělek 20 aţ
50.000 Kč, firemní benefity, bezplatné zaškolení.
Poţadujeme:
čistý TR, vlastní auto, vzdělání USO nebo VŠ, organizační schopnosti, analytické a tvůrčí myšlení.
Kontakt pro výběrové řízení:
Ing. Stanislav Tesař, tel. číslo: 777 271 549.
M: 777 271 549

8. ročník

PROCHÁZKY POHÁDKOU
proběhne v sobotu
4. června 2011
od 14:00 h
v zámeckém parku.
Těšíme se na Vás!
Jménem všech pořadatelů
ZŠ Komenského Dačice

KINO
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6. 5. a 7. 5. v 19:30 h
13. 5. a 14. 5. v 19:30 h
15. 5. v 19:30 h
ODCHÁZENÍ
ČERNÁ LABUŤ
SVĚTOVÁ INVAZE
Film ČR, česky
Film USA, titulky
Film USA, titulky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstup. 65 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné Vstup. 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
20. 5. a 21. 5. v 19:30 h
21. 5. a 22. 5. v 17:00 h
25. 5. v 17:00 h
KRÁLOVA ŘEČ
RANGO
RIO
Film VB, titulky
Film USA, česky
Film USA, česky
Vstup. 65 Kč, mládeţi od 12 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
27. 5. a 28. 5. v 19:30 h
28. 5. a 29. 5. v 17:00 h
LÁSKA A JEJÍ ZÁVISLOSTI
AUTOPOHÁDKY
Film USA, titulky
Film ČR, česky
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
5. května - 26. června
Černobyl ve fotografii Petra Nesnídala - „25 let poté...“
Výstavní chodba muzea v I. patře

MěKS

KULTURA

Sobota 21. května od 18:00 do 23:00 h
VI. Dačická muzejní noc

Neděle 22. května
Den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí
Volný vstup do expozic a na výstavy
Otevřeno 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
Neděle 15. května
Vlastivědná vycházka: Po stopách staré ţeleznice
Odjezd z vlakového nádraţí v Dačicích v 9:25 h do Slavonic, ze Slavonic pěšky do Rakouska po staré ţeleznici,
odtud do Maříţe a zpět do Slavonic (trasa cca 10 km). Odjezd vlakem do Dačic v 15:00 h
6. května - 4. září
Dětství na kolečkách
Výstava historických kočárků a kolébek

Čtvrtek 12. května v 19:30 h, sál MěKS
Všechnopartička
Účinkují Karel Šíp a Josef Náhlovský
Vstupné 170 Kč v předprodeji, 210 Kč na místě
Pátek 20. května v 19:00 h, sál MěKS
Divoké kočky III
Excelent Travesti show, zcela nový jarní program „koček“
Vstupné 180 Kč v předprodeji, 210 Kč na místě

FOFR PŦJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h

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

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

Sobota 14. května, sál MěKS
Kapela Tlustá Berta
Vstupné 150 Kč v předprodeji, 180 Kč na místě
Předprodej MěKS, IC Dačice, Knihkupectví L. Hejla
Sobota 28. května v 19:30 h, sál MěKS
Ţeny Jindřicha VIII. - aneb chudák král(em)
Premiéra nové hry DS Tyl Dačice, reţie N. Jahelková
Vstupné v předprodeji 60 Kč, na místě 80 Kč

