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Čas odpočinku i čas rozhodnutí
Až budete číst tyto řádky Dačického zpravodaje, budeme již na počátku (pro většinu z nás) nejkrásnějšího období v roce - v čase prázdnin
a dovolených.
Tak jako se střídá den a noc, je práce a odpočinek jednou z nejzákladnějších potřeb
lidského žití. Není většinou podstatné, kde
prožíváme tyto chvíle zaslouženého volna,
ale jak a s kým je trávíme. Dovolím si vyslovit domněnku, že jste měli při této volbě
šťastnou ruku a nabudete nových sil – jak
tělesných, tak i duševních.
Na posledním zastupitelstvu jsme udělali
zásadní krok. Schválili jsme obchvat města.
Jsem přesvědčený, že to bylo správné rozhodnutí. S největší pravděpodobností jej ale
nejlépe posoudí až budoucnost. Schválení
obchvatu byl první krok, v žádném případě
však ne poslední. My musíme jít dál. Naším
zásadním cílem je přivést do Dačic slušnou,
moderní, současné době odpovídající silniční komunikaci.
Nejlogičtější je trasa od dálnice, tedy
z Jihlavy přes Dačice do Slavonic. Je zcela zřejmé, že bez kvalitní dostupnosti nikdy nedojde k rozvoji a zlepšení životních
podmínek tohoto regionu, právě naopak.
A pouze z „krásy“, nepodložené slušnými
silnicemi, se perspektivně žít nedá.
Bude to běh na dlouhou trať. Přesto si
myslím, že právě nyní je nejvyšší čas vstoupit s plným úsilím do této problematiky
a náročného úkolu. K tomuto kroku budeme potřebovat podporu a součinnost všech
obcí na zmíněné trase. Zároveň také vstřícnost a pochopení všech obyvatel, kteří žijí
v tomto krásném koutu naší vlasti.
Začneme po linii starostů měst a vesnic
v našem i sousedních regionech. V pravý
okamžik oslovíme i Vás, občany. Vím, že při
těchto jednáních bude zapotřebí vyvinout
mnoho úsilí a pochopení na všech úrovních
státní správy i samospráv. Budeme se obracet na zástupce našich regionů v nejvyšších patrech politiky. Také bude zapotřebí
vyhodnocovat i nově vznikající uskupení
Euroregion „Donau – Moldau“.

Zábavně o stáří? Ale ANO!
Přesvědčili nás o tom ve středu 13. června 2012 moderátor Aleš Cibulka
a bavič Vladimír Hron. Společně s nimi vystoupili na pódiu hosté z řad občanů,
kteří jsou aktivní v sociální oblasti v Dačicích, a to Dana Krtková, Ing. Jan Bartošek a Marie Cimbůrková. Ti všichni se postarali o velmi zábavný a příjemně
strávený večer.
Na představení se sešlo
necelých 250 diváků, zejména seniorů, kteří zažili
program plný zábavy prolnutý dávkou praktických
informací a zpěvem Vladimíra Hrona. Všichni návštěvníci byli programem nadšeni, odcházeli velmi dobře
naladěni a s úsměvem na rtech. Kdyby
bylo více takto příjemných večerů...
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, díky jejichž pomoci mohl tento zábavný večer o stáří proběhnout,

Možná že Vás překvapila tato přímočarost k takto velké investiční akci. Čas však
nečeká a historie a zkušenosti nám ukazují,
že je třeba konat. Je to v zájmu nás všech.
Myslím, že pro první zamyšlení to stačí.
Rád bych Vám i v budoucnu napsal, jak se
daří tyto záměry naplňovat. Proto se již nyní
těším, až se všichni po dlouho očekávaných
dnech letního odpočinku opět setkáme.
Ing. Vlastimil Štěpán,
starosta

jmenovitě Zdravému městu Dačice,
Národní síťi Zdravých měst ČR, MěKS
Dačice, společnosti Hartmann za dárky pro diváky a ČSAD Dačice za výbornou spolupráci při přepravě návštěvníků této akce. Dále děkujeme
všem, kteří se účastnili pečení cukroví
a příprav sálu.
Pro nás, členy komise Zdravého města
Dačice, je to motivace k přípravě dalších
akcí do budoucna.
Marie Cimbůrková, vedoucí PS LEDAX o.p.s.
a členka komise Zdravého města Dačice

KONTAKTY NA MĚSTSKOU
POLICII A POLICII ČR DAČICE
Městská policie Dačice:
- mobil 602 486 070
- e-mail: mestska.policie@dacice.cz
Policie ČR, Dačice:
- mobil 776 759 666
- pevná linka: 384 422 333, 974 233 710
- e-mail: jhoopdacic@mvcr.cz

www.dacice.cz
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/samosprava.

Rada města Dačice
na své 42. schůzi konané 30. 5.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření č. 9/2012,
které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 400,56 tis. Kč
yy vzala na vědomí zprávu o činnosti odboru vnitřních věcí MěÚ Dačice a komise k projednávání přestupků města Dačice na úseku zákona o přestupcích za
rok 2011, zprávu o činnosti obvodního
oddělení Policie ČR a městské policie
týkající se bezpečnosti ve městě
yy schválila záměr realizace naučné stezky po přírodních zajímavostech Dačic
a bezprostředního okolí
yy schválila zařazení rekonstrukce veřejných WC do rozpočtu města roku 2012
yy neschválila udělení výjimky pro vozidlo společnosti AQUASERV z uzavírky
silnice v Družstevní ulici až po křižovatku se silnicí II/407 po dobu uzavírky
Kapetovy ulice

yy schválila záměr poskytnout finanční
příspěvek ve výši Kč 25.000,-- na filmový projekt Jedlíci, který bude realizovaný na území města Dačice
yy schválila podporu Jihočeskému klubu
maratonců na pořádání Jihočeského
běžeckého poháru ve výši Kč 1.000,-yy schválila záštitu starosty města a poskytnutí syrové smrkové kulatiny SDH
Bílkov na akci Dřevorubec roku 2012
pořádanou 16. 6. 2012
yy schválila jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě č. 305 v Bratrské
ulici v Dačicích o míru inflace 1,9 % za
předcházející kalendářní rok uveřejněnou ČSÚ, a to od 1. 7. 2012
yy schválila uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě uzavřené s Katastrálním
úřadem pro Jihočeský kraj, kterým se
s platností od 1. 1. 2013 mění roční nájemné z Kč 382.256,-- na Kč 202.608,--

na své 43. schůzi konané 13. 6.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření číslo

yy

yy

yy
yy

yy

10/2012, které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové
části ve výši 801,64 tis. Kč
schválila smlouvu o poskytnutí grantu
Jihočeského kraje ve výši Kč 30.000,-na realizaci projektu v rámci cestovního ruchu, a to posílení prezentace
historického a kulturního potenciálu
města Dačic
schválila smlouvu o poskytnutí grantu
Jihočeského kraje ve výši Kč 40.000,-na realizaci projektu Dačické cukrování 2012
schválila vyhlášení fotografické soutěže Letní Dačice Vašima očima
neschválila návrh vyúčtování nájemného z provozování veřejné kanalizace
za rok 2011 tak, jak jej předložila společnost ČEVAK a. s., České Budějovice
s tím, že město Dačice nebude ztrátu
společnosti ČEVAK kompenzovat
schválila zařazení akce „prodloužení
chodníku v ul. Hradecká“ do rozpočtu
města na rok 2012

V KOSTCE...
Vážení spoluobčané, společně vstupujeme do období prázdnin. Čas zaslouženého odpočinku a společně prožitého
času s rodinou. Odpočinek je velmi důležitý. Myslím, že červenec bude velmi důležitý i pro zastupitele města. Hlasování
kolem studie proveditelnosti obchvatu Dačic bylo velmi náročné a rád bych vyjádřil díky všem, kteří tuto studii podpořili.
Osobně si myslím, že je to dobrý projekt. Pro návrh nakonec hlasovalo 15
zastupitelů. Je to téma, které občany názorově polarizovalo. Pevně věřím, že toto
rozhodnutí přispěje do budoucna k rozvoji města. O obchvatu přemýšlím jako
o odpočinku pro centrum města. Centrum města si skutečně odpočinek zaslouží. Po mnoha letech, desetiletích otřesů
a hluku bude dobré, když se centrum
zklidní a bude sloužit víc občanům než
autům. Z pozice samosprávy budeme
aktivně komunikovat s Jihočeským krajem, aby nezůstalo pouze u schválené
studie proveditelnosti.
Dalším důležitým bodem bylo setkání
zástupců zakládajících členů nadačního fondu Nemocnice Dačice. Na tomto
jednání byl zrekapitulován současný
stav nadace, jejich statutárních orgánů
a také byli seznámeni MUDr. Člupkovou
s probíhající rekonstrukcí a pracemi
v areálu nemocnice. Jednání bylo užitečné a konstruktivní. Všichni zúčastnění
konstatovali, že je důležité v myšlence nadačního fondu pokračovat a v rámci možností a stanov podporovat zdravotnickou
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péči v této spádové oblasti. Nemůžeme
změnit systém zdravotnictví. Na druhou
stranu buď můžeme sedět a lamentovat,
nebo se pokusit v rámci našich možností
tuto situaci zlepšit. Na začátku myšlenky
byl zastupitel P. Antonů. Jsem rád, že se
nám daří tento nápad posouvat k realizaci, a doufám, že dosáhneme dobrých
výsledků.
Až budete číst tyto řádky, budeme mít
před sebou dokončení Kapetovy a Strojírenské ulice. Dle smlouvy se mají práce
ukončit do 31. 7. 2012. Ze zjištění na kontrolních dnech stavby by měl být tento
termín dodržen a stavba řádně předána k užívání. Bude také probíhat oprava
objízdných tras. Těším se, až tento úsek
bude volně průjezdný a opravená část
Dačic bude dobře všem sloužit.
A ještě jednu nabídku dnes pro Vás
mám. Při rozhovorech na městě se setkávám s připomínkami ohledně různých
nešvarů a nepořádku ve městě. Je důležité, abychom měli tyto informace, protože můžeme iniciovat prověření takových
skutečností a jejich nápravu. Z toho důvodu jsme občanům pro rychlou komu-

nikaci zavedli na webových stránkách
novou službu. Když uvidíte nepořádek,
tak jej vyfoťte a pošlete. A my zajistíme
úklid. Tím bude naše město zase o něco
vlídnější a útulnější. Přeji nám všem klidné cesty a šťastný návrat.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Informace pro motoristy
Registr vozidel bude mimo provoz
Z důvodu zavádění nového systému
centrálního registru vozidel (CRV) do
informačního systému veřejné správy
bude ve dnech 1. 7. – 6. 7. 2012 pracoviště evidence vozidel v celé republice, tedy i v Dačicích, mimo provoz. Do
systému po tuto dobu nebude možno
zadávat žádné informace. Pracoviště
evidence vozidel bude pouze přijímat
písemné žádosti, které budou po spuštění systému postupně zpracovány. Případné dotazy Vám zodpovíme na tel.
384 401 258. Děkujeme všem motoristům za pochopení.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí ODO

www.dacice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 19. 5. 2012 přivítal místostarosta Ing. Jan Bartošek společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni Městského úřadu Dačice
nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Jonáš Kejval, Sofie Nella Bitalová, Tadeáš Antoňů, Eliška Měrtlová, Jaroslav Ježek, Laura Račická a Mikuláš Šťastný.

O prázdninách budou Dačice v regionálním vysílání Prima Love téměř každý týden
V Dačicích a přilehlých obcích pravidelně natáčí místní události televizní štáb a nejzajímavější sestřihy je možné sledovat
v publicistickém pořadu Zrcadlo Vašeho kraje. Všechny události se do řádných čtrnáctidenních cyklů již nevejdou, využíváme
proto smluvně stanovené možnosti a po dohodě s dodavatelem pořadů zařazujeme do vysílání mimořádná dačická Zrcadla.
Na televizní stanici Prima LOVE v bloku regionálního vysílání od 17:30 h tedy uvidíte každou středu řádné Zrcadlo v sudých
týdnech a v týdnech lichých budou v červenci odvysílané společně s pořadem o Mikroregionu Dačicko mimořádné díly.
Termíny vysílání Zrcadla Vašeho kraje z Dačic – 4. 7., 11. 7., 18. 7., 25. 7., 1. 8., 8. 8., 22. 8.
Termíny vysílání Zrcadla Vašeho kraje z Mikroregionu Dačicko – 4. 7., 18. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR
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Město Dačice vyhlašuje fotosoutěž
„Letní Dačice Vašima očima“

STRÁŽNÍCI DOSTALI DVĚ
NOVÁ KOLA

Město Dačice vyhlašuje fotografickou soutěž pro místní fotografy za účelem
získání zajímavých snímků města a regionu, které budou nadále využívány při
propagaci.

Od poloviny června můžete v ulicích města potkávat hlídku strážníků Městské policie Dačice na jízdních
kolech. Je to další krok ke zkvalitňování výkonu služby.

Obecná ustanovení:
1. Fotosoutěž nazvaná „Letní Dačice Vašima očima“ (dále jen soutěž) je určena
amatérským i profesionálním fotografům bez rozdílu věku.
2. Organizátorem soutěže je Město Dačice prostřednictvím odboru kultury
a cestovního ruchu.
3. Podmínkou účasti v soutěži je zaslání
minimálně jedné soutěžní fotografie.
Každý účastník má právo zaslat maximálně 5 fotografií.
4. Fotografie je možné přihlásit do soutěže pouze v elektronické formě ve
formátu jpg.
5. Každý účastník přihlásí výhradně své
autorské snímky (letní fotografie našeho města a okolí a fotografie z kulturních akcí z let 2011 a 2012), které musí
být opatřeny názvem.
6. Ze soutěže budou vyřazeny fotografie, které nesouvisí s jejím tématem,
nebudou u nich uvedeny požadované
osobní údaje a dále fotografie s neetickým obsahem a opatřené vulgárním či jinak pohoršujícím popiskem.
7. Zasláním fotografií do soutěže poskytuje soutěžící organizátorovi výhradní licenci k užití fotografií za účelem
propagace města Dačice, a to ke všem
známým způsobům užití. Licence
k užití fotografie je poskytnuta bez
časového, množstevního a teritoriálního omezení. Licence se poskytuje
bezúplatně. Organizátor není povinen

licenci využít.
8. Snímky budou zaslány na e-mail:
kultura@dacice.cz s uvedením v předmětu zprávy FOTOSOUTĚŽ nebo doručeny do kanceláře OKC (Palackého
nám. 1/I) na CD nebo DVD. Nezapomeňte uvést své celé jméno, věk, úplnou adresu, tel. číslo a název fotografie.
9. Fotografie je možné zasílat do soutěže
v termínu od 1. 7. 2012 do 30. 9. 2012.
10.Zaslané fotografie budou průběžně
přidávány do speciální sekce v hlavním menu na webových stránkách
města www.dacice.cz.
11. V soutěži bude oceněno pět autorů
fotografií, jejichž snímky získají nejvíce hlasů od hlasujících na webovém
portálu města Dačice v období od
1. 10. do 30. 10. 2012. Vítězové obdrží
knižní publikace a dárkové předměty
Města Dačice. Body za jednotlivé fotografie autora se nesčítají, každá fotografie soutěží samostatně.
12.Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
13. Odesláním soutěžní fotografie vyjadřuje účastník svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních
údajů jím uvedených v e-mailu za účelem zveřejnění jeho jména ve sdělovacích prostředcích a na internetových
stránkách.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

MěKS Dačice, Palackého nám. 4/I, 380 01 DAČICE
Tel./fax: 384 401 278 - 9, e-mail: meks@dacice.cz
www.meksdacice.cz
Městské kulturní středisko Dačice zahájí v měsíci září 2012 KURZY ANGLICKÉHO
JAZYKA pro začátečníky a mírně pokročilé. Lektorkou je Mgr. Eva Simková, kurzy trvají 10 měsíců, celkem 50 vyučovacích hodin, vždy 2 hodiny týdně. Cena bude
stanovena podle počtu účastníků. Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři
MěKS, telefonicky, případně na webových stránkách.
O. Svoboda, ředitel MěKS
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Město i strážníci si od možnosti využívat při své práci jízdní kolo slibují, že
budou moci co do frekvence častěji kontrolovat místa ve městě, která jsou pěšky
daleko, ale i místa, kam se nedostanou
služebním autem. Kola budou využívána
např. ke kontrole míst, kde se venčí psi, ke
kontrole zahrádkářských kolonií, k rozvozům dopisů pro občany nebo zastupitele
města, ale i ke kontrole místních částí.
Další výhody jízdního kola vidíme
v tom, že by se měly ušetřit peníze spojené s provozem služebního vozidla, kontakt mezi občanem a strážníkem na kole
je lepší, než když strážníci projíždějí městem ve služebním vozidle, a v neposlední
řadě si budou strážníci při jízdě na kole
udržovat nebo dokonce zlepšovat svoji
fyzickou kondici a připravenost.
St. Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

Jak dopadla webová anketa
o hazardu ve městě
15. května byla uzavřena další anketa
uveřejněná na webových stránkách města. Na otázku „Jste pro regulaci heren
a výherních loterijních automatů v Dačicích“ odpovědělo během necelého měsíce 358 návštěvníků městského webu. Pro
zákaz heren a všech podobných zařízení
na celém území města se vyslovilo 63,7 %
hlasů. S tím, že by město mělo hazard
regulovat souhlasí 17,9 %, jednoznačný
názor na tuto věc nemá 5,9 % a 12,6 %
z celkového počtu hlasů je proti omezování hazardu a myslí si, že město by do
této oblasti nemělo zasahovat. V současné době je na www.dacice.cz aktivní anketa zjišťující postoj dačických občanů ke
znečišťování veřejného prostranství.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

www.dacice.cz

Městská policie informuje
Údaje z ukazatele rychlosti v ulici Třída 9. května za období
od 11. 5. do 10. 6. 2012.

Celkový počet
vozidel

Překročení rychlosti
> 50

> 60

> 70 > 80 > 90 >100

Ve směru

106 536 36 194 4 689

101

22

6

V protisměru

136 634 62 350 15 076 2 820 586

113

18

V obou směrech 243 170 98 544 19 765 3 479 687

135

24

Podíl (%)

100,00 40,50

8,10

659

1,40 0,28 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 79 965 vozidel, tj. Ø 2 580 za
den. 78,9 % vozidel jelo více než 50 km/h, 23,1 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 379 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 118 664 vozidel, tj. Ø 3 827
za den. 54,3 % vozidel jelo více než 50 km/h, 2,4 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 35 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Velký Pěčín - závada v datovém přenosu byla dne
18. 5. 2012 odstraněna, statistika je uvedena od 19. 5. do 10. 6.
2012. Celkem projelo 142 520 vozidel, tj. Ø 5 414 za den. 86,4 %
vozidel jelo více než 50 km/h, 36,6 % vozidel překročilo rychlost
70 km/h a 1 634 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.

Co řešila městská policie v květnu 2012
yy 110x řešen přestupek
yy 21x doručení písemností do vlastních rukou
yy 5x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
yy 3x upozorněn řidič nákladního vozidla na znečišťování vozovky - 1x rozsypaný kamen - zjednána náprava, 1x rozsypáno sklo v M. Pěčíně - zjednána náprava, uklizeno, 1x rozsypané uhlí u pekárny - uklizeno
yy 1x cvičné střelby
yy 1x při kontrole dětského hřiště v parku přistiženi mladiství
jak kouří - vykázáni
yy 1x probuzen opilý muž u kostela, zajištěn odvoz domů
yy 1x účast na zasedání zastupitelstva města 20. 5.
yy 1x účast na zasedání rady města 30. 5. - veřejný pořádek
yy 1x účast na zasedání u kulatého stolu Zdravého města Dačice
9. 5. - čistota města
yy 2x zjištěn opilý muž - 1x v parku, probuzen, provedena dech.
zkouška 1,84 ‰, vykázán z místa, 1x na autobusovém nádraží, provedena dech. zkouška 3,33 ‰, odvezen na záchytnou
stanici do Jihlavy
yy 2x zjištěna závada na dopravním značení, oznámeno na SÚS
a TS
yy 1x rozvoz zpravodaje předsedům komisí do místních částí
yy 1x zjištěno uvolněné víko od kanálu, nahlášeno na ČEVAK
yy 1x zjištěn prodej kusových cigaret, upozornění na zákaz tohoto prodeje, řešeno domluvou
yy 3x kouření na místech zakázaných
yy 3x chodci - přecházení na červenou
yy Kontrola chatových oblastí
yy Kontrola osvětlení cyklistů
yy 5x odchycen pes - 5x vrácen majiteli
yy 2x pes, který byl odchycen v minulém měsíci, byl převezen
do útulku v Polné
yy 2x přednáška - 1x školka na Červeném Vrchu, 1x ZŠ B. Němcové 1. - 5. třída - výbava kola, práce MP

yy 1x řízení dopravy u kina - přívalový déšť
yy 2x spolupráce s PČR - 1x na žádost PČR montáž botičky na
vozidlo, následně asistence při odtahu, 1x řízení dopravy při
dopravní nehodě
yy 1x spolupráce s MěÚ - asistence při pořádání oblastní soutěže BESIP Za Lávkami
yy 7x nález - 1x kabelka - předána na MěÚ, 3x peněženka - vrácena majiteli, 1x dámská bunda - předána na MěÚ, 1x klíče
- předány na MěÚ, 1x starý vojenský telefon - vrácen majiteli
yy 5x oznámení přestupku - 4x doprava, 1x vnitřní věci
yy 2x zabezpečování veřejného pořádku při konání akcí - oslava 130. výročí dobrovolných hasičů (průvod, kontrola zákazu
vjezdu na Palackého náměstí), odkrývání desek u pomníku
kostky cukru
yy 4x měření rychlosti - 3. 5. Dolní Němčice, Prostřední Vydří,
8. 5. Třída 9. května, Hradecká ul., 10. 5. Lipolec, Velký Pěčín,
Bezručova ul., 24. 5. Velký Pěčín, B. Němcové, Berky z Dubé,
Tř. 9. května
yy 16x kontrola místních částí

Nový strážník MP Dačice
14. 5. nastoupil k MP Dačice sedmý strážník František Šindelář. První dva měsíce absolvuje rekvalifikační kurz v Příbrami,
který je zakončen závěrečnou zkouškou na policejní akademii
v Praze před komisí Ministerstva vnitra. V souvislosti s posílením
MP plánujeme zajištění její 24 hodinové dostupnosti.
V termínu od 28. 5. do 1. 6. prováděla u MP Dačice praxi studentka střední školy TRIVIS.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice
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Chcete platit menší poplatek
ze psa? Dejte ho očipovat!
Identifikaci psa lze zajistit trvalým označením psa prostředky, které způsobují při aplikaci jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo čipem.
Čip aplikuje veterinář a cena se pohybuje kolem 500 Kč.
Vstupní poplatky jsou tedy vyšší, ale už za 1 - 3 roky se Vám
vstupní poplatek vrátí v placení nižší sazby trvale označeného
psa. Pokud se zatoulá očipovaný pes, lehce se najde jeho majitel. Pro lepší přehled je přiložena tabulka se sazbami trvale
označených a neoznačených psů na rok 2012.

Trvalý pobyt držitele psa

Pes
Pes
neozn.1) ozn.2)

Dačice (místní část Dačice)
- rodinný dům

800,-

300,-

1 300,-

700,-

Dačice (místní část Bílkov, Borek, Chlumec,
Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Toužín,
Velký Pěčín a Dačice V - pouze U Podcestného mlýna)

500,-

100,-

Poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (i v případě souběhu těchto důchodů, pokud
jsou tyto důchody jejich jediným zdrojem
příjmů), anebo poživatel sirotčího důchodu

200,-

100,-

Dačice (místní část Dačice)
- bytový dům se 4 a více byty

pes trvale neoznačený
trvalé označení psa tetováním nebo čipováním
Pokud se rozhodnete nechat pejska očipovat, tak to musíte
nahlásit na Městské policii v Dačicích (kvůli zaevidování čísla
čipu) a u správce poplatku na MěÚ (kvůli snížení sazby poplatku).
Martina Havlíková, DiS., finanční odbor
1)

2)

Město Dačice nabízí

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, zveřejňuje
město Dačice záměr pronajmout nebytové prostory
tj. místnost č. 125 o ploše 17,15 m2,
včetně společně užívané chodby, kuchyňky, sociálního
zařízení a schodiště
v Obchodním centru Antonínská 15/II v Dačicích.
Místnost č. 125 je vhodná pro kadeřnictví, pedikúru, masáže aj.
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo
se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své připomínky
a nabídky, a to písemně odboru správy budov, prostřednictvím
podatelny MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice.
Informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ
v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 108, nebo na tel. č.
384 401 234, 384 401 235.
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NABÍDKA PRODEJE
POZEMKU
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice tímto oznámením veřejnou nabídku na prodej pozemku v katastrálním území Dačice, parcelní číslo 2271/105 o výměře 2733 m2 zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice
na listu vlastnictví č. 10001 jako výlučné vlastnictví Města Dačice, tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených kritérií výběru. Zájemci musí doručit svoji nabídku
v uzavřené obálce zřetelně označené „NEOTVÍRAT – prodej
pozemku p. č. 2271/105 v k. ú. Dačice“ na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice,
nejpozději do pátku 27. 7. 2012 do 10:00 h.
Popis nemovitosti: Pozemek je situován v lokalitě na Nivách.
Dle platného územního plánu se nachází v zóně „občanské
vybavení komerční“. Přípustné využití pozemku dle územního plánu: a) pozemek staveb a zařízení pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, vědu
a výzkum, b) pozemek veřejné občanské vybavení. Podmíněné přípustné využití: bydlení za podmínky, že se jedná např.
o osoby zajišťující dohled, správce, nebo majitele. Více informací je možno získat v textové části platného Územního plánu Dačice. Pozemek je prodáván za účelem výstavby kombinovaného objektu komerčního a pro bydlení!
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční v pondělí 30. 7. 2012 v 16:30 h v zasedací místnosti
na MěÚ Dačice, Palackého náměstí 1. Informace o místě konání na Infocentru Dačice.
Stanovená kritéria výběru: Kupující bude vybrán podle
výše nabízené kupní ceny, která musí být vyšší než cena
minimální a která je stanovena ve výši 750 Kč/m2, a podle
navrženého záměru výstavby. V případě shodných nabídek
bude kupující vybrán losem.
Nabídka musí obsahovat:
yy jméno, adresu, rodné číslo, vlastnoruční podpis žadatele
(žadatelů), telefon, číslo účtu pro navrácení složené jistoty
yy údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru
Jistota na budoucí kupní cenu: Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí kupní cenu ve výši 50.000 Kč
v hotovosti na pokladně MěÚ v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota odečtena z kupní ceny.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo
nepodepíše kupní smlouvu do jednoho měsíce po schválení
prodeje zastupitelstvem města, zaplacená jistota na budoucí
kupní cenu se nevrací a jako kupující bude doporučen orgánům města Dačic druhý zájemce v pořadí. Zájemcům, kteří
nebudou vybráni, bude zaplacená jistota vrácena. Nabídky,
které zájemci podají bez zaplacené výše uvedené jistoty, budou ze soutěže vyřazeny. Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda některou z doručených nabídek přijme, či
nepřijme žádnou z nich.
Po schválení kupujícího Zastupitelstvem města Dačice
bude vybraný kupující hradit kupní cenu za prodej tohoto
pozemku na účet města Dačic vedený u České spořitelny a. s.
Informace o pozemku podá odbor správy majetku MěÚ
v Dačicích, Krajířova 27/I, telefon 384 401 227.
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KOUPALIŠTĚ DAČICE OTEVŘENO OD PŮLKY ČERVNA
Otevírací doba v červnu

Druhy vstupného

yy Pondělí - pátek: 14:00 - 20:00 h
yy Sobota - neděle: 10:00 - 20:00 h
Koupaliště bude v případě nepříznivého počasí (zima, déšť) zavřeno. Sledujte
aktuální informace na www.dasport.cz.

Novinky pro sezónu 2012
yy Plavecké kurzy pro plavce i neplavce.
Info na www.pejplavani.estranky.cz
yy Možnost využití hřiště na plážový volejbal a minigolf i v případě zavřeného
koupaliště
yy Pravidelné plavecké závody o volné
vstupenky na koupaliště
yy Uspořádání tsd golf tour
yy Vydlážděná plocha pro stolní tenis

Celý den Od 14 h

Do 13 h

Plné vstupné

80 Kč

70 Kč

50 Kč

40 Kč

Dítě do 15 let, osoba starší 60 let

60 Kč

50 Kč

40 Kč

30 Kč

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

ZDARMA

Držitel průkazu ZTP

20 Kč

20 Kč

20 Kč

20 Kč

Rodinné vstupné
2 dospělí + 2 - 3 děti do 15 let

230 Kč

200 Kč

150 Kč

-

Skupina nad 20 osob
Plné vstupné (za 1 osobu)

60 Kč

40 Kč

-

-

Skupina dětí do 15 let nad 20 osob
včetně doprovodu (za 1 osobu)

40 Kč

30 Kč

-

-

Dítě do 5 let, držitel průkazu ZTP/P

Při pořízení permanentky v hodnotě 1 000 Kč vychází celodenní vstupné pro dospělou osobu na 48 Kč. Permanentka je přenosná a může ji využít více osob, platí pouze
pro aktuální sezónu. 			
Mojmír Holec, jednatel TS Dačice

Příjmy obcí a jejich budoucnost
Zprávy ze senátu

Když se nejedná přímo o naše osobní nebo rodinné peníze, tak nás to obvykle tolik nezajímá, přesto se v poslední době až překvapivě často setkávám
s dotazem, jak to vlastně s těmi „penězi“ obcí je a zejména bude?
Přestože by podrobné vysvětlení problematiky příjmů obcí zabralo desítky popsaných stránek a možná několik hodin
vysvětlování, pokusím se to základní alespoň stručně a snad trochu přehledně popsat. Velmi zjednodušeně lze říci, že zhruba polovinu svých příjmů dostávají obce
a města ve formě účelových dotací (platy
učitelů, opravy památek, práce matrikářky, vyžádané či vysoutěžené dotace atd.).
O využití těchto „dotačních“ peněz obce
ani města po jejich obdržení již nerozhodují a využívají je v souladu s určeným
(přikázaným) účelem.
Druhou „polovinu“ příjmů obce potom
tvoří její podíl na daňových příjmech státu. Někdy zkráceně hovoříme o daňových
příjmech obcí. O využití tohoto podílu
si obce již rozhodují samy (likvidace odpadů, opravy silnic, výstavba a údržba
sportovišť atd.) a je jasné, že právě výše
těchto daňových příjmů příslušnou každou obec či město nejvíce zajímá.
Obecně lze říci, že v případě schválení současného návrhu vládního zákona
o příjmech obcí (zákon o RUD – rozpočtovém určení daní) by od 1. 1. 2013 o výši
daňových příjmů obce či města rozhodovaly následující faktory:
1. Počet občanů žijících v obci – čím více
občanů, tím vyšší příjmy a tím větší
„hodnota“ každého z nich.
2. Podnikatelská aktivita v obci – čím
více podnikatelů a čím více zaměstna-

Od 17 h

neckých míst v obci, tím vyšší příjmy.
3. Počet dětí MŠ a žáků ZŠ navštěvujících
školu zřizovanou obcí – čím více žáků,
tím vyšší příjmy.
4. Rozloha katastrálního území obce –
čím větší rozloha, tím vyšší příjmy a do
omezení 3 ha na obyvatele.
Oproti v současnosti platnému stavu
by se celkové příjmy obcí v celé ČR touto
změnou zákona měly zvýšit o 12 miliard
korun, přičemž by se zároveň u Prahy,
Brna, Ostravy a Plzně jejich příjmy měly
v souhrnu snížit o 1 miliardu a sto miliónů
korun. Tedy navýšení 12 miliard korun by
se mělo rozdělit mezi cca 8 miliónů obyvatel zbývajících měst a obcí. Rychlým
výpočtem lze zjistit, že ostatním obcím
a městům by se tedy měly v průměru zvýšit příjmy o 1 500 Kč na jednoho obyvatele.
Ve skutečnosti je však situace trochu
jiná. Po provedení výpočtů vše vychází
tak, že nejvíce by se měly zvýšit příjmy
obcí od 500 do 10 000 obyvatel, a to min.
o 2 000 Kč na jednoho obyvatele. To znamená, že pokud bude vládní návrh zákona o příjmech obcí (přesněji o RUD – rozpočtovém určení daní) schválen, měly by
se zvýšit od roku 2013 roční příjmy například Dačicím zhruba o 15 miliónů korun.
Věřím, že tento návrh má šanci nalézt
v Poslanecké sněmovně i v Senátu podporu. Osobně se o to budu určitě snažit.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor
Kontakt: milos@vystrcil.cz

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

Otevírací doba v létě:
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
sobota - neděle 9:30 - 15:00 h

Město Dačice nabízí

PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH
PROSTOR
Na základě ustanovení § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších změn a doplňků, zveřejňuje město Dačice záměr

pronajmout nebytové prostory tj.
místnost č. 128 o ploše 16,43 m2
včetně společně užívané chodby, kuchyňky, sociálního zařízení a schodiště

v Obchodním centru
Antonínská 15/II v Dačicích.
Místnost č. 128 je vhodná pro nehtové
studio, pedikúru, masáže, nebo jako
kancelář.
Podle výše citovaného ustanovení
mají zájemci právo se k tomuto záměru
vyjádřit a předložit své žádosti, připomínky a nabídky, a to písemně odboru
správy budov, prostřednictvím podatelny MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I,
380 13 Dačice.
Informace podají pracovníci odboru
správy budov MěÚ v Dačicích, Krajířova
27/I, v kanceláři č. 108, nebo na tel. č.
384 401 234, 384 401 235.
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NABÍDKA PRODEJE
VOLNÉHO BYTU
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice veřejnou nabídku na prodej volného bytu č. 6
o velikosti 1 + 1 o celkové podlahové ploše bytové jednotky 44,06 m2, včetně spoluvlastnického podílu ve výši 40/447
na společných částech domu v budově č. p. 348/V v ulici Boženy Němcové v Dačicích a podílu na pozemku p. č. 759/3, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 244 m2, zapsaného
u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na listu vlastnictví č. 3067 jako vlastnictví Města
Dačice, tomu zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle
stanovených kritérií výběru.
Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené obálce zřetelně označené „NEOTVÍRAT – prodej neobsazeného bytu
č. 6 v č. p. 348/V v Dačicích“ na podatelnu Městského úřadu
v Dačicích, Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice, nejpozději
do pátku 27. 7. 2012 do 10:00 h.
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční dne 30. 7. 2012 v 16:00 h v zasedací místnosti na MěÚ
Dačice, Palackého náměstí 1. Informace o místě konání na Infocentru Dačice.
Stanovená kritéria výběru
Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny,
která musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve
výši 484.660 Kč, a podle způsobu vyrovnání kupní ceny v hotovosti před podpisem smlouvy, úvěrem ze stavebního
spoření, hypotékou nebo kombinací úvěru s poměrnou částkou v hotovosti apod. V případě shodných nabídek bude kupující vybrán losem.
Nabídka musí obsahovat:
yy jméno, adresu, rodné číslo, vlastnoruční podpis žadatele
(žadatelů), telefon
yy údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru
yy číslo účtu zájemce, na který bude případně vrácena jistota
na kupní cenu
Jistota na budoucí kupní cenu
Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 20.000 Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota odečtena z kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce
od své nabídky odstoupí nebo nepodepíše kupní smlouvu do
jednoho měsíce po schválení prodeje zastupitelstvem města,
zaplacená jistota na budoucí kupní cenu se nevrací a jako kupující bude doporučen orgánům města Dačic druhý zájemce
v pořadí. Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená
jistota vrácena. Nabídky, které zájemci podají bez zaplacené
výše uvedené jistoty, budou ze soutěže vyřazeny. Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda některou z doručených nabídek přijme, či nepřijme žádnou z nich.
Po schválení kupujícího Zastupitelstvem města Dačice
bude vybraný kupující hradit kupní cenu za prodej tohoto
bytu na účet města Dačic vedený u České spořitelny a. s.
Informace podá Odbor správy budov MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, telefon 384 401 234. Prohlídku bytu možno domluvit s vedoucí odboru správy budov pí Martinou Bénovou.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení volného místa pracovník
odboru kultury a CR
Pracovní poměr na dobu určitou
(zástup za mateřskou dovolenou)
Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu. Zájemci
se mohou přihlásit do 10. července 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)
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC - Word, Excel, Power Point

Výhoda:
yy

vzdělání zaměřené na cestovní ruch

yy

znalost anglického nebo německého jazyka

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: pracovník - pracovnice odboru kultury
a cestovního ruchu
Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Místo výkonu práce: Město Dačice
Nástup: 1. srpna 2012
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

www.dacice.cz

Ministr životního prostředí
navštívil Dačice
Ministr životního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa navštívil v pondělí 25. června
město Dačice. Účastí na výsadbě prvních stromů v plánované aleji z Toužína
do Urbanče vyjádřil tak podporu myšlence Zdravého města Dačice.

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. Poskytneme Vám informace
o sociálních službách v blízkém okolí
i jinde, předáme kontakty na poskytovatele atd. Tuto a další pomoc Vám nabízí Hana Čurdová, DiS., tel. 384 401 249
a Mgr. Irena Vašíčková, tel. 384 401 284,
sociální pracovnice MěÚ Dačice. Najdete nás na adrese Palackého nám. 1,
Dačice, v 1. patře.
Hana Čurdová, DiS.,
odbor sociálních věcí

PARKOVACÍ PRŮKAZ
Výsadby se zúčastnilo vedení města
a děti ze 6. A ZŠ Boženy Němcové, které
za pomoc při sázení dvou lip u božích
muk dostaly na památku publikaci s přírodní tématikou. Výsadba dalších stromů
bude realizována ve spolupráci s místními školami a širokou veřejností.
Po celou dobu návštěvy se pan ministr aktivně zajímal o místní dění, historii
města, údržbu zeleně ve městě a jeho
okolí, o plánované a realizované inves-

tice, nezaměstnanost a stav dačického
školství. Při přátelské besedě na městské
radnici seznámil vedení města mimo jiné
se současným stavem dotačních titulů
a s plány pro další dotační období MŽP.
Je potěšující, že i ve svém nabitém
programu si pan ministr našel čas a přijel
podpořit aktivity města Dačice.
Za Zdravé město Dačice a MA21
MUDr. Hana Musilová
a Ing. Marcela Chvátalová

Mašinky, vláčky a svět kolem nich
Spolek přátel muzea v Dačicích Vás zve na výstavu připravenou ke 110. výročí zahájení provozu na trati Telč-Dačice-Slavonice s názvem „Mašinky, vláčky
a svět kolem nich“. Výstava je připravena v rámci česko-rakouského projektu
DY-THA rail v Městském muzeu a galerii v Dačicích.

Výstava Vás zavede do historie trati
prostřednictvím fotografií i kreseb pana
Jiřího Albrechta z Dačic, fotografií Richarda Cily z Jihlavy, dokumentů z fondů
dačického muzea. Je doplněna bohatým
trojrozměrným materiálem: uniformami,

lampami, návěstími, výbavou kanceláře
výpravčího, funkčními kolejišti a modely
různých typů lokomotiv či vagonů, aj. ze
soukromých sbírek i ze sbírky Národního
technického muzea v Praze či ze sbírky
Společnosti telčské místní dráhy. Součástí výstavy je také bohatá ukázka barevných litografií akad. malíře a grafika Jiřího
Boudy z Prahy s tématikou světa železnice (ex libris, PF). Pro děti bude připraven
po celou dobu výstavy koutek na hraní.
Výstava je otevřena po celé léto do
9. září 2012 denně kromě pondělí od 9 do
12 a od 13 do 17 hodin.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

označující vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou
Parkovací průkaz se vydává držitelům průkazu ZTP a ZTP/P (s výjimkou
osob se sluchovým postižením).

Ve správním obvodu obce s rozšířenou
působností Dačice jej vydává Městský
úřad Dačice, odbor sociálních věcí.
Průkaz Vám vystavíme pokud s sebou
přinesete fotografii o rozměru 35 x 45
mm (běžná průkazová fotografie) odpovídající současné podobě, platný průkaz
mimořádných výhod ZTP nebo ZTP/P
a občanský průkaz k úřednímu ověření.
Pokud bylo k průkazu mimořádných
výhod vydáno zvláštní označení vozidla
pro parkování O1 AA šestimístné číslo,
je nutné tento průkaz u MěÚ Dačice vyměnit nejpozději do 31. 12. 2012. S sebou
přineste výše uvedené doklady + původní parkovací průkaz. Parkovací průkaz
podepisuje držitel/ka průkazu, proto je
vhodná jeho/její osobní účast.
Hana Čurdová, DiS.,
odbor sociálních věcí
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Čištění a údržba nádrží
na ČOV Dačice
Pracovníci provozovatele vodovodních a kanalizačních sítí, společnosti ČEVAK a. s., vyčistili a zkontrolovali druhou uskladňovací nádrž na
čistírně odpadních vod v Dačicích.
První nádrž prošla stejným procesem už v dubnu.
„Čištění je poměrně složité. Obě nádrže jsme museli vypustit, kal z nich byl
vylisován a usazeniny ze dna vyčerpány a zlikvidovány“, popsal postup prací
vedoucí provozního střediska Dačicko
Richard Kuba. Připomněl, že celkový objem každé nádrže je 1 170 metrů krychlových.
Nečistoty, které musely být při čištění převezeny, naplnily dvacet fekálních
vozů. Provoz čistírny odpadních vod,
která slouží osmi tisícům obyvatelům
Dačic, omezen nebyl.
Bc. Lenka Zimmelová, referentka útvaru
marketingu a komunikace ČEVAK a. s.

Cestou po Skandinávii
Obyvatelé DPS Dačice se rozhodli
cestovat, a proto jsme se dne 7. června ve spolupráci s Městskou knihovnou Dačice a paní Evou Krobůčkovou
podívali po krásách Skandinávských
zemí.

Paní Krobůčková si připravila poutavé
video ze své cesty po zemích Skandinávie
a přinesla uživatelům i ukázku flóry ze
Švédska a Norska. Připravené vyprávění
všechny zaujalo. Uživatelům při pohledu na video byla chvilkami zima, přesto
se zaujetím poslouchali. Všem se takovéto cestování moc líbilo. Doufáme, že ve
spolupráci s knihovnou opět nahlédneme do tajů dalších zemí. Všem zúčastněným děkujeme.
Za kolektiv pracovníků PS Ledax o.p.s.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
a Bc. Hana Veselá, sociální pracovnice
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Přehled dovolených lékařů v areálu
Nemocnice Dačice, a.s.
Lékař a oddělení

Telefon

Červenec

Srpen

MUDr. Fabešová Ladislava
praktický lékař - dospělí

384 358 296

30. - 31. 7.

1. 8. - 10. 8.

MUDr. Kellner Miloš
praktický lékař - dospělí

384 358 295

2. 7. - 13. 7.
MUDr. Fabešová

13. 8. - 17. 8.
MUDr. Fabešová

MUDr. Syrůček Pavel
praktický lékař - dospělí

384 358 298
721 616 614

2. 7. - 13. 7.
MUDr. Fabešová

20. 8. - 31. 8.
MUDr. Fabešová

MUDr. Parmová Jiřina
praktický lékař - děti

384 358 273

-

-

MUDr. Hejlová Tamara
praktický lékař - děti

384 358 275
721 147 888

16. 7. - 20. 7.
MUDr. Parmová

13. 8. - 24. 8.
MUDr. Parmová

MUDr. Lacinová Dagmar
zubní lékař

384 358 294

-

-

MUDr. Matoušková Marie
zubní lékař

384 358 291

2. 7. - 6. 7.

16. 8. - 31. 8.

MUDr. Wlodková Helena
zubní lékař

384 358 297

2. 7. - 6. 7.
19. 7. - 20. 7.

15. 8. - 21. 8.

MUDr. Loulová Magdaléna
MUDr. Štochlová Alžběta
oční ambulance

384 358 202

29. 6. - 6. 7.

1. 8. - 23. 8.
11. 9.

MUDr. Gabrielová Helena
ORL - ušní, nosní, krční

384 358 292

-

-

MUDr. Kuba, MUDr. Hejlová
384 358 201
alergologie - na objednání

-

13. 8. - 24. 8.

MUDr. Morávková Markéta
gynekologická ordinace

384 358 251

2. 7. - 13. 7.

-

MUDr. Štumar Josef
interní ambulance

384 358 240

16. 7. - 27. 7.

-

MUDr. Žahourková Zdeňka
interní ambulance

384 358 207

-

3. 8. - 17. 8.

MUDr. Žahourková Zdeňka
384 358 207
gastroenterologická ambulance

-

3. 8. - 17. 8.

MUDr. Kotyza,
MUDr. Železová
plicní oddělení

384 358 222

3. 7. - 13. 7.
24. 7.

3. 8., 10. 8.
28. 8.

MUDr. Poukarová Kateřina
kožní ambulance

384 358 227
724 555 250

30. 7. - 31. 7.

1. 8. - 10. 8.
6. 9. - 11. 9.

-

omezení provozu
ke konci srpna

MUDr. Albrecht, MUDr. Wolf 384 358 264
chirurgická ambulance
384 392 482
MUDr. Strnad
urologická ambulance

384 358 222

1. 7. - 31. 7.

1. 8. - 5. 8.

MUDr. Hřeben, MUDr. Čech
neurologická ambulance

384 358 204
384 358 290

2. 7. - 6. 7.
30. 7. - 31. 7.

7. 8. - 11. 8.
1. 8. - 5. 8.

MUDr. Vojtová, MUDr. Habrová
384 384 262
psychiatrická ambulance

18. 7.
23. 7. - 27. 7.

29. 8.

MUDr. Trkan
rehabilitační ambulance

384 358 229

18. 6. - 9. 7.

-

Rehabilitace
vodoléčba
elektroléčba
ergoterapie

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

2. 7. - 6. 7.
16. 7. - 27. 7.
2. 7. - 6. 7.
23. 7. - 31. 7.

20. 8. - 24. 8.
1. 8. - 3. 8.

www.dacice.cz
Lékař a oddělení

Telefon

Červenec

Srpen

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

384 358 221
pondělí
čtvrtek
úterý

-

zatím z JH
nenahlášeno

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

384 358 254
723 184 376
776 325 571

2. 7. - 6. 7.
9. 7. - 22. 7.

zatím
nenahlášeno

Lékaři s ambulancí v Dačicích
Lékař a oddělení

Telefon

Červenec

Srpen

MUDr. Tomandl
praktický lékař

384 422 109

2. 7. - 6. 7.
23. 7. - 31. 7.

1. 8. - 10. 8.
MUDr. Kellner

MUDr. Skokan
praktický lékař

384 456 325

9. 7. - 13. 7.
MUDr. Štroblová

6. 8. - 10. 8.
MUDr. Štroblová

MUDr. Štroblová
praktický lékař

384 406 309

2. 7. - 6. 7.
MUDr. Skokan

-

MUDr. Leitgebová
dětský praktický lékař
Dačice, Studená

384 423 053

25. 6. - 4. 7.
23. 7. - 31. 7.

1. 8. - 3. 8.

MUDr. Lovětínský
zubní lékař

384 423 107

23. 7. - 29. 7.

13. 8. - 24. 8.

MUDr. Skokanová
zubní lékařka

384 456 215

9. - 13. 7.
16. 7.

6. 8. - 10. 8.

MUDr. Musilová
zubní lékařka

384 420 638

-

20. 8. - 24. 8.

MUDr. Novák
oční lékař

384 420 729

11. 7. - 13. 7.

9. 8. - 27. 8.

MUDr. Weidenthaler
gynekologická ambulance

384 420 036

1. 7. - 14. 7.
MUDr. Blaha

27. 8. - 1. 9.
MUDr. Blaha

MUDr. Blaha
gynekologická ambulance

384 423 454

-

2. 8. - 14. 8.
MUDr. Weidenthaler

Dětský den v Borku
V sobotu 2. června 2012 se v Borku konal Dětský den, kde si děti vyzkoušely jízdu zručnosti na kolech
a odrážedlech a plnily další úkoly, za
které si odnesly sladké odměny.
Akce byla doplněna skákacím hradem
a slavnostně zde bylo otevřeno a pokřtěno nové hřiště. Počasí nám přálo a nejen
dětem se akce líbila, takže ji příští rok
určitě budeme opakovat.
Děkuji za finanční a hmotné dary sponzorům: Město Dačice, Homolka Rostislav pekařství, PKD s. r. o., Jednota spotřební
družstvo, SOU zemědělské a služeb Dačice, PAS-D, s. r. o., MUDr. Hejlová Tamara,
Kloiber Petr - truhlářská výroba a další.
Dále děkuji všem, kteří se podíleli na zajištění a organizaci celé akce.
Za OS Borek, předseda Ing. R. Míchalová

Senioři komunikují
Kurz senioři komunikují, který
proběhl díky podpoře Nadace Livie
a Václava Klausových, Nadace České
spořitelny a společnosti Ledax o.p.s.
ve Studené, byl dne 8. 6. 2012 úspěšně zakončen.

Všichni zúčastnění senioři dostali kromě nových znalostí v oblasti PC techniky také osvědčení o absolvování kurzu.
Senioři byli z kurzu nadšení a jsou rádi
za všechny informace, kterých se jim dostalo. Velmi děkujeme všem zúčastněným, lektorovi a obci Studená za umožnění konání kurzu. Za PS Ledax o. p. s.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
a Bc. Hana Veselá, sociální pracovnice

MUDr. Jiřina Parmová
převezme ordinaci po MUDr.
Ireně Vašíčkové od 1. 7. 2012

Plánovaná ORDINAČNÍ DOBA v areálu
nemocnice v Dačicích, Antonínská 85/II,
telefon 384 358 273.
Pondělí
11:00 - 14:00 h
Středa
11:00 - 14:00 h
Čtvrtek
10:00 - 13:00 h
14:00 - 17:00 h
Pátek
11:00 - 14:00 h
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Dačickému cukrování konečně přálo počasí
Letošní pátý ročník Dačického cukrování, který se uskutečnil v sobotu 23. června, proběhl ve znamení příjemného
počasí. Vedle sluníčka mu přála i pěkná divácká návštěvnost. Na akci se od 14 hodin do půlnoci vystřídaly stovky diváků,
kteří si vybírali z žánrově různorodé nabídky hudebního, ale i doprovodného programu.
Z místních hudebních formací se představil Taneční orchestr ZUŠ Dačice Junior,
Hudba z Marsu Revajvl a country kapela
Dobrá pára. Z Vysočiny do Dačic pak přijel zahrát dixielandový Tataband, rockový
Kalybr a pohodový bubeník Lukáš Vídenský. Zpestřením večerní taneční zábavy
bylo bezpochyby vystoupení skupiny
Magnis z Třebíče, která předvedla ohňovou show a vysloužila si za ní od diváků
bouřlivé ovace a mohutný potlesk.
Akci pořádalo město Dačice prostřednictvím odboru kultury a cestovního
ruchu. Ráda bych poděkovala všem
složkám, které se na přípravě a průběhu
Cukrování podílely. Díky patří technickým službám, městskému kulturnímu
středisku, městské policii, učitelskému
sboru Základní školy v ulici Komenského,

Poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením
Od ledna 2012 jsou dle zákona č. 329/2011 Sb. osobám se zdravotním postižením poskytovány dvě dávky: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní
pomůcku.

1. Příspěvek na mobilitu
yy Příspěvek na mobilitu nahrazuje dříve
poskytovaný příspěvek na provoz motorového vozidla.
yy Jedná se o opakující se nárokovou
dávku, která je poskytována osobám
starším 1 roku, které nejsou schopny
zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace a opakovaně se v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány.
yy Osoba, která má přiznán průkaz ZTP
nebo ZTP/P, při splnění dalších zákonných podmínek, má také nárok na
příspěvek na mobilitu. Výše příspěvku
činí 400 Kč měsíčně.
yy O dávce rozhoduje místně příslušný
úřad práce.

2. Příspěvek na zvláštní pomůcku
yy Jedná se o jednorázovou nárokovou
dávku. Nárok na příspěvek má osoba,
která má těžkou vadu nosného nebo
pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení, těžké zrakové postižení či hlubokou mentální retardaci.
yy Zvláštní pomůcka má umožnit osobě
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sebeobsluhu nebo pomoci k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě
na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo styku s okolím.
Součet vyplacených příspěvků na
zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích
přesáhnout částku 800 000 Kč.
Výše příspěvku na zvláštní pomůcku
poskytovaného na pořízení motorového vozidla se stanoví s přihlédnutím k četnosti a důvodu dopravy, k příjmu osoby a příjmu osob
s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu
a k celkovým sociálním a majetkovým
poměrům. Maximální výše příspěvku
činí 200 000 Kč. Opětovně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených výše uvedeným osobám, na jejichž pořízení se poskytuje
příspěvek, stanoví prováděcí právní
předpis č. 388/2011 Sb.
O dávce rozhoduje místně příslušný
úřad práce.

Hana Čurdová, DiS., odbor sociálních věcí

členům Jezdeckého klubu Malý Pěčín,
mažoretkám z Domu dětí a mládeže, sestřičkám z místní organizace Českého červeného kříže, městskému muzeu a galerii
a všem prodejcům, kteří do Dačic přijeli
a nabídli své služby a zboží. Zvláštní poděkování pak náleží dačickým dobrovolným
hasičům, kteří byli nápomocni s přípravou
a organizací akce už od pátečního odpoledne a po celou sobotu se starali o občerstvení jak účinkujících, tak návštěvníků.
Pokud patří Dačické cukrování mezi
Vaše oblíbené akce, tak si již nyní můžete do kalendáře poznamenat datum
22. června 2013, kdy se uskuteční šestý
ročník, na který už nyní chystáme některé
další programové novinky.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

Osvětlovací balon SDH
5. června proběhlo na Požární stanici
v Dačicích předání osvětlovacího balonu,
který pořídilo město Dačice pro zásahovou jednotku SDH v Dačicích. Balon předal starosta města Ing. Vlastimil Štěpán
veliteli zásahové jednotky p. Vlastislavu
Švecovi. Balon bude využíván k osvětlení
prostoru při zásazích prováděných v nočních hodinách.
Ing. Bohumil Kmínek,
odbor vnitřních věcí

www.dacice.cz

Úspěchy v judu

Železnici oživí projekt DY-THA rail

Čas neúprosně letí, květnové oslavy máme za sebou, na středních
školách probíhají maturitní zkoušky
a do hlavních prázdnin je coby kamenem dohodil.

V druhé polovině roku 2011 byl partnery projektu, městy Telč, Dačice, Slavonice, Třešť a rakouským spolkem Zukunftsraum Thayaland, odevzdán
a následně bez výhrady schválen přeshraniční projekt s názvem DY-THA rail
spolufinancovaný z prostředků Evropské unie z programu Evropská územní
spolupráce ČR - Rakousko.

Vzhledem k delší absenci zpráv o naší
sportovní činnosti Vás chceme alespoň
stručně informovat o dění v našem oddíle juda Sokol Dačice – Centropen.
Čokoládová cena pro mláďata a žactvo
v Kaplici proběhla sice již v únoru, ale děti
rády vzpomínají a tak jenom přehled závodníků, kteří stanuli na stupních vítězů.
Za mláďata to byli Marek Šimon, Bártů
Ondřej, za mladší žáky a žákyně Hrůza
Daniel, Lovětínská Martina, Bártů Jakub.
Abychom také poznali, co je nového
ve světovém judu, měli jsme možnost
navštívit a shlédnout světovou špičku
na Poháru v Praze 25. – 26. února. Stálo
to za to a vítězství Lukáše Krpálka zvedlo
celou halu ze sedadel.
Na krajském přeboru 17. března v Písku
si vybojovala prvenství Ivana Ferdanová za ženy a v juniorkách Kateřina Malá.
V juniorech skončil na 2. místě Josef Bártů. V kategorii mužů si ve váze do 66 kg
odnesl vítězství Jiří Mátl a v kategorii dorostu Víťa Malý.
V Českém poháru, Velké ceně Jablonce nad Nisou, obsadil pěkné II. místo Jakub Bártů. Dobře si vedl Dominik Štolba,
byť nedosáhl na bodované místo, a to
z celkového počtu 51 závodníků. Daniel
Hrůza se umístil po vyrovnaných zápasech na 5. – 7. místě z celkového počtu 28
závodníků. Lovětínská Martina skončila
čtvrtá a Anička Vacová obsadila rovněž
5. – 7. místo.
Těchto celkem 5 turnajů v kalendářním
roce určuje nakonec pořadí a možnost
startu závodníků na Přeboru ČR.
Týncup, rovněž již silně obsazovaný
turnaj pro mládež a žactvo, se konal 7.
dubna. V pořadí klubů jsme obsadili konečné 2. místo, a to z 23 klubů ČR
a Rakouska. V přehledu jednotlivých závodníků byl nejúspěšnější Jakub Bártů
ziskem zlaté medaile ve váze do 60 kg.
Ve váze do 46 kg byl na stříbrné příčce
Daniel Hrůza a bronzovou medaili ve
váze do 42 kg si vybojoval Lukáš Zelenka.
5. místo ve váze do 34 kg obsadil Dominik
Štolba a 7. bodované místo ve váze do 42
kg obsadil Dominik Eder. V kategorii ml.
žákyň stříbrnou medaili odvezla Martina Lovětínská a ve starších žákyních si
rovněž stříbro vybojovala Anna Vacová
ve váze do 44 kg.

Celkové způsobilé náklady projektu, jehož realizace začala 1. ledna 2012 a bude
ukončena 31. srpna 2014, činí téměř 950
tisíc €. Co přinese tento projekt našemu
regionu, jeho občanům i turistům Vám
odkryjí následující řádky.
Projekt DY-THA rail je jedním ze tří projektů, které pomohou k maximálnímu
využití turistického potenciálu v ekonomicky slabých regionech podél osy Waidhofen – Telč. Dalšími dvěma navazujícími
projekty jsou „Die Thayarunde“ – projekt
na vybudování cyklostezky Dobersberg –
Slavonice a již fungující projekt „Dosažitelnost spojuje“, v rámci kterého je od
prosince 2011 provozována autobusová
linka na úseku Raabs – Telč.
Hlavním posláním projektu DY-THA rail
je propojení a navázání úzké spolupráce
českých a rakouských regionů ve smyslu
využití jejich obrovského turistického potenciálu a rozvoj cestovního ruchu podél
železniční trati Kostelec - Slavonice. Realizací projektu dojde k vytvoření ucelené
turistické nabídky, která bude mít pozitivní vliv na množství turistů v regionu.
Od počátku realizace projektu byla zahájena potřebná výběrová řízení a další aktivity nutné ke zdárné realizaci projektu.
Zatím nejcennější kov, stříbrnou medaili z Mistrovství České republiky juniorek, vybojovala Kateřina Malá 31. 3. 2012
v Hranicích na Moravě.
Druhá bodovací soutěž, Mezinárodní
VC Chomutova, proběhla 14. – 15. dubna
a dačičtí se opět neztratili v silné konkurenci domácích i zahraničních závodníků. Jakub Bártů obsadil 3. místo, Daniel
Hrůza z 25 závodníků obsadil 3. místo,
Martina Lovětínská v ml. žákyních a Anna
Vacová ve starších shodně vybojovaly
stříbro a Václav Kolář ve st. žácích skončil
na 7. - 8. místě ve váze do 46 kg.
Oblíbený turnaj 21. 4. byl pro žactvo
uspořádán v Tvrdonicích. Zde jsme opět
bodovali a tak jenom přehled nejúspěšnějších: Dominik Eder a Lukáš Zelenka ve váze
do 42 kg. Zdeněk Škoda a Daniel Hrůza

Probíhají pravidelné schůzky partnerů
a vše směřuje k úspěšnému naplňování
výstupů projektu, kterými budou např.
četné jízdy historickým vlakem vč. bohatého kulturního programu. Budou zpracovány propagační materiály a vyroben
dokumentární film o regionech na DVD.
Nedílnou součástí aktivit projektu bude
příprava studie udržitelnosti a dalšího
rozvoje využití trati pro cestovní ruch.
V Telči se návštěvníkům otevře nová expozice týkající se historie a současnosti
železniční dopravy na obou stranách hranice a dále bude vybudováno zázemí pro
umístění kolejových vozidel. V Dačicích
a Slavonicích vyrostou dřevěné přístřešky
s mobiliářem pro cestující a turisty, Třešť
obohatí expozice modelů dopravních
prostředků.
První velkou kulturní akcí pro širokou
veřejnost je historická jízda parní lokomotivou, která se uskuteční v sobotu
11. srpna po trati Telč – Dačice – Slavonice –
Telč – Kostelec – Třešť – Telč. O této jízdě
přineseme bližší informace v příštím čísle,
případně můžete navštívit webové stránky projektu www.pokoleji.cz, kde naleznete veškeré aktuální informace.
Bc. Martin Šťastný, projektový manažer

LETECKÉ MUZEUM

Viléma Götha
v Dačicích

Otevírací doba červenec a srpen:
úterý až neděle 9 - 12 h, 13 - 17 h
Mládežnická 505/V, Dačice.
Telefon: 775 227 023
E-mail: vlastimilkolomaznik@seznam.cz
ve váze do 46 kg a Dominik Štolba ve váze
do 34 kg. Jakub Bártů ve váze do 60 kg.
Přeji našim mladým nadějím úspěšné
zakončení sportovního školního roku
a pak s jistě dobrým vysvědčením hurá
na letní prázdniny.
Milan Kubeš,
starosta TJ Sokol Dačice, Centropen
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Mažoretky z Dačic jedou na Evropu
Skupina kadetek Mini Berušek a juniorek Berušek jela reprezentovat Dačice na finále Mistrovství ČR v mažoretkovém
sportu, které se konalo v Přešticích 15. – 16. června. Děvčata se do tohoto finále probojovala přes základní kolo, které
proběhlo v Kladně, a semifinálové kolo, které se uskutečnilo v Jaroměři. Postup obou skupin do finále byl velikým úspěchem, obzvláště pro mladší skupinu Mini Berušek, která se ho účastnila vůbec poprvé.

Průběh soutěže byl velmi náročný,
poněvadž soutěžní den byl velmi horký
a slunečný. Pro děvčata to bylo určitě velmi těžké předvést kvalitní výkon. Úspěch
se však dostavil. Po první soutěžní disciplíně, kterou je pochod na 100 m tzv. defilé, skončila skupina kadetek na 13. místě, starší Berušky se vyšvihly na vynikající
druhou příčku. Děvčata měla obrovskou
radost, soutěž však byla pouze ve své
první polovině a rozhodující část přišla
až v odpolední části. Zde obě skupiny
dačických mažoretek předvedly své pódiové choreografie. Mini Berušky se v konečném hodnocení umístily na 12. místě
v celkové konkurenci 18 skupin.

Skupina OBOROH
v Kostelním Vydří
V neděli 15. července od 19:00 h
vystoupí v areálu kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří křesťanská folkrocková skupina OBOROH.
Skupina s více jak dvacetiletou tradicí
pochází z východních Čech a jejím vedoucím je Slávek Klecandr. Skupina je
známá hudebním zpracováním starozákonních žalmů, ale v repertoáru má také
písničky různých autorů s texty, které vedou k zamyšlení. Vstupenky jsou v předprodeji v Karmelitánském knihkupectví
v Kostelním Vydří a v prodejně Titanik
v Bezručově ulici v Dačicích.
Ing. Jan Jelínek
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Skupina juniorek předvedla pódiovku
také velmi pěkně a po ukončení kategorie byla děvčata ve velkém očekávání,
jak dopadne celkové hodnocení. Vše dopadlo úžasně, dačické juniorky se umístily na krásném 2. místě v celkovém hodnocení. Staly se tak I. Vicemistryněmi
ČR. Hodnocení za pódiovou skladbu bylo
dokonce nejvyšší ze všech zúčastněných
souborů v juniorské kategorii.
Děvčatům a jejich trenérkám patří velké poděkování za velmi úspěšnou reprezentaci města a hlavně souboru. V jeho
téměř třináctileté historii je takto vysoké umístění prvním. Svou pozici mohou
děvčata ještě upevnit na evropském finá-

le mažoretkové soutěže, na které jsou juniorky díky svému medailovému umístění nominovány a které proběhne koncem
srpna v Polsku ve městě Opole.
Díky úspěchu nebudou nadcházející prázdniny pro dačické juniorky až tak
odpočinkové, ale doufejme, že se jim jejich úsilí na prázdninových trénincích při
účasti na evropském finále vyplatí.
Děvčatům i trenérkám obou souborů
děkujeme za celoroční práci a skvělou
reprezentaci. Městu Dačice děkujeme za
finanční podporu, díky které se mohou
děvčata soutěží účastnit.
Martina Doležalová, předsedkyně
O.S. DM studio – mažoretky Dačice

5. ročník

		 PROGRAM
12:30 h - začátek slavností
13:00 h - harmonikářka PiňaKoláda
15:00 h - dětské vystoupení
17:00 h - vystoupení skupiny TroškaDance
17:15 h - hudební skupina Jersická hvězda
19:00 h - „pánské“ vystoupení
20:45 h - taneční zábava s rockovou kapelou 		
		
Rockle + Storm
Akce se koná za každého počasí (bude postaven velkokapacitní stan).
Na čepu bude cca 9 druhů piva + nealkoholické pivo + limonáda, občerstvení
(grilované steaky, klobása, párek v rohlíku, flambované palačinky…). Pro děti bude
zajištěna trampolína a projížďka koňským spřežením. Vstupné 65 Kč.

www.dacice.cz

AKTUÁLNĚ ZE ZŠ NEULINGEROVA
Poděkování studentům Gymnázia v Dačicích
Studenti prvního ročníku a kvinty Gymnázia v Dačicích pod vedením pana
učitele Mgr. Milana Točíka přišli s nápadem, že by chtěli splnit sen našim žákům
se zdravotním znevýhodněním. Vysnili si pro ně zařízení místnosti SNOEZELEN.
Jedná se o speciální psychorelaxační
multismyslovou místnost, která bude sloužit žákům s různými stupni postižení. Bude
co možná nejvíce rozvíjet jejich smysly, poznávací schopnosti a přinese jim možnost
nových prožitků. U dětí s autismem a hyperaktivitou bude pomáhat snižovat jejich
napětí, případně i agresivitu a bude u nich
navozovat pocit bezpečí a uvolnění.
Po zpracování a přihlášení do projektu
České spořitelny přišlo na řadu hlasování,
které probíhalo ve třech kolech. Boj byl

velmi vyrovnaný, ale nakonec „náš projekt“ za přispění přátel, rodičů, Dreamteamu i široké veřejnosti mezi 13 dalšími projekty zvítězil. Všichni jsme měli
ohromnou radost. Studentům se podařilo získat na zařízení speciální místnosti
více než 169 000 Kč.
Chtěli bychom studentům Gymnázia
v Dačicích i panu učiteli Mgr. Milanu Točíkovi mnohokrát poděkovat za jejich pomoc při vytváření lepších podmínek pro
práci s našimi žáky. DĚKUJEME.

Dětský den na ZŠ Neulingerova v Dačicích
Na pátek 9. 6. jsme si naplánovali realizaci dětského dne, který byl poslední
podmínkou projektu Dreamcatcher České spořitelny. Studenti kvinty a prvního ročníku Gymnázia v Dačicích si s velkou chutí a zápalem připravili jednotlivá stanoviště.

Nejen, že si připravili úkoly, ale také
se převlékli do nápaditých kostýmů.
A tak se děti na cestě za vysněnou odměnou ocitly mezi piráty, fotbalisty, indiány, zajíčky, také si zazávodily na koních,
vyzkoušely svoji zručnost i sportovního
ducha. Studenti se svým mladším kamarádům věnovali celé dopoledne a den si
společně opravdu užili. Za splněné úkoly

si každý odnesl sladkou odměnu a spoustu zážitků.
Děkujeme panu učiteli Mgr. Milanu Točíkovi i studentům za realizaci dětského
dne a na závěr jsme se při společném focení dohodli, že spolupráce našich škol
bude pokračovat i v dalších letech.

Prodám dveře vchodové plastové
bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře
do stávající zárubně a kompletní
oplocení - bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné stavby.
Dopravu zajistím. Tel. 777 106 709.

ZŠ Komenského Dačice a Integrovaný
záchranný systém Jč. kraje oznamují,
že projekt BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ,
který se pro nepřízeň počasí
9. 6. nekonal, se uskuteční
v sobotu 22. září 2012.

Mgr. Jana Vrbová

Procházka pohádkou
podeváté
Pokud se podívám z okna, napadají mě slova klasika: „Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným...“. V sobotu 2. června nám ale
naštěstí všechno klaplo - krásné
počasí, kvetoucí park, nadšené děti,
spokojené rodiny.

Letošní devátý ročník byl opět rekordní, do parku jsme přilákali 1342 návštěvníků, z toho 451 aktivně soutěžících dětí.
I letos jsme přichystali novinky - Makovou panenku a motýla Emanuela, Kuchtíky, nasadili jsme také osvědčenou klasiku
tj. Lovce mamutů, Čertice, Vodníky, Loupežníky, Budulínka, Mrazíka, Červenou
Karkulku, Křemílka a Vochomůrku, Čarodějnice. Tradičně s námi spolupracovali
naše rodiny, naši přátelé, paní učitelky
z MŠ, členky Tyláčku, správa Státního
zámku Dačice - děkujeme za pomoc.
I letos přijela Ing. Zdeňka Koutná se svými koníky - děkujeme. Příjemnou novinkou byl skákací hrad ČSOB. Děkujeme
všem našim přátelům a sponzorům, kteří
tuto akci podpořili: SR při ZŠ Komenského, Město Dačice, Titanik Dačice, Elektro
Bubeník, PAS – D s.r.o, Chasákovi Dačice,
Masna p. Folk, Obuv u Havlíků, Potraviny
Štěpán a syn, Lékárna na náměstí – Mgr.
Neužilová, TEXI - Ing. Pecha, p. Galíková,
Klenoty - pí Bartolčicová, WALDVIERTLER
SPARKASSE von 1842, Centropen a. s.,
CYKLO – SPORT p. Kunkal, MBIT s. r. o.,
Pekárna Dačice, GE Money Bank, Česká
pojišťovna, Sazka, PAMMO.cz s. r. o, Textil
pí Vrbová, Zahradnictví v Kaštanech, CNC
Kovo s. r. o., D1net s. r. o , Hron, s. r. o, Jiří
Albrecht, pí Macálková, p. Pokorný Dačice, Okna – dveře Firma Bastl, p. Bouda Dačice, Řeznictví Brtník, Jednota J. Hradec,
SVAT p. Šabatka, Korado Bus s. r. o., Ella
Dačice, Zdravý spánek - J. Doležalová,
Pohřební služba - A. Procházka, Drogerie
u Lorety, p. B. Pavlů, Kazava Bílkov. Doufám, že jsem na někoho nezapomněla
a předem se omlouvám za nepřesné názvy firem – je Vás opravdu hodně – díky.
Ing. Eva Macků, ZŠ Komenského
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Podrobnější informace o všech akcích najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.

Maturity 2012 na 100 %
V letošním školním roce zvládli státní maturitní zkoušku všichni maturanti
z našeho gymnázia. Z výsledků maturitních zkoušek vyplývá, že z 31 žáků oktávy
složilo maturitní zkoušku 12 s vyznamenáním, ostatní prospěli. Obdobně úspěšní byli i žáci 4. ročníku, kde z celkového
počtu 25 s vyznamenáním prospělo 6.
V obou třídách bylo po dalších šesti maturantech, jimž celkové hodnocení „s vyznamenáním“ uniklo jen o pověstný vlásek, což v tomto případě znamená, že jim
jedna dvojka „přebývala“.
Slavnostní předání maturitních vysvědčení proběhlo v pátek 1. června
v koncertním sále ZUŠ za účasti místostarosty města Ing. Jana Bartoška, který ve
svém projevu zdůraznil význam vzdělání
a rodiny pro každého z nás. Ve své závěrečné řeči studenti vyzvedli perfektní
práci všech učitelů, kteří je na maturitní
zkoušky připravovali, a nezapomněli za
podporu poděkovat i rodičům a dalším
rodinným příslušníkům.

G-ONE.tv slaví stovku
Po nesmělých začátcích na konci minu-
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lého školního roku, kdy bylo natočeno
5 videí, se G-ONE.tv rozjela v letošním
školním roce naplno. V průběhu školního roku bylo natočeno opravdu hodně
materiálu a zpracováno již přes sto videoreportáží. Sté letošní video bylo nahráno
na webové rozhraní internetové televize
v pondělí 25. 6. 2012.

Úspěchy v celostátních kolech
předmětových soutěží
Anna Steinhauserová z 2. ročníku získala v mezinárodní soutěži
Matematický klokan plný počet
120 bodů a v celostátním měřítku
se umístila na vynikajícím prvním
místě v kategorii
Junior.
Štěpán Burda ze sekundy se po vítězstvích v okresním a krajském kole probojoval do celostátního kola zeměpisné
olympiády, ve kterém obsadil pěkné desáté místo.

Z akcí gymnázia
yy 11. května autorské čtení Ireny Douskové pro studenty septimy a třetího
ročníku
yy 14. května setkání studentů se studenty z Norska, kteří přijeli na návštěvu
na naši školu
yy 16. května se sekunda vydala na kolech na exkurzi do meteorologické stanice v Kostelní Myslové
yy 17. května se zájemci z několika tříd zúčastnili výstavy Svět knihy Praha 2012
yy 24. května 2012 exkurze tercie do ordinace lékařky MUDr. Z. Žahourkové
na téma ultrazvuk a jeho využití
yy 28. května - 1. června sportovní kurz
3. ročníku v Broumovském výběžku
yy 7. června exkurze žáků kvarty a kvinty,
jejímž cílem se stalo půvabné město
Litomyšl
yy 18. června - 22. června sportovní kurz
septimy v Broumovském výběžku
Gymnázium Dačice přeje všem studentům krásné prázdniny a děkuje všem příznivcům a sponzorům za podporu.
Mgr. Milan Točík
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové

Setkání dětských pěveckých
sborů v Jindřichově Hradci
Vážení a milí přátelé sborového
zpěvu, vraťme se v myšlenkách k jednomu velmi příjemnému odpoledni, které jsme mohli strávit v neděli
20. května 2012 v Jindřichově Hradci.
Sešlo se zde přes sto dětských zpěváků, kteří zazpívali posluchačům
a též sobě navzájem pro radost.

Automobilová svatba aneb exkurze osmáků do Škody Auto a. s.
Ve středu 23. 5. dostali naši osmáci jedinečnou příležitost podívat se do jednoho
z nejdůležitějších průmyslových podniků
u nás - do závodu firmy Škoda v Mladé Boleslavi. Prvním bodem exkurze byla návštěva
Muzea Škody Auto a po krátké přestávce
jsme navštívili dva výrobní provozy - halu,
kde se vyrábí motory a převodovky, a karosárnu. Výrobní linky byly v plném provozu.
Dozvěděli jsme se mimo jiné, že firma Škoda Auto a. s. zaměstnává v ČR něco kolem
26 000 lidí (4. největší zaměstnavatel v ČR)
a denní produkce automobilů se pohybuje
kolem čísla 2600! Kromě toho byli žáci také
informování o možnosti studia na Středním
odborném učilišti Škoda Auto v M. Boleslavi
a o navazujícím studiu na místní vysoké škole. A na závěr vysvětlení pojmu „automobilová svatba“ z nadpisu článku. „Svatbou“ se v hantýrce „škodováků“ označuje
proces spojení podvozku s karoserií.
Mgr. Bohumil Šuhaj

První celoplošná generální zkouška testování žáků 5. a 9. ročníku
Žáci i školy měli letos jedinečnou příležitost porovnat výsledky svého snažení
se všemi ostatními školami v ČR. Tři týdny
totiž probíhala první celoplošná generální
zkouška testování žáků 5. a 9. ročníku. Byly
do ní zapojeny všechny ZŠ a víceletá gymnázia v republice. Ověřovaly se dovednosti v matematice, českém jazyce a angličtině (či jiném cizím jazyce). Testování bylo
zaštítěno přímo Českou školní inspekcí
a celkem se ho zúčastnilo 161 000 žáků
z 3 658 škol. Jak ČŠI upozorňovala, nemá
toto testování posloužit jako pomůcka
pro sestavování žebříčku úspěšnosti škol,
přesto nás velmi potěšilo, že se většině
žáků podařilo postoupit do obtížnější
úrovně testů a průměrné výsledky tříd
(v základní i obtížnější části) byly téměř
vždy lepší než průměr republiky.

Tonda Obal na cestách
7. 6. se žáci 1. stupně dozvěděli na
Duhovém hřišti formou výkladu a her
spoustu užitečných informací o třídění
a recyklaci odpadů. Vše měli na svědomí
pracovníci společnosti EKO-KOM, kteří již
několik let objíždí školy se svým programem „Tonda Obal na cestách“.
Mgr. Bohumil Havlík

Poděkování za podporu Dne dětí
V pátek 1. června uspořádala naše škola u příležitosti Dne dětí pohádkové divadelní představení a ve školní zahradě
řadu her a soutěží pro žáky z 1. stupně
a 4. června také pro děti z mateřské školy.
Výsledky soutěžících jsme mohli odměnit různými cenami, jež dětem věnovaly:
.A.S.A. Dačice, Cukrárna paní Marie Tiché, Lékárna paní Neužilové, GE Money
Bank – pobočka Dačice, PAS-D Dačice,
firma Hron Dačice, Centropen Dačice,
Obkladačství Josef Kříž, Elektro Bubeník,
Bouda s. r. o. Dačice, Sklenářství Roman
Valena a Zemos Dačice. Všem jmenovaným sponzorům, kteří příspěli ať již drobnými dárky, upomínkovými předměty či
finančně, chceme touto cestou vyjádřit
naše poděkování. Za Občanské sdružení
při ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Mgr. Alena Benešová

Projekt Učebna v přírodě
Základní škola Boženy Němcové podala 8. června 2012 žádost o poskytnutí
grantu z revolvingového fondu MŽP na
podporu udržitelného rozvoje s projektem Učebna v přírodě. Pokud bude projekt schválen, bude škole poskytnuta
částka 69 793 Kč na nákup stolů a laviček
pro žáky, učitelský stůl, venkovní tabuli,
okrasné dřeviny a keře a zahradnické náčiní na vytvoření učebny přímo na naší
školní zahradě.
Mgr. Stanislava Dvořáková

Hostitelem byl pěvecký sbor Rosa
aurea (Zlatá růže), který působí na ZUŠ
Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci,
a jeho sbormistryně Jitka Čudlá.
„Sbor pod mým vedením zpívá teprve
druhou sezónu. Během této krátké doby
jsme podnikli koncertní výjezdy za našimi sborovými kamarády do Českého
Krumlova a do Dačic. Setkali jsme se vždy
se srdečným přijetím, a proto jsme chtěli
našim přátelům nabídnout možnost zazpívat si zase u nás, v Hradci“, říká paní
sbormistryně.
Dějištěm sborového setkání se stalo
nádherné prostředí kaple Maří Magdaleny, které disponuje příjemnou akustikou.
Přijel mladší přípravný sbor Lentilky ze
ZUŠ Český Krumlov se sbormistrem Lukášem Holcem a přípravný sbor Červánek
ze ZUŠ Dačice se sbormistrem Vítězslavem Hergeselem. Zazpíval také přípravný
sbor Poupátka a sbor Rosa aurea ze ZUŠ
V. Nováka Jindřichův Hradec.
Na závěr provedly všechny zúčastněné
sbory skladbu „Barevný svět“ od Petra
Ebena, kterou řídili a svým zpěvem doprovodili všichni tři sbormistři!
Odpoledne mělo krásnou přátelskou
atmosféru, podpořenou sladkým občerstvením pro děti. Dík patří také všem
zpěvačkám domovského sboru a jejich
rodičům, kteří pomohli při organizaci
koncertu.
Fotografie z akce lze shlédnout na
www.zus-jhradec.cz - vlevo rozkliknout
fotogalerii, poslední položka jsou fotografie ze setkání sborů.
MgA. Jitka Čudlá
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První setkání sběratelů na dačickém zámku
V neděli 10. června se v prostorách Státního zámku v Dačicích konalo premiérové Setkání sběratelů. Tuto specializovanou, nicméně zajímavou akci připravili rukou společnou pánové Jan Mikeš, kastelán dačického zámku, a Tomáš
„Šmaty“ Marek, provozní hospody Pod Betonem a sám aktivní numismatik.
Třebaže se jednalo o první burzu tohoto typu v Dačicích, zúčastnilo se jí plných 16 sběratelů, kteří pro prezentaci
alespoň částí svých sbírek potřebovali
20 stolů. Sběratelé se do Dačic sjeli nejen
z blízkého okolí např. z Jemnice, Slavonic,
Telče, ale přijeli také numismatici, faleristé
a filatelisté z Jindřichova Hradce, Moravských Budějovic, Znojma či z Hradce Králové, nechyběli samozřejmě ani dačičtí.
Vystavovali, vyměňovali a prodávali poštovní známky, staré i novější pohlednice
a fotografie, mince a bankovky, pivní
tácky a etikety, odznaky, vyznamenání
a řády, součásti vojenské výzbroje a další sběratelský materiál – mimochodem
k vidění byl i Řád bílého lva, tedy státní
vyznamenání, které sběratel podle informací ČT nyní prodává prostřednictvím internetu. Nechyběla ani odborná sběratelská literatura. Burza se konala v nedělním
dopoledni, přesto si cestu do dačického
zámku na tuto akci našlo úctyhodných 80
návštěvníků. Pro ně a pro zúčastněné sbě-
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ratele bylo na místě samém připraveno
pohoštění ve formě kávy, čaje, točeného
piva, limonády a teplých klobás.
Podle slov jednoho z pořádajících, Tomáše Marka, bylo 1. Setkání sběratelů
v Dačicích úspěšné a splnilo to, co od
něj pořadatelé očekávali, tj. dát možnost
všem zájemcům z řad sběratelů vyměnit
si zkušenosti, koupit či vyměnit to, co chybí v jejich sbírkách, a veřejnosti ukázat, co
že to vlastně sběratelství je a co obnáší.
Příjemným překvapením pro oba strůjce
této akce byl nejen počet zúčastněných
sběratelů a různorodost jejich sbírek, ale
i vysoký počet návštěvníků burzy. Pořadatele to potěšilo zvláště z toho důvodu,
že se v Dačicích konala burza poprvé a už
v jejím průběhu se na možnost účastnit se
ptali další zájemci z řad sběratelů. Také se
musely narychlo shánět stoly pro ty, kteří
se nezaregistrovali a rozhodli se přijet takzvaně „na blint“. I proto se pánové Mikeš
a Marek podle vlastních slov rozhodli, že
na podzim letošního roku podobné se-

tkání sběratelů v Dačicích zopakují.
Pořadatelé 1. Setkání sběratelů v Dačicích děkují Národnímu památkovému
ústavu, správci dačického zámku, za umožnění konat burzu v jeho prostorách. Děkují také MěÚ Dačice, především Mgr.
Naděždě Mastné, za propagaci akce
v městském tisku, rozhlasu a na internetových stránkách města, Ozvěnám jihozápadní Moravy za zveřejnění pozvánky, ředitelce MMaG Mgr. Marii Kučerové
za laskavé zapůjčení stolů, Renatě Hejtmanové, pracovnici Státního zámku Dačice,
Lucii Žaloudkové a Michalu Sedlákovi,
personálu hospody Pod Betonem, za
pomoc při organizaci a dík patří v neposlední řadě i zúčastněným sběratelům
a také návštěvníkům tohoto sběratelského setkání.
Termín konání příští sběratelské burzy
v Dačicích bude včas oznámen ve výše
uvedených periodikách, na webu města
Dačice, zámku Dačice a na plakátech.
Rudolf Procházka
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Na dovolenou se zajímavou knížkou
Knihovnice městské knihovny přejí všem krásnou letní dobu a oznamují,
že knihovna bude i během letních měsíců otevřena beze změn, tzn.: pondělí,
středa, čtvrtek od 8:00 – 11:00 h a od 12:00 – 17:00 h, v pátek od 8:00 – 11:00 h
a od 12:00 – 16:00 h. Sobotní provoz bude zahájen v září.
Z novinek ve fondu knihovny nabízíme výběr zajímavých tipů, věříme, že si
každý vybere. Kompletní seznam nových
titulů včetně zvukových knih najdete na
www.mkdac.cz v katalogu.
Nejprve se ohlédneme za českými autory: Irena Obermannová je kromě řady
knížek také autorkou námětu televizního
seriálu Ulice a scénáře k Ordinaci v růžové zahradě. Její poslední knížkou jsou povídky s titulem Vznášedlo. Autorka o nich
říká: „Povídky jsou tak trochu artistický
výkon, krasojízda na bílém koni, pirueta.
Čím jsou kratší, tím je těžší je napsat. Vydat knížku povídek je pro autora vždycky výzva.“ Knihy Petra Šabacha se staly
náměty divácky úspěšných filmů Šakalí
léta, Pelíšky a Pupendo. Ve své poslední
novele Máslem dolů se autor tentokrát
zamýšlí nad otázkou, proč vás nějaké
vlezlé okolnosti stále nutí měnit plány
a odkládat odpočinek, který byste tolik
potřebovali, na dobu neurčitou. Jihočeský autor Jiří Hájíček pokračuje svým posledním románem Rybí krev ve své linii
venkovských próz (povídkový soubor
Dřevěný nůž, romány Zloději zelených
koní a Selský baroko) a zavádí nás tentokrát na jihočeský venkov přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého
století. Po patnácti letech strávených
v cizině se Hana v roce 2008 vrací do polozatopené vesničky na břehu Vltavy, kde
vyrůstala, chtěla se vdát a být učitelkou
ve zdejší jednotřídce. Ale všechno je jinak
- na vylidněné návsi stojí sama. Má však
odvahu podívat se zpátky, má odhodlání ptát se sebe samé i lidí, kteří pro ni
kdysi mnoho znamenali. Rybí krev je především příběhem rozpadu jedné rodiny
a vesnice za již zcela jiných společenských okolností, je to především poutavý
lidský příběh tří kamarádek z malé vesnice, které osud rozprášil do světa, příběh,
v němž se silně ozývá touha po rodinné
soudržnosti, a také příběh o síle lásky
a odpuštění. Z novinek ze světové prózy

uvedu jenom dvě a to novinku ZHUBNI
od mistra hororu, hrůzy a napětí Stephena Kinga a AMSTERODAM od kontroverzního autora Iana McEvana.
Kdo si chce letní mírné lenošení užít
s poučením, může si také vybrat z řady
novinek v Městské knihovně v Dačicích.
První je kontroverzní kniha vzpomínek
Liny Heydrichové – Můj život s Reinhardem, kde si připomíná nejdůležitější milníky svého života a zároveň odhaluje, jaké
to bylo být manželkou Reinharda Heydricha. Letos vyšel tento kontroverzní titul
v Německu podruhé a poprvé také česky. Druhou je kniha Pavla Kosatíka „Věra
Čáslavská - Život na Olympu“. Tento autorizovaný životopis zachycuje vůbec poprvé uceleně a plasticky celou dosavadní
životní dráhu jedné z nejvýznamnějších
českých žen nové doby. Věra Čáslavská je
nejúspěšnější česká sportovkyně všech
dob. Žena, která na olympijských hrách
v Tokiu a Mexiku získala jako sportovní
gymnastka celkem sedm zlatých medailí.
Protože odmítla odvolat svůj podpis pod
manifestem Dva tisíce slov, byla po roce
1969 vyloučena z veřejného života. Po listopadu 1989 byla poradkyní prezidenta
Václava Havla a v letech 1990 - 1996 předsedkyní Československého, resp. Českého
olympijského výboru. Po rodinné tragédii
v roce 1993 se na dlouhou dobu stáhla
do soukromí, na veřejnosti vystupuje až
v posledních třech letech. Tip na čtení
uzavřu druhým dílem knížky Jiřího Patočky a Anny Strunecké – Doba jedová. Kniha
nabízí poutavé čtení o škodlivých látkách
v potravinách, nápojích, kosmetice, lécích
a potravinových doplňcích a životním
prostředí vůbec, které jsou reklamou, sdělovacími prostředky a mnohdy i medicínou doporučovány jako zdraví prospěšné.
PS: Pro milovníky výdobytků počítačového světa se také něco najde. Třeba knížka
Lukáše Gregora – iPad nebo Marka L. Murphyho – Android 2. Hezké léto s knihou.
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MěKS Dačice
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KURZU TANCE
pro začátečníky
Tel.: 384 401 278
E-mail: meks@dacice.cz

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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