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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

ZMĚNY DOPRAVNÍ
OBSLUŽNOSTI
Velikonoční sváteční dny jsou již za námi.
Naplno se rozbíhají v přírodě nové životní
cykly a rovněž také startuje i rok hospodářský.
V našem dačickém regionu se již několik
let připravuje zefektivnění a zkvalitnění dopravní obslužnosti. Předpokládané zahájení je
na programu v průběhu tohoto roku. Dopravní koncepcí se zabývá Jihočeský krajský
úřad, jenž realizací projektu pověřil firmu
JIKORD s. r. o., kterou k tomuto účelu sám zřídil.
Právě koordinátor dopravy JIKORD bude
prostřednictvím smluvních partnerů zajišťovat dopravní služby. Cílem je v souladu s legislativou Evropské unie a opatřením kraje zvýšit
ekonomickou efektivnost vynaložených finančních prostředků na dopravní obslužnost
v regionu.
Obdobný projekt již rok funguje v regionu
Milevsko a získané zkušenosti po jeho vyhodnocení budou využity i u nás. U autobusové dopravy dojde k nahrazení autobusů mikrobusy
v tzv. sedlových časech, kdy je nízká poptávka
a dopravními prostředky cestuje nižší počet
cestujících. Po zvážení vhodnosti a možností
na vybraných linkách se uvažuje rovněž o využití spojů na zavolání tzv. radiobusů.
V rámci přeshraniční spolupráce se předpokládá i rozvoj veřejné linkové dopravy mezi
kraji Vysočina, Jihočeským krajem a Dolním
Rakouskem. Po linii železniční osobní dopravy budou na trati Kostelec – Slavonice (Dačice
– Slavonice) nahrazeny i spoje s minimální
obsazeností spoji autobusovými. V tomto
okamžiku se uvažuje o třech spojích.
V řeči čísel výše uvedené představuje následující rozdíly: náklady na autobus vychází na
30 Kč na kilometr, u vlaku je to 90 Kč na kilometr. Rozdíl je také mezi autobusem a mikrobusem. Na provoz autobusu připadá 30 Kč na
kilometr, u mikrobusu je to 18 Kč na kilometr.
Navrhovaná koncepce dopravy je plně
v souladu s principy Euroregionu Silva Nortica (ERSN), institucí podporující rozvoj přeshraniční spolupráce Jihočeského kraje a země Dolní Rakousko, region Waldviertel. Je
součástí přeshraničního projektu ,,Qualist”.
Cílem tohoto racionalizačního opatření je
zkvalitnit život po linii dopravní obslužnosti
v našem regionu. Věřím, že tomu tak bude
ke spokojenosti nás všech.

Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Setkání dačických rodáků v Praze
12. dubna 2012 se uskutečnilo tradiční jarní setkání dačických rodáků
v Praze. V budově Svazu strojírenské technologie na třídě Politických vězňů
se tentokrát sešlo asi čtyřicet účastníků.
Setkání se konalo v zasedací místnosti
budovy, kde se všichni přítomní přivítali
se svými známými a představiteli města
Dačice. Tentokrát to ale bylo setkání
výjimečné, protože dlouholetý hlavní
organizátor Ing. Oldřich Cech oslavil
životní jubileum - 90 let. Pan Cech (na
fotografii uprostřed) je stále velmi vitální,
plný energie a byl velmi potěšen z gratulací od vedení města i dalších účastníků.
Po slavnostním přípitku na zdraví pana
Cecha následovalo promítnutí dvou posledních pořadů „Zrcadlo Vašeho kraje“
s krátkým komentářem starosty a byly

zodpovězeny dotazy týkající se plánovaných investičních akcí v Dačicích.
Součástí akce byla také prodejní výstavka, kterou připravila ředitelka Městského muzea a galerie Dačice Mgr. Marie
Kučerová. Byly zde k vidění a ke koupi
různé propagační materiály, knihy i předměty vztahující se k našemu městu.
Tři společně strávené hodiny uběhly
velmi rychle a při loučení se už někteří
účastníci těšili na další, tentokrát podzimní, setkání.
Ing. Kateřina Marková,
odbor vnitřních věcí

Město Dačice zve své občany a návštěvníky na slavnostní akci

ODHALENÍ CIZOJAZYČNÝCH PAMĚTNÍCH DESEK
U POMNÍKU PRVNÍ KOSTKY CUKRU NA SVĚTĚ
Sobota 19. května 2012 ve 14:00 h
Po krátkém programu u pomníku před kostelem sv. Vavřince jsou všichni srdečně
zváni na návštěvu nejen expozice historie výroby kostkového cukru do MMaG.
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/samosprava.

Zastupitelstvo města
na svém 11. zasedání konaném
11. 4. 2012 mimo jiné:
yy zrušilo obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
yy schválilo poskytnutí finančního daru
HZS Jihočeského kraje ve výši Kč
50.000,-- na provoz a vybavení jednotky dislokované na požární stanici;
jedná se o doplnění výbavy vyprošťovacího zařízení u dopravních nehod,
2 hadice duo a řetězové úvazky k rozpínacímu nástroji
yy schválilo poskytnutí příspěvku Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava ve výši Kč 300.000,-- na zajištění
provozu „Domovinky“ Dačice v roce
2012
yy schválilo poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města ve výši Kč
145.699,00 na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2012; jedná se
o příspěvek na sýpku v hospodářském
dvoře, na kapli sv. Rocha na starém
hřbitově
yy schválilo poskytnutí úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení města žadatelům, kteří splnili podmínky dle platné vyhlášky
yy neschválilo prodej pozemku p. č. 1796
a p. č. 1794 v k. ú. Hostkovice
yy neschválilo prodej části pozemku p. č.
1217/6 v k. ú. Bílkov
yy neschválilo prodej pozemku p. č. 878/3
v k. ú. M. Pěčín
yy vzalo na vědomí žádost Jihočeského
kraje - KÚ, odboru dopravy a silničního hospodářství, o stanovisko k tomu,
zda má být nadále pokračováno v projektové přípravě stavby obchvatu Dačic; k této záležitosti budou probíhat
další jednání
yy vzalo se souhlasem na vědomí zprávu
o realizaci projektu „Efektivita, kvalita,
výkonnost a transparentnost služeb
a procesů MěÚ“

Rada města
na své 36. schůzi konané 21. 3.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření č. 4/2012
v těchto objemech: příjmy 700,00 tis.
Kč, výdaje 503,50 tis. Kč, přebytek rozpočtového opatření 196,50 tis. Kč
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yy schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací působících
v oblasti kultury za rok 2011
yy vzala se souhlasem na vědomí zprávu o vývoji odpadového hospodářství
města v roce 2011
yy schválila zadání veřejné zakázky na výměnu střechy na č. p. 65/II
yy schválila darovací smlouvu s Římskokatolickou farností v Dačicích, jejímž
předmětem je darování historického
modelu klasicistní empírové svítilny
umístěné na starém hřbitově
yy schválila uzavření smlouvy o dílo na
III. etapu rekonstrukce místních komunikací na Červeném Vrchu s firmou
SWIETELSKY stavební s. r. o., Č. Budějovice za cenu 5.599.863,34 bez DPH
yy schválila věcné dary pro zasloužilé
členy TJ Centropen v celkové hodnotě
cca Kč 3.000,--

na své 37. schůzi konané 28. 3.
2012 mimo jiné:
yy schválila zveřejnění záměru vyhlášení
veřejné zakázky na výběr dodavatele
digitálního kina
yy schválila udělení výjimky pro nákladní
dopravu zhotovitele stavby mostu ve
Strojírenské ulici pro průjezd Družstevní ulicí až po křižovatku se silnicí
II/407

na své 38. schůzi konané 4. 4.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření č. 5/2012,
které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 214,80 tis. Kč
yy schválila zápisy do kroniky města Dačice a zápisy do kronik místních částí
Borek, Bílkov, Hradišťko, Chlumec,
Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín
yy schválila rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR
a MPZ na rok 2012 v celkové výši Kč
485.000,--; jedná se o příspěvek na sýpku v hospodářském dvoře a na kapli
sv. Rocha na starém hřbitově
yy schválila rozdělení příspěvků z rozpočtu města subjektům působícím
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin,
požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových
aktivit, prevence kriminality a ochrany
živ. prostředí, s výjimkou právnických
osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je ČR nebo město Dačice

yy schválila vyúčtování příspěvku na hrazení ztrát vzniklých
při provozu kina v roce 2011 a vrácení
přeplatku ve výši Kč 7.000,-- na účet
města
yy vzala se souhlasem na vědomí záměr
společnosti Technické služby Dačice
s. r. o. pořídit nákladní automobil o nosnosti 16 t včetně nosiče kontejnerů
yy schválila poskytnutí věcných cen oddílu kuželek TJ Centropen v hodnotě
cca Kč 2.000,--, které budou rozdány
na Mistrovství ČR - kategorie dorostenci
yy schválila vyhlášení prvního ročníku
soutěže „Rozkvetlé Dačice“
yy nesouhlasila se zřízením další provozovny Sběrných surovin a. s. v Dačicích
yy schválila sazby plateb za služby spojené se svatebními obřady

Fond rozvoje bydlení
Města Dačice 2012
Jako každý rok, tak i v letošním roce
bylo radou města, v souladu s obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2010 o Fondu
rozvoje bydlení Města Dačice, vyhlášeno výběrové řízení na poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů
na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební práce prováděné
v této souvislosti (např. výměna střešní
krytiny, zateplení obvodového pláště
domu, nástavba dalšího bytu, připojení
opravovaného domu na inženýrské sítě
atd.). Žádosti bylo možné předkládat
od 9. února do 23. března 2012.
V tomto termínu bylo doručeno
celkem 17 žádostí. Nejčastěji byl úvěr
požadován na obnovu fasády spojenou se zateplením obvodového pláště
domu, výměnu oken a modernizaci sociálního zařízení.
Z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice byly v roce 2012 poskytnuty žadatelům úvěry v celkové výši 1.452 tis.
Kč. Pro ty, kteří uvažují o modernizaci
bydlení v příštím roce, připomínáme,
že Fond rozvoje bydlení bývá vyhlašován každoročně vždy v prvním čtvrtletí
roku, zpravidla koncem měsíce ledna.
Libor Kořínek,
odbor správy majetku

www.dacice.cz

V kostce – tentokrát hlavně o vodě
Vážení spoluobčané, přemýšlel jsem jakou pranostikou začít tento článek. Díval jsem se do literatury a zjistil jsem, že
většina z nich se v tomto období nějakým způsobem dotýká vody. Tak například: májová kapka platí za dukát, v květnu
věrtel dešťa - hrstka bláta, anebo mokrý máj - ve stodole ráj. Odráží to vztah našich předků k přírodě a odpozorování
vzájemných vztahů, které v ní dlouhodobě platí.
Píši dnes o vodě, protože se dotýká života každého z nás. Nedávno proběhla
tiskem zpráva upozorňující na Den vody
(22. 3. od roku 1993). Možná Vás napadne
otázka, proč se tento den vyhlásil. Vždyť
je to tak samozřejmé, otočit kohoutkem
a ... Jenže ne všude je tomu tak. Více jak
jedna miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody, respektive nemá přístup k zdravotně nezávadné vodě.
Kdybychom žili například v Asii, Africe
nebo Latinské Americe, museli bychom
ujít 6 km, než bychom došli k pitné vodě.
Takový je spočítaný průměr v těchto zemích. A domů si člověk vezme vody jen,
co unese.
Možná se nyní ptáte, jak souvisí můj
článek s životem v našem městě. Je
to jednoduché. Netýká se to jen pitné
vody, ale mnoha dalších věcí. Vnímáme
je jako věci, na které máme automaticky
nárok. Jako něco, co je součástí našeho
života a neumíme si běžný život bez toho

představit. A přesto tomu tak není. Každý
pokrok naší civilizace je dán zřeknutím se
určité míry svobody za pohodlí. Patříme
k té šťastnější části lidstva, která má tento servis. Zasloužili jsme se o to víc než ti,
kteří jej nemají?
K tomu, aby byla zajištěna doprava pitné vody do všech domácností, je potřeba
se řádně starat o vodovod a tuto infrastrukturu pravidelně obnovovat. Z toho
důvodu je v letošním roce plánovaná
obnova části vodovodního řadu DSO
Řečice a také výtlačných vodovodních
řadů DSO Landštejn. Tyto akce jsou hrazeny jak z vlastních prostředků, tak částečně z dotačních peněz.
Dostávám dotazy na výši ceny vodného (případně i stočného). Vzhledem
k tomu, že peníze z dotací na výstavbu
a opravu vodovodů je stále obtížnější
sehnat, musí se svazky obcí spoléhat
především na vlastní zdroje. V průběhu
hospodaření musí vytvářet fond na ob-

novu těchto vodovodních řadů v zájmu
zachování pohodlí a servisu, na které
jsme zvyklí, a to se také promítá do ceny.
Jisté je to, že tak jako v jiných oborech, i ve vodárenství se ceny zvyšují. Je
to nepříjemná věc a neseme ji všichni.
Na druhou stranu je úkolem samosprávy,
aby dokázala řádně analyzovat a případně ponížit požadované náklady provozovatele, a to jak u vodného, tak stočného. To se nám podařilo u ceny stočného
v letošním roce, kdy původní kalkulace
byla rozporcována a ponížena o částku
75 tis. Kč. V důsledku toho nedošlo k tak razantnímu navýšení ceny stočného. Jsem
rád, že jsme v tomto jednání byli úspěšní
a budeme tak jednat i v budoucnu.
Když tak rekapituluji napsaný text, napadá mne - květen - políbili jste partnera
či partnerku pod rozkvetlým stromem?
Jestli jste to nestihli prvního května, nevadí. Stále se to dá ještě napravit :-).
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Plánujete letní dovolenou
v zahraničí?
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DAČICE

SBOR DOBROVOLNÝCH

PokudSlavnostní
nemáte
platný
cestovní pas, požádejte o jeho
schůzi, která
se koná v sobotu
vydání včas
Program:a nenechávejte podání žádosti až do doby
před letní turistickou sezónou. Vyhnete se zbytečným
frontám na úřadě a ušetříte čas.

HASIČŮ DAČICE

U příležitosti 130. výročí založení
hasičského sboru v Dačicích si Vás
dovoluje pozvat na

12. 5. 2012 v Městském kulturním středisku Dačice

8:30 Vítání hostů
9:00 Slavnostní schůze, společný oběd
13:00 Slavnostní průvod městem od první
hasičské zbrojnice na Vokáčově nám.
14:00 Ukázky historické a současné techniky
na Palackého náměstí
Výstava historické hasičské techniky
mikroregionu Dačice
20:00 Taneční zábava v Městském kulturním středisku
Dačice, hrají: Proměny, vstupné zdarma

Máte-li platný cestovní
pas, zkontrolujte si, do kdy
platí. Hodláte-li cestovat
mimo Evropskou unii, zjistěte si u zastupitelského úřadu
daného státu, jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu vyžaduje.

UPOZORŇUJEME, ŽE DNEM 26. ČERVNA
2012 SKONČÍ MOŽNOST CESTOVÁNÍ DĚTÍ
ZAPSANÝCH V CESTOVNÍCH DOKLADECH
RODIČŮ.
Po tomto datu musí mít každý občan České republiky
k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto
důvodu doporučujeme včas požádat o vydání cestovního
dokladu dítěti. K vycestování do států Evropské unie lze
kromě cestovního pasu použít rovněž občanský průkaz,
který od 1. 1. 2012 může mít i občan mladší 15 let.
Eva Chňoupková, vedoucí správního oddělení

1882

2012

Pořádá v sobotu 12. května 2012

Oslavy 130. výročí
založení hasičského sboru v Dačicích
Program oslav:
13:00 Slavnostní průvod městem od první hasičské
zbrojnice na Vokáčově náměstí za doprovodu
Městského dechového orchestru a mažoretek
14:00 Ukázky historické a současné hasičské
techniky na Palackého náměstí
Výstava historické hasičské techniky
mikroregionu Dačicka

20:00 Taneční zábava pro veřejnost v Městském
kulturním středisku Dačice
hrají: Proměny, vstupné zdarma
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Peněžní příspěvky pro
občanská sdružení rozděleny
Rada města na své 38. schůzi dne 4. 4. 2012 schválila rozdělení
peněžních příspěvků z rozpočtu města subjektům působícím
v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických osob, jejichž
zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Město
Dačice takto:

Schválená
částka

Název organizace
Svaz tělesně postižených Dačice

6 000 Kč

ÚO DIA Dačice

6 000 Kč

Stáj Malkovská Chlumec

4 000 Kč

SDH Dačice

35 000 Kč

SDH Dolní Němčice

11 000 Kč

SDH Bílkov

8 000 Kč

SDH Chlumec

8 000 Kč

SDH Hostkovice

4 000 Kč

SDH Malý Pěčín

10 000 Kč

TJ Velký Pěčín

6 000 Kč

ČMJ - střelecká sekce Dačice

7 000 Kč

Základní kynologická organizace Dačice

3 000 Kč

OS “LÁVKY” MŠ Dačice

3 000 Kč

Sdružení rodičů při ZŠ Komenského

7 000 Kč

OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové

7 000 Kč

Nadační fond při Gymnáziu

4 000 Kč

Letecké muzeum V. Götha v Dačicích

12 000 Kč

Spol. telčské místní dráhy Telč

5 000 Kč

Sportovní klub Hron

3 000 Kč

Centrum korejských bojových umění

5 000 Kč

Divadelní spolek TYL

25 000 Kč

OS Dačický ZVONEČEK

10 000 Kč

Slavonická renesanční, o. p. s.

0 Kč

Krasohled

8 000 Kč

Aeroklub Dačice

4 000 Kč

Občanské sdružení Borek

4 000 Kč

Občanské sdružení při ZUŠ Dačice

0 Kč

ALKA Wildlife, o. p. s.

0 Kč

SK Hradišťko

2 000 Kč

Diecézní charita Brno - Centrum u Větrníku

3 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Jč. kraje

0 Kč

ČM svaz chovatelů holubů

0 Kč

CELKEM

210 000 Kč
Ing. Lea Andrejsová,
vedoucí finančního odboru
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Městský strážník
V pondělí 9. 4. 2012 došlo k roztržce v restauraci na
Červeném Vrchu v Dačicích mezi vrchním strážníkem
p. Zelenkou, který v té době nebyl ve službě, a občanem
Dačic. Při roztržce došlo k fyzickému kontaktu těchto
dvou osob a určité škodě na majetku restaurace.
Incident vyšetřila Policie ČR v Dačicích, která následně tuto
událost předala k dořešení na Policii ČR v J. Hradci.
Starosta města Dačic, jako velitel Městské policie Dačice,
k této události sděluje následující: po obdržení této informace
nastoupil strážník Zelenka od 10. 4. do 13. 4. 2012 na dovolenou
- od pondělí 16. 4. 2012 nastoupil zpět do zaměstnání, jelikož
dosud nebylo proti němu zahájeno správní řízení ani trestní
stíhání - následné kroky v tomto případě budou v souladu se
zákonem 553/1991 Sb., o obecní policii.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Ministerské peníze
na památkovou péči
Program regenerace MPR a MPZ 2012
Finanční prostředky programu jsou určené na obnovu kulturních památek, které se nachází na plošně chráněném území,
tzn. na území městské památkové rezervace nebo zóny. Městská
památková zóna Dačice získala od Ministerstva kultury ČR na
rok 2012 částku 485.000 Kč. Do programu zde bylo na letošní rok
přihlášeno 12 akcí obnovy. Na základě doporučení památkové
komise byla tato částka přidělena na dvě akce:
yy Barokní sýpka v hospodářském dvoře – dokončení obnovy
fasád a výměny výplní okenních otvorů,
yy Hřbitovní kaple sv. Rocha – zahájení kompletní obnovy.
V souladu se zásadami Programu regenerace MPR a MPZ,
ve kterých jsou stanoveny jako povinná spoluúčast také prostředky z rozpočtu obcí, schválilo Zastupitelstvo města Dačice
na svém jednání konaném dne 11. 4. 2012 na tyto dvě akce
příspěvek z rozpočtu města Dačice v celkové výši 145.699 Kč.

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Finanční prostředky v programu jsou určeny na zachování
a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nachází
mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené
se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech,
pokud je tato stavba kulturní památkou. ORP Dačice získala
na rok 2012 částku 890.000 Kč. Památková komise posoudila
sedm doručených žádostí a doporučila Ministerstvu kultury ČR
rozdělit dotaci mezi pět příjemců:
yy Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostelní Vydří – obnova
fasády věže,
yy Zámeček Studená – výměna vnějších částí oken na celém
objektu,
yy Kostel Božího těla Slavonice – obnova střešního pláště,
yy Kostel Nanebevzetí Panny Marie Rancířov – restaurování
bočního oltáře,
yy Zemědělská usedlost Olšany – statické zabezpečení objektu.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

www.dacice.cz

Změny v dačické nemocnici
si pacienti pochvalují

MOBILNÍ SVOZ
ODPADŮ

Desítky miliónů korun, které investoval Jihočeský kraj do Nemocnice Dačice,
a. s. poté, co ji na konci roku 2009 převzal do své nemocniční sítě, si pochvalují
zejména pacienti. Zdravotnické zařízení opět nabírá dech a rozšiřuje nejen
profesionální péči o pacienta, ale i rozvíjí kvalitu prostředí.

5. května 2012

„Snažíme se, aby se u nás nemocní cítili
co možná nejlépe. Vytváříme pro ambulantní pobyt i hospitalizaci takové podmínky, aby splňovaly moderní požadavky
nejen lékařů, ale také pacientů. To je cíl,
který se daří naplňovat. Nemocnice se
rozvíjí a ukazuje, že má své nezastupitelné místo. Zvěsti o tom, že končí, jsme
naprosto vymýtili,“ sdělila předsedkyně
představenstva Nemocnice Dačice, a. s.
Miroslava Člupková.
Spokojení pacienti jsou pro vedení nemocnice, lékaře i zdravotní sestry odměnou.
„Vyjadřuji ohromnou pochvalu. Sestry i lékaři o nás výborně pečují. Každou
chvíli je tady někdo, ať už se jedná o fyzioterapeuta, sestru a podobně. Oceňuji
i vybavení, například stolek lze šikovně
nastavit, matrace jsou velmi kvalitní. Je to
tu jako v pohádce. Jídlo je taky výborné,“
nestačil chválit pacient Jiří Rosecký hospitalizovaný na oddělení LDN s rehabilitační péčí.
Dačické nemocnici před příchodem
kraje hrozilo, že zcela zanikne. Utlumené byly některé medicínské obory a vše
nasvědčovalo tomu, že k letošnímu 60.
výročí založení už nedojde. Nyní sem
přicházejí opět stovky pacientů denně.
Využívají nejen služeb nemocnice, ale
i ambulancí jindřichohradecké nemocnice a privátních lékařů, kteří se v kom-

plexu nacházejí.
Změny k lepšímu jsou patrné i na
odděleních. V hlavním pavilonu vzniklo
bezbariérové WC, které nemocnici dosud
chybělo. Z bývalého gynekologického
oddělení se stala ambulantní interna
s šesti připravenými lůžky pro stacionář
a z dřívější porodnice se stala ambulantní
gastroenterologie s kompletním komfortem pro pacienta. Částečnou rekonstrukcí prošla i lůžková část LDN.
„Daří se nám rozvíjet služby. Digitalizovali jsme rentgenové pracoviště,
v roce 2009 převzatá ošetřovatelská lůžka jsme povýšili na klasická lůžka LDN
a ještě na části z nich poskytujeme zvýšenou rehabilitační péči. Rozšířili jsme
ambulantní internu a alergologii. Od
ledna 2012 poskytujeme infuzní terapii.
Pacienti tak již nebudou muset za touto
péčí jezdit do Jindřichova Hradce. V budoucnu se chceme více zaměřit na léčbu
pohybového ústrojí,“ dodala Člupková.
Nemocnice nyní kromě ambulancí
provozuje 56 lůžek léčebny dlouhodobě
nemocných a osm sociálních lůžek pro
pacienty, kteří nemocniční péči sice
už nepotřebují, ale nemohou se vrátit
domů.
O víkendech a ve svátcích zde funguje lékařská služba první pomoci pro
dospělé a děti.
Jihočeské nemocnice, a. s.

Platby místních poplatků
Informace o místním poplatku ze psů a poplatku za komunální odpad.

Místní poplatek ze psů byl splatný
do 31. 3. 2012. K datu splatnosti jej nezaplatilo 98 plátců. Do 13. 4. byl poplatek
uhrazen 63 plátci, což znamená, že ještě
očekáváme platbu od 35 dlužníků v celkové výši 30.050 Kč.
Dlužníkům je zasílána výzva k zaplacení. Při neuhrazení poplatku jsou následně
poplatky navyšovány až na trojnásobek
původní sazby. Jestliže dlužník i nadále
svou povinnost nesplní, dochází k vymáhání dlužné částky formou exekuce.
Místní poplatek za komunální
odpad ve výši 500 Kč/osoba/rok byl
splatný do 30. 4. 2012. Poplatek zůstává

ve stejné výši od roku 2010.
Jak můžete zaplatit? Stačí si vybrat:
1) osobně na pokladně městského úřadu
yy v hotovosti
yy platební kartou
2) bezhotovostně převodem přímo ze
svého účtu
yy zavolejte na tel. č. 384 401 219
yy napište e-mail na poplatky@dacice.cz,
uveďte jméno, adresu a poplatek, který chcete hradit. Pracovnice finančního odboru Vám sdělí údaje pro platbu,
tj. číslo účtu města, příslušný variabilní
symbol i částku platby.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí OFI

MÍSTO
Bílkov
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Prostřední Vydří
Červený Vrch
Na Nivách
Toužín
Bratrská
Berky z Dubé
Vápovská
Borek
Dolní Němčice
Lipolec
Hostkovice
Havlíčkovo nám.
Dlouhá
Na Vyhlídce
Mládežnická
Antonínská
Jemnická
Hradišťko
Chlumec

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
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, OŽP

Úspora zemního plynu
města Dačice
V roce 2010 byla vypsána veřejná zakázka na dodávku zemního plynu pro
město Dačice, příspěvkové organizace,
jejichž zřizovatelem je město (MěKS,
mateřské a základní školy, školní jídelna,
městská knihovna a městské muzeum),
a obchodních společností, které město
zřídilo (Technické služby Dačice).
Výběrovým řízením na období roku
2011 byla na dodávku zemního plynu
vybrána jako nejlepší firma Pragoplyn a. s., Praha. Po zaslání vyúčtování
zemního plynu byla zjištěna úspora
ve výši 825.679 Kč/rok. Výběrové řízení
proběhlo i v roce 2011. Na dodávku zemního plynu byla vybrána jako nejlepší
firma E-ON Energie a. s., Č. Budějovice.
Martina Bénová, vedoucí OSB
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Rozkvetlé Dačice

Město Dačice pod záštitou starosty města vyhlašuje I. ročník soutěže
Cílem soutěže je podpořit zájem veřejnosti na zkrášlování města a motivovat občany k tvorbě a ochraně
životního prostředí.
Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken, balkonů, lodžií, teras, průčelí,
okolí domů či předzahrádek v těchto
kategoriích:
yy rozkvetlé okno/balkon v rodinných
domech
yy rozkvetlé okno/balkon v bytových domech
yy úprava předzahrádky/okolí domu
Termín trvání soutěže: 1. 6. – 31. 8. 2012

Pravidla soutěže:
1) Soutěžit mohou občané Dačic včetně
místních částí Bílkov, Borek, Dolní
Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední
Vydří, Toužín a Velký Pěčín
2) Do soutěže je možné přihlásit jakékoliv okno bytového nebo rodinného
domu, balkon, předzahrádku nebo
okolí domu, které jsou viditelné
z veřejně přístupné komunikace nebo
jiného veřejného prostranství
3) Stanovená kritéria hodnocení: a) estetické hledisko, b) kompoziční uspořádání – barevnost, c) originalita – nápaditost

4) Vyhodnocení soutěže provede komise
ve složení: Vlastimil Štěpán – starosta
města, Iva Kolářová – Zahradnictví
v Kaštanech, s. r. o., Naděžda Mastná –
vedoucí odboru kultury a cestovního
ruchu, Marcela Chvátalová – koordinátorka projektu Zdravé město, Zuzana
Hrabová – pracovnice TS Dačice s. r. o.
– údržba zeleně, Stanislav Tobolka –
odbor životního prostředí, Václava Zamazalová – výtvarný obor ZUŠ Dačice
5) Soutěžící doručí vyplněnou přihlášku
na adresu: Odbor kultury a cestovního
ruchu, MěÚ Dačice, Palackého nám.
1/I, 380 13 Dačice, nebo elektronicky
na kultura@dacice.cz
6) Přihlášky jsou k dispozici v květnovém
čísle Dačického zpravodaje nebo na
Infocentru Dačice, případně ke stažení
v elektronické podobě na webových
stránkách města www.dacice.cz
7) V průběhu soutěže se může každý
přihlášený účastník prezentovat maximálně třemi fotografiemi rozkvetlého
okna, balkonu či předzahrádky, fotografie musí být opatřeny jménem soutěžícího, adresou, popřípadě telefonem či e-mailovou adresou a doručeny na kultura@dacice.cz nebo ve fyzické podobě na Infocentrum Dačice,
Palackého nám. 1/I (nevyžádané fotografie nebudou vraceny)

8) Všechny doručené fotografie budou
vystaveny na webových stránkách
města, fotografie musí být pořízeny
v roce 2012
9) Komise vyhlásí v každé kategorii první
tři místa. Vítězové získají poukázky na
nákup zahradnického zboží a potřeb
v hodnotě: 1. místo 1.500 Kč, 2. místo
1.000 Kč, 3. místo 500 Kč.
10) Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v pondělí 24. 9. 2012 v obřadní
síni Městského úřadu Dačice
Občanům, kteří nemají možnost květinovou výzdobu zdokumentovat a pořídit fotografie sami, po předešlé domluvě
na tel. čísle 384 401 275 nebo 384 401
286 (odbor kultury a cestovního ruchu),
přijdeme rozkvetlé okno, balkon či předzahrádku nafotit.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

Přihláška do soutěže „Rozkvetlé Dačice 2012“
Jméno a příjmení přihlášeného: ..................................................................................................
Adresa: ....................................................................................................................................................
Telefon: .............................................. E-mail: ..................................................................................

kategorie (zaškrtnout):
Rozkvetlé okno/balkon v rodinných domech
Rozkvetlé okno/balkon v bytových domech
Úprava předzahrádky/okolí domu

V ............................ dne ...............................
6

Podpis .......................................

www.dacice.cz

Městská policie informuje
Dne 15. března 2012 byl ukazatel rychlosti přemístěn z ul. Hradecká do ul. Třída 9. května. Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti
v ulici Třída 9. května za období od 16. 3. do 10. 4. 2012. Údaje
v tabulce jsou pouze z nového místa.

Celkový počet
vozidel
Ve směru

Překročení rychlosti
> 50

> 60

72

10

1

113 142 52 163 12 707 2 432 443

85

20

V obou směrech 198 278 80 599 16 496 2 940 515

95

21

V protisměru
Podíl (%)

85 136 28 436 3 789

> 70 > 80 > 90 >100

100,00 40,60

8,30

508

1,50 0,26 0,05 0,01

Informace z ukazatelů rychlosti v místních částech z období
od 11. března do 10. dubna jsou k dispozici na městském webu
na www.dacice.cz v záložce Městská policie.

Co řešila městská policie v březnu 2012
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

yy

yy
yy
yy
yy
yy
yy

144x řešen přestupek
27x doručení písemností do vlastních rukou
1x na žádost MěÚ rozvoz písemností členům RM a ZM
1x kontrola dvou mladistvých na autobusovém nádraží, kteří
popíjeli pivo - zjištěno, kde bylo zakoupeno, upozornění prodejců na zákaz prodeje alkoholických nápojů mladistvým
1x služební cesta M. Budějovice (4 strážníci) - pracovní schůzka k problematice práce MP
1x oznámeno, že na křižovatce na Bílkov stávají kamiony
a zůstává po nich nepořádek - zajištěn úklid, řešeno na MěÚ
2x zjištěn nefunkční semafor - nahlášeno na MěÚ odboru
správy majetku
1x přivolána MP k ležícímu muži na silnici - provedena dechová zkouška (1,9‰), zajištěno ošetření a odvoz domů
1x přivolána hlídka ke spícímu muži Pod Lipkami - muž zjevně opilý, čekal na autobus, odešel na nádraží a odjel domů
1x účast na veřejné schůzi v Bílkově
1x přivolána hlídka ke dvěma mužům, kteří u nemocnice
demolovali jízdní kolo - provedena kontrola totožnosti, kolo
bylo jejich, upozorněni na veřejný pořádek
3x odchycen pes - 3x vrácen majiteli
1x řízení dopravy - cvičení SDH v ul. Jiráskova
3x spolupráce s PČR: 1x opilec v nemocnici - předán PČR
a odvezen na záchytku, 1x předvedena osoba na PŘ ke zjištění totožnosti, 1x akce na kontrolu nalévání alkoholických
nápojů mladistvým
1x spolupráce s RZS - přivolána hlídka MP k muži do obchodu
v D. Němčicích, kde muž kradl a vyhrožoval obsluze - hlídka přivolala RZS, po vyšetření muže jeden strážník asistoval
při odvozu muže do Jihlavy
4x nález: 1x peněženka - vrácena majiteli, 1x taška s doklady - vrácena majiteli, 1x klíč - předán MěÚ, 1x peněženka
s žákovským průkazem - vrácena majiteli
9x přednášky: 1x ZŠ B. Němcové, 5x ZŠ Komenského, 2x
SOUzas Dačice, 1x SŠTO Dačice
6x oznámení dopravního přestupku: 4x rychlost, 1x parkování, 1x řízení bez ŘP
1x oznámení vnitřního přestupku: drobná krádež
3x měření rychlosti: 14. 3. - Berky z Bubé, Velký Pěčín, 16. 3. Velký Pěčín, 27. 3. - Borek, Hradišťko, Velký Pěčín
9x kontrola místních částí
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

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. 6,
ul. Bratrská č. p. 304, Dačice I.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 1+1,
který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 23. 5. 2012
v době od 15:00 do 15:30 h.

Místnost
Pokoj 1
Kuchyně
Předsíň
Spíž
Komora

m2

Místnost

m2

14,40
10,50
5,00
1,20
1,10

Koupelna
WC
Sklep
Kolna
Celkem

3,60
0,90
3,90
10,00
50,60

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena
dle rozhodnutí Rady města Dačice) s tím ze zájemců,
který předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného,
kterou chce platit za 1m2 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 nájmu bytu bude připočtena
částka 244,30 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 neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení
nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 6. 2012
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU
č. 6, Dačice 304/I“ žádost o byt s nejvyšší nabídkou měsíční částky nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu,
potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí
na finančním odboru MěÚ Dačice).
Konečný termín pro podání žádosti:
25. 5. 2012 do 13:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice I.)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 28. 5. 2012 v 15:00 h na Městský úřad Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Základní registry
Zprávy ze senátu

Ohnisková deratizace
Dačice 2012

Prý to bude pozitivní revoluce. Prý přestane po úřadech běhat občan a začne
běhat papír. Prý se stát konečně dozví, co, kdo, jak a za kolik na úřadech dělá.
Prý skončí tzv. vrchnostenské pojetí veřejné správy. Prý se nám všem občanům
i úředníkům na úřadech ulehčí život. Prý skončí život občana „atleta“, který
běhá po úřadech, a začne život občana „klienta“ a skutečného „zákazníka“.

Od 7. 5. – 4. 6. 2012 bude na území
města Dačic včetně místních částí
probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou bude provádět odborná
firma DDD s. r. o., Třebíč.

zda máte nebo nemáte zřízenou datovou
schránku atd.
Ještě tedy jednou považuji za důležité
zdůraznit dosud nevídanou věc: podle
zákona o základních registrech (zákon
č. 111/2009 Sb.) nesmí od 1. 7. tohoto
roku již úředník od Vás referenční údaje požadovat, ale je povinen si je samostatně dohledat!
Na úřadech tedy vznikne úplně nová
situace, která bude provázena vznikem cca 400 nových formulářů. Nové
formuláře po Vás totiž již nesmí vyžadovat uvádění referenčních údajů, proto
se musí ty dosavadní, které je vyžadují,
změnit.
Na úřadech, předpokládám, také na
počátku července možná vzniknou trochu problémy. Je tomu tak vždy, když
dochází k velké změně. I proto bych,
možná na konci svého článku, chtěl
všechny požádat na začátku července
2012 na úřadech o jistou míru trpělivosti.
Přejít ze dne na den na nové formuláře
a využívání základních registrů nebude
jednoduché. To ale neznamená, že by
občan neměl aplikaci zákona o základních registrech vlídně, ale důsledně vyžadovat. Naopak, čím dříve se stane
využívání registrů a jejich naplňování ze
strany povinných orgánů samozřejmostí,
tím lépe pro nás všechny.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

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
Města Dačice č. 4/2009.

Prý to ale všechno nepůjde úplně bezbolestně, neboť pro to, aby se všechna
předchozí „PRÝ“ od 1. 7. 2012 postupně
naplnila, toho musíme ještě mnoho
udělat a změnit.
Pokud můj první odstavec u někoho
z Vás vzbudil zvědavost, o jaké že vlastně
pozitivní revoluci to píši, pokusím se
v následujících řádcích alespoň velmi
zjednodušeně odpovědět. Píši o tzv. základních registrech. Srozumitelněji řečeno píši o tom, že stát – státní úřad bude
povinen již od 1. 7. 2012, tedy cca již
za dva měsíce, nevyžadovat od občanů
údaje, které má díky různým agendám,
které vykonává a eviduje, již k dispozici.
Od 1. 7. bude úředník na městě či jiné
veřejnoprávní instituci (finanční úřad,
pracovní úřad, živnostenský úřad, …)
povinen si samostatně po předložení
například Vašeho občanského průkazu
dohledat právě díky možnosti nahlížet
do základních registrů většinu Vašich
dalších osobních údajů, které potřebuje
k vyřízení Vaší žádosti, stížnosti apod.
Těch Vašich osobních údajů v registrech, které se nazývají referenční údaje, je zatím celkem 120 a patří mezi ně
například adresa Vašeho bydliště, datum
a místo narození, informace o tom, zda
jste ženatí či svobodní, informace o tom,
zda vlastníte řidičský průkaz nebo o tom,
jaké vlastníte nemovitosti nebo o tom,

Vydání prvního občanského
průkazu v 15 letech
Povinností občana, který má trvalý pobyt na území ČR a dosáhl věku 15 let,
je mít občanský průkaz.
Pro splnění této povinnosti je nutné
požádat o vydání občanského průkazu
nejdříve v den dovršení 15 let věku tak,
aby občanský průkaz byl vydán bez
správního poplatku, a nejpozději do
30 dnů po dovršení 15 let věku, aby se
občan nedopustil přestupku.
Při podání žádosti ve větším předstihu
bude občanský průkaz vyroben před
dovršením l5 let a doba jeho platnosti
bude pouze 5 let (občanům starším 15
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let se vydává OP s dobou platnosti 10
let). Občan by také musel zaplatit správní
poplatek ve výši 50 Kč, neboť by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu
mladšímu 15 let.
Více informací na správním oddělení,
telefonní číslo: 384 401 267, e-mail:
doklady2@dacice.cz.
Eva Chňoupková,
vedoucí správního oddělení

I. etapa: 7. 5. - 11. 5. 2012
Průmyslová čtvrť, Učňovská, Dělnická,
Třída 9. května, U Stadionu, K Nádraží,
Husova, Bezručova, Otakara Březiny, Tyršova, Na Vyhlídce, Družstevní.

II. etapa: 14 . 5. - 18. 5. 2012
Červený Vrch, Vyderská, Severní, Polní,
Větrná, Mládežnická, Jižní, Máchova,
B. Němcové, Karla Čapka, Dlouhá, Antonína Dvořáka, Hradecká, Na Sádkách,
Na Jordánku, Na Peráčku, Červenkova,
Strachovského, sídliště Nivy.

III. etapa: 21. 5. - 25. 5. 2012

Na Příkopech, V Kaštanech, Mikšíčkova,
Soukenická, Luční, Antonínská, U Valchy,
ČOV.

IV. etapa: 28. 5. - 1. 6. 2012
Náměstí Republiky, Komenského, Jiráskova, Sokolská, Bratrská, Cukrovarnická,
Pantočkova, Školní, Göthova, Vlašská,
Soustružnická, 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 Žižky, Zahradní, Svobodova, U Třech křížů, Járy Cimrmana.
DERATIZACE BUDE VČETNĚ DOSYPU
NÁSTRAH A VYHODNOCENÍ UKONČENA 4. 6. 2012.
V případě špatných klimatických podmínek může dojít ke změně časového
harmonogramu etap. O těchto změnách
budou občané informováni prostřednictvím městského rozhlasu a zveřejněním na webových stránkách města.
Odbor správy majetku

www.dacice.cz

AKTUALITY ZE ZDRAVÉHO MĚSTA DAČICE
Zdravého město Dačice
má nové logo
Začátkem února vyhlásilo Město
Dačice soutěž o nejlepší návrh loga
projektu Zdravé město Dačice. Jen
pro připomenutí, do soutěže se zapojili žáci a studenti místních škol,
kteří odevzdali 147 návrhů. Protože
všechny návrhy byly velice nápadité
a hezké, měla komise ZMD a MA21
při výběru pěti nejlepších nelehký
úkol. Výběr vítězného loga jsme nechali na Vás samotných, kdy jste měli
po dobu 14 dnů možnost svým hlasem rozhodnout o vítězi.
Na prvním místě se umístil kolektivní návrh 2. ročníku oboru aranžér
SŠTO Dačice pod vedením Mgr. Jaroslava Čajky. Ti navrhované logo
představili takto: „V návrhu jsou stylizované tři motivy: prvním je věž kostela
sv. Vavřince s částí střechy, která je dominantou města, dále bílá krychle symbolizující kostku cukru a čtyřlístek jako symbol
štěstí a zdraví. Text má zelenou barvu symbolizující zdraví a svěžest.“

Výsledky hlasování:

1. místo - kolektivní návrh 2. ročníku
oboru aranžér SŠTO Dačice pod vedením Mgr. Jaroslava Čajky - 262 hlasů
2. místo - Markéta Kubešová, SŠTO Dačice - 153 hlasů
3. místo - Vendula Pokorná, Gymnázium
Dačice - 134 hlasů
4. místo - Kristýna Grulichová, ZŠ Komenského Dačice - 65 hlasů
5. místo - Kateřina Pospíchalová, ZŠ Komenského Dačice - 49 hlasů
Návrhy log z užšího kola soutěže včetně
fotografií ze slavnostního předávání, které se uskutečnilo 19. dubna, si můžete
prohlédnout na webových stránkách
města www.dacice.cz, odkaz Zdravé město a MA21.
Autoři pěti nejlepších návrhů obdrželi
kromě diplomů a pamětních listů drobný upomínkový dárek. Tři nejlepší byli
oceněni formou poukázky v hodnotě
500 Kč na Koupaliště Dačice, které nám
do soutěže darovaly Technické služby
Dačice, za což děkujeme. Vítězný kolektiv
za svůj návrh získal věcný dar v podobě
regionální literatury.
Všechny soutěžní návrhy budou vystaveny na Dnech zdraví, které se uskuteční
11. října v MěKS Dačice. Všem soutěžícím
děkujeme za účast, gratulujeme vítězi
a těšíme se na další spolupráci.

Kulatý stůl o čistotě města - 9. 5. od 17:00 h v MěKS
Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 (dále ZMD a MA21) je
projektem komunitním a je postaven
na aktivním zapojení veřejnosti do
spolurozhodování o věcech veřejných.
Jednou z možností zapojení občanů
do spolurozhodování je právě pořádání
kulatých stolů, kde občané mohou spolu
s představiteli města a odborníky diskutovat a dávat podněty či připomínky
k nejrůznějším tématům týkajícím se
problematiky města Dačice.
NA STŘEDU 9. KVĚTNA OD 17:00 H
PRO VÁS PŘICHYSTALO MĚSTO DAČICE

A KOMISE ZMD A MA21 V PŘEDSÁLÍ
MĚKS DAČICE DISKUSNÍ SETKÁNÍ TENTOKRÁT NA TÉMA „ČISTOTA MĚSTA“.
Předmětem debaty budou čistota
veřejného prostranství, třídění odpadu,
problematika psů, vandalismus, mládež
a odpadky po nich a úklid města ve spolupráci s veřejností. Diskutovat s Vámi
budou představitelé města, kompetentní
pracovníci MěÚ Dačice, zástupci technických služeb a firmy .A.S.A. Dačice.
Pokud Vás téma zajímá, využijte možnosti otevřeně se vyjádřit k dané problematice. Pouze aktivní účastí můžeme
společně něco změnit.

Zábavně o stáří? Ale ano! Přesvědčí Vás Cibulka s Hronem
Známý moderátor Aleš Cibulka
a bavič Vladimír Hron se rozhodli
zpopularizovat téma stárnutí ve
Zdravých městech ČR. S představením „Zábavně o stáří“ doputují
13. června od 19:00 h také do Dačic.
Představení nebude patřit pouze
známým tvářím z obrazovky. Ti si do
programu pozvali i zástupce z Dačic.
Kromě místostarosty Ing. Jana Bartoška
se tak v neobvyklé roli představí vedoucí pečovatelské služby Ledax o. p. s.
paní Marie Cimbůrková a vedoucí Klubu
seniorů a MS Českého červeného kříže
paní Dana Krtková.
Hlavní protagonisté během představení budou diskutovat s místními odborníky o praktických tématech, která se
týkají nejen péče o seniory, ale i zdravého
a aktivního stárnutí. Vladimír Hron během
večera zazpívá také několik písní ze svého

repertoáru. Návštěvníci představení budou moci pokládat anonymně otázky,
které budou během večera zodpovězeny.
Představení je určeno širokému spektru publika, významnou cílovou skupinou
jsou rodiny se seniory, tedy lidé středního
a staršího věku. Vstupné na akci bude
jednotné a činí 30 Kč. Lístky bude možné
rezervovat a zakoupit na Infocentru
Dačice, tel. 384 401 265. Z vybraného
vstupného bude návštěvníkům zajištěn
zdarma svoz a drobné občerstvení. Každý návštěvník akce obdrží i dárek od
generálního partnera projektu, kterým
je společnost Hartmann – Rico a. s.
Mediálním partnerem je Český rozhlas,
partnerem je i Nadační fond Veselý senior. Záštitu nad představením převzala
Národní síť Zdravých měst ČR.
Ing. Marcela Chvátalová,
odbor kultury a cestovního ruchu
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Informace z odboru správy majetku
Jako každý rok Vás na tomto místě začínáme pravidelně informovat o činnostech konaných v Dačicích a místních částech z pohledu investičních akcí,
ale i běžné údržby. Věříme, že tyto informace budou přínosem pro ucelené
zmapování činností prováděných na území města.

Dačice
Výběrová řízení (tyto informace je možné
průběžně sledovat na www.dacice.cz):
yy Vyhlášeno a uzavřeno výběrové řízení na zhotovitele akce „Rekonstrukce
místních komunikací na Červeném
Vrchu - III. etapa“. Tato akce zahrnuje
komplexní rekonstrukci ulic Větrná,
Polní, Červený Vrch II. a část Severní
ulice. Zhotovením této etapy bude dokončena rekonstrukce komunikací na
sídlišti rodinných domů Červený Vrch.
Ve výběrovém řízení byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka uchazeče
Swietelsky stavební s. r. o. s nabídkovou cenou 5.599.863,34 Kč bez DPH
a s termínem dokončení do 31. 8. 2012.
yy Vyhlášeno a uzavřeno výběrové řízení
na zhotovitele akce „Rekonstrukce výtahu na č. p. 27/I“. Z důvodu špatného
technického stavu bylo nutné přistoupit k rekonstrukci výtahu v budově
městského úřadu v č. p. 27/I. Ve výběrovém řízení formou e-aukce byla
jako nejvýhodnější vybrána nabídka
uchazeče TREBILIFT, s. r. o. s nabídkovou cenou ve výši 590.000 Kč bez DPH.
yy Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele akce „Výměna otvorových prvků na budovách města“. Tato akce
zahrnuje výměnu oken a případně
i dveří na budovách Mateřské školy
B. Němcové, Mateřské školy Za Lávkami, Mateřské školy Bílkov, v budově
č. p. 15 v Dolních Němčicích, v bytových domech U Nemocnice, ve školní
jídelně, v Základní škole Neulingerova.
Ke dni uzávěrky tohoto čísla nebylo
výběrové řízení uzavřeno.

yy Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele akce „Plynofikace, ÚT, ZTI a úprava
koupelen v domě č. p. 303/I v Dačicích“.
Jedná se o provedení stavebních prací na č. p. 303/I (kulaťák) sestávajících
z plynofikace bytů, zřízení ústředního
vytápění, rekonstrukce zdravotně technických instalací a z rekonstrukce stávajících koupelen. Ke dni uzávěrky tohoto
čísla nebylo výběrové řízení uzavřeno.
yy Ve spolupráci se SÚS Jihočeského kraje je připravováno výběrové řízení na
zhotovitele akce „Rekonstrukce ulic
Berky z Dubé a Jemnická“. Tato akce
je sdruženou akcí města Dačice a SÚS
Jihočeského kraje, kdy většinovým investorem je SÚS Jihočeského kraje, která administruje také výběrové řízení.

Ostatní
yy V místních částech Chlumec, Toužín,
Prostřední Vydří, Hostkovice, Velký
Pěčín, Hradišťko a Bílkov se uskutečnily veřejné schůze za účasti vedení města. Děkujeme všem za účast.
V místních částech Malý Pěčín, Borek,
Lipolec a Dolní Němčice byly naplánovány tyto schůze na duben.
yy V prvním čtvrtletí probíhaly intenzivní práce na údržbě zeleně. Pravidelný
ořez byl proveden například na lípách
v Kancnýřově sadu, na vrbách u rybníka Vražda a na další zeleni v Dačicích
i místních částech. Proběhla údržba
komunikací a chodníků po zimním
období. Byly připraveny kašny na Palackého náměstí a Havlíčkově náměstí
pro uvedení do sezónního provozu.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Město Dačice

NABÍZÍ PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
místnost č. 125 o ploše 17,15 m2
včetně společně užívané chodby,
kuchyňky, sociálního zařízení
a schodiště
v prvním patře v Obchodním centru
v Antonínské ul. č. p. 15/II v Dačicích.
Místnost č. 125 je vhodná
pro kadeřnictví, pedikúru, masáže, atd.
Zájemci o pronájem uvedených prostor se mohou písemně přihlásit na
Městském úřadě v Dačicích, odboru
správy budov, Krajířova 27/I, 380 13
Dačice. Informace podají pracovníci
odboru správy budov MěÚ v Dačicích,
Krajířova 27/I v kanceláři č. 108 nebo
na tel. 384 401 234, 384 401 235.

Červánek na jarních soutěžích
Zpěváčci z přípravného pěveckého
sboru Červánek, který působí při ZUŠ
v Dačicích, úspěšně zúročili svoje snažení.
Ve čtvrtek 12. dubna se zúčastnili regionální přehlídky dětských pěveckých sborů ve Strakonicích, odkud si přivezli zlaté
pásmo.
Hned v sobotu 14. dubna se znovu
vydal Červánek na cestu. Tentokrát do
Prahy na celostátní soutěžní přehlídku
dětských pěveckých sborů „Zahrada písní“. A ziskem zlatého pásma jen potvrdili,
že v Dačicích máme šikovné a talentované děti.
Dětem moc gratulujeme a děkujeme
za jejich práci a vytrvalost a přejeme, ať
jim radost ze společného zpívání dlouho
vydrží.
-kp-

Městské lesy Dačice s. r. o.
Hradišťko 25
zahájily

prodej sezónních i jednodenních povolenek
na rybník „Sasiňák“.
Rybolov povolen od 2. 5. - 30. 9. 2012 v lovné dny.
Celkové množství ulovených ryb za sezónu
není omezeno (1 ks/1 den).
Cena sezónní povolenky 1 200 Kč.
Informace na tel. 384 421 080.
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K-Klub diskutoval v Dačicích
„Jak ven z krize“

Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež

Českobudějovické sdružení pro konzervativní hodnoty K-Klub uspořádalo
ve středu 21. března v malém sále dačického kulturního střediska besedu na
provokativní téma „JAK VEN Z KRIZE – Naše hospodářské zájmy a EU“.

V posledních letech se po celé ČR
rozrůstají tzv. nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež (NZDM). Tato zařízení jsou sociální službou tak jako
například domy s pečovatelskou službou, či azylové domy pro matky s dětmi. Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež se již nachází v Moravských
Budějovicích, v Jihlavě, ale i v blízké
Telči.

Jak řekl na úvod jihočeský senátor Tomáš Jirsa, K-Klub slaví letos dvacáté výročí, a tak si jeho členové řekli, že vyjedou
z Budějovic a uspořádají cyklus besed po
městech a obcích jižních Čech. „Cítíme, že
se v Evropě, v naší zemi i v našem kraji ocitáme na určité křižovatce a přišel čas začít
se bavit, jaká řešení máme a jaká chceme
realizovat“, dodal ke smyslu akce senátor
Jirsa. Podle členů klubu slovo konzervativní neznamená být proti pokroku, ale naopak použít ty recepty, které se osvědčily.
I když nepřišlo mnoho besedujících,
přesto se celý seminář odvíjel v elektrizujícím duchu. Hlavní řečník, europoslanec
Hynek Fajmon, se zaměřil na srovnání
dopadů krize v případě, že budeme mít
euro nebo českou korunu. „Ti, kdo jsou
pro euro, vlastně říkají, aby se řešení krize
předalo z Prahy do Bruselu. Proto dnes
většina lidí euro odmítá“, uvedl europoslanec Fajmon. „Koruna nám umožňuje
podporovat výrobu a vývoz podle naší
potřeby a také mít větší veřejnou kontrolu nad měnou“, zdůraznil Fajmon. „Evropská centrální banka v poslední době jen
„tiskne“ obrovská kvanta peněz, která
jsou krytá jenom dluhy států eurozóny.
Viceguvernér ČNB Hampl spočítal, že
kdybychom již byli v eurozóně, byl by podíl ČR na tzv. záchranných balíčcích přes
200 miliard EUR, dnes jsme se díky odporu premiéra Nečase zavázali „jen“ k 38
miliardám“, uvedl Fajmon. „Zásadní věcí
je snaha mít vyrovnaný rozpočet. Kdo jej
má, nemusí si půjčovat na finančních trzích, nezajímá ho výše úroku a není tak
pod diktátem těchto trhů“, řekl Fajmon.
„Proto je to tak důležité“, dodal.
Radní jihočeského kraje pro dopravu
a regionální rozvoj Václav Král na Fajmona navázal poznámkou, že „peníze dnes
vznikají samovolně - v podstatě nekrytě - ale dluhy se musí platit v reálných
hodnotách, kterými jsou existující firmy,
půda, nerostné bohatství atd.“. „Proto
by demokratický stát neměl ustupovat
diktátu nadnárodních institucí, ale bránit svou suverenitu“, prohlásil radní Král.
V jižních Čechách podle něj brání rozvoji kraje zbytečně široká omezení typu
území Natura 2000 či ptačích oblastí.
„Z druhé strany naší hranice se stejně situované regiony rozvíjejí, zatímco my máme
v ideálně turisticky orientovaném kraji

problém vytvořit pracovní místa“, neskrýval své rozhořčení Václav Král. „Občanská společnost by neměla znamenat
diktát zájmových lobby, často podporovaných ze zahraničí“, dodal.
„Musíme smutně konstatovat, že nespravedlivé zemědělské dotace nás připravily o potravinovou soběstačnost“,
navázal senátor Tomáš Jirsa. „Dnes se musíme pokusit z úrovně státu a našeho kraje podpořit pěstování plodin pro výrobu
potravin, namísto zelených lánů řepky“,
prohlásil senátor Jirsa. „Bohužel dnes namísto takových kroků 85 % práce našich
zákonodárných sborů tvoří přejímání
norem a pravidel EU, ke kterým ani nelze
vést polemiku, protože za jejich nepřijetí
je naše země sankcionována“, uvedl Jirsa.
„Tak jsme museli nedávno přijmout evropskou normu k pravidlům rybolovu přesto,
že nemáme moře“, ironicky poznamenal.
„Evropská unie vznikla jako poválečný mírový projekt, který byl založen na
volném pohybu osob, zboží, kapitálu
a pracovní síly. A u toho jsme měli zůstat“, doplnil k tématu vedoucí odboru
evropských záležitostí krajského úřadu
Petr Maroš. A své vystoupení doplnil citátem Tomáše Bati z roku 1932, kterým
komentoval hospodářskou krizi 30. let
minulého století : „To, čemu jsme si zvykli
říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro
mravní bídu. Hrozím se důsledku omylu,
že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Nepotřebujeme žádných geniálních
obratů a kombinací. Potřebujeme mravní
stanoviska k lidem, k práci a veřejnému
majetku – nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic,
nevydírat pracující“. „K tomu není co dodat“, uzavřel Petr Maroš.
Po 40 minutách úvodních vystoupení
proběhla téměř dvouhodinová diskuse
a krátce po 20 hodině, jak na úvod senátor Jirsa slíbil, se diskutující rozešli.
Mgr. Bc. Ludmila Prokopcová
AIDYA CZECH, a.s.

V Telči Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež ZASTÁVka Telč působí od září
2010. Službu zřizuje Oblastní charita Jihlava při Diecézní charitě Brno. ZASTÁVka Telč poskytuje sociální službu mladým
lidem ve věku od 12 do 19 let, pohybujícím
se v Telči a okolí, kteří by se mohli ocitnout, nebo se ocitli v nepříznivé životní
situaci, nebo se setkávají s rizikovým chováním. Posláním ZASTÁVky je poskytovat
jim bezpečný prostor, podporu a pomoc
tak, aby byli schopni a ochotni se podílet
na řešení svých problémů.
Termín „nízkoprahový“ znamená, že
pro všechny je v zařízení obrazně „nízký
práh“, jež překročí každý, tudíž tato služba
je bezplatná, dobrovolná a anonymní.
Veškeré využití prostoru, vybavení a sociálních služeb (poradenství, pomoc v krizi, informační servis, doprovod, atd.) je
zdarma, každý může přijít a odejít kolikrát chce v době, kdy je zařízení otevřené,
a sám se může rozhodnout, co zde bude
dělat a jakých služeb využije. Anonymita
je zajišťována možností zvolení přezdívky, pod kterou uživatel může vystupovat.
Zařízení je otevřené od pondělí od 14
do 18 hodin a od úterý do čtvrtka vždy
od 15 do 19 hodin. V těchto hodinách
jsou na klubu přítomni pracovníci, kteří
se mladým lidem plně věnují – zajímají
se o jejich problémy, poskytují poradenství, doučují se s nimi, pořádají pro mladé soutěže a turnaje. Uživatelé klubu
se mohou také zúčastňovat zajímavých
besed, výchovně vzdělávacích programů
zaměřených na budování sociálních vztahů. Především se ale jedná o individuální
práci s uživatelem.
Podobně jako klub funguje i terénní
forma služby, která probíhá každý čtvrtek
a pátek od 13 do 17 hodin. Kontakty a více informací získáte na webové adrese:
www.jihlava.charita.cz/NZDR/zastavka.
Za NZDM ZASTÁVka Telč
Petra Kruchová, DiS.,
vedoucí zařízení
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Den Země v MŠ Za Lávkami
Oblíbené hravé odpoledne pro malé i velké ke „ Dni Země“ proběhlo tradičně
ke konci dubna v areálu naší MŠ. Tuto akci každoročně pořádá Mateřská škola
Za Lávkami a Občanské sdružení „Lávky“.

Občanům po těžkém úrazu
může pomoci projekt Amadeo
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz
či vážná dopravní
nehoda omezí zdravotní stav našich
blízkých.
Taková
událost změní celý
další život, zdraví,
možnosti...

Co lze nárokovat v takové situaci?

Pro návštěvníky byla připravena stanoviště, kde si všichni mohli vyzkoušet
své znalosti např. o přírodě – poznávali
„domácí zvířenu“ i drobné živočichy žijící v našich domovech pomocí doplňovaček, pohádkových příběhů, maxipuzzlů, zvukových nahrávek, pozorováním živých zvířátek. Zajímavá byla
i stanoviště „U kapříka Pepíka“, myslivost
„U lišáčka Tuláčka“. Nechyběla ani lákavá
disciplína – „lov na mamuta“ šipkami.
Svoji zručnost a fantazii si všichni mohli
vyzkoušet na stanovišti „korálkování“,
hrátky s hlínou a linorytu. Vyrobená díla
si každý odnesl domů. Svoje smyslové
schopnosti si vyzkoušeli děti i dospělí
u stanoviště s „hmatovkami“. Vyhledání drobných přírodnin, např. kaštanů,
žaludů, modřínových šišek, bez použití
zraku mezi ostatním materiálem, bylo
pro některé návštěvníky překvapivě
náročným úkolem. Nechyběl ani Pajdulák odpaďák, u kterého si všichni ověřili
znalosti třídění odpadů formou „ekoher“.
Odměnou za splnění úkolů byly „zalávecké tolary“, které byly využity na
směnu za drobné dárky nebo něco do-

brého v obchodě „U Modré planety“.
Pro občerstvení bylo ještě připraveno
stanoviště s opékáním buřtů. Každý z dětských účastníků mohl také na velké nástěnce nakreslit své přání Zemi.
Úsměvy na tvářích dětí i dospělých prozrazovaly pohodu z příjemně prožitého
odpoledne. Tato akce mohla proběhnout
díky všem, kdo nám s jeho přípravou
a průběhem pomáhali. Dík patří všem
sponzorům. Velmi děkujeme Městu
Dačice za finanční podporu a dále Generali pojišťovně a. s., Centropenu Dačice
a. s., paní Homolkové (pekárna), panu
Folkovi (maso-uzeniny) za poskytnuté
sponzorské dary. Skákací hrad zdarma
zapůjčila Sparkasse.
Dále děkujeme rodičům dětí naší MŠ
Za Lávkami, členům Občanského sdružení
„LÁVKY“, zaměstnancům Mateřské školy
Dačice, ZŠ Komenského Dačice, DDM
Dačice a dalším dobrovolníkům, kteří
se podíleli na zajištění organizace Dne
Země. Bez veškeré této pomoci by Den
Země v MŠ Za Lávkami nebylo možné
uskutečnit.
Bc. Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami

Městské muzeum a galerie Dačice pořádá od 16. června do 9. září
výstavu „MAŠINKY, VLÁČKY A SVĚT KOLEM NICH“ k 110. výročí
dráhy Telč-Dačice-Slavonice.
Při přípravě výstavy uvítáme spolupráci všech fandů železnice. Uvítáme zapůjčení funkčních i nefunkčních modelů lokomotiv, vagonů, budov aj.; uniforem, vybavení železn. stanic, svítidel aj. trojrozměrných exponátů, jízdenek, fotografií k historii dráhy aj. Můžete kontaktovat: kucerova@muzeumdacice.cz, tel. 384 422 493,
722 012 146. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice
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yy Nárok na náhradu škody na zdraví
vzniká poškozenému účastníku dopravní nehody, který nehodu výlučně
nezavinil (řidič, spolujezdec, motocyklista, cyklista, účastník hromadné dopravy, chodec).
yy Nárok na náhradu škody na zdraví
vzniká poškozenému zaměstnanci,
který utrpěl úraz při plnění pracovních
úkolů.
yy Na vyplacení náhrady škody na zdraví
nemá vliv, zda poškozený měl v době
úrazu sjednánu úrazovou nebo životní
pojistku.
yy Nárok na odškodnění má i chodec,
který sám způsobí dopravní nehodu,
je mu však zohledněna spoluvina, nicméně má nárok na alespoň částečné
plnění.
yy Nárok na vyplacení náhrady náleží poškozenému i v případě, že viník nehody nemá „povinné ručení“ nebo škoda
byla způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa nehody ujel.
yy Spolujezdci viníka nehody (včetně rodinných příslušníků) mají plný nárok
na náhradu škody na zdraví.
yy U těžkých úrazů s vážnými následky
(paraplegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, poškození mozku apod.) je nutné obrátit se na soud. Jedná se o další
zvýšení odškodnění za trvalé následky
úrazu.
yy Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, poté je nárok promlčen.
Smyslem projektu je pomoci poškozeným či pozůstalým získat odpovídající informace o náhradě škody na
zdraví formou bezplatné telefonické
konzultace. Ta zahrnuje poradenství
v konkrétní situaci, pomoc při posouzení
správnosti již vyplaceného odškodného
a orientace v případném soudním sporu s pojišťovnou. Konzultaci lze sjednat
na telefonu 723 203 036 nebo e-mailem:
nahradaskody@email.cz.
Jan Malík,
vedoucí projektu
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Podrobnější informace o všech akcích najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.

PRIMA JE ON-LINE
Poslední březnový pátek se na Gymnáziu v Dačicích nesl
ve slavnostním duchu. Po náročných přípravách zde byla oficiálně otevřena první digitální třída školy – prima. Od dubna se v ní
bude čtrnáct žáků vzdělávat prostřednictvím interaktivní tabule, elektronických učebnic a netbooků.

jímavou a nezbývá tedy než dodat, že se těšíme na další podobné akce rozšiřující vědomosti nabyté během standardní výuky.
Vít Kučera, septima

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Dne 14. 3. se zúčastnili vítězové školního kola zeměpisné
olympiády v J. Hradci kola okresního. Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích. Ve dvou kategoriích byli naši studenti první.
V kategorii B zvítězil s poměrně velkým náskokem 18ti bodů
Štěpán Burda ze sekundy a v kategorii D zkušený Lukáš Vacuška
z oktávy porazil svého dlouholetého soupeře z olympiád - Martina Pracha z Gymnázia Třeboň.
Pěkného umístění dosáhli i ostatní. V kategorii A obsadila
Denisa Hledíková z primy 3. místo, Vojta Krajíček v kategorii C
4. místo a Vít Kučera v kategorii D 3. místo.

Čtení pomáhá

V 16 hodin se před novou učebnou shromáždili žáci primy, jejich rodiče a učitelé, vedení školy i vzácní hosté – senátor RNDr.
Miloš Vystrčil, radní Jihočeského kraje RNDr. Jana Krejsová a starosta Dačic Ing. Vlastimil Štěpán, kteří slavnostně přestřihli pásku před novou učebnou. Pan senátor i paní radní pak popřáli žákům, aby byli se způsobem výuky, jenž si sami zvolili, spokojeni.
Novou digitální techniku vzápětí prověřili zástupce ředitele
Milan Točík a studentka Denisa Hledíková. Ti formou počítačové prezentace provedli všechny přítomné bezmála šestiměsíční
cestou k uskutečnění digitální primy.
Na počátku bylo zklamání žáků, že program prima on-line,
jenž realizuje výuku moderním, interaktivním způsobem, je
plánován až pro příští ročník primánů. Seznámení s projektem
České spořitelny DreamCatcher však otevřelo možnost pokusit
se zrealizovat jej již v tomto školním roce. A tak se žáci pustili
do práce. Zaregistrovali svůj sen, sháněli pro něj hlasy, uspořádali pro jihlavskou zoo sbírku mobilních telefonů na pomoc
ohroženým gorilám. Zapojila se celá škola, studenti, učitelé
a velmi pomohli také rodiče žáků. Fakt, že se společným úsilím
podařilo projekt dotáhnout do konce, je velmi cenná životní
zkušenost. Zkušenost, která učí, že když má člověk sen, do nějž
vloží energii, obětuje mu volný čas, na cestě k němu pomáhá
jiným a spojí své síly s ostatními, pak se může uskutečnit.
Motto projektu prima on-line zní: „Počítač není hračka“. Domnívám se, že po tomto zážitku nikdo z žáků svůj nový netbook
za hračku nepovažuje.
Mgr. Petra Janovská, třídní učitelka primy

O tom, že čtení knih je poučné, že je důležité pro rozvoj fantazie či slovní zásoby a že je to navíc úžasná zábava, se snaží
přesvědčit děti snad každý učitel českého jazyka. Žáci primy
se však sami přesvědčili o tom, že čtením mohou pomoci i někomu jinému. Zapojili se totiž do projektu Čtení pomáhá.
Projekt Čtení pomáhá věnuje každý rok 10 milionů korun na
dobročinné účely. O tom, kdo tuto finanční pomoc získá, rozhodují dětští čtenáři. Každý čtenář, který se zaregistruje do projektu
na www.ctenipomaha.cz, má po přečtení některé z nabízených
knih možnost vyplnit krátký test, jenž prověří skutečnou znalost
knihy. Pokud testem úspěšně projde, získá 50 korun a ty může
darovat jednomu z nominovaných dobročinných projektů.

Jeden svět v Počátkách
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět“ již po čtrnácté pořádala v ČR organizace Člověk v tísni. Letos poprvé se festival představil v Počátkách na Vysočině a letos poprvé ho navštívili studenti dačického gymnázia
z 1. ročníku a kvinty v rámci společenských věd.
Pro svou premiéru studenti zvolili filmový dokument francouzských žurnalistů „Kdo zabil Natašu?“. Drsný snímek o vraždě novinářky Nataši Estemirové odhaluje brutalitu režimu čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova, jehož do křesla dosadil Vladimír Putin. Fakt, že Putin byl znovu „zvolen“ ruským prezidentem, svědčí o tom, že se jedná o téma nesmírně aktuální.
Mgr. Milan Točík

Beseda se senátorem Milošem Vystrčilem
U příležitosti otevření digitální učebny naši školu 30. března
navštívil senátor Parlamentu České republiky pan RNDr. Miloš
Vystrčil. Pro septimu a 3. ročník si připravil přednášku o politickém systému naší země. Neotřelým a poutavým způsobem
studentům vylíčil činnost dolní a horní komory Parlamentu
České republiky, postup schvalování zákonů a dotkl se i tématu dotací z Evropské unie. Druhá část přednášky byla věnována dotazům z řad studentů, které směřovaly především
k současné vládní krizi a připravované reformě vysokého školství. Studenti vesměs hodnotili přednášku jako přínosnou a za-
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Velikonoční jarmark v MMaG Dačice
Nebyl to apríl, ale skutečně proběhl v neděli odpoledne 1. dubna na nádvoří dačického zámku a v prostorách dačického městského muzea a galerie již
šestý Velikonoční jarmark. Opět za velkého zájmu návštěvníků (890) z Dačic,
blízkého i širokého okolí. Obavy z počasí se nakonec naštěstí nepotvrdily, bylo
sice chladno, ale svítilo sluníčko.

Zase můžeme konstatovat, že se zúčastnil rekordní počet prodejců a výrobců, celkem 40, vloni 38. Byli nejenom
z blízkého okolí, ale také z Frymburku,
Písku, Prahy, Brna, Klikova u Suchdola
nad Lužnicí, od Třebíče. Nabízeli především jarní a velikonoční zboží. Řada z nich
také předváděla různé techniky zdobení
kraslic, drátování, zdobení perníků, pletení košíků, pletení pomlázek, malování
na textil, výrobu bižuterie. Precizně provedené odrátované kraslice předváděl
např. pan Jaromír Knittl z Prahy, malování
kraslic Mirka Kadlecová z Krahulčí, Alena
Poláková z Telče, Alena Šťastná z Jihlavy,
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či malá vnučka manželů Vlkových z Moravských Budějovic.
V nabídce občerstvení se objevily
i langoše, sýry, francouzské speciality
a bylo k mání i výborné domácí pečivo
(kokosky, kremrole, medovník, …) paní
Andrey Knittlichové z Českých Velenic.
Dětem se opět obětavě věnovala paní
Hana Kulíková z Dačic, se kterou si děti
vyráběly holubičky. S paní Petráškovou
ze Štítného u Žirovnice zase zdobily
perníčky a s panem Závodským z Dačic
se učily plést pomlázky. Pozornost dětí
i dospělých opět poutala zvířátka na nádvoří – tentokráte krásná rodinka černých oveček a beránků z chovu Bohouše
Jankůje z Dačic.
Děkujeme všem, kteří přispěli ke zdařilému průběhu celého jarmarku a zároveň
chceme z dačického muzea popřát všem
účastníkům a návštěvníkům jarmarku
krásné jarní období.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

V Dačicích už nechtějí chodit
na zábavy?
V sobotu proběhl v sále MěKS Dačice
V. Rockový nářez s účastí dvou místních
kapel Skelet a Backspace a Metalmoru
z Kardašovy Řečice. Dostavilo se „rekordních“ celkem 37 platících návštěvníků!!!
Pořád se mluví, a zvláště ze strany
mladších ročníků, že se v Dačicích nic neděje, že tady s prominutím „chcípl pes“,
a hele, 37 návštěvníků! Zaráží mne, že
místní 2 kapely nepřišli povzbudit a podpořit ani třeba jejich spolužáci, většina
rodičů mladých muzikantů taky zůstala
doma, a tak si kapely udělaly takovou pořádnou zvukovou zkoušku, doplněnou
světelnými efekty technikou MěKS.
Mrzí mne tento nezájem, protože se
snažíme dávat především místním mladým kapelám šanci předvést se před
domácím publikem, možnost zahrát si
na „velký aparát“ a zkušenosti s tím spojené nejsou pro tyto muzikanty určitě
také k zahození. Rozhodně to nebyla
poslední akce, jedeme dál a s vírou, že
třeba „bude líp...“. Vím, že tímto článkem
nic nevyřeším, ale potřeboval jsem si tak
trochu postesknout.
O. Svoboda, ředitel MěKS Dačice

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
První místo v extralize

Den otevřených dveří na stanici HZS Dačice

V pátek 13. 4. navštívila většina žáků naší školy Hasičskou záchrannou stanici Dačice. Žáci si mohli prohlédnout hasičskou
techniku a vyzkoušet si hasičskou výstroj a výzbroj. Děkujeme
členům HZS Dačice za zajímavé povídání o jejich práci.
Mgr. Bohumil Šuhaj

Ohlédnutí za soutěžními úspěchy žáků
Školní rok vstupuje do své poslední čtvrtiny, a tak je možné
začít pomalu bilancovat výsledky žáků v různých soutěžích. Těší
nás, že se při měření svých dovedností se žáky jiných škol ti naši
neztratí a v rámci okresu dosahují velmi dobrých výsledků.
V lednu letošního roku proběhlo v Mělníku zhodnocení
a vyhlášení nejlepších sportovců ČS taekwondo WTF. Kryštof
Krechler, žák VII. třídy naší školy, se umístil v extralize poomsae
na 1. místě s maximálním možným počtem bodů. Na všech turnajích získal zlatou medaili včetně titulu mistra České republiky
ve své kategorii. Tento rok je pro něj především výzvou, jelikož
na konci března úspěšně složil zkoušky a získal 1. dan (černý
pásek). Tím se přesunul do nejvyšší kategorie a čekají ho nejen
noví soupeři v soutěžích české extraligy, ale hlavně na mezinárodních závodech.
Začátkem března stihl ještě absolvovat se svým bratrem Šimonem Krechlerem (žák IV. B) mezinárodní závody v belgickém
Tongerenu, odkud si přivezl Kryštof jednu bronzovou a dvě zlaté
medaile a Šimon jednu stříbrnou a dvě zlaté medaile. Tímto jim
oběma gratulujeme, ale jak ujistil Kryštofa Mistr Lee Youn Jae
při předávání černého pásku, teď teprve začíná ten skutečný boj.

Výsledky velikonočního datlování
Vítězem VELIKONOČNÍHO DATLOVÁNÍ, které probíhalo v uplynulých týdnech na naší škole, se stal Aleš Beran z VIII. B před
Evou Klaudií Procházkovou a Jaromírem Hricem (oba VII. B). Soutěže se zúčastnilo celkem 58 žáků. Mnozí z nich si vylepšili své
osobní rekordy a někteří se svými výkony probojovali na přední
místa celostátních žebříčků (ZAV HOUBAŘ – Jakub Dvořák 1.,
ZAV HRY – Jakub Dvořák 3., Eva Klaudie Procházková 8., Aleš
Beran 9. Mezi žáky 7. tříd figuruje v HOUBAŘI na 1. místě Jaromír
Hric). Kompletní výsledkovou listinu a fotodokumentaci najdete na www.zsdacice.cz.
Mgr. Alena Pízová

Postup do krajského kola soutěže Eurorebus Junior
Žáci 1. stupně se v březnu úspěšně zapojili do vědomostní
soutěže Eurorebus Junior (Škola hrou s Českou spořitelnou)
a postupují do krajského kola. Žáci 1. tříd měli za úkol nakreslit
libovolné zvíře, které žije v české krajině, druháci nakreslili planetu Zemi a žáci 3. - 5. tříd museli prokázat všeobecné znalosti
a správně odpovědět na soutěžní otázky. Díky svým znalostem
postoupili do krajského kola, které se konalo 20. dubna v Českých Budějovicích.
Mgr. Miloslava Němcová

Okresní kolo turnaje ve volejbale
Ve středu dne 28. března se naše žákyně ze 7. a 8. ročníku zúčastnily okresního kola turnaje ve volejbale v Jindřichově Hradci. Z pěti družstev se umístily na pěkném druhém místě. Jedinými přemožitelkami našich děvčat byly žákyně z Nové Bystřice.
Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
školy.
Mgr. Alena Benešová

Název soutěže

Umístění

Jméno

Dějepisná olympiáda
(okr. kolo)

6. místo
8. místo

Daniel Škarda
Leoš Hudínek

Talentová soutěž ZAV
v psaní na klávesnici
(okr. kolo)

2. místo
3. místo
5. místo

Marcel Pokorný
Aleš Beran
Kateřina Jindrová

Olympiáda z anglického jazyka (okr. kolo)

8. místo
9. místo

Tereza Kupcová (kat. I. A)
Filip Leitgeb (kat. II. A)

Zeměpisná olympiáda
(okr. kolo)

7. místo
3. místo
5. místo

Aneta Škardová (kat. A)
Michal Dvořák (kat. B)
Pavel Chromý (kat. C)

Chemická olympiáda

8. místo

Tereza Málková

Okr. kolo turnaje ve
volejbale - dívky

2. místo

žákyně VIII. B

Olympiáda z českého
jazyka (okr. kolo)

8. místo

Denisa Březinová

Eurorebus

Postup do kraj. kola - žáci 3. – 5.
ročníku
Mgr. Bohumil Havlík

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
Prodej 14. 5. a 12. 6. 2012
yy Slepice ve snášce (pouze 14. 5.)
yy Kuřice červené
yy Kačeny pekingské (bílé brojlerové), moularden (kříženec pižmové + 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 Perličky, 1 - 6 týdnů, 90 - 140 Kč
yy Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), 6 - 8 týdnů, 260 - 300 Kč

Prodej 16. 7. 2012

yy Kuřice modré, kropenaté, sussex, 12 - 18 týdnů, 100 - 160 Kč
yy Kalimera (selské brojlerové kuře), 2 - 3 týdny, 90 - 100 Kč
yy Kuřice červené

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
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Co je nového na ZŠ Komenského
yy Další úspěch našich žáků! G. Kubešová
si svými znalostmi ze zeměpisu vybojovala 1. místo v okresním kole Olympiády v zeměpise za účasti 11 žáků ze
základních škol a gymnázií. Postoupila
do krajského kola, kde na ni čeká dalších 13 protivníků – 18. dubna jí budeme držet pěsti. S. Zamazalová (7.
ročník) a T. Pospíchal (6. ročník) získali
ve svých kategoriích krásná 4. místa.
Děkujeme za reprezentaci, gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.
yy Máme opravdu radost z vědomostní
a dovednostní úrovně našich žáků,
opět nás potěšil P. Plachý. V okr. kole
Olympiády v českém jazyce, které se
zúčastnilo celkem 20 soutěžících, se
umístil na velmi pěkném 6. místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
yy V pátek 16. března si nad úkoly Matematického klokana, podobně jako
na tisících jiných škol po celém světě,
lámali hlavu žáci 2. - 9. tříd. K vyřešení
úloh jsou potřeba nejen znalosti matematiky, ale soutěž prověří i schopnost žáků tyto znalosti použít v nejrůznějších situacích. Naši nejlepší řešitelé:
Kat. Cvrček, 2. - 3. třída (115 řešitelů):
R. Charvátová, E. Kunkalová, K. Bastlová. Kat. Klokánek, 4. - 5. třída (24 řešitelů): P. Chvátal, J. Kohout, V. Syrovátka.
Kat. Benjamín, 6. - 7. třída (23 řešitelů):
D. Dohnal, M. Terber, S. Zamazalová, K. Pospíchalová. Kat. Kadet, 8. - 9.
třída (24 řešitelů): P. Plachý, P. Dostál,
J. Dostál. Všichni účastníci si zaslouží
pochvalu, těm nejlepším gratulujeme
k dobrým výsledkům. Mezinárodní
soutěž Matematický klokan vznikla
přibližně v roce 1980 v Austrálii a od
roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy.
Dnes se již této soutěže účastní na dva
a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30
zemí našeho kontinentu.
yy V sobotu 24. března se žáci sedmých
ročníků vrátili z lyžařského kurzu. Tradiční týdenní lyžařský kurz se uskutečnil v Sedmidolí na chatě MD ve Špindlerově Mlýně. Výcvik probíhal podle
připraveného plánu, byl rozdělen na
sjezdový, běžecký a snowboardový.
Vedoucí lyžařského kurzu pochválila
sedmáky za vzorné a slušné chování
a za dobré sportovní výkony. Že to
bylo fajn a jak se říká „v pohodě“, Vám
ukážou i fotografie, které naleznete na
www.zsdacice.eu ve fotogalerii. Děkuji všem organizátorům za náročnou
přípravu, ještě těžší realizaci a šťastný,
zdravý návrat.
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yy V tomto školním roce začal plavecký
výcvik trochu v jiných termínech, než
jak to bylo v minulých letech. Škola
změnila organizátora výuky plavání,
začala spolupracovat s Plaveckou školou Jihlava. Letos si tak žáci 3. a 4. ročníků zkouší, jak se plave v jihlavském
bazénu. Zatím si to velmi pochvalují.
Jako škola vítáme jarní termíny výuky
plavání, vlídný a pohodový přístup,
výuku žáků bez přístupu veřejnosti,
a mimo jiné výrazně příznivější cenu.
yy Velikonoce v novém prožila naše sova
Ámoska. Autor díla Mgr. P. Novotný,
náš dlouholetý spolupracovník, poopravil a především opatřil novým
nátěrem své dílo, které zdobí prostor
před naší školou již od roku 2009.
Děkujeme Pavlíku!
yy Jaro a s ním spojené sváteční dny nás
inspirovaly k tvoření. Pracovali jsme
nejen s papírem, ale i s keramickou
hlínou a se senem. O tom, jak se nám
dařilo, se můžete přesvědčit na www
stránkách školy – www.zsdacice.eu.
Některá dílka byla k vidění v MMaG
na jarní výstavě Co dokážou šikovné
ruce, další zdobí areál naší školy. Výtvarný seminář 9. ročníku velmi rád
využil nabídky Vladimíry Vávrů k návštěvě její keramické dílny. Žáci tak
měli možnost poznat výrobu hrnečků, talířů a talířků atp. Seznámili se
s některými technickými a odbornými
výrazy. Dva odvážní zástupci se dokonce posadili za hrnčířský kruh.
Ing. Eva Macků,
ZŠ Dačice, Komenského

Letecké muzeum Viléma
Götha v Dačicích
připravuje rozšíření expozice o informace vztahující se k profesnímu životu
JUDr. Milana Codra, velkého propagátora a popularizátora kosmonautiky.
Uvítáme jakékoliv informace včetně
kontaktu na rodinu p. Codra či jeho
přátele a spolupracovníky.
Předem děkujeme za spolupráci.
V. Kolomazník, 608 873 114 (po 16. h),

vlastimilkolomaznik@seznam.cz

Úklid autobusového nádraží
Pěkný dárek si dali žáci SŠTO Dačice
na Den Země, který každoročně připadá na 22. 4. Žáci sebrali odpadky
na břehu řeky Dyje, a to v místě podél řeky od autobusového nádraží až
k Homolkovu mlýnu. Odhadnete, do
kolika pytlů se tento nepořádek vešel?
Nasbíralo se 25 pytlů!
Pavel Novák, SŠTO Dačice

UKLIĎME SVĚT!
V rámci tématu Dačice, hezké místo k životu probíhal ve všech mateřských školách v jarních měsících projekt „Ukliďme svět“.
Děti byly seznámeny mimo jiné s důležitostí ochrany životního prostředí. Třídily
odpady do dětských plastových kontejnerů a své znalosti procvičily formou ekoher.
Následovalo společné zamyšlení nad nesprávným chováním lidí a jeho důsledky.
Také jsme vyráběli z různých „odpadů“
(PET láhví, krabic, lopatek atd.) zajímavé
předměty, každý dle své fantazie.
Projekt pokračoval praktickou částí –
např. formou jarního pochodu, kterého
se zúčastnily děti společně s rodiči. Byly
vyfotografovány podněty dětí „co se
mi líbí, co se mi nelíbí“. Fotografie byly
využity k další práci s dětmi. Dále jsme
uklízeli v areálu zahrad a různých lokalit
v okolí mateřských škol. Děti pracovaly
s elánem a chutí. Za svou snahu dostaly
omalovánky, samolepky a nechyběla ani
drobná sladkost. Všichni jsme dospěli
k názoru: „Jsme rádi, že máme čistý
kousek přírody blízko naší školky“.
Do této akce se v některých mateřských školách také zapojily celé rodiny.
Děti donesly fotografie o „svém“ uklízení
v okolí domova. Velmi nás to potěšilo.
Vyhodnocení všech mateřských škol
s fotografiemi bude umístěno v propagační vitríně ČSOP Vysočina u MěKS
v Dačicích a na www.msdacice.cz.
Tato akce se konala ve spolupráci CEV
Cassiopeia, ČSOP a kanceláře celosvětové
kampaně Clean Up the World v Austrálii.
Bc. Milada Janoušková

www.dacice.cz

Výhra s modrým tygrem
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Dačice se zúčastnili zajímavé soutěže – jejich úkolem bylo vymyslet a v šesti obrázcích jako komix odvyprávět příběh, který zažil modrý
tygr, jedna z postav filmu Hledá se modrý tygr. Velice nás
potěšilo, že odborná porota z více jak 14 000 kreslených
příběhů vybrala na třetím místě dílko Nechtění kamarádi
od Adama Točíka ze třídy pí učitelky Petry Firlové.
Ke konci března se Adam
zúčastnil v Praze tvorby krátkého animovaného filmu podle
své předlohy a 28. března byli
vítězové pozváni do pořadu
Planeta YÓ České televize. Zde
byly oficiálně vyhlášeny výsledky soutěže a vítězové obdrželi
z rukou režiséra filmu iPad2
a drobné upomínkové předměty. Slavnostní vyhlášení a předání cen uvedla ČT 2 v pořadu
planeta YÓ 16. dubna, současně byly odvysílány i krátké animované filmy, které vítězové
vytvořili.
Na www.modrytygr.cz v sekci „soutěž“ si můžete prohlédnout nejen Adamův filmeček, ale i dílka dalších dvou vítězů
a vybrané komixové příběhy s modrým tygrem. Blahopřejeme!
Mgr. Václava Zamazalová,
vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Dačice

Web dačické knihovny je
v soutěži Biblioweb stříbrný
Krásného úspěchu dosáhla Městská knihovna v Dačicích v soutěži Biblioweb, kterou zorganizoval pod záštitou Asociace krajů České republiky Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR.
Odborná porota hodnotila webové stránky 49 přihlášených
knihoven. Hodnocení bylo přísné, do druhého kola postoupilo
25 knihoven.
V něm bylo hodnoceno sedm kritérií: kvalita obsahu stránek,
design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem (formuláře na psaní do knihovny, na objednávání novinek, online
předregistrace, rezervace a prodlužování dokumentů), použití
technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki, sdílení
obrazových dat apod.) na stránkách, kvalita písemné koncepce
webu, přístupnost stránek pro handicapované uživatele a aktuálnost.
V kategorii knihoven v obcích od 3 tisíc obyvatel do 20 tisíc
obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Česká Třebová
před Městskou knihovnou v Dačicích. Získali jsme celkem 212,5
bodu, přičemž i velké knihovny, ač v jiné kategorii, měly body
kolem nás. Například Moravskoslezská knihovna v Ostravě získala 211,5 bodu nebo Krajská knihovna Vysočiny 216,5 bodu.
Podívejte se proto na naše stránky www.mkdac.cz a posuďte sami, zda si toto vysoké ocenění zasloužíme. Vždyť virtuální
brána do naší knihovny je otevřená 24 hodin denně, sedm dní
v týdnu a je tu i pro Vás.
Mgr. Zdeňka Chadimová,
ředitelka MK Dačice

BRANOU PODYJÍ
Pojďte s námi do přírody

Oddíl SPV při TJ Centropen Dačice pořádá 19. května
2012 již XXIII. ročník turistického pochodu BRANOU PODYJÍ na kole i pěšky. Vychází se od Sokolovny v Dačicích.

Trasy pěší:
yy 50 km = start mezi 6:00 - 7:00 h
yy 35 km = nejpozději 0,5 h před odjezdem vlaku
(odjezd v 9:25 h z nádraží ČD, směr Slavonice)
yy 25 km = start mezi 6:00 - 7:00 h
yy 15 km = nejpozději 0,5 h před odjezdem vlaku
(odjezd v 9:25 a 11:36 h z nádraží ČD, směr Slavonice)
yy 10 km = průběžně od 9:00 do 14:00 h

Trasy cyklo:
yy Trasy od 31 do 56 km, odjezd průběžně od 9:00 h

Zvláštní trasa pro děti:
yy Trasa o délce 7 km. Doprovod zajištěn. Společný odchod
v 9:30 h. Buřty s sebou, bude se opékat.

Startovné:

yy děti od 6 let 10 Kč
yy dospělí 30 Kč

Cílem je Sokolovna Dačice do 17:00 h. Pro účastníky je připraven
pěkný suvenýr.
Všechny srdečně zvou pořadatelé!
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Co je nového v ZŠ Neulingerova?
„Jihočeské rybníky – jejich krása
a kouzlo“
Žáci naší školy byli vyhodnoceni ve výtvarné soutěži „Jihočeské rybníky – jejich
krása a kouzlo“. V pátek 9. 3. se zúčastnili
slavnostního vyhlášení výsledků v Jindřichově Hradci za přítomnosti vedoucí
odboru školství PhDr. Jitky Čechové a zástupců hlavního sponzora soutěže Rybářství Kardašova Řečice. Děkujeme našim žákům za reprezentaci školy a oceněným gratulujeme. Kategorie – malba:
Jan Lacko – 2. místo, Nikola Procházková
– 3. místo, Veronika Fenešová a Vendula
Lojková – čestné uznání. Kategorie – kresba: Petr Malík – 3. místo.

Jak jsme pronikli do tajů znakového jazyka?
Mladé sympatické lektorky z České
komory tlumočníků znakového jazyka
nás navštívily ve středu 21. března. Při
workshopu jsme se seznámili s odlišnostmi mezi slyšícími a neslyšícími. Následující zážitkové aktivity nám umožnily
vyzkoušet si, jak správně s neslyšícími komunikovat – jaká gesta a mimiku používat, učili jsme se základy znakového jazyka, vyzkoušeli jsme si prstovou abecedu
a odezírání. Myslím, že jsme poznali potřeby neslyšících a naučili se s nimi bezproblémově vycházet v každodenních
situacích. Za zajímavé, zábavné a poučné
dopoledne děkujeme.

Karneval v družině
Ještě ten den odpoledne jsme se vrhli
do víru zábavy. Proběhl oblíbený karneval v družině. Nezávislá porota vyhodnotila nejlepší masku a dramatická byla
i soutěž o nejlepšího tanečníka. Projevil
se zde nejeden skrytý talent. Všichni odcházeli domů příjemně naladěni, a to nás
potěšilo nejvíc.

Soutěž ve zpěvu a recitaci
Ve čtvrtek 22. března se konala soutěž
ve zpěvu a recitaci. Soutěžících bylo letos
opravdu hodně, porota se tedy musela
zhostit náročného úkolu vybrat pouze tři
nejlepší v každé kategorii. Už se těšíme
na příští ročník soutěže, který bude postupovým.

Velikonoční prodejní výstava
Tradiční velikonoční prodejní výstava
výrobků našich žáků proběhla ve středu
28. března, kdy se zároveň otevřely dveře
naší školy pro veřejnost. Výstava se opět
těšila nebývalému zájmu rodičů žáků i našich spoluobčanů. Děkujeme za přízeň
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a podporu. Výtěžek z výstavy využijeme
k zajištění každoročního turistického pobytu žáků na Klepákově mlýně. Zároveň
bychom touto cestou chtěli poděkovat
pí Maťákové, majitelce obchodu „Květinka“, za sponzorské dary.

Školní akademie
Hned následující den proběhla školní
akademie. Děti si pro své rodiče, prarodiče, sourozence a kamarády připravily
program složený z písní, básní i krátkých
scének. Na závěr příjemně stráveného
časného odpoledne nabídly všem malé
občerstvení.

Jarní barevné dny

V týdnu před velikonočními prázdninami jsme se oblékli do veselých barev,
v pondělí do červené a v úterý do modré. Každý se snažil mít co nejvíc oblečení
a doplňků v dané barvě. Po váhavém
rozjezdu byl druhý den skutečně modrý
ve všech odstínech. Nejlepší z nás dostali
sladkou odměnu. Příští rok budeme určitě pokračovat a možná experimentovat
s odvážnějšími barvami.

Vítání jara

Ve středu 3. dubna proběhlo tradiční
vítání jara a zároveň definitivní rozloučení se zimou – VYNÁŠENÍ MORENY. Hořící
Morenu odnesla voda za zvuku říkadel:
„Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma, ale už je za horama.
Hody jdou, květy jdou, vedou léto
za sebou…“

Bezpečná cesta do školy a domů

Strážníci MP Jitka Žaloudková a Miloš
Novák nás navštívili ve čtvrtek 12. dubna. V průběhu besedy jsme se seznámili
s náplní práce strážníků MP, bezpečností
při pohybu na pozemních komunikacích, základními pravidly chování chodců
a vybavením jízdního kola. Ukázali nám
také veškeré pomůcky, které při své práci
využívají. Každý z nás dostal malý dárek,
který rovněž přispěje ke zvýšení naší bezpečnosti. Děkujeme strážníkům za zajímavou besedu.
Více informací a zajímavá fotogalerie na:
www.zsdacice.net.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Svaz tělesně postižených Dačice

pořádá prodloužený víkend
v Horním Bolíkově
(možný počet zájemců o pobyt 25 - 28).
Více informací a přihlášky
na tel. 728 921 274 u paní Máchové.

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

VIII. ročník
STŘELECKÉ SOUTĚŽE DRUŽSTEV

V BROKOVÉM VÍCEBOJI
KDE: Střelnice Dačice, Zahrádecký les
KDY: sobota 5. května od 8:00 h
Závod je vypsán pro každého člena
družstva na 2 x 20 terčů: 10 trap + 10
double; 20 zajíc s terči.
Cena položky pro tříčlenné družstvo
členů ČMMJ je 900 Kč.
Závazná přihláška a registrace družstva
bude na střelnici do 9:00 h.
Více informací: Bohuslav Ferdan,
e-mail: ferdan@hotmail.cz.

Letní jazykové školy v Telči
9. ročník
Výuka všech kurzů bude probíhat
v bývalé jezuitské koleji v Telči.
Informační letáky budou k dispozici
mj. i na Infocentru Dačice.

Letní intenzivní kurz francouzštiny
11. – 19. srpna 2012

(včetně obou víkendů od 9:00 do 13:00 h)
yy Pořádá Česko-francouzská akademie
Telč, o. p. s. a Francouzský institut
v Praze
yy Nabízí třídy: Obecná francouzština
pro tzv. falešné začátečníky, Obecná
francouzština pro středně pokročilé,
Obecná francouzština pro pokročilé
yy Výuku vedou rodilí mluvčí, určeno studentům a široké veřejnosti
yy Informace poskytne Jana Nováková,
tel. 567 112 407, e-mail: fkurzy.telc@centrum.cz, jana.novakova@telc-etc.cz
yy více na www.academie-telc.cz

Letní intenzivní kurz angličtiny
11. – 18. srpna 2012
yy Pořádá MU Brno, Jazyková škola při Filosofické fakultě a Česko-francouzská
akademie Telč, o. p. s.
yy Nabízí třídy: Angličtina pro mírně pokročilé, Angličtina pro středně pokročilé, Angličtina pro pokročilé
yy Výuku vedou kvalifikovaní lektoři
yy Informace poskytne Alžběta Chovančíková, tel. 603 241 692, e-mailová adresa: chovancikova@phil.muni.cz
yy Přihlásit se můžete na webových stránkách www.phil.muni.cz/wjas

www.dacice.cz

Stolní tenis
Mistrovské soutěže stolních tenistů probíhající od poloviny října loňského roku se chýlí ke svému závěru. Obě
družstva hrající pod názvem ST - KD Dačice a reprezentující dačický region si vedla více než dobře.

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice

Oddíl kuželek – kuželna v Dačicích

Memoriál Jaroslava Kadrnožky a Ivana Kopečka probíhá od
1. 5. do 8. 5. 2012 (smíšené a manželské páry).

Oddíl fotbalu:
Datum Čas
12. 5.
13. 5.
13. 5.
26. 5.
27. 5.
27. 5.

Kategorie

10:00
15:00
9:30
10:00
15:00
9:30

dorost
muži
žáci
dorost
muži
žáci

Oddíl volejbalu:
Datum Čas Kategorie
Na fotografii vítězné družstvo OP I stolního tenisu. Zleva v dolní řadě
Havlík Martin a Doležal Ondřej, v horní řadě Havlík Zdeněk, Syrovátka Lukáš, Kelbler Petr a Havlík Vojtěch.
„A“ družstvo hrající druhým rokem nejvyšší okresní soutěž OP I
ve své soutěži neprohrálo během sezóny ani jedno utkání a po
zásluze se stalo vítězem této soutěže s právem postupu do krajské soutěže. Pečlivá příprava před sezónou se hráčům vyplatila
a dosáhli historického úspěchu, neboť za svou krátkou existenci
klubu se družstvo probojovalo mezi okresní elitu.
„B“ družstvo hrající druhou nejvyšší soutěž v okrese OP II si
rovněž vedlo více než dobře a v silné konkurenci se umístilo
na velmi pěkném 4. místě. V soutěži hrála mužstva, která disponovala i hráči hrajícími i vyšší soutěže, a mladí hráči dačického
družstva byli těmto hráčům zcela vyrovnaným soupeřem. Protože obě družstva hrála svá domácí utkání v KD Bílkov a příznivci
dačických stolních tenistů měli návštěvu na jejich utkání tímto
ztíženou, chtějí stolní tenisté svým příznivcům vyjít vstříc a umožnit zhlédnout jejich domácí zápasy od příští sezóny již v Dačicích.
Za úspěšným vystoupením obou dačických družstev je nutno zmínit i sponzory, kteří tato družstva v soutěžích podporují
a bez kterých by tak výrazných úspěchů nebylo dosaženo. Jsou
to: Město Dačice, bankovní ústav Waldviertler Sparkasse pob.
Dačice a Spolek Katolického domu Dačice, kterým patří velké
poděkování za podporu tohoto sportu v Dačicích.
Zdeněk Havlík

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

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

9. 5.
30. 5.

17:30
17:30

ženy KPII
ženy KPII

Družstva
Dačice - Nová Bystřice
Dačice - Ševětín
Dačice - Nová Včelnice
Dačice - Kunžak
Dačice - Dříteň
Dačice - Suchdol nad Luž.

Družstva
Dačice - Špaček Č. B.
Dačice - Sokol Lišov
Výbor TJ Centropen Dačice

Volejbalové turnaje
Oddíl volejbalu TJ Centropen Dačice uspořádal již 23.
ročník turnajů smíšených družstev ve volejbale. Ve sportovní hale Střední školy technické a obchodní Dačice se
uskutečnily čtyři turnaje, kterých se zúčastnilo 8 družstev
nejen z Dačic, ale i vzdálenějších míst.

Výsledky jednotlivých turnajů:
1. turnaj konaný 19. 11. 2011 – celkem 9 družstev, vítězem se
stalo družstvo z Těšetic u Znojma
2. turnaj konaný 28. 1. 2012 – celkem 8 družstev, vítězem družstvo Sokola Valeč
3. turnaj 25. 2. 2012 – celkem 6 družstev, vítězem družstvo Sokola Valeč
4. turnaj 31. 3. 2012 – celkem 8 družstev, vítězem družstvo ze
Znojma
Vyhlášení výsledků proběhlo po každém turnaji v Hotelu
Dyje a bylo podpořeno výborným jídlem a country hudbou.
M. Novák, předseda oddílu

PROCHÁZKA POHÁDKOU
9. ročník
KDY: sobota 2. června od 14:00 h
KDE: zámecký park
Těšíme se na Vás! Za pořadatele ZŠ Komenského.
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko Městské muzeum a galerie
4. května, pátek, od 21:00 h
Legendy undergroundu - The Plastic
People of the Universe
Jako host Dáša Vokatá a Jiří Jelínek.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 180 Kč, hlavní sál MěKS. Předprodej v
MěKS, infocentru a Knihkupectví L. Hejla.
5. května, sobota, od 21:00 h
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 70 Kč, hlavní sál MěKS.
16. května, středa, od 19:30 h
VÁCLAV NECKÁŘ & Bacily - koncert
Úspěšný comeback populárního zpěváka. Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 340 Kč, hlavní sál MěKS. Předprodej v
MěKS, infocentru a Knihkupectví L. Hejla.
29. května, úterý, od 19:00 h
DIVOKÉ KOČKY 2012 - Excelent Travesti show
Zcela nový jarní program „koček“. Vstupné 180 Kč v předprodeji, 210 Kč na místě,
hlavní sál MěKS.

Do 20. května, denně kromě pondělí,
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Jan Říha – Ohlédnutí
Výstava fotografií Vysočiny k životnímu
jubileu autora.
19. května, sobota, od 20:00 h
VII. Dačická muzejní noc
Prohlídky expozic s divadelním souborem Tyl. Rezervace na tel. 384 422 493,
722 012 146.
20. května, neděle, 9:00 - 12:00, 13:00 16:00 h
Den otevřených dveří (k Mezinárodnímu dni muzeí)
Volný vstup do expozic a na výstavy.
23. května, středa, od 17:00 h
Barevná paleta - slavnostní zahájení
Výstava prací absolventů výt. oboru ZUŠ
Dačice. Výstava potrvá do 10. června
a bude přístupná denně kromě pondělí
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h.

SPORTCENTRUM ROCKHILL
BAR S BOWLINGEM

3. června, neděle, od 8:00 h
PhDr. Jana Bisová: „Za Osteiny a Dalbergy na Kutnohorsko“ - vlastivědný
výlet
Malešov, zámek Roztěž s parkem, Suchdol, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře.
Odjezd v 8:00 h z Havlíčkova náměstí,
oběd v Kutné Hoře, přezůvky na zámek
s sebou!

Městská knihovna
11. května, pátek, od 17:00 h
Autorské čtení Ireny DOUSKOVÉ
Prozaička Irena Dousková se narodila
roku 1964 v Příbrami. Od roku 1976 žije
v Praze, kde absolvovala Právnickou fakultu UK. 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 román Hrdý
Budžes, v němž se spisovatelka vrátila
ke svému vlastnímu dětství. Tento román získal značnou popularitu i svou
divadelní podobou v hlavní roli s Bárou
Hrzánovou. Vstupné dobrovolné.

2.6.2012 – Grilovačka s Pavlem Urbancem
-grilovat se budou kuřecí plátky, krkovička a čeká na vás také
gurmánské překvapení od kuchtíka Páji
-od 20:00 hodin nám zahraje Pavel Urbanec

-možnost uspořádání firemních i soukromých večírků,
svateb a oslav narozenin
V létě budou s Jančou a Adélkou opět probíhat oblíbené
-pro narozeninové oslavy zajistíme na požádání studené i
příměstské tábory pro děti do 5. třídy.
teplé občerstvení, přípitek (alko i nealko), narozeninový
Vypsány jsou 2 termíny: 9.-13.7. a 6.-10.8. Přihlášky jsou
dort. Při počtu 15 a více účastníků získá oslavenec poukaz k vyzvednutí každý všední den od 8 do 17 hodin v kanceláři
na 5 hodinových vstupů na bowling (1 dráha) nebo
Rockhillu v 1. patře.
na squash.
S přihlášením neváhejte, místa se rychle plní!
5. května 2012
Fitbox seminář
-začátek v 10:00 hodin, konec v cca 14:00 hodin
-vstupné je 200,- Kč, v ceně jsou licencovaní instruktoři,
certifikát a zdravé občerstvení
-s přihlášením neváhejte, počet míst je omezen!
11. května 2012
Grilovačka s Jamesonem
-připravená bude grilovaná kýta a irská whisky Jameson
za akční cenu
26. května 2012
Májová grilovačka
-grilovat budeme kuřecí maso, klobásy a krkovičku
1. června 2012
Dětské odpoledne
-na děti čekají hry, soutěže a spousta další zábavy
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Po celý měsíc bude probíhat promítání zápasů
MS v hokeji.
Venkovní zahrádka a squashový kurt jsou
otevřeny kažý den!
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
Najdete nás na adrese:
Sportcentrum na skále, s.r.o.
Jemnická 305 (směr Tři kříže)
380 01 Dačice

