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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

TRIUMF KVÍTKU V BELGII
Dačický Kvítek jel po
šesti letech opět navštívit
soutěžní festival v belgickém Neerpeltu. Čtrnáctihodinová cesta
ve dvoupatrovém autobuse probíhala
bez potíží a v pátek 27. dubna odpoledne
jsme se již mohli ubytovat v karavanech
a mobilhomech.
Městečko Neerpelt festivalem opravdu
žije, plakáty a vlajky v oknech domů byly
samozřejmostí. Sice jsme se kvůli chladnému počasí nezúčastnili zahajovacího
koncertu, ale slavnostní vyhlašování výsledků nám bylo dostatečnou odměnou.
Sobota se nesla již v soutěžním duchu. Ráno se komorní sbor rozezpíval na
svoje soutěžní vystoupení a potom jsme
se všichni zúčastnili hudebního workshopu společně s dalšími třemi sbory. Zde se
nám hodila znalost angličtiny, neboť celý
workshop byl vedený v angličtině. Soutěžní program jsme zazpívali v kostele
se skvělou akustikou. Na pozdně odpoledním, neskutečně promyšleném a velkolepém vyhlášení obdržel komorní sbor
1. cenu s pochvalou „cum laude“.
Další den byl výzvou ještě pro mladší
část sboru. Mladší Kvítci (nebo možná spíše kvítka) zpívali proti více konkurentům,
takže nervozita a soutěžní rozechvění
byly na místě. Každý den se konalo vyhlášení výsledků ve velké sportovní hale, každý den probíhal průvod zcela zaplněným
městem, ve kterém se postupně představovaly sbory z jednotlivých zúčastněných
zemí. Česká republika, nejenom díky nám,
nezůstala opomenuta. Naše mladší květinky získaly zlato a všichni jsme se mohli
radovat z jejich prvního místa.
Náš výjezd do zahraničí jsme obohatili
o návštěvu Paříže. Na zpáteční cestě nás
ještě čekala katedrála v Remeši, před kterou jsme si naposledy zazpívali, a už nám
zbývala jen cesta domů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat rodičům, Městu Dačice, Jihočeskému kraji
a Nadaci Život umělce za to, že cestu dětí
pomohli finančně zajistit.
-kp-

O vynálezu kostky cukru světově
K turisticky nejvyhledávanějším místům ve městě patří nesporně žulový
pomník věnovaný první kostce cukru, který stojí na svém místě od roku 1983.
O několik let později k němu byla připojena deska s nápisem „První kostkový
cukr na světě vyroben v Dačicích 1843“. Od soboty 19. května si tuto informaci
můžou návštěvníci města přečíst v dalších dvanácti cizích jazycích.
Na slavnostní odhalení pamětních desek přijala pozvání starosty města také
paní Elizabeth Alder, prapravnučka vynálezce J. K. Rada. Tato milá a bezprostřední dáma pozdravila všechny přítomné česky. Jak sama řekla, k tomu, aby
se začala učit češtinu, ji motivovalo
srdečné přijetí v roce 2003, kdy přijela
do Dačic odhalit pamětní desku na budově MěKS. Ve svém krátkém proslovu
poukázala na Radův evropský život,
který strávil ve Švýcarsku, Itálii, Polsku,

Rakousku a Česku, a na to, že odhalením
cizojazyčných pamětních desek se dačický pomník stává ještě více evropský.
Při samotném křtu desek, jak jinak
než kostkovým cukrem, se k paní Alder
připojil senátor Miloš Vystrčil, starosta
partnerského města Groß-Siegharts Maurice Androsch, ředitelka městského muzea Marie Kučerová a představitelé města
Dačice starosta Vlastimil Štěpán a místostarosta Jan Bartošek.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Město Dačice a MěKS Dačice Vás zvou na festival sborového zpěvu

DAČICKÁ CANTILENA

neděle 17. června 2012 od 14:00 h
Vystoupení jednotlivých sborů: Dačický pěvecký sbor, Pěvecký
sbor Smetana Telč, Pěvecký sbor Smetana Jindřichův Hradec,
Jesenický smíšený pěvecký sbor, Pěvecký sbor Slavík Pacov
a Monstrkoncert se 146 účinkujícími.
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V KOSTCE
Hotovo - MAS „Česká Kanada“ založena
Čas neúprosně běží a máme zde další uzávěrku „Dačického zpravodaje“.
Hazard ano či ne? Tentokrát
Vás, vážení spoluobčané, chci seznámit se založením Místní akční
Vážení spoluobčané, začíná červen, měsíc, kdy budou žáci a studenti skládat své účty. Je to ale
také čas školních výletů, sluníčka
a těšení se na prázdniny. Myslím,
že každý člověk touží zažívat pohodu a radost ve svém životě. Dost věcí
můžeme ovlivnit aktivně a přispět
ke zdaru díla. Některé věci jdou
mimo naši vůli a vyžadují mnohdy
velkou dávku pokory a trpělivosti.
K tomu, aby náš život směřoval ke
spokojenosti, je zapotřebí nevystavovat se zbytečnému nebezpečí
a riziku. Vždyť kolik úrazů se přihodilo z nepozornosti!
Má předchozí profese mne naučila,
že kapka prevence je více než vědro
pomoci. Svět kolem nás také skýtá
určitá rizika, která musíme při svém rozhodování zohledňovat. Proto se město
snaží aktivně přistupovat k eliminaci těch
rizik, které lze ovlivnit. Můžete to vidět
například v oblasti silniční dopravy.
Další samostatnou oblastí jsou tzv.
„lákadla“, která přispívají k rozbujení
sociálně patologického chování. Patří
sem konzumace alkoholu mladistvými
(bohužel dost často tolerovaná rodiči)
a experimentování s návykovými látkami. Dalším takovým „lákadlem“ jsou výherní hrací automaty a terminály. Blikající světélka lákající ke hře a „zbohatnutí“
oslňují mnohé. V současné době nám
schválená legislativa v boji s hazardem
bohužel příliš nepomáhá. Za velkou
chybu považuji možnosti zřizovat herny
v blízkosti škol, internátů atd. Z praxe
také vím, že drogový svět a herny žijí
v úzké symbióze.
Na městský úřad nám nyní přichází
žádosti o zřízení nových výherních loterijních terminálů. Jejich riziko je velké:
zvýšená hranice sázek (a tudíž proher)
a možnost jejich neomezeného zřízení
prakticky kdekoliv v našem městě. Proto
považuji za důležité se z pozice samosprávy k tomuto jevu aktivně vymezit.
Rozhodl jsem se iniciovat přípravu vyhlášky, která bude hazard v našem městě
regulovat. Zajímá mne také Váš názor,
zda jste pro jeho úplné zrušení nebo jen
částečné omezení. Odpovídat můžete
v anketě na stránkách města.
Již jsem se zmínil, že zákonná úprava
hazardu příliš nepomáhá samosprávám
měst a obcí. Je důležité vědět, že zákon
říká přibližně toto - obce, které nebu-
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skupiny (dále jen „MAS“).
Prvopočátek úvahy na téma „MAS“
se datuje asi do poloviny roku 2011, kdy
jsme se na valné hromadě mikroregionu
poprvé začali touto myšlenkou zabývat.
Proč vlastně „MAS“ a co nás k tomuto
počinu vedlo? Velmi zjednodušená
odpověď zní: Přivést do venkovského
prostředí další finanční prostředky,
podpořit místní ekonomiku a služby,
vytvořit nová pracovní místa a celkově
zvýšit stabilitu území. To vše pomocí
čerpání dotačních titulů.
Aby účinnost uskupení „MAS“ byla co
největší, zvažovali jsme především dvě
zásadní otázky. Na jakém území a s kým
je vhodné tuto společnost založit.
Z těchto úvah nám vyšel následující
závěr: Základ budou tvořit mikroregiony Dačicko, Jindřichohradecko plus
nezařazené obce. Tito zástupci místní
správy, doplnění o další členy veřejného
sektoru na celkové zastoupení 49 %,
a k tomu přiřazení zástupci soukromého sektoru ve výši 51 % tvoří jádro
společnosti. Po právní stránce jsme zvolili formu obecně prospěšné společnosti (dále o. p. s.). Je třeba říci, že výše
zmíněné procentuální zastoupení je
základní podmínkou založení „MAS“.
Další body společných jednání? Výběr
sídla společnosti, loga a samozřejmě
jména akční skupiny. Jako název vyšel
úspěšně návrh „Česká Kanada“. Rovněž
v případě loga došlo rychle ke shodě
a jako sídlo byl odhlasován Jindřichův
dou tolerovat na svém území hazard,
nebudou mít podíl na daních, které se
z hazardu vyberou. Je to jasný motivační
prvek, aby obce hazard na svém území
tolerovaly, protože to jsou peníze, které
by měly posílit městský rozpočet.
Můj osobní postoj je nepodporovat
takto špatně nastavený systém. Nechci
mít podíl na penězích, které spoustu lidí
a rodin přivedly k osobním tragédiím
a bankrotům. Je sice pravda, že tyto
peníze mohou jít na rozvoj např. sportu,
jak je proklamováno ministrem financí,
ale raději tuto částku v rámci rozpočtu
ušetříme v jiných kapitolách a sport podpoříme i bez přispění hazardu.
Závěrem bych chtěl popřát našim
studentům a žákům zdárné dokončení
školního roku a hezké vysvědčení.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Hradec. K tomu všemu je třeba upozornit,
že pracovní tým všechny potřebné kroky
konzultoval s příslušnými ministerstvy.
Jak s Ministerstvem vnitra, tak s Ministerstvem zemědělství České republiky.
O postupu zakládání „MAS” byli vždy
informováni zástupci obcí na valných hromadách mikroregionu. Jejich připomínky
a dotazy byly vždy zohledněny při
zakládání společnosti. Když pominu
mnoho další mravenčí práce, veškeré
úsilí směřovalo k datu 15. května 2012.
V tento den byla slavnostně podepsána
zakládací smlouva všemi zúčastněnými
stranami na radnici v Kunžaku.
V rámci objektivních informací chci
poukázat na fakt, že založení této
společnosti bylo možné pouze po vzájemné dohodě zástupců Dačic a Jindřichova Hradce. Právě tato dvě města vzala
na svoje bedra veškerou tíhu založení
Místní akční skupiny Česká Kanada.
S vědomím toho, že se nám nyní dostane podpory i od Jihočeského krajského
úřadu.
Věřím, že na předchozích řádcích jsem
Vám nastínil řadu základních informací týkajících se založení „MAS”. Ty, kteří prahnou po dalších podrobnostech, si dovolím pozvat na webové stránky města.
Jsem přesvědčený, že tento krok, který
jsme nyní udělali, bude ku prospěchu
celého regionu.
Ing. Vlastimil Štěpán,
starosta

Informace odboru
sociálních věcí
Městský úřad v Dačicích nabízí všem
občanům pomocnou ruku při vyřizování záležitostí týkajících se sociálních dávek (hmotné nouze, příspěvku na péči,
příspěvků pro zdravotně postižené osoby apod.). Poskytneme Vám poradenství, pomůžeme s vyplněním žádostí
o dávky, sepsáním odvolání do rozhodnutí atd. Tuto a další pomoc Vám nabízí
Hana Čurdová, DiS., tel. 384 401 249
a Bc. Irena Vašíčková, tel. 384 401 284,
sociální pracovnice MěÚ Dačice. Najdete nás na adrese Palackého nám. 1.,
Dačice, v 1. patře.
Čurdová Hana, DiS.
sociální pracovnice MěÚ Dačice
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VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 14. 4. 2012 přivítal místostarosta Ing. Jan Bartošek společně s dětmi z MŠ Červený Vrch v obřadní síni Městského úřadu Dačice nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Natálie Němcová, Matěj Bubeník, Dominik Venuta, Prokop Holomý, Anna
Kopečková a Adam Habr.

Nabídka ZUŠ Dačice
Základní umělecká škola Dačice se
obrací na rodiče předškolních dětí
nejenom z Dačic, ale i z okolních obcí.
Přijďte se informovat o možnostech
studia u nás.
Přijímací řízení do přípravných ročníků
hudebního a výtvarného oboru se uskuteční ve středu 30. 5. a v pondělí 11. 6.,
vždy v době 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 h.
V pondělí 18. 6. v 17:00 h zveme zájemce na koncert pro rodiče s dětmi,
kde se představí pěvecké sbory Plamínek,
Pramínek a Červánek za doprovodu hudebních nástrojů. Po koncertě si prohlédnete ateliéry výtvarného oboru a práce
nejmladších dětí.
Pokud má vaše dítě vztah k výtvarným
činnostem, může se přihlásit ke studiu
na VO ZUŠ. Talentové zkoušky dětí, které
neabsolvovaly přípravné studium, se budou konat 8. června a 15. června od 15:00
hodin. Žáci, kteří uvažují o studiu na škole,
kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška (uměleckoprůmyslová, pedagogická apod.), se k této zkoušce mohou připravovat ve speciálním kurzu –
přihlášky a informace u pí V. Zamazalové,
tel. 724 702 312.

VĚTRÁNÍ V LIDÉŘOVICÍCH
V neděli 3. června ve 14:30 h se bude
konat v lidéřovickém kostele sv. Linharta
opět „větrání kostela a varhan“. Námět
větrání bude svatodušní. Zazní úryvky
z textů Jana Čepa, prof. Jana Hellera a
z Bible. Netradiční hudební doprovod obstarají manželé Šedovi a jejich žáci ze ZUŠ
Dačice. Na větrání zve P. Gorazd s přáteli.

Město Dačice zve srdečně své občany a návštěvníky na V. ročník

DAČICKÉHO CUKROVÁNÍ
sobota 23. června u rybníka Vražda
Cílem letošního ročníku je zapojit do programu co nejvíce návštěvníků z řad dětí
i dospělých. Máme připravené „dílny“, ve kterých si zájemci pod dohledem zkušených
lektorů vyzkouší, jak hrát na nejrůznější bubny a bubínky a naučí se základům
žonglování. Další soutěže a hry pro děti, skákací hrad, jízda na koních, hudební vystoupení rozličných žánrů nebudou chybět. Pro pohodlí návštěvníků i účinkujících je
zajištěné občerstvení, velkokapacitní stan, kryté pódium a taneční parket.
Program:
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:10
14:10 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:40
15:40 - 16:00
16:00 - 16:40
16:40 - 17:00
17:00 - 17:40
17:40 - 18:00
18:00 - 19:00
19:30 - 24:00
22:00

Hudba z Marsu Revajvl
Mažoretky - DDM Dačice
Zahájení, vylosování výherce ankety
Taneční orchestr ZUŠ Dačice JUNIOR
Aerobic - DDM Dačice
Svět bubnů s Lukášem Vídeňským - bubnování je relaxace i zábava
Ukázka výcviku psů - Kynologický klub Dačice
TATABAND - swing a dixieland
Workshop - základy žonglování a soutěže pro děti – skupina Magnis
Hudba z Marsu Revajvl - dechová hudba
Workshop - žonglování - skupina Magnis
Dobrá pára - country skupina z Dačic
Taneční zábava se skupinou Kalibr
Fireshow - skupina Magnis z Třebíče

Při zahájení akce budou slosované správné odpovědi na anketní otázku, kterou
najdete na poslední straně tohoto čísla městského zpravodaje. Výherce získá permanentku k volnému vstupu na Koupaliště Dačice v hodnotě 1.000 Kč. Dačické
cukrování je zařazeno do projektu Kulinářské zážitky v jižních Čechách a celém
Pohádkovém království 2012, jehož patronem je „pohádkový král“ Zdeněk Troška.
Program zajišťují: Město Dačice, MěKS Dačice, ZŠ Komenského Dačice, Jezdecký klub Malý Pěčín, TS Dačice, Městská policie Dačice, Červený kříž, DDM Dačice
a MMaG Dačice. Vstup volný.
Vyplněný anketní lístek je možné doručit
do 22. 6. do 12:00 h na Infocentrum, Palackého
nám. 1/I, Dačice.
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INFORMACE ZE ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/samosprava.

POZVÁNKA

na své 40. schůzi konané 2. 5.
2012 mimo jiné:

Zastupitelstvo města Dačice
se sejde na svém 13. zasedání
20. 6. 2012 v 18:00 h
v sále MěKS Dačice

yy schválila aktualizovaný ceník služeb
Infocentra Dačice
yy schválila směrnici o postupu a protokolu zadávání zakázek, u nichž předpokládaná cena zakázky nepřesáhne
1.000.000,-- Kč bez DPH na služby
a dodávky a 3.000.000,-- Kč bez DPH
na stavební práce
yy schválila směrnici o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
yy schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou HRON Dačice s. r. o. na plynofikaci a rekonstrukci koupelen v domě
čp. 303/I za celkovou nabídkovou cenu
bez DPH Kč 1.906.831,-yy vzala na vědomí vyúčtování nákladů, tržeb a zisků za provoz kanalizace
v Dačicích a v místních částech za rok
2011 tak, jak jej předložila společnost
ČEVAK, a. s.
yy vzala se souhlasem na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy
Dačice v době letních prázdnin
yy schválila návrh zakládací smlouvy

Rada města Dačice
na své 39. schůzi konané 18. 4.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření č.
6/2012 v těchto objemech: příjmy 0
tis. Kč, výdaje 232,00 tis. Kč, schodek
rozpočtového opatření 232,00 tis. Kč
s úhradou z finančních prostředků minulých let
yy vzala na vědomí zprávu o činnosti volnočasových zařízení ve vlastnictví města v roce 2011, a to letního koupaliště,
sportovní haly a sportovního stadionu
yy schválila uzavření smlouvy s firmou
Střechy Svoboda a syn s. r. o., Nová
Říše na výměnu střešního pláště domu
čp. 65/II V Kaštanech za celkovou cenu
bez DPH Kč 400.150,--

Místní akční skupiny Česká
Kanada
yy schválila užívání loga Zdravého města Dačice a schválila uzavření licenční
smlouvy s jeho autorem

na své 41. schůzi konané 16. 5.
2012 mimo jiné:
yy schválila výroční zprávu Technických
služeb Dačice s. r. o. a Městských lesů
Dačice s. r. o. za rok 2011; hospodářským výsledkem technických služeb
byl zisk ve výši Kč 180.130,20 a městských lesů zisk ve výši Kč 170.034,24
yy schválila rozpočtové opatření č. 8/2012,
které bylo v příjmech i výdajích 0, ale
došlo k přesunům mezi položkami
yy schválila uzavření smlouvy s Technickými službami Dačice s. r. o. na provedení stavebních úprav v domě čp.
228/I v Bratrské ulici za celkovou cenu
Kč 279.981,-- bez DPH
yy schválila uzavření smlouvy o dílo s
SDH M. Pěčín na údržbu veřejné zeleně
yy schválila vyvěšení moravské vlajky
5. července, tj. v den duchovních patronů Moravy - sv. Cyrila a Metoděje

První výroční zpráva je k dispozici
Je tomu již více než půldruhého roku, co jsem byl zvolen senátorem za území okresu Jihlava rozšířeného o Dačicko
a Slavonicko, ve kterém žije ve 141 obcích téměř 130 tisíc obyvatel. Pamatuji si, že můj pocit radosti ze zvolení byl již
tenkrát doprovázen pocitem vděčnosti a hlavně odpovědnosti. V souvislosti s tím jsem si říkal, že bych hrozně nerad
zklamal a že se budu ze všech sil snažit být v Senátu i mimo něj pro naše obyvatele co možná nejvíce užitečný.
Jedním z předsevzetí, které jsem si
dal, bylo, že budu
o tom, co dělám, co
možná nejvíce informovat a že se budu
snažit zůstat s lidmi
a problémy svého senátního obvodu v kontaktu. I proto jsme
na začátku května vyvěsili na můj web
www.vystrcil.cz moji výroční zprávu
o činnosti senátora za období říjen 2010
až prosinec 2011.
Má první výroční zpráva na asi dvaceti stránkách snad přehledným a relativně stručným způsobem popisuje moji
činnost senátora v uplynulém období
a dává tak možnost každému se s tím,
co jsem dělal a dělám, podrobněji seznámit. Při jejím psaní jsem se snažil, aby byla
nejen sumářem toho, co jsem za ten více
než rok absolvoval, udělal a zažil, ale aby
byla také dokumentem, jehož přečtení
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umožní čtenáři moji práci lépe a podrobněji posoudit.
Na závěr si ještě dovolím poděkování
a dvě malé prosby. Politik bez zpětné vazby a znalostí problémů normálních lidí
nemůže být dobrým politikem. Všichni
v životě potřebujeme ke svému zlepšení
či dosažení pokroku pochvaly i kritiku,
chcete-li motivaci. I proto mě Vaše názory zajímají a beru je vážně. Děkuji proto
za všechny, které jste mi doposud zaslali
nebo tlumočili, a to i za ty , které nebyly
úplně příjemné. Věřím, že v tom budete
pokračovat.
Jsem také rovněž vděčný za různé
možnosti se osobně setkávat na různých
besedách, přednáškách či jiných akcích.
Při této příležitosti si zvláště dovolím
upozornit na možnost zprostředkování
a zajištění návštěvy sídla Senátu - Valdštejnského paláce pro skupiny studentů, seniorů, chovatelů apod. z našeho
senátního obvodu. Stačí se jenom ozvat

na e-mail či telefon (podrobněji opět viz
www.vystrcil.cz).
Tak uvidíme, třeba někdo z Vás po přečtení článku zorganizuje skupinu, ozve
se a po domluvě termínu se vydá do Prahy. Již se těším.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor
Kontakt: milos@vystrcil.cz

Preventivní dopravní akce
Městská policie Dačice chystá „preventivní bezplatnou“ dopravní akci,
na které si budou moci řidiči zkontrolovat tachometr ve svém vozidle. Ke
kontrole bude použit radar, se kterým
provádí strážníci měření rychlosti.
Akce se uskuteční dne 16. 6. 2012
od 14:00 do 16:00 h na silnici mezi
Dačicemi a Bílkovem. Informační stanoviště bude na odstavné ploše u vjezdu do firmy Agropodnik.

www.dacice.cz

Informace podnikatelům v silniční dopravě
Informace k zákonu č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony. Uvedený zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 2012, obsahuje především úpravu
související s požadavky práva EU na podnikatele v silniční dopravě.
U koncesované živnosti se mění původní předmět podnikání na nový název:
Silniční motorová doprava – nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
více než 9 osob včetně řidiče, – nákladní
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věcí, – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče.
Podnikatelům, kteří byli ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost „Silniční
motorová doprava – nákladní vnitrostátní
provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti do 3,5 tuny včetně“, „Silniční
motorová doprava – nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně“,
„Silniční motorová doprava – taxislužba“,
živnostenský úřad zapíše změnu rozsahu
předmětu podnikání do živnostenského
rejstříku do 1 měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona a změnu rozhodnutí
o udělení koncese provede při první
změně údajů oznámené podnikatelem
podle § 56 zákona č. 455/1991 Sb., ve
znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona. Právo provozovat živnost
se u tohoto druhu dopravy nemění.
Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí
účinnosti tohoto zákona oprávněni provozovat koncesovanou živnost v rozsahu
předmětu podnikání „Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny“, „Silniční motorová doprava – nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené
hmotnosti nad 3,5 tuny“, „Silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná
osobní“, „Silniční motorová doprava –
mezinárodní příležitostná osobní“, „Silniční motorová doprava – vnitrostátní
veřejná linková“, „Silniční motorová doprava – vnitrostátní zvláštní linková“, „Silniční motorová doprava – mezinárodní
linková“, „Silniční motorová doprava –
mezinárodní kyvadlová“ a hodlají po nabytí účinnosti tohoto zákona dále provozovat koncesovanou živnost v rozsahu
předmětu podnikání dle nové právní

úpravy, jsou povinni do 1 roku ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona požádat
o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit doklady podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Žadatel, který hodlá provozovat výše
uvedenou dopravu k žádosti o koncesi
nebo o změnu rozhodnutí o udělení koncese vedle náležitostí stanovených živnostenským úřadem připojí:
yy doklad osvědčující právní důvod užívání prostor pro splnění podmínky
usazení podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie,
yy doklad osvědčující právní důvod užívání alespoň 1 velkého vozidla po udělení koncese nebo změně rozhodnutí
o udělení koncese,
yy doklady prokazující splnění podmínky
finanční způsobilosti,
yy doklady prokazující splnění podmínky
odborné způsobilosti,
yy osvědčení o splnění podmínky dobré
pověsti, bylo-li žadateli nebo jím ustanovenému odpovědnému zástupci
vydáno podle přímo použitelného
předpisu Evropské unie,
yy pokud má osoba, kterou žadatel ustanovil odpovědným zástupcem, k žadateli skutečnou vazbu, doklad o této
vazbě.
Koncesi pro provozování silniční dopravy velkými vozidly nelze udělit zahraniční
právnické osobě, která provozuje živnost
na území České republiky prostřednictvím organizační složky podniku a osobě,
která je oprávněna k provozování silniční
dopravy velkými vozidly v jiném členském státě než v České republice.
Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly musí provozovat
živnost prostřednictvím odpovědného
zástupce. Podnikatel ustanoví odpovědným zástupcem fyzickou osobu, která
splňuje podmínky přímo použitelného
předpisu Evropské unie. Pokud je podnikatel v silniční dopravě fyzickou osobou
a splňuje tyto podmínky, může odpovědným zástupcem ustanovit sám sebe.
Odpovědný zástupce může vykonávat
činnost současně nejvýše pro 4 podnikatele v silniční dopravě provozované
velkými vozidly, pokud součet velkých

vozidel používaných těmito podnikateli
k podnikání nepřesáhne 50.
Na základě žádosti podnikatele a doložených dokladů změní živnostenský úřad
rozhodnutí o udělení koncese a rozsah
předmětu podnikání uvede v souladu
se zněním předmětu podnikání podle
zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném
ode dne nabytí účinnosti výše uvedeného zákona. Podání žádosti o změnu předmětu podnikání je osvobozeno od správního poplatku.
Pokud podnikatel nepodá žádost do
1 roku ode dne účinnosti tohoto zákona, změní živnostenský úřad rozhodnutí
o udělení koncese vydané před nabytím
účinnosti tohoto zákona v rozsahu předmětu podnikání na „Silniční motorová
doprava – nákladní provozovaná vozidly
nebo jízdními soupravami největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny,
jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo
věcí“ nebo „Silniční motorová doprava –
osobní provozovaná vozidly určenými
pro přepravu nejvýše 9 osob vč. řidiče“.
Jana Klimešová,
odbor obecní živnostenský úřad

Smlouvy o přidělení finančních
prostředků zájmovým
sdružením byly podepsány
Ve středu 16. května se sešli v zasedací místnosti městského úřadu zástupci zájmových sdružení, která na
území města Dačice působí na úseku
sportu, mládeže, kultury, sociálních
služeb a v dalších oblastech, k podpisu smluv o přidělení finančních prostředků na jejich činnost.
Přehled o příjemcích finanční podpory
města je k nahlédnutí na www.dacice.cz/
granty-prispevky.
Organizace jsou v souladu se Zásadami a pravidly poskytování podpor Města
Dačice povinny informovat poskytovatele o konání všech sportovních a kulturních akcí, které budou v rámci činností financovaných z příspěvků pořádat
v průběhu roku 2012. Veřejnost se o těchto aktivitách pravidelně dovídá mj.
i prostřednictvím Kalendáře akcí na webových stránkách www.dacice.cz.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC
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Městská policie informuje
Údaje z ukazatele rychlosti v ulici Třída 9. května za období
od 11. 4. do 10. 5. 2012.

Celkový počet
vozidel

Překročení rychlosti
> 50

> 60

> 70 > 80 > 90 >100

Ve směru

103 626 34 034 4 300

88

19

3

V protisměru

135 848 63 737 15 204 2 792 542

119

27

V obou směrech 239 474 97 771 19 504 3 375 630

138

30

Podíl (%)

100,00 40,80

8,10

583

1,40 0,26 0,06 0,01

Informace z ukazatelů rychlosti v místních částech jsou ze
stejného období a jsou uvedeny z obou směrů dohromady.
Ukazatel Borek - celkem projelo 81 068 vozidel, tj. Ø 2 702
za den. 77,5 % vozidel jelo více než 50 km/h, 23,1 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 376 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 115 828 vozidel, tj. Ø 3 860
za den. 54,8 % vozidel jelo více než 50 km/h, 2,5 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 22 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel V. Pěčín - bez statistiky, závada v datovém přenosu.

Co řešila městská policie v dubnu 2012
yy 100x řešen přestupek
yy 29x doručení písemností do vlastních rukou
yy 2x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
yy 1x zjištěn prodej parfémů na Palackého náměstí - upozornění
prodejců na zákaz prodeje
yy 1x přivolána hlídka pod nemocnici, kde muži pálili větve,
provedena kontrola
yy 1x předveden muž na MěÚ Dačice
yy 1x spolupráce s odborem správy budov - kontrola DPS
yy 1x účast na zasedání zastupitelstva města
yy 2x zajištěn odvoz obědů do školky v Dolních Němčicích
yy 1x zjištěno otočené zrcadlo na křižovatce na Palackého nám. oznámeno na SÚS
yy 2x účast na veřejné schůzi - Malý Pěčín (strážník Novák),
Borek (strážník Tranta)
yy 1x jako vrak označeno vozidlo stojící na pozemní komunikaci - následně odklizeno
yy 1x přijato oznámení od občana, že mu přilétl páv na zahradu zjištěn majitel, který si páva odchytl
yy 1x oznámení od občana, že se mu při výběru peněz otevřel
bankomat - řešeno po telefonu s ředitelem banky, bankomat
zavřen a označen cedulkou mimo provoz
yy 1x přistiženy dvě děti jak v lesíku kouří - řešeno s rodiči
yy 2x zjištěna ulomená dopravní značka - nahlášeno na TS
(1x zjištěn pachatel)
yy 1x řešena krádež květin na Palackého nám. - řešeno blokově
yy 1x popíjení alkoholu na místech zakázaných - řešeno blokově
yy 4x odchycen pes - 2x vrácen majiteli, 2x umístěn v sanitárním
kotci na MP Dačice
yy 1x přednáška - ZŠ Neulingerova
yy 1x řízení dopravy - oprava silnice u vlakového nádraží
yy 2x spolupráce s PČR - 1x akce na kontrolu nalévání alkoholických nápojů mladistvým
yy 1x předáno oznámení na podezření ze spáchání TČ sprejerství
yy 1x spolupráce s HZS - přivoláni hasiči k roji včel v zámeckém
parku, asistence při likvidaci
yy 2x nález - 1x klíče od auta - vráceno majiteli, 1x dámské
hodinky - předány na MěÚ
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yy 2x oznámení přestupku
yy 3x zabezpečování veřejného pořádku při konání akcí hrkací průvod v Malém Pěčíně (usměrňování dopravy), Den
Země Za Lávkami (kontrola zákazu vjezdu), čarodějnice
(lampiónový průvod, zastavení dopravy při ohňostroji, kontrola mladistvých na popíjení alkoholu)
yy 3x měření rychlosti - 3. 4. Dolní Němčice, Prostřední Vydří,
4. 4. Velký Pěčín, Tř. 9. května, 24. 4. Velký Pěčín
yy 11x kontrola místních částí
Více informací o činnosti MP najdete na internetových
stránkách města v odkazu městská policie.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení volného místa
pracovník odboru správy majetku
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka - pracovnice odboru správy majetku. Zájemci se mohou přihlásit do 18. 6. 2012 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Výhoda:
yy
yy

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

yy

orientace ve stavebním právu

Doklady:
yy

yy
yy
yy

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

Druh práce: správa majetku města, zabezpečování
investiční výstavby, majetkoprávní vypořádání
Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Místo výkonu práce: Město Dačice
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

www.dacice.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení volného místa
pracovník odboru vnitřních věcí
Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka pracovnice odboru vnitřních věcí. Zájemci se mohou přihlásit
do 18. 6. 2012 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
schopnost jednání s lidmi
bezúhonnost v dosavadním životě
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
znalost práce na PC
znalost psaní všemi deseti složením státní zkoušky

Doklady:
yy

yy
yy
yy

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

Druh práce: zajišťování činnosti podatelny a výpravny
Zařazení: 7. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků

Místo výkonu práce: Město Dačice
Nástup: 1. července 2012
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
Prodej 12. 6. 2012
yy Kuřice červené
yy Kačeny pekingské (bílé brojlerové), 1 - 3 týdny, 70 - 90 Kč
yy Kačeny Barbarie, 1 - 3 týdny, 110 - 130 Kč
yy Perličky, 1 - 6 týdnů, 90 - 140 Kč
yy Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové), 6 - 8 týdnů, 260 - 300 Kč

Prodej 16. 7. 2012

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

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. 1,
č. p. 228, ul. Bratrská v Dačicích.
Jedná se o byt č. 1 o velikosti 3+1,
který bude zpřístupněn zájemcům na požádání.

Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Pokoj 3
Kuchyň
Koupelna

m2
11,36
15,00
20,00
15,75
6,90

Místnost
WC
Předsíň
Šatna
Komora
Celkem

m2
3,30
15,00
4,35
2,25
93,91

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 1 m2 bytu a současně vysloví souhlas
se zaplacením kauce ve výši 1 měsíčního nájmu. Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné 45
Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude
připočtena částka 437,33 Kč za zařizovací předměty.
Dále zájemce přislíbí spolupráci TJ Centropen, fotbalovému výboru tím, že se bude starat o úklid šaten
a sociálů, bude zajišťovat a kontrolovat topení v budově,
prát dresy a zabezpečovat občerstvení pro rozhodčí.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí
zájemců při stejné nabídce bude použito losování. V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo
nesloží kauci ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem
nájemní smlouvy a neuzavře tuto smlouvu do 1 měsíce od
schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 7. 2012
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU
č. 1, Dačice 228/I“ žádost 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:
8. 6. 2012 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na
podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1,
380 13 Dačice I.)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 11. 6. 2012 v 15:30 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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První kronika města Dačice
Víte, ve kterém roce byla pořízena první
pamětní kniha města Dačice?

Na tuto otázku jsme se ptali v anketě zveřejněné
na webových stránkách města na přelomu měsíce dubna
a května. Pouze 19,4 % ze 124 odpovědí označilo jako
správný rok 1888.
Právě v tomto roce byla pořízena
Památní kniha města Dačice. Na jejích
prvních stránkách, které jsou nazvané
Z dávných dob Dačic, je možné se mimo jiné dočíst o původu názvu města,
o vzniku špitálu a cukrovaru, o úřadu kata
a jeho katovně a také je zde zápis o založení zvláštního městského chudobince.
Povinnost vést obecní kroniku byla
založena dva roky po vzniku samostatného Československa,
a to zákonem č. 80/Sb. z roku 1920, který byl jedním z nejdéle
platných zákonů české legislativy. Jeho čtyři jasně definované
paragrafy byly nahrazeny až v roce 2006 zákonem č. 132/2006
Sb., o kronikách obcí.
Usnesením obecního zastupitelstva byl prvním kronikářem
(letopiscem) města ustanoven dne 22. března 1922 Jan Žahourek (narozen 1859 v Bílkově), který se funkce ujal 1. května téhož
roku. Do kroniky zapsal události, které se seběhly od počátku
jeho trvalého pobytu v Dačicích, to znamená, že jeho pravidelné zápisy začínají rokem 1881. V současné době jsou události
Dačic zaznamenávány do osmého dílu kroniky.

Díl

Zápisy za období

Uloženo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1881 - 1930
1933 – 1948 (duben)
1948 (květen) - 1966
1967 - 1983
1984 - 1989
1990 - 1996
1997 - 2006
2007 - doposud

Státní okresní archiv J. Hradec
Státní okresní archiv J. Hradec
Státní okresní archiv J. Hradec
Státní okresní archiv J. Hradec
Státní okresní archiv J. Hradec
Státní okresní archiv J. Hradec
MMaG Dačice
MěÚ Dačice

Všechny kroniky jsou naskenované a dostupné na webové
adrese www.ceskearchivy.cz/DA - položka menu Kroniky - SOkA
Jindřichův Hradec.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

Máte platný cestovní doklad?
Pokud nemáte platný cestovní pas, požádejte o jeho vydání včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před
letní turistickou sezónou. Vyhnete se zbytečným frontám
na úřadě a ušetříte čas.
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
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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 v 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.
Vstupné na akci bude jednotné a činí 30 Kč. Lístky je možné
rezervovat a zakoupit na Infocentru Dačice, tel. 384 401 265.
Z vybraného vstupného bude návštěvníkům zajištěn zdarma
svoz a drobné občerstvení, které nám zajistí pracovnice DPS
Dačice spolu s dačickými seniorkami. Partnery projektu jsou
ČSAD Dačice, MěKS Dačice a společnost Hartmann - Rico a. s.,
od něhož každý návštěvník akce obdrží dárek. Záštitu nad
představením převzala Národní síť Zdravých měst ČR.
Ing. Marcela Chvátalová,
koordinátorka projektu Zdravé město Dačice a MA21

www.dacice.cz

Čistota města

Závada, nepořádek, vandalismus?

Kulatý stůl - starostí půl, u kulatého
stolu - sejdeme se znovu, přišli jste
s nápadem - rádi ho popadnem.

Všimli jste si ve městě nějakého nepořádku nebo závady na veřejných prostranstvích, v ulicích či na městské zeleni? Postřehli jste, že ve Vašem okolí
nesvítí veřejné osvětlení, nefunguje místní rozhlas, došlo k poškození městského mobiliáře nebo dopravního značení? Nahlaste nám to, ať můžeme tyto
nedostatky rychleji napravit.

Kulatý stůl konaný 9. 5.

U svého historicky prvního kulatého stolu se
začátkem května sešla dačická veřejnost a zástupci
vedení města, městské policie, firmy .A.S.A. a technických služeb. Diskuse se pro tentokrát
točila kolem čistoty města.
Přítomní občané Dačic vyslovili své námitky k údržbě ulic, čistotě města, diskutovali o projevech vandalismu, značného
zájmu se dostalo tématu volného pobíhání psů a psích exkrementů. Všechny
podněty, které zde zazněly, jsou zaznamenány a můžete se s nimi seznámit na
webových stránkách na www.dacice.cz/
zdrave-mesto-a-ma21/kulate-stoly/.
V zájmu rychlejšího a operativnějšího
odstraňování zjištěných závad, nepořádku a vandalismu přichází Město Dačice
s novou službou pro občany s názvem
„Info foto“. O opatřeních, která přijala
městská policie v reakci na besedu u kulatého stolu, se dočtete v článku Informace
pro majitele psů od vrchního strážníka MP
St. Zelenky. O dalších závěrech vzešlých
z podnětů debaty u kulatého stolu Vás
kromě Dačického zpravodaje budeme
informovat na městských stránkách v záložce Zdravé město a MA21.
MUDr. Hana Musilová,
politik Zdravého města Dačice a MA21

Zachovávejte čistotu!
Při schůzce kulatého stolu projektu „Zdravé město Dačice“ se veřejnost vyjadřovala k čistotě města.
Velký problém spatřovala ve znečištění chodníků, trávníků a cesty kolem rybníků psími exkrementy.
Přáním přítomných bylo, aby majitelé
psů byli ohleduplní ke spoluobčanům
a neobtěžovali je ponechanými exkrementy, aby je sbírali do sáčků a vyhazovali do odpadkových košů (zelených
či oranžových).
Pro každého majitele psa máme na
městském úřadě (starý zámek, č. dveří
222) připraveny sáčky určené na psí
exkrementy. Přijďte si je vyzvednout.
A pro ostatní máme radu: Upozorňujte
majitele, že jejich pejsek udělal potřebu,
ať si to páníček uklidí.
Martina Havlíková, DiS., finanční odbor

Napište nám o tom!

Touto výzvou nabízíme obyvatelům
města možnost podílet se na rychlejším
a efektivnějším odstraňování závad na
majetku města a na odstraňování nedostatků, které znepříjemňují život dačickým občanům.
Stačí jediné – nahlásit závadu prostřednictvím on-line formuláře, který je od
1. června tohoto roku k dispozici na městském webu v záložce „Info foto“. Na problém je možné upozornit také zasláním
fotografie buď jako MMS z vašeho mobilu
nebo prostřednictvím e-mailu s krátkým
popisem o jaký problém se jedná (např.
neposečená tráva, nepořádek kolem
kontejnerů, poškozená dopravní značka,
mobiliář apod.). Pro rychlejší vyřešení na-

hlášených problémů je zapotřebí dobře
specifikovat místo.

Kontakty:
yy Pro odeslání MMS: +420 602 168 796
yy Pro odeslání e-mailu: majetek@dacice.cz
yy Pro on-line formulář: www.dacice.cz
Jednotlivá hlášení budou zpracována
a řazena do přehledu včetně data jejich
přijetí, osoby odpovědné za řešení, stavu
řešení, popřípadě komentáře vztahujícího se k věci.
Pro většinu lidí jsou čistota města a veřejný pořádek jednou z priorit. Pomozte
nám je udržet. Za Vaši všímavost a pomoc předem děkujeme.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Informace pro majitele psů
Z důvodu zvyšujícího se počtu stížností na volné pobíhání psů na veřejném
prostranství a znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, chci touto cestou připomenout majitelům psů pravidla pro pohyb psů v našich ulicích.
Pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě upravuje obecně
závazná vyhláška (dále jen OZV) č. 6/2009.
Pokud vlastníte nebo venčíte psa, měli
byste být s touto OZV seznámeni. Jeden
z bodů stanoví, že pes starší 3 měsíců
musí být při pohybu na veřejných prostranstvích řádným způsobem označen
(např. evidenční známkou, čipem nebo
tetováním). V dalším bodě se říká, že na
veřejných prostranstvích je možný pohyb
psů pouze na vodítku.
Pro volné pobíhání psů jsou v Dačicích vymezena tři místa:
yy Plocha A - pod nemocnicí (na louce
mezi ulicí U Valchy a řekou Dyje).
yy Plocha B - prostranství Za Lávkami
(na louce mezi železniční tratí a řekou
Dyje, a to jen v určitém místě).
yy Plocha C - pod koupalištěm (místo,
kde se pálí čarodějnice).
Přesné označení těchto míst je znázorněno v příloze OZV, kterou najdete na webových stránkách města www.dacice.cz.
Nejčastěji se OZV porušuje na cestě
kolem kaskády rybníků od koupaliště
až na silnici ke Kostelnímu Vydří. Z tohoto místa přichází také nejvíce stížností.
Strážníci zvýší v nadcházejících měsí-

cích kontrolu nejen kolem kaskády rybníků, ale zaměří se na „pejskaře“ na celém
území města. Upozorňuji, že za porušení
OZV města mohou strážníci udělovat
blokové pokuty do výše 1.000 Kč.
Co se týče znečišťování ulic nebo veřejného prostranství psími exkrementy,
je povinností majitele psa, nebo osoby,
která má psa v dané chvíli ve své péči,
tyto výkaly uklidit. Majitelé psů si mohou na finančním odboru Městského
úřadu v Dačicích, po zaplacení poplatku
ze psa, vyzvednout sáčky k úklidu psích
exkrementů.
Pro strážníky v uniformě není jednoduché odhalovat takovéto přestupky,
ale ujišťuji všechny, že pokud bude takový přestupek zjištěn, budou strážníci
postupovat nekompromisně a udělovat
blokové pokuty v nejvyšší možné částce
tj. 1.000 Kč.
Přikládám kontakty na Městskou policii Dačice a na Policii ČR Dačice:
yy mobil MP Dačice: 602 486 070,
e-mail: mestska.policie@dacice.cz,
yy mobil policie ČR Dačice: 776 759 666,
pevná linka: 384 422 333,
e-mail: jhoopdacic@mvcr.cz.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP
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SEZNAM LÉKAŘŮ A ORDINAČNÍCH HODIN
v areálu Nemocnice Dačice, a. s. - telefon 384 358 211
Lékař a oddělení

Telefon

Pondělí

Středa

Čtvrtek

384 358 296

6:30 - 11:30

6:30 - 11:00

6:30 - 9:00
na objednání

7:00 - 11:00
14:00 - 18:00

6:30 - 11:30

MUDr. Kellner Miloš
praktický lékař - dospělí

384 358 295
krev 7:30 - 8:00

8:00 - 12:15
14:00 - 18:00

8:00 - 12:15

Staré Hobzí
384 497 114

8:00 - 12:15

8:00 - 12:15

MUDr. Syrůček Pavel
praktický lékař - dospělí

384 358 298
721 616 614

7:00 - 12:00

14:00 - 18:00

7:00 - 10:00
10:00 - 12:00

7:00 - 12:00

Č. Rudolec

MUDr. Vašíčková Irena
praktický lékař - děti

384 358 273
384 423 130

7:00 - 11:00
13:00 - 14:00

7:00 - 10:30

7:00 - 11:30
13:00 - 15:00

7:00 - 11:30
13:00 - 15:00

7:00 - 11:00

MUDr. Hejlová Tamara
praktický lékař - děti

384 358 275
721 147 888

7:30 - 12:30

7:30 - 12:00
13:00 - 15:00

7:30 - 10:00

7:30 - 12:00
13:00 - 15:00

7:30 - 12:00

MUDr. Lacinová Dagmar
zubní lékař

384 358 294

7:15 - 15:00

7:15 - 14:00

7:15 - 18:00

7:15 - 14:00

7:15 - 14:00

MUDr. Blechová Dana
zubní lékař (r. Krejčů)

384 358 293

8:00 - 11:30
12:30 - 14:00

8:00 - 11:30
12:30 - 14:00

8:00 - 11:30
12:30 - 14:00

8:00 - 11:30
12:30 - 14:00

8:00 - 11:30
12:30 - 14:00

MUDr. Matoušková Marie
zubní lékař

384 358 291

7:15 - 11:00
12:00 - 17:00

6:45 - 11:00
12:00 - 14:00

6:45 - 11:00
12:00 - 14:30

6:45 - 11:00
12:00 - 14:00

6:45 - 11:30

MUDr. Wlodková Helena
zubní lékař

384 358 297

7:30 - 14:00

7:30 - 16:00

9:00 - 16:00

7:15 - 13:00

7:30 - 12:00

MUDr. Loulová Magdaléna
MUDr. Štochlová Alžběta
oční ambulance

384 358 202

x

8:00 - 12:00
13:00 - 14:00

x

x

8:00 - 12:00
13:00 - 14:00

MUDr. Gabrielová Helena
ORL - ušní, nosní, krční

384 358 292

8:00 - 14:00

x

8:00 - 14:00

x

8:00 - 14:00

MUDr. Kuba, MUDr. Hejlová T.
alergologie - na objednání

384 358 201

8:00 - 12:00
13:00 - 16:00

8:00 - 13:00

10:00 - 12:30

8:00 - 13:00

x

MUDr. Morávková Markéta
gynekologická ordinace

384 358 251

8:00 - 12:00
13:00 - 15:30

x

8:00 - 13:00

8:00 - 12:00
13:00 - 15:30

x

MUDr. Štumar Josef
interní ambulance

384 358 240

7:15 - 15:00

7:15 - 15:00

x

7:15 - 15:00

x

MUDr. Žahourková Zdeňka
interní ambulance

384 358 207

x

x

x

x

7:00 - 15:30

MUDr. Žahourková Zdeňka
gastroenterologická ambulance

384 358 207

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

x

MUDr. Poukarová Kateřina
kožní ambulance - na objednání

384 358 227
724 555 250

8:00 - 12:00
12:00 - 18:00

8:00 - 12:00
12:00 - 13:00

17:00 - 19:00

8:00 - 12:00
13:00 - 18:00

x

MUDr. Albrecht
MUDr. Wolf
MUDr. Božík
chirurgická ambulance

384 358 264

7:30 - 15:30
x
x

7:30 - 15:30
x
x

7:30 - 15:30
x
x

x
7:00 - 15:00
x

x
x
8:00 - 15:00

384 358 222

7:15 - 11:00

x

x

x

x

384 358 290
384 358 204

x
x

8:00 - 15:00
x

8:00 - 11:00
x

x
7:30 - 15:30

x
x

MUDr. Kotyza
MUDr. Železová
plicní oddělení

384 358 222

x
x

x
8:00 - 14:00

x
x

x
x

7:00 - 14:00
x

MUDr. Trkan
rehabilitační ambulance

384 358 229

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00

9:00 - 11:30
13:00 - 14:00

MUDr. Fabešová Ladislava
praktický lékař - dospělí

MUDr. Strnad
urologická ambulance
MUDr. Čech
MUDr. Hřeben
neurologická ambulance
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384 392 482

Úterý

Pátek

www.dacice.cz
Lékař a oddělení

Telefon

Pondělí

MUDr. Vojtová
MUDr. Habrová
psychiatrická ambulance

384 384 262

x
8:00 - 13:30

Rehabilitace
vodoléčba
elektroléčba
ergoterapie

384 358 285
384 358 287
384 358 288
384 358 217

Ortopedická ambulance
MUDr. Fabeš Robert
MUDr. Altschul
MUDr. Dvořák

Středa

Čtvrtek

x
x

8:00 - 14:30
x

x
8:00 - 14:00

x
x

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30

7:00 - 13:00
7:00 - 13:00
7:00 - 13:00
7:00 - 13:00

384 358 221
pondělí
čtvrtek
úterý

x
8:00 - 14:00
x
x

MUDr. Dvořák
dětské kyčle
8:00 - 10:00
10:00 - 14:00

x
x
x
x

x
x
8:00 - 14:00
x

x
x
x
x

Cévní poradna - Dentimed
MUDr. Čepl Ivo
MUDr. Šádková Beáta

384 358 254
723 184 376
776 325 571

384 389 116
x

8:00 - 14:00

16:00 - 19:00

x

x

RTG pohotovost
radiologické oddělení

384 358 274

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

7:00 - 15:30

SONO
MUDr. Koutná Šárka
SONO - Ortopedie
SONO - GASTRO
- MUDr. Žahourková

384 358 208
384 358 272
384 358 207

8:00 - 10:00
x
x

x
8:30 - 10:00
x

x
x
x

x
x
8:00 - 10:00

x
x
x

LDN lůžkové oddělení
MUDr. Štumar Josef - primář
LDN - sesterna
sociální prac. - pí Čeloudová
REH lůžkové oddělení - sesterna
MUDr. Plojhar Václav

384 358 234
384 358 235
384 358 238
384 358 286
384 358 286

Lékařská služba první pomoci
víkendy a svátky - dospělí
víkendy a svátky - děti

mimo všední
dny
384 358 276

OKB Laboratoř - MeDila s. r. o.
MUDr. Čech, MUDr. Říčánek
MUDr. Dvořáková

384 358 219
384 358 236

APROPO - p. Uchytil
dopravní služba

384 358 269

Domácí péče - pí Šabouková
Domovinka
Kuchyně Nemocnice Dačice

384 358 206
384 358 252
384 358 260

Úterý

Pátek

Nemocnice Dačice, a. s.,

Informace o změnách v provozu ambulancí

8:00 - 20:00
8:00 - 14:00

ZO ČZS Žirovnice Vás srdečně zve
na výstavu v zámku a v zámeckém špýcharu

ZAHRADA VYSOČINY
7. - 10. července od 9:00 do 17:00 h
LILIE

denivky, čarověníky, včelařská expozice.
Vystavují přední pěstitelé z ČR, Slovenska a Polska.

Bohatý doprovodný program:
prodej zahrádkářských výpěstků, občerstvení,
pro zájemce prohlídka perleťářského muzea,
v sobotu a v neděli kulturní akce s hudbou,
dětská květinová dílna a stánkový prodej.

yy MUDr. Hřeben se přestěhoval z původní ambulance na
místo logopedie, tj. pavilon č. 3, I. patro - čt 7:30 - 15.30 h,
tel.: 384 358 204
yy Logopedie - Mgr. Miklíková se přestěhovala do vlastní
ambulance v ul. V Kaštanech, Dačice (nad zahradnictvím), tel.: 721 935 032
yy Alergologie - od 1. 5. 2012 zrušeny ordinační hodiny
ve čtvrtek a přeloženy na úterý 8:00 - 13:00 h
yy MUDr. Vašíčková končí svou lékařskou praxi k 30. 6. 2012
a od 1. 7. 2012 bude ordinovat v Nemocnici Dačice, a. s.
MUDr. Parmová
Monika Vágnerová, Nemocnice Dačice, a. s.

Správce nemovitosti
Na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou přijmeme uchazeče na pozici správce nemovitosti a osobního řidiče v rakouském Hornu. Jedná se o péči o vozový park, drobné opravy
v domě, údržbu zahrady apod. Myslivecké zkušenosti výhodou.
Možnost zaměstnat i další osobu na částečný úvazek (péče o domácnost + úklid nebyt. prostor). Ubytování není k dispozici.

Požadavky:

 řidičský průkaz sk. B
 trestní bezúhonnost
 znalost NJ

 spolehlivost, svědomitost
 flexibilní pracovní doba

V případě, že jste vhodným kandidátem, prosím o zaslání
Vašeho životopisu s fotografií a kontakty na:
e-mail: renata.prechova@auditor-eu.com, tel.: 602 105 326.
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„Začátek ve svém“

Projekt Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s.
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o. s. vznikla v roce 1991 jako nevládní
nezisková organizace ve formě občanského sdružení. Zaměřuje se především
na právní a sociální pomoc uprchlíkům a ostatním cizincům a jejich rodinným
příslušníkům na území ČR, přičemž maximální pozornost se snaží věnovat těm
klientům, kteří jsou snadno zneužitelní nebo diskriminovaní.
Projekt „Začátek ve svém“ je realizován v rámci celého Jihočeského kraje
a je určen ženám cizinkám pocházejícím
ze zemí mimo EU (tzv. třetích zemí ), které
jsou na mateřské dovolené, dlouhodobě déle než 6 měsíců - nezaměstnané nebo
nezaměstnané a starší 50 let. Hlavním
cílem projektu je zvýšit pracovní příležitosti rozvojem samostatně výdělečné
činnosti těchto žen, neboť pro mnohé
je těžké otevřít a dále bez podpory udržet soukromé podnikání jakožto jednu
z forem alternativní pracovní seberealizace. Nedostatek kontaktů, neznalost
trhu práce, chybějící zkušenosti a i často převládající jazyková bariéra brání
v pokračování jejich profesní dráhy. Často tyto ženy začínají pracovat na pozicích
dělnic, uklízeček apod., a to i přesto,
že mají ze země původu středoškolské
či vysokoškolské vzdělání a dostatečnou
praxi. Projekt takovým migrantkám může
nabídnout vědomostní know-how a počáteční podporu pro realizaci jejich plánů
a uplatnění jejich potenciálu.
Kromě bezplatného vzdělávacího programu Úvod do podnikání projekt nabízí
i půlroční praktickou pomoc job coache

před realizací vytvořeného podnikatelského záměru v praxi, který tak bude
konzultantem ve styku s institucemi,
bude poskytovat odborné poradenství
a monitorovat případné problémy při
realizaci aktivit. Samotné zahájení podnikatelské činnosti po absolvování kurzu
přesto není nezbytnou podmínkou účasti v projektu. V rámci projektu mohou
účastnice využít také finanční pomoc
s překlady a nostrifikací potřebných dokumentů a finanční úhradu cestovních
výloh i proplácení hlídání dětí po dobu
konání vzdělávacího programu.
Kontaktní osobou je Bc. Barbora Zelenková, Job coach projektu Začátek ve
svém pro Jihočeský kraj, sídlící na adrese
Žižkova 1, 370 01 České Budějovice. Je
možné ji kontaktovat na níže uvedených
telefonních číslech, e-mailu i osobně
v kanceláři organizace v Českých Budějovicích. Po domluvě může za zájemkyněmi také přijet do místa jejich bydliště.
Kontakty:
E-mail: barbora.zelenkova@opu.cz, tel.:
(+420) 387 747 281, 389 007 281, mob.:
(+420) 608 802 633, http://www.opu.cz.
Mgr. Zdeňka Krchňavá, vedoucí OŽÚ

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 3. května 2012 proběhlo v Dačicích oblastní kolo soutěže mladých
cyklistů, které v rámci dopravní výchovy dětí uspořádal Městský úřad Dačice
a Dům dětí a mládeže v Dačicích ve spolupráci s Policií ČR, Dopravní policií
Jindřichův Hradec, Městskou policií Dačice, Českým červeným křížem a oblastním spolkem v Jindřichově Hradci.

Soutěž se uskutečnila v objektech
DDM a přilehlém okolí. Žáci a žákyně 5. až
9. tříd základních škol z Č. Rudolce, Dačic,
Slavonic a Starého Hobzí, soutěžící ve smíšených čtyřčlených družstvech ve dvou
věkových kategoriích, změřili síly v teoretických znalostech silničního provozu,
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poskytnutí první pomoci, jízdě zručnosti
a jízdě po veřejných komunikacích.
Soutěž skončila s těmito výsledky :
Kategorie I. (věk 10 - 12 let): 1. ZŠ Dačice Komenského, 2. ZŠ Slavonice, 3. ZŠ
Dačice B. Němcové, 4. ZŠ Staré Hobzí.
Kategorie II. (věk 13 - 15 let): 1. ZŠ Slavonice, 2. ZŠ Staré Hobzí, 3. ZŠ Dačice Komenského, 4. ZŠ Dačice B. Němcové, 5. ZŠ
Český Rudolec.
Družstva, která se umístila na 1. až 3.
místě, postupila do okresního kola, které
se uskutečnilo 17. května 2012 v Jindřichově Hradci.
Ing. Zdislav Páral,
vedoucí odboru dopravy

Začíná soutěž
Rozkvetlé Dačice
V minulém čísle zpravodaje jsme
informovali o vyhlášení nové soutěže
Rozkvetlé Dačice, která je výzvou
pro příznivce květinami vyzdobených oken, balkonů a upravených
předzahrádek. Po květnových mrazech, které mnohé zahrádkáře nepříjemně potrápily, je tady červen, blíží
se léto a s ním i začátek přijímání
soutěžních fotografií.

Do soutěže je možné se přihlásit prostřednictvím přihlášky otištěné v květnovém čísle Dačického zpravodaje.
Pokud se vstupem do soutěže váháte
a nejste si zatím jistí, jak se Vámi osázené truhlíky, květináče a záhony letos
vyvedou, můžete se přihlásit kdykoliv
během jejího trvání (1. 6. – 31. 8. 2012).
Přihláška je k dispozici v tištěné podobě
na infocentru nebo na webové stránce
www.dacice.cz/rozkvetle-mesto, kde také najdete kompletní soutěžní pravidla.
Vyhlášené soutěžní kategorie:
yy rozkvetlé okno/balkon v rodinných
domech,
yy rozkvetlé okno/balkon v bytových domech,
yy úprava předzahrádky/okolí domu.
Přihlášky a soutěžní fotografie (každý
účastník může poslat max. 3) je možné
doručit osobně nebo poštou na odbor
kultury a cestovního ruchu, případně na
Infocentrum, Palackého nám. 1 nebo elektronicky na adresu kultura@dacice.cz.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz

Otevírací doba v červnu:
po - pá 8:00 - 17:00 h
Nabízíme: černobílé a nově i barevné
kopírování, fax, veřejný internet, kroužkovou vazbu, prodej upomínkových
předmětů a další.

www.dacice.cz

Nemocnice Dačice, a. s. informuje
Dne 2. 5. 2012 bylo pracovníky Nemocnice Dačice, a. s. předáno staveniště
stavební firmě pro realizaci zakázky „Změna užívání bývalé kuchyně nemocnice na rehabilitační pracoviště”. Vznikem staveniště došlo k omezení
průjezdnosti areálem nemocnice.
Upozorňujeme na skutečnost, že vnitř- mimo pracoviště, jak je tomu dnes. Bude
ní komunikace je uzavřena pod chirur- moci přecházet ve cvičebním oblečení
gickými sály a do zadní části areálu není či županu z jedné procedury na druhou.
pro venkovní návštěvníky a jejich vozidla Vnitřní organizace systému aplikování
přístup. Pro zaměstnance a nájemce procedur zajistí využitelnost jak prosjsme zajistili provizorní přístup do areálu tor, tak i kvalifikovaných pracovníků –
a o této skutečnosti je informovali. Běžné fyzioterapeutů.
návštěvníky a pacienty zdravotnických
Vzhledem ke vzniku staveniště jsme
pracovišť v areálu Nemocnice Dačice, a. s. byli nuceni změnit příchod na LSPP
žádáme o shovívavost s provozními ome- na průchod hlavní budovou, kde je přízeními po dobu stavby.
chod označen informačními směrovkami
Věříme, že pochopíte nutnost zajištění po vnější části areálu a také i ve vnitřních
bezpečnosti pohybu osob a vozidel prostorách hlavní budovy. Na LSPP pro
a budete parkovat mimo areál nemoc- dospělé a pro děti a dorost se prochází
nice. Zároveň spoluobčany upozorňu- kolem výtahů a chodbou kolem interní
jeme na nemožnost parkování v areálu ambulance. Označení je výrazné a dobře
na trávnících mimo komunikace, kde viditelné.
dochází k devastaci trávníků a následně
Počátkem měsíce května byla dokonzvýšeným nákladům na nápravu. Protože čena oprava 61 let staré kanalizace v sunejsme schopni sami tuto situaci řešit, terénu hlavní budovy s napojením na
obrátili jsme se o pomoc na příslušníky centrální sběrač. Jednalo se o vedení
Městské policie Dačice, neboť stání vo- kanalizace pod archivem zdravotnické
zidel na travnaté ploše je nepřípustné.
dokumentace, kde docházelo k opakovaStavební suť je skladována ve vyme- ným haváriím ucpání kanalizace a poškozeném prostoru a odvážena dle dohody zování podlahové krytiny vlhnutím. Ars ředitelem ZUŠ v dopoledních hodinách. chiv byl v nepoškozeném stavu přestěStaveniště je ohraničeno a označeno. hován dočasně na jiné uložiště a po
V současnosti probíhají demoliční práce kompletaci bude opět přesunut zpět.
a příprava vnitřních prostor objektu ke V současnosti je kanalizace plně funkční
stavebním úpravám. V následujících týd- a její zatížení je bez problémů.
nech Vás budeme informovat o pokraV letošním roce jsme koupili novou močování stavby, kde vznikne moderní todlahu na rehabilitační oddělení dlourehabilitační pracoviště s vodoléčbou, hodobě nemocných. Nákup jsme mohli
elektroléčbou, ordinací rehabilitačního provést díky přispění sponzorským dalékaře, několika pracovišti pro individuál- rem dvou členů Dozorčí rady Nemocní cvičení pacienta s fyzioterapeutem nice Dačice, a. s., paní Aleny Nohavové
a tělocvična pro pacienty jak ambulantní, a pana Bohumila Tomšů. Mechanická
tak z lůžkového oddělení. Při poskytování motodlaha slouží při rehabilitaci dolních
více druhů procedur v jeden den nebude končetin pacientů na oddělení, zvláště
muset pacient procházet prostorem ke cvičení pacientů po endoprotézách

Město Dačice

NABÍZÍ PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
místnost č. 125 o ploše 17,15 m2
včetně společně užívané chodby,
kuchyňky, soc. zařízení a schodiště
v prvním patře v Obchodním centru
v Antonínské ul. čp. 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.
kolenních kloubů. Končetina je pasivně
procvičována na přístroji po danou dobu,
rehabilitačním pracovníkem, dle zadaného programu. Část našich pacientů
přichází po operacích dolních končetin
z ortopedického oddělení Nemocnice
Jindřichův Hradec, a. s., kde s touto metodou mají dlouholeté dobré zkušenosti
a my na ně navazujeme další systematickou péčí. Proto jsme potřebovali letos
koupit již nový přístroj a pomoc členů
Dozorčí rady přišla vhod. Zároveň jsme
na stejné oddělení zakoupili ze sponzorského daru rodinného příslušníka
spokojeného pacienta novou televizi,
kterou jistě pacienti ocení, a to zvláště
při sportovních přenosech letošního
roku. Děkujeme touto cestou všem
sponzorům za jejich ocenění práce
zaměstnanců Nemocnice Dačice, a. s.
a doufáme v pokračování této hezké tradice. Přejeme Vám slunné jarní dny.
Za vedení Nemocnice Dačice, a. s.
MUDr. Miroslava Člupková
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Ukončení semestru VU3V v Dačicích
Dne 16. května 2012 se v areálu u pana Pokorného, za zvuku fanfár, konalo
slavnostní ukončení semestru Virtuální univerzity třetího věku VU3V. Pod záštitou starosty města Dačice pana Vlastimila Štěpána, hostů z České zemědělské univerzity v Praze, VŠ J. Hradec, představitelů města Dačice a kulturních
institucí, převzalo 98 přítomných seniorů z Čech a Moravy pamětní listy.

Pořadatelem celé akce jsme byli tentokrát my - studující Konzultačního střediska Dačice a absolventi 2. ročníku VU3V.
Akce se zúčastnilo 10 středisek Čech a
Moravy. Za krásné dopoledne děkujeme
všem, kteří se podíleli na jeho provedení.
Gratulujeme autorům nejlepších esejí, mezi ně patří z naší skupiny i Milada
Navrátilová. Děkujeme panu starostovi
za záštitu, panu Pokornému za propůjče-
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ní krásného sálu, panu Homolkovi, panu
Svobodovi, paní Mastné, ZUŠ za krásné
vystoupení souboru s panem uč. Kamínkem a souboru pod vedením pí uč. Novákové a dalším, co se na akci podíleli.
A co jsme vlastně studovali? Astronomii, Etiku, Vývoj informačních technologií a Kouzelnou geometrii. Ten, kdo se
chce dozvědět více, může přijít mezi nás.
Za pořádající studenty Marie Havlíková

Univerzitní centrum Telč
Nový cyklus U3V
Pro příští akademický rok, který
začne letos na podzim, připravuje
Masarykova univerzita v Univerzitním centru Telč nový cyklus Univerzity třetího věku (U3V). Bude zaměřen
na kulturní dědictví a péči o něj.
Osnovy cyklu také počítají s přednáškami ze stavebních dějin, historie umění
a památkové péče. Jedná se o tříleté
studium, rozvržené do šesti semestrů.
Přihlášky ke studiu je možné podávat
do 30. června v sekretariátu Univerzitního
centra v Telči, nám. Zachariáše z Hradce 2,
(2. poschodí, kancelář č. K 18) vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11 a od 13 do 14 h
a v pátek od 13 do 14 h. Přihlášku je také
možné zaslat poštou na adresu: Masarykova univerzita, Univerzitní centrum,
náměstí Zachariáše z Hradce 2, 588 56
Telč. Přihlášky jsou k dispozici v sekretariátu Univerzitního centra, nebo Vám
je centrum zašle na vyžádání e-mailem.
Kontaktní osoba je paní Ivana Štanclová,
telefon: 549 491 141, mail: stanclova@rect.
muni.cz. Účastníkem programu U3V může
být osoba, která dosáhla věku potřebného pro přiznání starobního důchodu a má
úplné středoškolské vzdělání s maturitou.
Ivana Štanclová, UCT
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Oslavy 130. výročí založení SDH Dačice Barokní festival v Dačicích
V sobotu 12. května 2012 se v Dačicích uskutečnily oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Dačice. Vše začalo slavnostní členskou schůzí
v Městském kulturním středisku Dačice za účasti milých a vzácných hostů.

Pozvání na oslavy přijali senátor RNDr.
Miloš Vystrčil, poslanec PČR RSDr. Petr
Branný, starosta města Dačice Ing. Vlastimil Štěpán, místostarosta města Dačice
Ing. Jan Bartošek, starosta OSH J. Hradec
Josef Mihal, velitel požární stanice Dačice
Ing. Michal Hejda, dále pak zástupci sponzorů: generální ředitel Centropenu a. s.
Ing. Ludvík Čurda, generální ředitel závodu Ventily Ing. Jiří Urbánek, majitel firmy
Truhlářství a zámečnictví Vladimír Tůma
a další hosté. Dále se slavnostní schůze účastnili představitelé okolních SDH,
naši kamarádi hasiči z rakouského GroßSieghartsu, zástupci městských organizací a zástupci městské a státní policie.
Schůze, kterou řídil starosta sboru Jiří
Stýblo, začala slavnostní fanfárou a čestná četa odnesla věnec k pomníku padlým
z 1. a 2. světové války na Palackého nám.
Po té vyzval starosta sboru všechny přítomné, aby povstali a uctili minutou ticha
všechny členy sboru, kteří již mezi námi
nejsou. Následoval projev o celé historii
SDH Dačice, který přednesl náměstek
starosty Vlastislav Švec.
Dalším bodem slavnostní schůze bylo
předání ocenění členkám a členům sboru za jejich obětavou práci nejen pro
naši organizaci. Nejvyšší ocenění při této
příležitosti bylo předáno současnému
starostovi SDH Jiřímu Stýblovi. Medaile
za mimořádné zásluhy, kterou obdržel
z rukou okresního starosty a člena výkonného výboru kraje SH ČMS pana Josefa Mihala.
Závěr schůze patřil hostům, kteří vesměs ocenili naši práci jak ve společenské,
tak odborné rovině. Slavnostní členská
schůze byla zakončena slavnostním obědem, který výtečně připravil pan Vrba s
manželkou, majitelé Bufetu pod hruškou.
Ve 13 hodin vyšel průvod od první
hasičské zbrojnice na Vokáčově nám.
za doprovodu Městského dechového

již po dvanácté!

12. ročník barokního festivalu
v Dačicích přinese opět řadu kulturních zážitků ve dnech 23. - 26. srpna.

orchestru, který směřoval kolem dačické
radnice na Palackého nám., kde začal odpolední program. Ten začal vystoupením
Městského dechového orchestru pod
vedením ředitele ZUŠ Dačice Milana Kubka, následovala vystoupení dačických
mažoretek Mini Berušek a aerobiku DDM
Dačice, která sklidila veliký potlesk.
Pak už přišla chvíle, kdy se publikum
přeneslo do konce 19. století při vtipně
pojaté scénce členů SDH Dačice, kteří
mistrně ukázali, jak uhasit se starou koňskou stříkačkou firmy Vystrčil a syn třeba
obyčejnou dřevěnou kadibudku. Po staré
technice následovaly ukázky současné
techniky. Nejdříve to byla výšková technika, výstřik z lafet plošin z Dačic i ze
Studené, pak ukázka moderního žebříku
Camiva na podvozku Scania z centrální
stanice HZS z Jindřichova Hradce.
Dalším bodem ukázek bylo vyprošťování osob z havarovaných vozidel, které
předvedli profesionální hasiči z požární
stanice HZS Dačice a kolegové kamarádi
z rakouského Groß-Sieghartsu, kteří přijeli na ukázky se svoji technikou, mezi kterou nechyběl vyprošťovací speciál Tatra
138 AV 8, který je již unikátem v naší zemi.
Závěr programu na Palackého nám. byl
zakončen vodní clonou za pomoci čtyř
deflektorů. Po celou dobu odpoledního
programu probíhala výstava historické
techniky okolních SDH. Program pokračoval večer taneční zábavou v MěKS
za doprovodu hudební skupiny Proměny.
Oslavy výročí založení hasičského sboru v Dačicích byly podporovány městem
Dačice, za což patří vedení města veliký
dík. Poděkování též patří firmě TRW-DAS
a. s. a firmě Centropen a. s. za finanční
podporu. Dále děkujeme všem našim
příznivcům, kteří nás podporují.

Dovolte, abych některé z nich krátce
přiblížil. Tentokrát začneme na nádvoří státního zámku vystoupením zkušených žáků ZUŠ v Dačicích. Ve skladbách
slavných autorů pozdního baroka (Lully,
Vivaldi, Telemann) a v dobových kostýmech se mimo jiné představí sólisté
na zobcovou flétnu Julie Kučerová a Lucie Poláková za doprovodu komorního
smyčcového orchestru, který povede
v našem městě již známý Jakub Kydlíček –
profesor na konzervatoři v Praze a v Plzni.
Týž den po skončení koncertu jsme připravili projekci filmu Král tančí. Film belgického režiséra Gérarda Corbiaua je volně inspirován studií Philippa Beaussanta
Lully aneb Hudebník slunce, věnovanou
postavě skladatele Jeana-Baptista Lullyho, který působil na dvoře Ludvíka XIV.
jako dvorní skladatel a kapelník.
Vrcholem letošního festivalu bude
vystoupení česko-švýcarského souboru
Ensemble Arcimboldo, který do Dačic
přiveze jedno z pozdních děl Johanna
Sebastiana Bacha nazvané Hudební obětina. Součástí programu bude i skladba
současného autora Erika Oña (*1961)
na motivy této Bachovy hudby. Členové ansámblu (barokní housle, barokní
traverso, viola da gamba, cembalo) jsou
absolventy Scholy Cantorum v Basileji,
která patří k nejvyhlášenějším vysokým
školám pro studium staré hudby.
Závěr festivalového programu nás zavede na konec 16. st. Provedeme Vás církevním rokem v hudbě G. Gabrieliho,
R. de Lassa, M. Praetoria a dalších skvělých
autorů pozdní renesance a raného baroka. Účinkují specialisté na hudbu 16. a 17.
století vokální soubor Ensemble Versus
a instrumentální soubor La Gratiosa.
Podrobný program bude zveřejněn
v Dačickém zpravodaji nebo na nově
vzniklých festivalových webových stránkách www.dacickebaroknidny.cz.
Letošní ročník se bohužel koná ve znamení velmi omezeného finančního rozpočtu, a proto bych rád poděkoval všem
umělcům a obětavým lidem, kteří i přes
tuto nepříjemnost přislíbili účast a budou se tak podílet na kulturním přínosu
pro město Dačice! Srdečně Vás zveme
na všechny akce festivalu.

Vlastislav Švec,
místostarosta SDH Dačice

Richard Šeda,
hudební dramaturg festivalu
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Co je nového na ZŠ Komenského
PROCHÁZKA
POHÁDKOU
9. ročník
KDY: sobota 2. června od 14:00 h
KDE: zámecký park
Těšíme se na Vás! ZŠ Komenského
 Potěšilo nás pozvání na Den otevřených
dveří „dačické hasičárny“. Prováděli nás
profesionální zaměstnanci a ukázali nám
všechny vozy, které mají k dispozici. Jeden z hasičů předvedl lezení na cvičné
stěně pomocí žebříku i pomocí lana.
V závěru si žáci mohli zkusit stříkání
s hadicí. Děkujeme a zase za rok.
 Na vynikající úrovni je naše spolupráce
s dačickou knihovnou. V úterý 17. 4. se
žáci šestých tříd zúčastnili akce na podporu čtenářství „Tajemná výprava do
starověku“, kterou pro ně připravila
dačická knihovna společně s nakladatelstvím Thovt. Formou motivačních her
si žáci mohli zopakovat učivo dějepisu.
 V pátek 20. dubna zůstaly školní lavice
prázdné, v rámci oslav Dne Země se žáci
zúčastnili různých akcí, které byly spojeny s environmentální tématikou. První
třídy se vypravily na skládku .A.S.A. v Borku, druháci na exkurzi ČOV v Toužíně, třeťáci navštívili jezdecký klub v Malém Pěčíně. Čtvrté třídy měly možnost ochutnat
výrobky z kozího mléka Biofarmy v Ratibořicích a pro páťáky byla jistě velmi zajímavá návštěva prasečí farmy v Sasově.
Žáci druhého stupně si mohli zvolit exkurzi linky na třídění odpadu v Třebíči,
návštěvu ČOV v Heralticích, program
„Jeden za všechny, všichni za jednoho“
společnosti Slavonická renesanční nebo
se věnovali různým aktivitám z oboru přírodovědy a ekologie v Záchranné stanici
Třeboň či při návštěvě Jindřichova Hradce. Tradičně jsme tak dětem připomněli,
že ekologické smýšlení a hlavně ohleduplné chování k přírodě musí být nedílnou
součástí našeho života.
 Potěšily nás další výsledky olympiád –
vědomostních soutěží. Biologická olympiáda - okresní kolo, kategorie C: G. Kubešová 11. - 12. místo, A. Zavadilová
13. místo (26 účastníků). Kategorie D:
V. Řezáč 4. místo, S. Zamazalová 10. místo (29 účastníků). P. Plachý získal krásné
4. místo v krajském kole dějepisné olympiády, 12. místo v krajském kole che-
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mické olympiády (postoupil také do krajského kola olympiády v matematice).
G. Kubešová obsadila vynikající 2. místo
v krajském kole zeměpisné olympiády
a postupuje tak na soutěž Eurorebus do
Prahy (postoupila také do krajského kola
dějepisné olympiády). Všem účastníkům
olympiád, vyučujícím, kteří jim pomáhají s přípravou, děkujeme za reprezentaci
školy a úspěšným řešitelům gratulujeme.
 Ve vyhodnocení Matematického klokana v rámci okresu nás nadchlo 3. místo
P. Plachého – 9. ročník (na prvních dvou
místech jsou gymnazisté). V nejmladší
kategorii Cvrček jsou děvčata R. Charvátová a E. Kunkalová mezi 10 nejlepšími
řešiteli, kteří dosáhli maximální počet
bodů. Gratulujeme.
 Na výlet do historického období vlády Lucemburků se vydali žáci 5. - 9. tříd
ve čtvrtek 3. května. Výukový program
agentury Pernštejn byl poutavý a velmi
názorný. Někteří žáci si mohli vyzkoušet
dobové kostýmy, došlo i na pasování
na rytíře. Vzhledem k vynikajícím zkušenostem se vzdělávacími programy této
agentury jsme se u nás v tělocvičně určitě
nesešli naposledy.
 Na exkurzi do pivovaru v Humpolci
se každoročně velmi těší žáci 9. ročníku.
Tradiční exkurze doplňující učivo chemie
patří mezi nejoblíbenější exkurze a letos
si ji naši deváťáci užili 4. května.
 Neustále podporujeme naše žáky a jejich rodiny ve sběru a třídění odpadu.
V programu Recyklohraní jsme v loňském
kalendářním roce nasbírali 43 kg elektroodpadu a 106 kg baterií. Letos jsme zatím
nasbírali 41 kg elektroodpadu a 43 kg baterií. Za získané body byly pořízeny míče
do tělesné výchovy. Poděkování patří
všem, kteří se na třídění a sběru podílejí.
 Ve čtvrtek 10. 5. se v J. Hradci uskutečnilo okresní kolo v atletických soutěžích
- Pohár rozhlasu. Výborných výsledků
dosáhla obě družstva děvčat z naší školy.
Mladší dívky skončily na pěkném 3. místě
a starší dokonce na 2. místě! Starší žáci se
umístili na 5. místě a mladší žáci na 7. místě. Okresní soutěže se zúčastnilo 9 škol
okresu. Našim závodníkům děkujeme za
reprezentaci školy a zejména děvčatům
gratulujeme k pěkným výsledkům.
 V úterý 15. 5. zůstaly otevřené dveře
školní budovy v Bratrské. Rodiče, babičky, mladší sourozenci, ti všichni se mohli přímo během vyučování podívat, jak
se jejich prvňáček či druháček zapojuje
do vyučování a co se za školní rok naučil.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Dopravní soutěž mladých
cyklistů
3. 5. se zúčastnili žáci ZŠ Komenského Dopravní soutěže mladých cyklistů oblastního kola v Dačicích. Žáci
starší kategorie 13 – 15 let se umístili
na 3. místě a žáci mladší kategorie
10 – 12 let na 1. místě. Obě družstva
postoupila do okresního kola.
To se konalo 17. 5. v Jindřichově Hradci.
Na žáky čekaly tyto soutěžní disciplíny:
Zásady poskytování první pomoci, Pravidla provozu na pozemních komunikacích
– teoretická část, Pravidla provozu na pozemních komunikacích – praktická část
(jízda na dětském dopravním hřišti, Jízda zručnosti a práce s mapou). I zde měli
žáci ve svých znalostech a dovednostech
úspěch. Z devíti škol byli starší žáci třetí
a mladší obsadili sedmé místo. Všem patří velká gratulace.
Mgr. Dana Vláčilová,
ZŠ Dačice, Komenského

Co se bude dít v knihovně
v červnu?
Během června ukončíme některé
projekty, především projekt Už jsem
čtenář aneb Knížka pro prvňáčka.
Děti z prvních tříd ZŠ ve městě během
roku několikrát knihovnu navštívily,
setkaly se se spisovatelem panem Lebedou a recitovaly básničky.
Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána
a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké
síti minimálně tři roky koupit. Ve školním
roce 2011/2012 je to kniha oblíbeného
českého spisovatele Miloše Kratochvíla
Komu patří škola, kterou ilustruje přední
ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění,
Renáta Fučíková. Děti knížky dostanou
při slavnosti v letní čítárně knihovny spolu s pohádkou.
Připomínám, že v červnu končí sobotní
provoz v knihovně, přes prázdniny je o sobotách zavřeno a začneme opět v září.
Do knihovny stále přibývají nové knížky, podívejte se na www.mkdac.cz, novinky ve fondu, určitě si na dovolenou
nějakou vyberete.
Pracovnice knihovny přejí všem čtenářům i nečtenářům krásné léto s knížkami,
papírovými i elektronickými. Knihovna
o prázdninách zavřeno nemá, dovolené
si střídáme, tak se na Vás těšíme.
Mgr. Z. Chadimová, ředitelka MK Dačice
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Zprávy ze ZŠ B. Němcové
Naši žáci opět nechyběli na Globe Games!
Žáci naší školy se již podruhé
zúčastnili celorepublikového
setkání škol zapojených v programu Globe. Globe Games
se letos konaly v Litomyšli, kam
se tentokrát 4. května sjeli zástupci z 31 základních a středních škol z celé republiky. Zahraniční školy letos zastupovaly
studentky SOŠ Svit ze Slovenska. Naši školu reprezentovalo
pět žáků IX. B. Žákovský tým ve složení Daniel Škarda, Pavel
Chromý, Marcel Pokorný, David Lovětínský vystoupil při prezentaci školního projektu na studentské konferenci a v novinářském týmu zastupoval naši školu Vítězslav Malý. Průběh celých
Globe Games je totiž mapován a glosován v Globe Games novinách, které vychází během těchto her.
A jak to celé vlastně probíhá? Celá akce trvá 4 dny (od pátku
do pondělí). Na místo se zástupci škol sjíždějí již v pátek, kdy
se večer koná slavnostní zahájení (tentokrát ve Smetanově
domě), doplněné o kulturní program. V sobotu následuje terénní hra, při níž jsou žáci rozděleni do čtyř až šestičlenných týmů
a postupně probíhají stanoviště, kde plní různé úkoly. Ústředním motivem bylo tentokrát téma „Revitalizace lesoparku
Černá hora“. Žáci měli navrhnout, jak nejlépe využít lesopark
s ohledem na životní prostředí. V neděli pak následuje studentská konference, na které každá škola vystoupí s prezentací
svého projektu. Letos jsme se s členy našeho kroužku zaměřili
na hydrologii - porovnávali jsme vlastnosti vody v rybnících
v okolí školy a pozorovali vodní bezobratlé živočichy. Kromě oficiálního programu jsou pro žáky vždy připraveny doprovodné
akce, letos např. návštěva 3D kina nebo večerní prohlídka zámku
v Litomyšli. Celé hry byly jako vždy zakončeny Globe Games
festivalem s populárním „koulením zeměkoule“ přes historické
centrum města. Více se můžete dozvědět z našich školních stránek www.zsdacice.cz nebo z www.globegames.cz.
Mgr. Bohumil Šuhaj

Naším nejúspěšnějším závodníkem se stal Aleš Beran. 42. místo mezi 400 žáky je víc než dobré. Jen o jednu příčku před ním
skončila Natálie Dvořáková z telčského gymnázia, která napsala o jediný úhoz víc (3 021, Aleš 3020 čistých úhozů). Společně
s touto školou jsme také v současné době na děleném 11. místě
v průběžném hodnocení škol (203 účastníků).
Na závěr se sluší poděkovat Lékárně paní Neužilové a firmám
Biofarm Zuda a SETO, které nám přispěly na startovné a podílejí
se i na dalších nákladech spojených s výukou nad rámec školních osnov.
Mgr. Alena Pízová

Mé toulky za zvěří - 6. a 7. místo v republice!
Blahopřejeme Denise Dohnalové a Zuzaně Chromé, žákyním
6. a 7. třídy, které získaly v celorepublikovém kole výtvarné soutěže „Mé toulky za zvěří“ moc hezké 6. a 7. místo. Jejich obrázky sice neoslovily porotu v místním (dačickém) kole, ani v kole
okresním, o to víc potěší, že děvčata obstála v kole celorepublikovém, kde se sešly tisíce výkresů. Děvčata dostala za své umístění v soutěži volnou vstupenku na květnovou výstavu NATUTA
VIVA pořádanou na výstavišti v Lysé nad Labem.
Mgr. Bohumil Havlík

Krajské kolo soutěže Eurorebus Junior
V pátek 20. dubna 2012 se tříčlenné družstvo žáků prvního
stupně naší ZŠ zúčastnilo krajského kola soutěže Eurorebus Junior v Českých Budějovicích. Tři chlapci z 3., 4. a 5. ročníku vyplnili písemný test na všeobecné znalosti. Krom toho se zúčastnili
i doprovodného programu. Do celostátního kola sice nepostoupili, ale určitě si soutěžení užili a získali nové zkušenosti.
Mgr. Marie Urbánková

Mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici
10. ročník mezinárodní internetové soutěže INTERSTENO
2012 probíhal od 10. 4. do 11. 5. 2012. Soutěže se zúčastnilo celkem 1 340 závodníků z 20 zemí. Nejpočetnější zastoupení měly
Turecko, Itálie a Česká republika, ale byli tu i soutěžící z USA, Kanady, Ruska, Indie či Austrálie. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle věku (do 12 let, 13 – 16, 17 – 20, 21 – 99 let) a všichni
soutěžící měli stejný úkol – desetiminutový opis z obrazovky,
penalizace – 50 úhozů za neopravenou chybu. Aby v soutěži
obstáli, museli psát do 1 % chyb, v nejstarší kategorii do 0,5 %
chyb. Důležitý byl také limit minimální rychlosti – od 1 500 úhozů pro nejmenší děti po 2 400 úhozů v kategorii dospělých.
Soutěže se zúčastnilo i 5 žáků naší školy - Aleš Beran a Kateřina Jindrová z VIII. B, Marcel Pokorný z IX. B, Tereza Kupcová a Eva
Klaudie Procházková ze VII. B. Všem se podařilo soutěž zdárně
absolvovat. I když medailové pozice jsou pro nás zatím nereálné, potěšitelný je zejména fakt, že naši žáci by splnili limity
i v juniorské kategorii a Aleš Beran a Marcel Pokorný by uspěli
i mezi dospělými. Příjemné je i zjištění, že Kateřina může soutěžit mezi žáky ještě příští rok a Tereza a Eva patřily v této kategorii
k nejmladším. Mezi letošními sedmáky a osmáky je také několik
dalších žáků, kteří mají šanci vyzkoušet si tuto soutěž příští rok.
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Podrobnější informace najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.

Štěpán Burda zvítězil v krajském
kole zeměpisné olympiády

(kvinta). David získal krásné čtvrté místo
a Tomáš páté místo. Jejich úspěch je
o to větší, že první tři místa obsadili studenti prestižních českobudějovických
gymnázií. Krajského kola zeměpisné
olympiády se spolu se Štěpánem Burdou zúčastnil také Lukáš Vacuška z oktávy. Ani Lukáš se v silné konkurenci neztratil, obsadil sedmé místo ze čtrnácti
účastníků a patřil mezi úspěšné řešitele.

Díky Recyklohraní ušetřila SŠTO
Dačice ŽP řadu surovin
Loni jsme odevzdali k recyklaci 42
kg drobného elektra. Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale
přináší také možnost přímo přispět
k ochraně životního prostředí.

Matematický klokan 2012
Štěpán Burda ze sekundy se po vítězství v okresním kole zeměpisné olympiády v J. Hradci zúčastnil krajské soutěže
v Č. Budějovicích ve středu 18. dubna.
V každé kategorii bojovalo čtrnáct
žáků ze sedmi bývalých okresů. Štěpán
přesvědčivě zvítězil, obhájil tak první
místo z okresu a bude reprezentovat
Jihočeský kraj v kategorii B na celostátním kole v Plzni 16. května 2012 (celostátní kolo proběhlo po uzávěrce tohoto
vydání). Štěpánovi moc blahopřejeme
a přejeme, ať se mu v Plzni daří.

Další úspěchy v krajských kolech
předmětových olympiád

V matematické olympiádě kategorie
„B“ obsadila 2. místo studentka druhého
ročníku Anna Steinhauserová. Již v minulém čísle jsme Vás informovali, že druhé
místo obsadila také v kategorii „A“ určené
pro maturanty. Biologické olympiády
kategorie „B“ se účastnilo třicet osm žáků
z dvaceti dvou středních škol. Dačické
gymnázium velice úspěšně reprezentovali David Kopr (sexta) a Tomáš Nguyen

V kategorii „Student“, žáci třetích
a čtvrtých ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií,
obsadil Jan Daňhel třetí místo. V kategorii „Junior“, žáci prvních a druhých
ročníků středních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, obsadila
Anna Steinhauserová první místo a Daniel Točík páté místo. Anička, jako jediná
studentka z celého okresu, navíc získala
plný počet 120 bodů!

Studenti opět čtou a píší noviny

Studenti kvinty se pod vedením paní
učitelky Janovské zapojili i do jarního
pokračování projektu MF Dnes Studenti
čtou a píší noviny. Od 10. 4. do 18. 5. dostávali každý den čerstvý výtisk novin.
V rámci projektu připravovali texty, které
se mohly objevit na stránkách MF Dnes.
V regionální příloze novin vyšly tyto články našich studentů. V úterý 10. 4. článek
A. Trčky, v pondělí 23. 4. M. Zelenkové,
v úterý 24. 4. K. Lojkové, v pátek 4. 5. článek N. Hotařové. Texty našich studentů
byly vybrány z několika tisíc příspěvků
studentů středních škol.
Mgr. Milan Točík

Letní jazyková škola v Telči - 9. ročník
Výuka všech kurzů bude probíhat v bývalé jezuitské koleji v Telči. Informační
letáky jsou 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
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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

Žáci i škola samotná v rámci projektu
odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také,
o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr
a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také
o významu sběru drobných spotřebičů.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří tolik energie,
kolik spotřebuje moderní úsporná lednice
za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení
spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 km, nebo dojde
k úspoře 392 l pitné vody. Stejné množství
je např. spotřebováno při 30 cyklech myčky
nádobí. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má pozitivní dopad na
životní prostředí. Z vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že naše škola a žáci loni
vytřídili 42 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 1,02 MWh elektřiny, 72,36 l
ropy a 3,89 m3 vody. Navíc jsme snížili
emise skleníkových plynů o 0,19 t CO2 ekv.
a produkci nebezpečných odpadů o 0,81 t.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 t skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje
2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří
zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně
životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
P. Novák, koordinátor EVVO

www.dacice.cz

Sedmá Muzejní noc v Dačicích
V sobotu 19. května 2012 proběhla v dačickém muzeu již sedmá „muzejní
noc“. Poprvé se do muzejní noci zapojilo i soukromé Letecké muzeum Viléma
Götha v Dačicích, které umožnilo také volný přístup do expozice.

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice
Oddíl fotbalu

yy muži 10. 6. v 15:00 h Dačice – Křemže
yy dorost 16. 6. v 10:00 h Dačice – Týn n/V
yy žáci 10. 6. v 9:30 h Dačice – Veselí n/L

Oddíl volejbalu

yy ženy KPII 13. 6. v 17:30 h Dačice – LOKO
Č. Budějovice

Oddíl SPV

yy Dačická čtrnáctka 1. 6. - zahájení
v 16:30 h prezentací Na Peráčku, v restauraci Na Sádkách. Zúčastnit se může široká veřejnost.

Muzejní noc zahájili na nádvoří zámku
vystoupením mladí dačičtí muzikanti
z Hudby z Marsu Revajvl. Škoda, že za
malého zájmu posluchačů, protože provedení jejich skladeb je stále preciznější
a mohou se jistě srovnávat s řadou
jiných hudebních těles v tomto žánru.
Možná nižší návštěvnost způsobilo právě
probíhající utkání našich hokejistů se
slovenským týmem na mistrovství světa.
Prohlídky s Divadelním souborem Tyl
a Tyláček neměly chybu. Nesly se letos
pod heslem „Mezi exponáty s úsměvem“ a myslím, že o úsměvné situace
a žertovné herecké ztvárnění nebyla nouze. Jednotlivé scénky se vázaly např.
k pověsti o vzniku názvu Dačice, další
přiblížila nález velkého pokladu v Dačicích. Stížnost občanek u dačického soudu připomněla pravomoci dačického soudu. Jakýsi konkurz na příslušnice cechu
lazebnického byl upomínkou bohaté
řemeslné a cechovní činnosti ve městě.

Snad jediná vážnější scénka připomněla
založení „Mariánské opatrovny“ ve městě. Zato kurz vaření Magdalény Dobromily Rettigové se nepochybně vydařil
a návštěvníci se při něm velice bavili, jako
i při závěrečné ukázce kuchařské zručnosti
našich současných hospodyněk.
Prohlídky byly opět v divadelní režii
paní Naděje Jahelkové, která vypracovala
precizní scénář doplněný i výstižným
výběrem doprovodné hudby.
V I. patře muzea se konal další doprovodný program, především k probíhající
výstavě fotografií Jana Říhy. Odhadem se
přišlo podívat na VII. Dačickou muzejní
noc něco přes sto návštěvníků.
Stejně jako v předchozích letech byla
Dačická muzejní noc součástí Festivalu
muzejních nocí, pořádaného Asociací
muzeí a galerií ČR v roce 2012.
Mgr. Marie Kučerová,
ředitelka MMaG Dačice

KOSMETIKA, PEDIKÚRA, MANIKÚRA,
MASÁŽE			
Lenka Habrová
Göthova 66, 380 01 Dačice
Objednávky na tel.: 728 297 217
www.kosmetika-dacice.g6.cz

Oddíl tenisu (kurt u kuželny)
Krajský přebor A:
yy 2. 6. v 9:00 h Dačice – Pelhřimov
yy 23. 6. v 9:00 h Dačice – Velečín
Krajský přebor B:
yy 16. 6. v 9:00 h Dačice – Zliv
yy 30. 6. v 9:00 h Dačice – Veselí n/L
Výbor TJ Centropen Dačice
I. SETKÁNÍ SBĚRATELŮ V DAČICÍCH
neděle 10. 6. Státní zámek Dačice
Začátek v 9:00 h,
pro prodejce v 8:00 h.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 20 Kč, stůl pro prodejce 20 Kč.

BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ
Ukázka Integrovaného záchranného
systému Jihočeského kraje.
Přijďte se podívat 9. června na prostranství u rybníka Vražda, začínáme
ve 14:00 h ukázkou práce policejních
psů, dále zásahů hasičů, Policie ČR, RZS,
zdravotníků. ZŠ Komenského zve děti
a širokou veřejnost.

EKOLIKVIDACE VOZIDEL
Nabízíme ekolikvidaci jak pojízdných aut, tak autovraků a jejich odvoz, zdarma potvrzení o ekolikvidaci
vozidla. Navíc Vám zaplatíme 500 - 2.000 Kč na ruku.
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko

Městská knihovna

Městské muzeum a galerie

1. června, pátek, ve 21:00 h
STO ZVÍŘAT
Koncert nejznámější české Ska/Reggae
kapely. Vstupné v předprodeji 170 Kč, na
místě 200 Kč, sál MěKS. Předprodej MěKS,
infocentrum a Knihkupectví L. Hejla.

21. června, čtvrtek, v 16:00 h
O ošklivém káčátku v podání divadýlka KAKÁ
Projekt Celé Česko čte dětem stojí na
spolupráci s rodiči, protože je hlavně na
nich, aby svým předškolním dětem četli, nejlépe denně. Projekt zahájila v říjnu
minulého roku Marta Jirousová Veselá
a ukončíme jej právě 21. 6. pohádkou
O ošklivém káčátku. Pozvánka platí jak
pro rodiče zapojené do projektu (vezměte s sebou žákovské knížky, prohlédneme
si je a popovídáme o důležitosti a významu čtení malým dětem a s malými dětmi),
tak pro rodiče, kteří by se chtěli zapojit do
dalšího ročníku, který spustíme v říjnu.

3. června, neděle, v 8:00 h
VLASTIVĚDNÝ VÝLET
PhDr. Jana Bisová: Za Osteiny a Dalbergy na Kutnohorsko
Malešov, zámek Roztěž s parkem, Suchdol, památky v Kutné Hoře. Odjezd v 8:00 h
z Havlíčkova náměstí. Příjem přihlášek již
uzavřen.

13. června, středa, v 19:00 h
Zábavně o stáří? Ale ano!
Přesvědčí Vás Cibulka s Hronem
Vstupné 30 Kč, prodej na infocentru.
17. června, neděle, ve 14:00 h
DAČICKÁ CANTILENA
8. ročník přehlídky pěveckých sborů Dačice, Telč, Jindřichův Hradec, Pacov,
Jeseník. Vstupné v předprodeji 40 Kč, na
místě 50 Kč, sál MěKS.
24. června, neděle, v 19:00 h
DIVADLO JÁRY CIMRMANA
BLANÍK - jevištní podoba českého mýtu
Vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě
320 Kč, sál MěKS.

"

23. června, sobota, ve 14:00 h
Dačické cukrování
Představíme zde nový informační komiks
o knihovně – Tajemství Kláštýrku aneb
Knihovna očima Kostičky cukrové. Děti
jej budou moci získat po zodpovězení
několika soutěžních otázek o knihovně.

Do 17. června, denně kromě pondělí,
9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 h
BAREVNÁ PALETA
Výstava prací absolventů výtvarného
oboru ZUŠ Dačice.
26. června, úterý, v 17:00 h
Mašinky, vláčky a svět kolem nich
Slavnostní zahájení
Modely, kolejiště, uniformy, fotografie,
grafika Jiřího Boudy. Výstava ke 110. výročí otevření dráhy Telč-Dačice-Slavonice
je realizována v rámci projektu „DY-THA
rail“ a je podpořena prostředky z fondů
EU. Výstava bude otevřena do 9. září.

zde odstřihnout

ANKETA

Dačické cukrování 2012 - V. ročník
Město Dačice vyhlašuje u příležitosti konání pátého ročníku letní slavnosti Dačické cukrování anketu s otázkou vztahující se k historii vynálezu kostkového cukru. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který obdrží
permanentku v hodnotě 1.000 Kč pro vstup na Koupaliště Dačice.
Vyplněný anketní lístek můžete doručit do 22. 6. 2012 do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I,
Dačice. Slosování správných odpovědí proběhne v sobotu 23. 6. ve 14:00 h při zahájení slavností.

Ve kterém roce byl v Dačicích
instalován žulový pomník první kostce
cukru na světě, který se stal jedním
z turisticky nejvyhledávanějších
míst ve městě?

p

1981

p

1983

p

1973

Údaje pro slosování

Jméno, příjmení: .............................................................................................................................
Adresa: .............................................................................................................................
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Fotografie vlevo: foto z instalace
pomníku, vpravo: současný stav.

