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RADA MĚSTA
na své 23. schůzi konané 27. 9. 2011 mimo jiné:
schválila uzavření smlouvy s COLAS CZ, a. s., Praha,
na vybudování ostrůvku a přechodu pro chodce na
konci Hradecké ulice za nabídkovou cenu ve výši
Kč 597.744,-- včetně rozpočtové rezervy a DPH
schválila zvýšení nájemného v bytových domech
v Dačicích tam, kde je vybíráno regulované nájemné,
a zvýšení nájemného v DPS
na své 24. schůzi konané 5. 10. 2011 mimo jiné:
schválila rozpočtové opatření č. 14/2011, které je vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 7.279,62
tis. Kč
projednala zprávy o činnosti obou základních škol,
mateřské školy a školní jídelny
schválila uzavření smlouvy s Technickými sluţbami
Dačice s. r. o. na rekonstrukci bytu č. 3 v bytovém
domě č. 88 v ul. U Nemocnice za celkovou cenu
Kč 328.395,-- včetně DPH
vzala na vědomí zápis z jednání sociální komise
a z jednání finančního výboru

Dobrovolní hasiči
„Bohu ku cti, bliţnímu ku pomoci,
vlasti ku prospěchu.“ Tímto prastarým
hasičským heslem se k Vám opět obracím v říjnovém čísle našeho měsíčníku.
V těchto jiţ podzimních dnech Vás
všechny pozdravuji a rád bych se
s Vámi podělil o jednu úspěšnou prezentaci našeho města, místní části obce
Dolní Němčice, tedy sborem dobrovolných hasičů.
Proč vlastně hasiči? Neštěstí nechodí po horách, ale
po lidech. Od nepaměti bylo třeba se navzájem podporovat a sdruţovat k záchraně zdraví, ţivota a majetku.
A právě základy hasičského sboru lze hledat jiţ ve starověkém Římě. Doba pokročila a dnes se kaţdý region pyšní profesionálními hasičskými sbory, které disponují potřebným zázemím - personálním, finančním i technickým.
V obcích ale mají důleţitou a nezastupitelnou úlohu
i dobrovolní hasiči. Jsou totiţ akceschopným sdruţením,
které dokáţe v mţiku zareagovat nejen při poţárech, ale
také v případě povodní, ţivelných pohrom, ekologických
havárií a jiných mimořádných událostech. Nemalou zásluhu mají také často na výchově dětí a na udrţování kulturního ţivota v obci. To vše mnohdy s nasazením vlastního ţivota, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Dobrovolní hasiči tak pracují v duchu jiţ zmiňovaného hesla „Bohu ku cti, bliţnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Zkrátka práci dobrovolného hasiče je třeba bezesporu povaţovat za bohulibou činnost, za kterou si tito

Zdarma do kaţdé rodiny
Říjen 2011
lidé zaslouţí velké uznání.
A právě takoví jsou nezastupitelní a činorodí hasiči
v obci Dolní Němčice, která je místní částí města Dačice.
Kromě výše zmíněného jsou navíc úspěšní i jinak. Letos
se opět zúčastnili soutěţe „Jihlavská Open liga“, ve které
v součtu bodů obsadili první místo. To se jim v historii
povedlo jiţ podruhé, a znovu tak skvěle reprezentovali
nejen svoji obec, ale také město Dačice.
Za tuto skvělou činnost a pěkný výsledek jsem jim
všem poděkoval na společném setkání v pondělí 3. října
na radnici v Dačicích. Členové týmu mi po předání drobného dárku představili nejen sami sebe, ale také strukturu
celé soutěţe, ostatní účastníky a místa, kde se jednotlivé
závody konaly. Hovořili jsme rovněţ o ţivotě v obci
a o nezastupitelnosti sboru dobrovolných hasičů jako
nositeli kultury ve vesnici. Také jsme se dotkli potřeb,
které by byly pro dobrovolné hasiče přínosné k jejich
závodní činnosti. V souladu se strategií podpory města
aktivních spolků jsem SDH Dolní Němčice přislíbil materiální pomoc na výbavu do soutěţí.
Z celého setkání jsem si odnesl velmi dobrý pocit.
A pevně věřím, ţe to byl dojem oboustranný. Znovu se
potvrdilo, ţe spolková činnost má na našich vesnicích
nezastupitelné místo. V tomto případě zmíněný fakt
umocňuje skutečnost, ţe jejími nositeli jsou mladí lidé,
kteří jsou zárukou budoucnosti.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

V kostce...
Váţení spoluobčané, podzim jiţ běţí v plné své síle a celá příroda se
připravuje k odpočinku. Přichází čas
k nabrání nových sil. Bezmála rok uběhl od posledních komunálních voleb.
Radnice má za sebou 12 měsíců práce
v novém obsazení. Sám za sebe mohu
konstatovat, ţe to byl rok velmi náročný. Pracovat pro město v sobě nese mnoho specifik a ta je
moţné poznat pouze za „pochodu“. Jisté je, ţe je to práce
zajímavá a pestrá, současně však časově velmi náročná.
Do komunálních voleb šly strany se svými volebními
programy. S představou, jak město Dačice rozvíjet a starat
se o něj. Pro koalici byly volební programy základním
východiskem pro plánování a realizaci společných cílů.
Kdyţ se podíváme zpět, lze konstatovat, ţe v naplňování
programů směle postupujeme.
Jako první uvedu řešení dopravní situace na Palackého náměstí. Bod dlouhodobě zmiňovaný a nahlíţený
z různých úhlů. Byla zpracována studie dopravního řešení
a vybrána nejvhodnější varianta. Radnice ve spolupráci
se Správou a údrţbou silnic podniká kroky k řešení Palackého náměstí jako celku - parkovací místa, odkanalizování a zlepšení odtoku dešťových vod, zlepšení dopravní
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situace v dolní části náměstí. Nyní postupujeme směrem
k projektové dokumentaci a následnému řešení.
V oblasti dopravy realizujeme ve spolupráci s Jihočeským krajem rekonstrukci Kapetovy a Strojírenské
ulice. Aktivně pracujeme také na řešení dalších míst
s nevyhovující dopravní situací, např. křiţovatka ulic
Jemnická a Berky z Dubé.
Významným krokem je aktualizace směrnice rady
města o zadávání veřejných zakázek. Externí audit konstatoval, ţe směrnice ve svém původním znění je srozumitelná a transparentní. Rada města i tak přistoupila k novelizaci a tuto směrnici obohatila a rozšířila. Jedním z nových
bodů je, ţe výběrových řízení se vţdy účastní člen kontrolního výboru. Vítězové veřejných zakázek budou zveřejňováni na internetu, včetně částky, za kterou danou
zakázku vysoutěţili. Budou zde uvedeny i ostatní firmy,
které se dané soutěţe zúčastnily. Byl také pořízen software na evidenci veřejných zakázek včetně moţnosti elektronických aukcí. Slibujeme si od něj další moţnou úsporu
peněz města při soutěţení veřejných zakázek.
Učinili jsme kroky ke zlepšení komunikace s občany.
Proběhlo několik veřejných projednání stěţejních akcí,
které se týkají ţivota ve městě. Šlo především o rekonstrukci Kapetovy a Strojírenské ulice, rekostrukci Červeného vrchu (III. etapa) a řešení dopravní situace na Palackého náměstí.
Aktivně se snaţíme podporovat místní spolky a dobrovolné hasiče.
Bylo by moţné vyjmenovat mnohem více problémů
a akcí, ale uvedl jsem pouze ty, které povaţuji za nejpodstatnější. Je dobré, ţe povolební koaliční spolupráce je
skutečně pracovní a smysluplná. Děkuji také všem občanům, kteří aktivně přistupují k dění ve městě, hovoří
s námi a inspirují nás k tomu, co lze ve městě zlepšit.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Upozornění na odstávky pracovišť
správních odborů
V souvislosti se zavedením nových typů občanských
průkazů tzv. e-OP od 1. 1. 2012 je nutno provést hardwarovou a softwarovou úpravu pracovišť systému CDBP
(pracoviště cestovních dokladů). K zabezpečení této činnosti je nezbytná odstávka pracoviště, takţe ve dnech
18. listopadu 2011 a 27. - 30. prosince 2011 nebude
moţno podávat ţádosti o cestovní pasy ani přebírat vyhotovené cestovní pasy na všech pracovištích CDBP v republice, tedy ani na Městském úřadě v Dačicích.
O vydání stávajícího občanského průkazu v případě
skončení platnosti či z jiného důvodu je moţno poţádat
nejpozději do 14. prosince 2011 na úřadě s rozšířenou
působností podle místa bydliště nebo do 30. listopadu
2011 u nepříslušného úřadu s rozšířenou působností
či na matrice.
Eva Chňoupková, vedoucí správního odboru
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Odbor správy budov v I. pololetí 2011
Chtěla bych Vás informovat, co vše se udělalo
v 1. polovině roku 2011 a hlavně v období prázdnin na
bytových domech a nebytových prostorách města Dačice
a co ještě čeká na dokončení.
Jako hlavní akce pro letošní rok byla výměna oken
v bytových domech 86 - 88/II ul. U Nemocnice, 303/I ul.
Bratrská v Dačicích a výměna poštovních schránek
v bytových domech 162/V ul. Tř. 9. května, 189 a 190/V
ul. Komenského, 200/V ul. Sokolská, 209 a 211/V ul. B.
Němcové, 303 a 304/I ul. Bratrská. Dále byla provedena
rekonstrukce kanalizační přípojky v domě 200/V ul. Sokolská, oprava komínů v bytových domech 209 a 211/V
ul. B. Němcové, 189 a 190/V ul. Komenského, 200/V
ul. Sokolská a 162/V Tř. 9. května. Další akcí byla výměna zvonkového tabla, oprava a nátěr vchodových dveří
v domě 175/I ul. Bratrská, výměna hromosvodu na domě
189/V ul. Komenského, oprava elektroinstalace v kolnících patřícím k domům 303 a 304/I ul. Bratrská a výměna
vchodových dveří do bytů v domě 162/V Tř. 9. května.
Na podzim bude ještě provedeno vymalování společných prostor v domě 162/V ul. Tř. 9. května a rekonstrukce již pátého bytu č. 3 v domě 88/II, ul. U Nemocnice.
Z nebytových prostor za připomínku stojí výměna
oken v kancelářích Obchodního centra ul. Antonínská,
výměna oken na Gymnáziu Dačice 3. patro směrem
k duhovému hřišti a oprava podlah ve třech třídách Gymnázia Dačice. Z důvodu zatečení vody při silné bouřce
do počítačové třídy ve 2. patře Gymnázia Dačice došlo
k výměně oken i ve 2. patře směrem k duhovému hřišti
(havárie, nebezpečí úrazu).
Dále byla provedena výměna vnitřních dveří do tříd
a kanceláří, oprava sociálního zařízení a výměna plynového bojleru v ZŠ ul. Neulingerova. V lékárně na Palackého
náměstí byla dokončena oprava omítek v průjezdu.
Ve dvoře domu 58/I na Palackého náměstí byla provedena
oprava střechy na kolnících, zbudování 3 světlíků nad
leteckým muzeem a výměna zárubně u vchodových dveří,
oprava a ošetření omítek vstupu proti plísni, oprava elektroinstalace a výměna akumulačních kamen v Kadeřnictví
paní Mikšíčkové.
Na podzim bude ještě provedena výměna vchodových
dveří a oprava výlohy v prodejně Levné knihy p. Procházky.
Aţ při zadávání oprav ve školách zjišťuji, jak jsou
prázdniny strašně krátké, aby se plánované akce stihly
zdárně dokončit do začátku školního roku. Nakonec se
vše podařilo a za to patří dík všem dačickým firmám
spolupracujícím s městem Dačice.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov
UPOZORNĚNÍ: V pátek 4. 11. budou na sociálním
odboru z technických důvodů uzavřeny kanceláře
příspěvku na péči a dávky pro zdravotně postiţené.

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 10/2011. Ročník šestnáctý. 12 čísel ročně. Zdarma. Náklad: 3000 výtisků. Předseda redakční rady:
Ing. Karel Macků, tajemník MěÚ. Vydává: Městský úřad Dačice, IČ 00246476, Krajířova 27, 380 13 Dačice I. Telefon:
384 401 211. Fax: 384 401 236. E-mail: redakce@dacice.cz.
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Proč si připomínáme 11. listopad?
Historie vzniku Dne válečných veteránů
Dne 11. listopadu 1918 podepsal
maršál Foche pár minut po jedenácté
hodině v ţelezničním vagónu v Compiégne na řece Marně příměří s poraţeným Německem císaře Viléma. Tímto
příměřím bylo v konečném důsledku
rozhodnuto o ukončení 1. světové války - jedné z největších a nejstrašnějších válek, jaké kdy lidstvo poznalo.
Toto datum se stalo, na památku obětem války, v demokratických zemích Evropy, v USA a Kanadě „Dnem
veteránů“. Francie iniciovala tento den jako Den padlých
nebo Den příměří jiţ v roce 1919.
V novodobé České republice je datum 11. listopadu
připomínáno jako Den veteránů od roku 2001. Je to příleţitost veřejně si připomenout československé vlastence
a hrdiny, kteří poloţili ţivot ve válečných apokalypsách,
je to příleţitost připomenout si oběti válek bez rozdílu
národností, náboţenství, pohlaví.
Symbolem Dne válečných veteránů se staly vlčí máky. Často byly jedinými květinami, které zdobily hroby
vojáků, zejména v období první světové války. Od roku
1922 se začaly tyto květy v nejrůznějších podobách prodávat ve prospěch právě válečných veteránů.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

Poděkování dačické umělecké škole
Na naší zahradě
byl originálně vymalován altánek na
hračky. Dívky pod
vedením paní učitelky Petry Firlové
nám zde vytvořily
zajímavý květinový
svět plný drobných
ţivočichů, který si
mohou děti různě
vymalovávat
dle
své fantazie a tvůrčích nápadů. Je to
taková interaktivní květinová tabule.
Jsme rádi, ţe můţeme touto cestou rozvíjet u dětí
estetické cítění, vytvářet pohodu a dobrou náladu. Těšíme
se na další spolupráci s výtvarným oborem na ZUŠ.
Za MŠ Za Lávkami Bc. Milada Janoušková

Infocentrum Dačice
Palackého nám. 1
tel.: 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz

Nabízíme: kopírování, veřejný internet, fax, krouţkovou vazbu, prodej upomínkových předmětů, regionální
literatury a další.
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Československá obec legionářská,
Jednota br. Stanislava Berana J. Hradec ve spolupráci
s Jihočeskou krajskou organizací Sdruţení válečných
veteránů, Městským úřadem Dačice
a 44. lehkým motorizovaným praporem J. Hradec
Vás zve na

vzpomínkové akty konané u příleţitosti

DNE VETERÁNŮ
v sobotu 12. listopadu 2011 v Dačicích
PROGRAM:
9:45 h - sraz účastníků na Novém hřbitově
10:00 - 10:15 h - vzpomínkový akt u hrobu novodobého veterána, příslušníka UNPROFOR, ppor. in memoriam Václava Martínka
10:15 - 10:20 h - vzdání pocty všem zahynulým
a zemřelým veteránům
10:20 - 10:30 h - přesun účastníků na Palackého nám.
10:30 - 10:45 h - vzpomínkový akt u Památníku obětem světových válek na Palackého náměstí
10:45 - 11:00 h - vzpomínkové akty u pamětních
desek generálmajora let. v. v. Karla A. Pospíchala
a škpt. let. Viléma Götha

 10/2011

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

Efektivita, kvalita, výkonnost
a transparentnost sluţeb a procesů MěÚ
Jak jsme Vás jiţ informovali, získalo Město Dačice
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
dotaci na realizaci projektu „Efektivita, kvalita, výkonnost
a transparentnost sluţeb a procesů MěÚ Dačice“, jehoţ
realizace probíhá od září 2010 a bude dále probíhat aţ do
srpna 2013. Na tomto místě bychom Vás rádi seznámili
s průběţnými výsledky šetření, která probíhají v rámci
realizace tohoto projektu. Podkladem pro údaje uvedené
dále je „Zpráva z realizovaných průzkumů Mystery Client
a spokojenosti klientů - průběţné výsledky leden - červen
2011“. Tato zpráva zahrnuje průběţné výsledky šetření
Mystery Client a E-Mystery za období měsíců ledna června 2011 a porovnání s rokem 2010, dále zahrnuje
průběţné výsledky spokojenosti klientů za období měsíců
ledna - června 2011.
Co je Mystery Client?
Cílem této metody je skrytou formou, tj. bez odhalení
pravé identity, vyhodnotit zejména jednání a přístup
náhodně vybraných zaměstnanců MěÚ ke klientům při
osobních návštěvách. Hodnocení v Mystery Client zahrnuje především jednání s pracovníky v kancelářích, méně
častěji pak na chodbách budov.
V rámci metody Mystery Client dosáhl Městský úřad
Dačice za 1. pol. 2011 známky 1,54, čímţ vylepšil výsledek roku 2010, kdy průměrná známka dosahovala výše
1,70. Celkově je výsledek MěÚ Dačice nad průměrem
ze sledovaných městských úřadů (průměrná známka za
všechny úřady je 1,63).
Co je E-Mystery Client?
Metoda doplňující osobní Mystery Client o telefonní
rozhovory a e-mailové kontakty. Pozorování verbálních
a neverbálních projevů zaměstnance je zaměřeno u telefonických hovorů zejména na hlasovou komunikaci či zájem
o klienta, u e-mailové komunikace je zaměřeno zejména
na rychlost a kvalitu odpovědi či vstřícnost. V obou metodách je pak posuzován celkový dojem.
V rámci metody E-Mystery Client získal Městský
úřad Dačice známku 1,14 v oblasti telefonních kontaktů
a drţí si tak kvalitu z loňského roku, kdy byla průměrná
známka v této oblasti 1,16, v oblasti e-mailových kontaktů
došlo k výraznějšímu zlepšení z loňské průměrné známky
1,26 na současnou 1,12. Těmito výsledky se Městský úřad
Dačice zařadil na 2. místo z celkem 17 sledovaných úřadů
v obou oblastech.
Co je šetření spokojenosti klientů odcházejících
z budovy MěÚ?
Formou dotazníkového šetření je zajišťována zpětná
vazba, tedy jak občané a zákazníci vnímají práci úřadu,
vystupování zaměstnanců a úroveň poskytovaných sluţeb.
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Celkem bylo v 1. pol. 2011 provedeno 544 kontaktů,
100 respondentů odmítlo dotazník společně s tazatelem
vyplnit, vybráno a vyhodnoceno pak bylo 444 dotazníků.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

Oprava článku v minulém čísle bulletinu
Změny termínů při výměně dosavadních ŘP
Na základě novelizace zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích k 1. 8. 2011 došlo i ke
změně termínu při výměně dosavadních ŘP. Cílem změny
je rozloţení výměny do dvou etap, aby se zabránilo frontám před koncem zákonné lhůty pro výměnu.
Řidičské průkazy vydané:
 od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich
drţitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2012,
 od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich
drţitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2013.
Řidičské průkazy vydané od 1. května 2004 mají platnost 10 let. Datum ukončení platnosti je uvedeno na ŘP.
Pravidla pro výměnu jsou stejná jako u předešlých
etap. Ţadatel o výměnu si vyplní ţádost o vydání nového
ŘP a spolu s 1 fotografií standardního rozměru jako na OP
(35 x 45 mm), platným občanským průkazem a řidičským
průkazem se dostaví na pracoviště evidence řidičů v úřední dny PO a ST v době 8:00 - 17:00 h a v PÁ v době 8:00
- 14:00 h. Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle 384 401 259. Za chybné informace uvedené
v zářijovém čísle se omlouváme.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

NABÍDKA K PRODEJI
Město Dačice nabízí k prodeji starší pouţitý
nepotřebný majetek z MěÚ Dačice:
Věc

Mnoţství

Kamna PETRY
Kamna kuchyňská
Kuchyňský el. sporák
Dřevěná prosklená
balkonová stěna

1 ks
1 ks
4 ks

Navrţená cena
k prodeji
300 Kč/ks
300 Kč/ks
300 Kč/ks

2 ks

500 Kč/ks

Upozorňujeme zájemce, ţe u nabízených kuchyňských
el. sporáků je vţdy některá část nefunkční a před uvedením do provozu je nutná kontrola kvalifikovaným
elektrikářem.
Datum a čas prohlídky: Prohlídku nabízených věcí si
zájemci mohou dohodnout telefonicky s pracovníkem
odboru správy budov MěÚ Dačice, Krajířova 27,
380 13 Dačice, Ing. Jiřím Koudelkou na 384 401 235.
Zájemci o koupi se mohou písemně přihlásit a předloţit své ţádosti, a to prostřednictvím podatelny MěÚ
Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice, nebo
osobně na odboru správy budov, Krajířova 27/I, Dačice. Po uhrazení kupní ceny na pokladně MěÚ Dačice,
Krajířova 27/I, budou věci předány.
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Brambory za dvě koruny!?
V první polovině října jsem
v krátké době po sobě byl konfrontován hned se čtyřmi zajímavými
událostmi. Protoţe mi záţitky
a dojmy spojené s těmito událostmi
a jejich propojením připadají pro
naši dobu docela typické, dovolím
si tyto události nejdříve vyjmenovat, a potom i krátce okomentovat.
Jednalo se tedy o tyto události:
1. Prodej jednoho kilogramu brambor v obchodě v Telči
za jednu korunu a devadesát haléřů.
2. Účast na besedě v Praze na téma: „Hrozí eurozóně
zánik?“.
3. Projednávání bodu č. 27 na zasedání v Senátu s názvem „Nový víceletý finanční rámec na období 2014
aţ 2020“.
4. Účast na Bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě.
Byla neděle dopoledne a já jsem byl vyslán na rychlý
nákup několika drobností za účelem navýšení kvality
nedělního oběda. Hned, jak jsem dorazil do obchodu, jsem
začal na papírku sepsané zboţí ukládat do košíku. Přestoţe obvykle nejsem příliš pozorný, ceduli oznamující, ţe
1 kg brambor se dnes prodává za 1,90 Kč, jsem nemohl
přehlédnout.
Jsem zvyklý na ledacos, ale sdělení, ţe se v době, kdy
vyspělá Evropa řeší snad svoji největší poválečnou dluhovou krizi, kilogram brambor prodává za méně neţ dvě
koruny, mě skutečně překvapilo. Moc zemědělství nerozumím, ale zdá se mi čím dál více, ţe s tou evropskou
zemědělskou politikou asi nebude něco v pořádku. Nebo
se moţná jednalo o reklamní trik nebo tady navzdory
všem dotacím a subvencím zafungoval nemilosrdný trh?
Nebo je to všechno ještě nějak jinak a člověk to pouze
není schopen pochopit? Stejně se mi to ale celé nějak
nezdá.
Abych se alespoň trochu poučil, vydal jsem se v Praze
na setkání těch, co by ekonomice EU opravdu měli rozumět. Diskusní setkání s názvem „Hrozí eurozóně zánik?“
bylo hvězdně navštíveno. Na dané téma diskutovali národní koordinátor pro zavedení eura v ČR Oldřich Dědek
a člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal. Debaty se zúčastnili také člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR Zbyněk Frolík, analytik Raiffeisenbank, a. s. Aleš
Michl, odborný asistent Katedry mezinárodních vztahů
a evropských studií FSV Masarykovy univerzity Zdeněk
Sychra a komentátor a novinář Jan Macháček. Zajímá Vás
výsledek debaty? Velmi lapidárně shrnuto se všichni
shodli na tom, ţe sice neví, co bude a co se přesně v EU
stane, ale ţe takto to jiţ dál nejde. Tak uvidíme, zda
eurozónu některý ze států opustí, nebo se dočkáme jiných
scénářů nebo se třeba zase ještě nějakou dobu nestane
vůbec nic a celkové zadluţení států EU se bude nadále
prohlubovat.
Přiznávám, ţe i ve světle předchozích zpráv jsem zvědav na další vývoj návrhu Víceletého finančního rámce
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EU na dalších sedm let (2014 - 2020), který jsme projednávali v Senátu. Asi je dobré vědět, ţe ročně bude Česká
republika na realizaci tohoto finančního rámce přispívat
do pokladny EU cca v průměru 40 miliardami korun.
Je otázka, zda by současné zadluţení zejména některých
zemí EU nemělo vést k zásadním změnám celého konceptu.
Začal jsem bramborami a také s nimi skončím.
Na tradičních Bramborářských dnech v Havlíčkově Brodě
znovu od našich zemědělců zaznělo, ţe pokud se jim nevyplatí pěstovat některé plodiny, tak je zkrátka pěstovat
nebudou a raději svá pole zatravní a budou brát dotace.
Jak jsem jiţ napsal, zemědělství detailně nerozumím, ale
pokud nějakým bohatstvím na Vysočině i v celé ČR disponujeme, tak je to ochotou dnes jiţ nemnoha lidí - zemědělců, kteří bez ohledu na soboty, neděle a svátky zajišťují
pořád slušnou potravinovou soběstačnost ČR. Přijít o tyto
lidi a jejich ochotu tvrdě v zemědělství pracovat by byla
velká chyba.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

Provoz vozidel v zimním období
- zimní pneumatiky
Na základě novelizace zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích k 1. 8. 2011 došlo i ke
změně povinnosti mít na vozidlech namontovány zimní
pneumatiky. Změna je uvedena v § 40a, výše uvedeného
zákona a zní:
(1) V období od 1. listopadu do 31. března, pokud
a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva
sněhu, led nebo námraza, nebo
b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, ţe se na pozemní komunikaci během jízdy
můţe vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo
námraza,
lze uţít motorové vozidlo kategorie M (osobní) nebo N
(nákladní) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích
pouze za podmínky pouţití zimních pneumatik, a to
u motorových vozidel nepřevyšujících 3 500 kg na všech
kolech a u motorových vozidel s maximální přípustnou
hmotností převyšující 3 500 kg na všech kolech hnacích
náprav s trvalým přenosem hnací síly. Zimní pneumatiky
podle věty prvé musí mít hloubku dezénu hlavních dezénových dráţek nebo zářezů nejméně 4 mm a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující
3 500 kg nejméně 6 mm.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepouţije pro náhradní pneumatiku pouţitou v případě nouzového dojetí.
Tolik suchá litera zákona. V praxi to znamená, ţe pokud i v zimním období budou vozovky bez sněhu, ledu
nebo námrazy není nutné mít na vozidle namontovány
zimní pneumatiky. Na druhou stranu je zde riziko náhlé
změny počasí, kdy s letními pneumatikami se dopouštíte
přestupku a dále ohroţujete sebe, ale i ostatní účastníky
silničního provozu. Za odbor dopravy Vám přejeme šťastnou cestu bez nehod.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy
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Dačické "íčko" získalo titul
"Informační centrum 2011 Jč. kraje"
Ve čtvrtek 13. října převzali zástupci města Dačice
a pracovnice infocentra na celostátním členském fóru
Asociace turistických informačních center (A.T.I.C. ČR)
v Jihlavě ocenění „Informační centrum 2011“. IC Dačice
se stalo krajským vítězem letošní soutěţe popularity turistických informačních center, kterou o prázdninách pořádaly A.T.I.C. ČR a VLP a.s. vydavatel Deníku (dříve Deníky
Bohemia) prostřednictvím internetového hlasování.

Z 52 jihočeských íček, která se soutěţe v rámci kraje
zúčastnila, skončilo na druhém místě IC Prachatice, třetí
příčku obsadilo IC Písek.
Infocentrum Dačice je členem profesního cechu informačních center A.T.I.C. ČR od roku 2005. Naše činnost a poskytované sluţby prochází kaţdoročně namátkovými kontrolami a hodnocením, na jehoţ základě nám je
udělován certifikát systému managementu kvality.
Děkujeme za projevenou přízeň a podporu všem
návštěvníkům, kteří vyuţívají našich sluţeb. Informace
o vítězích soutěţe v dalších krajích jsou k dispozici na
www.denik.cz/infocentra.
Za IC Dačice Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

Říjen v Dačicích a místních částech
 Rekonstrukce Kapetovy ulice: Ke konci října byly
dokončeny podkladní asfaltové vrstvy od Penny aţ za
křiţovatku k autoservisu, stejně daleko jsou poloţeny
obrubníky a přídlaţba z kostek. Od zmíněné křiţovatky téměř ke křiţovatce U Trojice byly dokončeny nosné konstrukce ze štěrkodrtí a tyto byly následně částečně asfaltovány (podkladní vrstvy). V celém úseku
od Penny aţ po křiţovatku U Trojice je hotový vodovod, kanalizace a odvodnění. V části úseku jsou jiţ poloţeny trubky pro metropolitní síť a zaloţen kabel VO.
Jsou zde provedeny i kabely NN - jiná stavba (E.ON).
U budoucí opěrné zdi proběhla překládka kabelů a optiky O2.
 Rekonstrukce Strojírenské ulice: Ve Strojírenské ul.
je odstraněn starý chodník, jsou hotové základy nové
mostní konstrukce, mostní konstrukce je postupně
kompletována.
 V druhé polovině měsíce září bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele akce „Úprava přechodu pro
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chodce na silnici II/151 v Dačicích“. Práce na realizaci byly zahájeny v polovině měsíce října. Jedná se
o zřízení ochranného ostrůvku v silnici v Hradecké
ulici u rybníka Vraţda pro zajištění bezpečnosti chodců v místě dříve zrušeného přechodu. Tuto veřejnou
zakázku získala firma COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9,
Praha 9, za celkovou nabídkovou cenu ve výši
597.744,00 Kč vč. DPH.
 Zhotovitelem TELEPROG s.r.o., Nová Říše, je nadále
realizována akce „Dačice, rozvod trubek HDPE pro
metropolitní síť“. Trubky pro metropolitní síť jsou zaloţeny v celém úseku. Následně bude „zafukováno“
optické vlákno. Práce postupují v souladu s harmonogramem a dle smlouvy o dílo budou dokončeny do
11. listopadu 2011.
 V měsíci říjnu bylo provedeno zmapování pohybu dětí
v oblasti křiţovatky ul. tř. 9. května a Bratrská. V návaznosti na získané informace byla změněna doba
plného provozu světelného signalizačního zařízení
následovně:
Původní stav
6:30 - 8:00 h
13:00 - 15:00 h

Současný stav
6:30 - 8:00 h
12:00 - 15:00 h

 Jak jiţ bylo zmíněno v minulém čísle, byly provedeny
a v měsíci říjnu také dokončeny první zásadnější
opravy čistírny odpadních vod v Touţíně, jejichţ cílem je a nadále bude postupná modernizace čistírny
tak, aby byla schopna dostát zvýšeným legislativním
nárokům. V říjnu byla dokončena sanace povrchu ţlabů vratného kalu, včetně opravy kolejiště, a výměna
aeračních elementů.
 V ulici Mládeţnické byla opravena propadlá kanalizace a opraven kryt vozovky v místě havárie.
 V Dolních Němčicích byla započata oprava budovy
občanské komise.
 Pro budovy občanských komisí v Hostkovicích a Lipolci byla objednána nová okna.
 Byly vykonány administrativní úkony k povolení
změny dopravního značení v Bílkově. Vlastní osazení
dopravního značení předpokládáme počátkem měsíce
listopadu.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM

FOFR PŮJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
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Obce Mikroregionu Dačicko pořídily
radarové ukazatele rychlosti
Jako v předešlých letech
podal Mikroregion Dačicko
v rámci Programu obnovy venkova JčK ţádost o poskytnutí
účelové dotace, dotační titul 7
Integrované projekty venkovských mikroregionů. Tentokrát
mikroregion ţádal o dotaci na
pořízení radarových ukazatelů
rychlosti do členských obcí
mikroregionu.
Celkem bylo pořízeno z této dotace 17 ukazatelů
rychlosti do 14 členských obcí mikroregionu. Ukazatele
rychlosti byly instalovány v těchto obcích: Budeč, Budíškovice, Cizkrajov (místní část Dolní Bolíkov), Červený
Hrádek, Český Rudolec, Dačice (místní část Borek, Velký
Pěčín a Lipolec), Dobrohošť, Horní Němčice, Hříšice,
Jilem, Písečné (místní část Písečné a Slavětín), Slavonice,
Studená a Třebětice.
Ukazatele rychlosti byly pořízeny a následně instalovány firmou DOSIP Servis, s. r. o., Krahulov. Projekt byl
realizován za finanční podpory Jihočeského kraje, kdy
65 % celkových nákladů projektu financoval Jihočeský
kraj v rámci Programu obnovy venkova 2011, zbylých
35 % si financovaly zainteresované obce ze svých rozpočtů.
Bc. Monika Hlavová, odbor kultury a cestovního ruchu

Změna výše nájemného v městských bytech
Podle novely občanského zákoníku v Dačicích ke dni
31. 12. 2010 skončilo období, ve kterém bylo moţno
uplatnit jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem
podle zákona č. 107/2006 Sb. O jednostranném zvyšování
nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Další změny původně regulovaného nájemného, které dnes v Dačicích činí 35,30 Kč/m2/měsíc, je do budoucna moţné řešit
dohodou a také návrhem pronajímatele. Lze postupovat
podle § 696, odst. 2 - 5 novely občanského zákoníku (zákon 40/64 Sb.):
„(2) Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou, můţe pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení
nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení
nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce
pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, ţe se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel
právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši
nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu.
(3) Soud můţe rozhodnout podle odstavce 2 také
v případě nájmu, kde bylo nájemné sjednáno dohodou,
a jde o nájem na dobu neurčitou, jestliţe došlo k podstatné
změně okolností, z nichţ při sjednávání nájemného pronajímatel nebo nájemce vycházel.
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(4) Navrhuje-li nájemce sníţení nájemného, pouţijí se
ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně.
(5) Ustanovení odstavců 2 aţ 4 se nepouţije pro určení nájemného u druţstevního bytu.“
Nájemné v místě a čase obvyklé mimo jiné určuje
cenová mapa nájemného, kterou zpracovává Ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR) - mapa nájemného. V Dačicích
je stanovena výše nájemného podle posudku znalce
v rozmezí 57,0 - 65,6 Kč/m2/měsíc.
Rada města v Dačicích projednala dne 27. 9. 2011
návrh na výrazně mírnější postupné zvyšování dříve regulovaného nájemného (označení v evidenčním listu = kvalita bytu: nesníţená (sníţená)), a to:
byty, kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či
elektřina na vytápění na 41 Kč/m2 podlahové plochy
byty, kde jsou nová plastová okna nebo zaveden plyn
či elektřina na vytápění na 40 Kč/m2 podlahové plochy
byty, kde nejsou nová plastová okna, ani zaveden plyn
či elektřina na vytápění na 39 Kč/m2 podlahové plochy
s účinností od 1. 1. 2012. Cílem je postupně se přiblíţit
k hodnotě nájemného, které je v Dačicích „v místě
a čase obvyklé“. Sociální byty v Dačicích mají nájemné
ve výši 44,66 Kč/m2. Všechny ostatní kategorie sjednaného nájemného (obálková metoda a jiné způsoby stanovení
nájemného) jsou beze změny.
Nájemci městských bytů s dříve regulovaným nájemným byli kontaktováni v průběhu měsíce října 2011 Městským úřadem Dačice, odborem správy budov.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov
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Problémy s docházkou do školy
Vzdělání je souhrnem znalostí, které získáváme po celý ţivot učením, studiem. Základním článkem vzdělávání
našich dětí je základní škola. Docházka do základní školy
je v naší zemi povinná, tudíţ daná zákonem. Z toho
vyplývá, ţe děti jsou povinny chodit pravidelně do školy,
učit se, připravovat na školní vyučování, plnit si své školní povinnosti, slušně se chovat, dodrţovat školní řád.
Na druhé straně je zde i povinnost rodičů děti na školu
připravit, řádně je tam posílat, dohlíţet na jejich chování
a prospěch, jejich absenci ve škole včas a řádně omlouvat,
se školou pravidelně spolupracovat, projevovat o své děti
zájem.
Jsou rodiny, kde všechno, co se týká vzdělávání dětí,
docházky do školy, probíhá bez jakýchkoliv problémů.
Ale v některých případech musí pracovníci školy opakovaně řešit problémové chování dítěte ve škole, opakované
neomluvené absence, nespolupráci a nezájem rodičů.
Škola nejdříve vyuţije k řešení těchto problémů svých
zákonných moţností, a pokud ani tehdy nedojde ke zlepšení, tak se obrací s ţádostí o spolupráci a pomoc na příslušný odbor sociálních věcí.
Kurátor pro mládeţ je kompetentní pracovník, v této
spolupráci a v rámci svých zákonných moţností se snaţí
škole vyjít vstříc a s problémovým dítětem pracuje.
Základem je především spolupráce rodičů dítěte a jejich
zájem situaci řešit. Nelze toto obejít či opomenout. Jsou to
především rodiče, kteří zodpovídají za řádnou výchovu
svých dětí, za jejich chování a plnění školních povinností.
To je klíčovým předpokladem alespoň nějakého dílčího
úspěchu. Nikdo, natoţ kurátor pro mládeţ, nemůţe za
rodiče řešit to, co je jejich povinností. Kurátor pro mládeţ
můţe pouze poradit, doporučit řešení.
Prvním krokem takové spolupráce je pohovor s problémovým dítětem a jeho rodiči, kdy se společně domluví
určitý způsob řešení. Nejjednodušším je dohoda, v rámci
které se dítěti i rodině umoţní nějaký čas na nápravu
nevhodného chování a jednání. Pokud ani po tomto čase
nedojde k pozitivní změně u problémového dítěte, tak
potom kurátor doporučuje buď návštěvu dětského psychologa, nebo střediska výchovné péče. Rodiče si sami zvolí
variantu, která jim nejvíce vyhovuje.
Pokud ani poté nedojde k pozitivním změnám a dítě
se stále nevhodně chová, nechodí do školy, má neomluvené absence, tak kurátor musí přistoupit k další variantě
řešení, a to je podání podnětu k okresnímu soudu na nařízení dohledu nad výchovou dítěte. Soud tomuto podnětu
po zváţení všech moţností buď vyhoví, nebo nevyhoví.
Poslední nejkrajnější moţností, kdy však jiţ dochází
k opakované neomluvené absenci v počtu desítek vyučovacích hodin, rodiče neprojevují zájem situaci řešit a neřeší ji, tím zanedbávají a ohroţují výchovu svého dítěte
a umoţňují mu vést zahálčivý ţivot, byť i z nedbalosti, tak
se dopouštějí trestného činu. Za toto mohou být i trestně
stíháni a odsouzeni aţ odnětím svobody, neboť hrubým
způsobem narušují a ohroţují rozumový, citový i mravní
vývoj svého dítěte. Dle platného trestního zákoníku
č. 40/2009 Sb., se jedná o § 201. Podnět k trestnímu stíhání můţe podat škola, kurátor, policie.
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Tento článek je jen podáním základních informací, jak
se pracuje s problémovým dítětem a jeho rodiči v rámci
spolupráce se školou a řešením problémů spojených
s povinnou školní docházkou. Základním článkem všeho
je však vţdy rodina, rodiče a jejich výchova dětí. Od toho
se odvíjí vše ostatní. Jak budeme své děti vést k odpovědnosti, plnění povinností, tak nám to jednou vrátí v tom,
ţe se budou umět slušně chovat, budou vzdělané a ve
svém vlastním ţivotě šťastné.
Bc. Dagmar Čermáková, kurátorka pro mládeţ

Úspěch SDH Dolní Němčice
Disciplína poţární útok je poslední dobou čím dál
více oblíbená mezi všemi dobrovolnými hasiči. Proto není
divu, ţe se tato královská disciplína poţárního sportu
rozmáhá po celé České i Slovenské republice.
Dolní Němčice se převáţně věnují Jihlavské Open
Lize (JOL). Jiţ z názvu této ligy je zřejmé, ţe je otevřená
pro kohokoliv, a to jak pro pořádající, tak pro soutěţící
druţstva. Její účinkování se rozléhá od jindřichohradeckého, přes třebíčský, jihlavský okres, aţ po okres
Havlíčkův Brod.

Jiţ od 2. kola, které se odehrávalo na domácí půdě,
si druţstvo z Němčic dokázalo podrţet příčku nejvyšší
v průběţném pořadí. Na všech kolech JOLky se umísťovali na předních příčkách, např. v Radkově s časem
17:50 sec obsadili 2. místo, v Sedlejově s časem 17:64 sec
obsadili příčku nejvyšší. S dostatečným náskokem se
probojovali aţ k samému závěru ligy. Na posledních
3 závodech si kluci celkové vítězství trošku zkomplikovali
menším škobrtnutím, ale vše nakonec pro ně dobře
dopadlo a i po posledním kole zůstali na 1. místě. A tak
se SDH Dolní Němčice stal dvojnásobným vítězem Jihlavské Open Ligy (jednou jiţ ligu vyhráli v roce 2008
a podruhé letos).
V celkovém pořadí pro rok 2011 to vypadalo následovně: Dolní Němčice (JH) 155 bodů, Sedlatice (JI) 132
bodů a Olešná (HB) 111 bodů.
Soutěţní druţstvo by touto cestou chtělo poděkovat
Sboru dobrovolných hasičů Dolní Němčice za podporu ve
sportu, Městu Dačice za finanční podporu a v neposlední
řadě i divákům a kamarádům za krásné sportovní záţitky.
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí
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Změna výše nájemného
v domě s pečovatelskou sluţbou
Podle novely občanského zákoníku v Dačicích ke dni
31. 12. 2010 skončilo období, ve kterém bylo moţno
uplatnit jednostranné zvýšení nájemného pronajímatelem
podle zákona č. 107/2006 Sb. O jednostranném zvyšování
nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zvýšení nájemného nebylo moţné u bytu zvláštního určení (DPS). Změny původně regulovaného nájemného, které dnes v Dačicích (v DPS) činí 18,31
Kč/m2/měsíc, je do budoucna moţné řešit dohodou a také
návrhem pronajímatele. Lze postupovat podle § 696, odst.
2 - 5 novely občanského zákoníku (zákon 40/64 Sb.):
„(2) Nedošlo-li ke sjednání nájemného dohodou,
můţe pronajímatel písemně navrhnout nájemci zvýšení
nájemného. Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení
nájemného, zvyšuje se nájemné počínaje třetím kalendářním měsícem od doručení návrhu. Nesdělí-li nájemce
pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, ţe se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel
právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši
nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele
rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase
obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu
soudu.
(3) Soud můţe rozhodnout podle odstavce 2 také
v případě nájmu, kde bylo nájemné sjednáno dohodou,
a jde o nájem na dobu neurčitou, jestliţe došlo k podstatné
změně okolností, z nichţ při sjednávání nájemného pronajímatel nebo nájemce vycházel.
(4) Navrhuje-li nájemce sníţení nájemného, pouţijí se
ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně.
(5) Ustanovení odstavců 2 aţ 4 se nepouţije pro určení nájemného u druţstevního bytu.“
Nájemné v místě a čase obvyklé mimo jiné určuje
cenová mapa nájemného, kterou zpracovává Ministerstvo
pro místní rozvoj (MMR) - mapa nájemného. V Dačicích
je stanovena výše nájemného podle posudku znalce
v rozmezí 57,0 - 65,6 Kč/m2/měsíc.
Rada města v Dačicích projednala dne 27. 9. 2011 návrh na postupné zvyšování dříve regulovaného nájemného
v DPS, a to s moţností vlastní volby:
1) o 5,69 Kč/m2 tedy na 24 Kč/m2 podlahové plochy
bytu za podmínky sjednání sociálních sluţeb jako
je uvedeno v nových smlouvách
2) o 9,69 Kč/m2 tedy na 28 Kč/m2 podlahové plochy
bytu bez podmínky sjednání sociálních sluţeb jako
je uvedeno v nových smlouvách
s účinností od 1. 1. 2012. Cílem je udrţet objekt (DPS)
po dobu 50 let za účelem bydlení seniorů (resp. tělesně
postiţených osob).
Nájemci bytů v Domě s pečovatelskou sluţbou s dříve
regulovaným nájemným byli kontaktováni v průběhu
měsíce října 2011 Městským úřadem Dačice, odborem
správy budov.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov
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Novinky na městském webu
Na webových stránkách města Dačice www.dacice.cz
se během posledního měsíce objevilo několik novinek,
jejichţ cílem je rozšíření poskytovaných informací
a zatraktivnění uţivatelského prostředí. Jsou to:
 Veřejné zakázky - poloţka v hlavním menu přináší
obecné informace o veřejných zakázkách a informace
o zakázkách přidělených Městem Dačice.
 Firmy v Dačicích a místních částech, přehled, kontakty - do databáze firem ve městě a okolí je moţné
vstoupit prostřednictvím aktivního prolinku, který je
ve formě banneru umístěný v levém sloupci domovské
stránky webu. Databáze je produktem projektu Ţivé
obce, jehoţ cílem je podpora spolupráce místních
samospráv a lokálně působících firem.
 Protikorupční linka 199 - tato aplikace poskytuje
kontakt na právní poradenství a podporu při oznamování případů korupce. Odkaz je umístěný v levém
sloupci domovské stránky.
 Překladač - umoţňuje operativní překlad zobrazené
stránky aţ do 57 cizích jazyků. Máte-li zájem vidět,
jak vypadá text o Dačicích například v japonštině nebo
hebrejštině, vyzkoušejte moţnosti tohoto modulu, který je umístěný rovněţ v levém sloupci a jehoţ grafiku
zvýrazňuje několik barevných státních vlajek.
 Patky - tato obdoba menu se nachází v zápatí domovské stránky, umoţňuje rychlý přechod do jiné poloţky
webu.
 Noční grafika, změna denní grafiky - záhlaví dačického webu prodělalo kosmetickou úpravu v podobě
změny denní fotografie, která nabízí pohled na historické jádro města z lokality U Třech kříţů. Uţivatelům,
kteří se na webové stránky přihlásí ve večerních a nočních hodinách, se zobrazí tato scéna v nočním záběru,
kterému je přizpůsobeno i další barevné řešení grafiky.
 Virtuální prohlídka - je speciální fotografie, která
zobrazí prostor v maximálním zorném úhlu 360 x 180
stupňů, tudíţ je vidět vše kolem, nad i pod námi. Jejím
smyslem je představit zajímavá místa a pohledy na
město. Virtuální prohlídky jsou vhodným nástrojem
pro propagaci města.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí OKC

SRÁŢKOMĚRNÁ STANICE
Český hydrometeorologický ústav, pobočka BRNO
hledá ochotného spolupracovníka se zájmem o počasí,
nejlépe důchodce, pro měření a pozorování na stanici

DAČICE
nebo i v blízkém okolí
s moţností jejího umístění na volnějším prostranství
(zahradě bez vzrostlých stromů apod.)

Roční odměna za tuto činnost činí 4 704 Kč.
Pro bliţší informace nás můţete kontaktovat na:
tel: 541 421 042
mobil: 605 747 392
e-mail: lenka.zezulova@chmi.cz
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Městská policie informuje
Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti v ulici Hradecká
za období 11. 9. - 10. 10. 2011.
Celkový počet
vozidel
Ve
120407
směru
V proti123359
směru
V obou
243766
směrech
Podíl (%) 100,00

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
23639 1264

88

8

2

1

43241 2840 320 127

83

31

66880 4104 408 135

85

32

Dne 12. 9. 2011 byly do místních částí Borek, Lipolec
a Velký Pěčín nainstalovány ukazatele rychlosti. I z těchto
ukazatelů máme k dispozici statistiku průjezdnosti vozidel
a rychlosti, jakou v tomto úseku vozidla projíţdějí. Informace z ukazatelů jsou uvedeny z obou směrů dohromady,
v termínu od jejich montáţe do 10. 10. 2011.
Ukazatel Borek - celkem projelo 54 809 vozidel,
tj. Ø 1 890 za den. 68,8 % vozidel jelo více něţ 50 km/h,
21,2 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 333 vozidel
jelo rychleji neţ 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 111 629 vozidel,
tj. Ø 3 987 za den. 48,9 % vozidel jelo více něţ 50 km/h,
2,4 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 28 vozidel
jelo rychleji neţ 100 km/h.
Ukazatel Velký Pěčín - celkem projelo 130 286 vozidel, tj. Ø 4 653 za den. 85,7 % vozidel jelo více něţ
50 km/h, 37,8 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h
a 1 507 vozidel jelo rychleji neţ 100 km/h.
Na základě těchto informací budou stráţníci provádět
v těchto místech měření rychlosti.

Reflexní vesty dětem
V měsíci září byly MP Dačice ve spolupráci s organizací BESIP rozdány reflexní vesty do mateřských škol
v Dačicích a v obcích na území ORP Dačice. Celkem bylo
rozdáno 174 reflexních vest, které budou slouţit k bezpečnosti dětí.

Měřič rychlosti
Od 1. 10. 2011 máme ve vlastnictví nový radar na měření rychlosti. Policie ČR nám schválila více míst, kde
můţeme provádět měření a také budeme měřit častěji neţ
doposud. Nebudeme měřit jen na místech, kde se páchá
nejvíce přestupků, budeme se objevovat i tam, kde by dodrţování rychlosti mělo být samozřejmostí, například u škol.

Co řešila městská policie v září 2011









27,40 1,70 0,17 0,06 0,03 0,01

Průjezdnost vozidel v tomto úseku se oproti minulému
období sníţila, počet vozidel překračující rychlost < 70
km/h se také sníţil.








Dne 1. 9. 2011 zesílení sluţby o jednu hlídku - kontrola před školou v ul. Komenského a Bratrská
114x řešen přestupek
47x doručení písemností do vlastních rukou
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1x stání vozidla na travnaté ploše
1x popíjení alkoholu na místech zakázaných
1x kouření na místech zakázaných
1x asistence při montáţi ukazatelů rychlosti v místních částech
2x dohled na přechodech pro chodce při přecházení
ţáků ze školy do kina a zpět
1x odstraněn vrak z pozemní komunikace
1x přivolána hlídka do Hotelu Dyje, kde host odmítl
zaplatit útratu
5x odchycen pes - 5x vrácen majiteli
3x pes odchycený v minulém měsíci odvezen do útulku v Polné
1x řízení dopravy před kinem při přívalovém dešti
5x nález: 1x papoušek korela (vrácen majitelce),
1x klíče od skříňky na bazénu (předáno na TS),
1x karta od emisí (vrácena majiteli), 1x jízdní kolo
(předáno na MěÚ), 1x mobilní telefon (předán zástupci školy Komenského, následně vrácen majiteli)
2x měření rychlosti
3x přednášky - ZŠ Komenského pro první stupeň na
téma bezpečnost dětí v silničním provozu
1x řízení dopravy na Palackého náměstí při poruše
kamionu
2x spolupráce s PČR: 1x řízení dopravy při dopravní
nehodě ve Valtínově, 1x předáno oznámení na muţe,
který najíţděl autem na stráţníka
1x spolupráce s RZS - přivoláni ke zraněnému muţi
u pošty, opilý muţ, ošetřen na místě
1x spolupráce s odborem dopravy - akce pro ZŠ chování dětí na křiţovatce řízené semafory
Spolupráce s BESIPEM - předání dětských reflexních
vest všem školkám
1x oznámení dopravního přestupku - parkování
Zabezpečování veřejného pořádku při konání akce
Ţijeme Londýnem na Havlíčkově náměstí
16x kontrola místních částí
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice

Informace o. s. Dačický ZVONEČEK
Dne 24. září pořádalo o. s. Dačický
ZVONEČEK výlet
do jihlavské ZOO.
Akce byla podporována městem Dačice. Účast byla hojná, počasí vynikající a všem zúčastněným se výlet líbil. Pro členy o. s. Dačický ZVONEČEK nabízíme moţnost bezplatného hlídání dětí, které by bylo ve středu od 14:00 do 17:00 h
v Domovince. Děti navštěvující ZŠ Neulingerova v Dačicích budou dopraveny po vyučování asistentkami Oblastní charity Jihlava do Domovinky Dačice, kde si je rodiče
vyzvednou. V případě zájmu se ozvěte na 777 861 741,
723 748 883 nebo dacickyzvonecek@seznam.cz.
Jitka Denková a Ludmila Rehartová
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AKTUALITY
 Na webové stránky www.dacice.cz byl do poloţky
hlavního menu Samospráva/Strategické dokumenty
vloţen text nového Programu regenerace MPZ Dačice 2012 - 2015. V této sekci je rovněţ umístěn k nahlédnutí Strategický plán města Dačice 2009 - 2015,
který je uceleným rozvojovým plánem města a Komunitní plán rozvoje sociálních sluţeb města Dačice,
který obsahuje analýzu správního území ORP Dačice
a přehled poskytovatelů sociálních sluţeb.
 Nejúspěšnější kulturní akcí, kterou letos pořádaly
Město Dačice a MěKS Dačice, je podle výsledků
webové ankety Dačická řeţba. Svůj hlas jí dalo 27,6 %
hlasujících. Další pořadí je následující: Házení kozla
z věţe - 17,5 %, Dačické cukrování - 17,1 %, Dačické
kejklování - 16,3 %, Za Dačickou kostku cukru 13,4 %, Fest Band - 8,1 %. Celkem hlasovalo 246 návštěvníků www.dacice.cz.

Pomoc pro rodiny dětí se zdravotním
postiţením nebo s opoţděným vývojem
„Středisko rané péče pro jihočeský region“ poskytuje pomoc a podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným
a kombinovaným postiţením nebo dětí s opoţděným vývojem ve věku od narození do sedmi let. Rodinám nabízíme pomoc při zjišťování potřebných informací, pomáháme s podporou vývoje dítěte a organizujeme vzájemné
setkávání rodin.
Jak naše sluţba probíhá? Poradkyně navštěvují rodiny obvykle 1x za 4 - 8 týdnů (dle přání rodičů). Poskytují poradenství v oblasti vývoje dítěte, spolu s rodiči plánují vhodné činnosti a hry, které rozvíjejí dovednosti dítěte. Půjčují speciální hračky, pomůcky a literaturu pro rodiče. Předávají kontakty na odborníky. Poskytují pedagogické, psychologické a sociální poradenství, pomáhají při
výběru předškolního nebo školního zařízení. Středisko
organizuje víkendové pobyty a akce pro rodiny, semináře
a přednášky pro rodiče. Konzultace probíhají v domácím
prostředí, kde se dítě cítí bezpečně a lépe se učí novým
dovednostem. Záleţí na rodině, které z nabízených sluţeb
chce vyuţívat. Ve středisku pracují poradkyně rané péče,
koordinátor a externě psycholog. Raná péče je terénní
sluţba, vyjíţdíme do měst a obcí v celém jihoč. regionu.
Sluţby rané péče jsou dle zákona 108/2006 o soc.
sluţbách rodinám poskytovány bezplatně, finanční prostředky získáváme z dotace ministerstva práce a sociálních věcí, grantu JčK, z příspěvků měst a obcí a od nadací
a sponzorů. Zřizovatelem střediska rané péče je občanské
sdruţení „I MY“, Společnost pro podporu lidí s postiţením
o. s., Bechyňská 50/III, 392 01 Soběslav. Můţete nás kontaktovat na telefonech: 775 104 920 a 776 028 955 nebo
na e-mailové adrese: rana.pece@imy-sdruzeni.cz. Více
informací o rané péči získáte na www.imy-sdruzeni.cz.
Pro rodiny dětí s postiţením sluchu nebo zraku fungují další dvě střediska - SRP Tamtam v Praze a SPRP
v Č. Budějovicích, které poskytují sluţby v celém JčK.
Kateřina Růţičková, vedoucí střediska a poradce

Restaurace & penzion
Homolkův mlýn
Pozvánka na

SVATOMARTINSKÉ HODY
s cimbálovou muzikou
a ochutnávkou vín

5. 11. 2011
Těšit se můţete na pečené husy, mladá vína
i burčák z pozdního sběru.
Program: 18:00 h začátek akce
19:00 h ochutnávka vín
Zámecké vinařství BZENEC
21:00 h CM Rathan
Vstupné: 130 Kč/osobu
Předprodej vstupenek v restauraci Homolkův mlýn
Místo akce: Sál bývalého lihovaru u p. Pokorného
Nabízíme ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ
v ceně 56 Kč/oběd. Zajišťujeme svatební a pohřební
hostiny, rodinné oslavy, srazy, firemní večírky, …
Tel.: 384 420 031, 776 623 514

 10/2011

Zprávy ze ZŠ v ulici Boţeny Němcové
Pozvánka na den otevřených dveří
Konec kalendářního roku se blíţí, a tak si Vás dovolujeme opět pozvat na tradiční den otevřených dveří, který
se uskuteční v předvánočním čase v pátek 16. prosince
2011 od 14:00 do 17:00 h. Přijďte si prohlédnout práce
našich ţáků a naši školu, rádi Vás uvidíme.

Interaktivní výuka pro všechny ţáky
Interaktivní výuka není na
naší škole nic nového. S interaktivními tabulemi jsme začali
uţ před pěti lety a dlouhodobě
patří zavádění moderních technologií do výuky k našim prioritám. Díky finančním prostředkům, které získal náš projekt
Zlepšování podmínek pro vzdělávání v Základní škole Dačice,
podaný v rámci projektového řízení EU peníze školám,
dostává nyní toto naše snaţení novou dynamiku. Dovolujeme si proto veřejnost stručně seznámit s několika základními údaji:
 Díky 10 tabulím SMART Board má k interaktivní
výuce přístup jiţ drtivá většina ţáků 1. a 2. stupně.
 Vyučující vytvářejí v rámci projektu 780 digitálních
učebních materiálů, se kterými pracují ţáci v jednotlivých vyučovacích hodinách.
 Při jejich vytváření zúročují učitelé vedle svých bohatých pedagogických zkušeností i poznatky z kurzů
věnovaných interaktivní výuce. Sečteno dohromady
absolvovali jiţ 289 hodin školení.
 Kolegové si sami nastavili při vytváření nových výukových materiálů laťku hodně vysoko. Některé jejich
práce uţ teď slouţí jako vzor pro přípravu pedagogů
na jiných školách.
 Vedle vlastních digitálních hodin vyuţívají vyučující
i interaktivní učebnice z nakladatelství Fraus. Novinkou pro tento rok jsou ţákovské licence zdarma, kdy
si všichni ţáci 2. stupně mohou bez poplatků nainstalovat do svého vlastního počítače veškeré interaktivní
učebnice od Frause, které škola vyuţívá.
Věříme, ţe moderní můţe být také účelné a efektivní
a stovky hodin poctivé práce vyučujících se vrátí především našim ţákům. V současnosti vytváříme pevné základy, na kterých je moţné dále systematicky stavět a rozvíjet interaktivitu mezi učitelem a ţákem. Pořád však máme
na paměti, ţe technika není všemocná, sama o sobě nevychová slušného, samostatného a zodpovědného člověka
a ţe učit tradičně neznamená špatně. Rozhodující vţdy
bude osobnost učitele a dobrý vztah mezi ním a ţákem.
Mgr. Bohumil Havlík

Věříš si? potřetí
V září se naši ţáci opět zúčastnili televizního natáčení
soutěţního pořadu pro děti s názvem Věříš si? v Brně.
Tentokrát soutěţila Tereza Kupcová ze VII. B. V publiku
jí fandily obě páté třídy z naší školy. Tereza obsadila čtvr-
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té místo. Pořad byl vysílán na ČT 1 v úterý 11. října
a ke zhlédnutí je stále také na webové adrese na
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123248985-veris-si/.
Mgr. Bohumil Šuhaj

Chystáme pro mladé čtenáře …
Díky finančnímu grantu z TRW - DAS a. s. můţeme
na naší škole obnovit ţákovskou knihovnu. Ze získaných
finančních prostředků nakupujeme nové kniţní tituly,
které by měly přilákat další čtenáře. Knihovna bude mít
mnoţství encyklopedií, které ţáci budou moci vyuţívat
při vyučování i mimo něj. Kromě encyklopedií doplníme
knihovnu o novodobou i klasickou dětskou prózu a poezii.
Otevření plánujeme na měsíc listopad a určitě Vás o tom
budeme informovat.
Mgr. Alena Benešová

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.

Tel. číslo: 776 694 194

Co je nového na ZŠ Komenského
5. října proběhlo okresní kolo v přespolním běhu,
naše výprava se vrátila z J. Hradce s velmi solidním
úspěchem. Druţstvo starších ţáků (Zeman, Šimánek,
Holec, Doleţal O., Svoboda P., Novák T.) zvítězilo ve
své kategorii a postoupilo do krajského kola. Navíc
O. Zeman doběhl první a M. Šimánek třetí. Výborné
druhé místo vybojovaly i starší dívky, ale jejich kategorie letos, bohuţel, nebyla postupová (Vacíková, Zavadilová, V. Boudová, Janošťáková, Krejčí, Nováková L.). Mezi jednotlivci vyčnívá výkon Amálie Jindrové, která svou kategorii vyhrála a Stela Holcová
doběhla osmá. Vynikající .
13. října se s vynikajícím 3. místem vrátilo druţstvo
starších ţáků z krajského kola v přespolním běhu.
Letos startovali v kategorii se studenty 1. ročníků
středních škol a v konkurenci pouze SŠ (byli jsme jedinou základní školou v soutěţi) je to obzvlášť úctyhodné. Mezi 50 závodníky doběhl O. Doleţal 9.,
O. Zeman 11., M. Holec 19. a M. Šimánek 20.
P. Svoboda a T. Novák jiţ nebodovali a umístili se ve
druhé polovině. Blahopřejeme.
Z grantového programu TRW - DAS
na rok 2011 naše
škola uspěla s projektem „Sportuji
a reprezentuji“.
Schválená finanční
podpora nám umoţnila zakoupení nových dresů pro naše sportovce. Děkujeme a věříme, ţe
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se nové dresy budou často objevovat na medailových
pozicích a budou dobře reprezentovat nejen školu
a město Dačice, ale i TRW - DAS. Pokochejte se jak
našim dětem - reprezentantům sluší .

www.gymn-dacice.cz, tel. číslo: 775 675 726 - Mgr. Milan Točík, e-mail: tocik@gymn-dacice.cz.

5. října 2011 byli „druháčci“ slavnostně pasováni
čtenářem. Akce proběhla v nádherných prostorách
Státního zámku v Dačicích, kdy děti rukou fiktivního
pana spisovatele Matěje Mikšíčka (v podání O. Svobody) byly pasované na čtenáře. Za spolupráce Tyláčku byla dětem předvedena část pohádky, děti si ověřily znalost pohádkových postav. Děkujeme!

V minulém čísle jsme Vás informovali o zapojení studentů kvinty do projektu MF Dnes „Studenti čtou a píší
noviny“. V první polovině října vyšly dva články našich
studentů v regionální příloze MF Dnes. V úterý 4. 10.
vyšel článek „Nejkrásnější je, ţe je kaţdý jiný“ studentky
Ţanety Novákové a v úterý 11. 10. vyšel článek „Děti
přistěhovalců to mají v Česku sloţité“ studenta „Tomáše“
Thanh Nguyen Conga.

Po roce jsme 30. září uspořádali korespondenční sportovní soutěţ Zátopkovy štafety. Ve všech čtyřech kategoriích jsme prohráli se ZŠ Slavonice, ale pokaţdé
naši závodníci zaběhli lepší časy neţ v loňském roce.
Proto budeme očekávat výsledky z agentury Sprint
s nadějí na dobré umístění v rámci ČR.
Druhé říjnové pondělí se vydali ţáci 2. stupně na exkurzi do ZOO v našem kraji, a sice do Hluboké nad
Vltavou. Ošklivé počasí nám bohuţel nepřálo, ale ani
jemu se nepodařilo náš pěkný výlet pokazit. ZOO
Hluboká je v současné době krásně opravená, je rozšířena o řadu ţivočichů. Děti před vstupem do areálu
ZOO dostaly pracovní listy s úkoly, aby zaznamenaly
nejen většinu ţivočichů se zde vyskytujících, ale i zajímavosti a různé informace o „chovancích“ v ZOO.
Začátkem října se P. Krejčí a O. Novák z 2. ročníku
zúčastnili logické olympiády. Soutěţ probíhala formou internetového portálu logickaolympiada.cz, kde
se můţete kouknout na detaily soutěţe. Oba kluci
rychle vyplnili v časovém limitu zadané otázky, které
nebyly pro „druháčky“ vůbec lehké :-))). Nyní čekáme
na vyhodnocení a drţíme klukům pěsti, ať se jim podaří uspět a tak zdárně reprezentovat naši školu.
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského

Zprávy z Gymnázia Dačice
Projekt PRIMA ON-LINE
Pro příští školní rok, tedy pro ţáky současných 5. tříd, připravuje naše gymnázium projekt, který
reaguje na poţadavky moderní společnosti. Projekt byl
oficiálně představen veřejnosti ve čtvrtek 13. 10. v budově
gymnázia. Celá akce se těšila velkému zájmu především
ze strany potenciálních budoucích ţáků primy a jejich
rodičů. Velice náš těší, ţe pozvání na akci přijal místostarosta města Ing. Jan Bartošek. Ve svém krátkém projevu
podpořil nejen projekt PRIMA ON-LINE, ale i celé gymnázium.
Hlavní cíle projektu: naučit ţáky pouţívat počítač
a internet především pro přípravu do školy; zapojit ţáky
do výuky novým, interaktivnějším způsobem; zkvalitnit
komunikaci mezi školou, ţáky a rodiči s vyuţitím ICT.
Základní nástroje, které povedou k dosaţení hlavních
cílů projektu: ţákovské notebooky (obdrţí všichni ţáci
zdarma), interaktivní učebnice, digitální třídy, elektronická ţákovská kníţka a třídní kniha, elektronická komunikace. Podrobnější informace získáte na webové adrese

Studenti čtou a píší noviny

Surrealistická východiska 1948 - 1989
Dne 4. října 2011 se studenti oktávy a 4. ročníku vypravili do Prahy na exkurzi. Navštívili výstavu českého
poválečného surrealismu v Letohrádku Hvězda. Na výstavě byly zastoupeny zásadní teoretické materiály, fotografie, filmy a umělecká díla takových autorů jako Václav
Tikal, Josef Istler, Mikuláš Medek, Jan a Eva Švankmajerovi nebo Emila Medková.
Mgr. Milan Točík

Společné čtení z Kytice
V pondělí 3. října se třídy prima a sekunda zúčastnily
společného čtení z díla K. J. Erbena, které uspořádala
Městská knihovna v Dačicích. A tak jsme čtvrtou vyučovací hodinu vyrazili z gymnázia do knihovny, abychom
tímto způsobem oslavili 200. výročí narození K. J. Erbena. Sekunda měla připraveno společné čtení balady Poklad z Erbenovy Kytice. Naše třída, prima, si nacvičila
baladu Zlatý kolovrat - hráli jsme ji jako divadlo v kostýmech. Myslím, ţe ostatním se to líbilo, protoţe nám velmi
tleskali. Po představení jsme se v knihovně mohli zaregistrovat a půjčit si knihu. Toho mnozí z nás vyuţili. Rádi
jsme se zúčastnili čtení v MK. Děkujeme za pozvání.
Simona Lovětínská, ţákyně primy

Středoškolský atletický pohár CORNY
Dne 22. 9. 2011 se konalo okresní kolo středoškolského atletického poháru CORNY v Nové Včelnici. Této akce
se zúčastnila druţstva chlapců a dívek. Obě druţstva bez
problémů zvítězila a postoupila do krajského kola v Táboře. V krajském finále poháru 29. 9. 2011 v Táboře obsadili
v silné konkurenci chlapci 6. místo a dívky 7. místo.

Přespolní běh - okresní kolo v J. Hradci
Dne 5. 10. 2011 v parku v J. Hradci se konalo okresní
kolo přespolního běhu. Této akce se zúčastnila děvčata
NG a děvčata a chlapci VG. Šestičlenné druţstvo starších
ţákyň (z tercie a kvarty) ve velké konkurenci obsadilo
3. místo a Eliška Havránková vyhrála s náskokem v jednotlivcích. První místo v kategorii chlapců SŠ obsadil
v jednotlivcích s velikým náskokem Dan Točík a na třetím
místě skončil Vít Králík. Celkově druţstvo vyhrálo. Nejstarší děvčata obsadila 3. místo, a to hlavně díky velmi
dobrému výkonu Kristýny Černochové, která v jednotlivcích skončila celkově druhá. I těm, kteří se neumístili,
patří poděkování za velmi dobrou reprezentaci školy.
Mgr. Karel Chalupa
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Informace z knihovny
 Dílna v dětském oddělení knihovny - Udělej si svou
příšerku - pondělí 31. října 2011 od 13:00 do 17:00
h. Právě v tento den, 31. října, se v anglicky mluvících zemích slaví halloween, který vznikl z křesťanských oslav svátku Všech svatých a pravděpodobně
i z předkřesťanského keltského svátku Samhain - obdoby našeho Nového roku. Název vznikl zkrácením
anglického „All-Hallow-even“, tedy „Předvečer Všech
svatých“. Menší dýně a zbytky látek s sebou!
 Zájemce o cestovatelské přednášky zveme na besedu
s Ivanem Kopečným o Islandu. Uskuteční se v pátek 4. listopadu 2011 v 19:30 h v knihovně. Ještě
předtím i potom (do konce listopadu) budou v knihovně k vidění v minigalerii na schodech autorské fotografie z cesty. Fotografie ukazují krásnou přírodu
ostrova a je z nich vidět okouzlení Islandem.
 Průzkum spokojenosti se sluţbami knihovny - prosíme čtenáře a uţivatele o spolupráci při dotazníkovém šetření o spokojenosti se sluţbami knihovny, které probíhá v knihovně a končí 22. 11. Jeho smyslem
je zjistit potřeby a poţadavky našich uţivatelů a získat podněty pro zkvalitňování sluţeb.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Týden knihoven 2011 v Dačicích
Mottem letošního patnáctého ročníku Týdne knihoven, celostátní říjnové akce na podporu čtení a čtenářství,
bylo 15. kraj České republiky - kraj knihoven.
Zahájili jsme v pondělí 3. října Velkým říjnovým společným čtením, aneb Pocta Karlu Jaromíru Erbenovi,
od jehoţ narození uplynulo rovných 200 let. Ústav pro
českou literaturu připravil při této příleţitosti výstavu,
která byla k vidění po celý říjen v minigalerii na schodech
v knihovně a nyní ji nabídneme školám. Knihovnu navštívily děti ze Základní školy speciální v Dačicích, četli jsme
si Erbenovy pohádky, děti si prohlíţely kníţky. Ten, kdo
špatně vidí, si můţe u nás půjčovat zvukové kníţky a ty
pak poslouchat. Tato sluţba je pro handicapované čtenáře
zdarma. Příjemným osvěţením bylo čtení s primou
a sekundou dačického gymnázia. Baladu Poklad děti četly, baladu Zlatý kolovrat studenti zdramatizovali, za coţ
sklidili velký potlesk.
Úterní program byl dvojí - mimo knihovnu to bylo setkání zřizovatelů profesionálních městských knihoven
v okrese, který organizuje MK v J. Hradci a tentokrát se
konal v Třeboni. Součástí tohoto setkání bylo i ocenění
dětí, které vyhrály v letní soutěţi Za pětku medaili aneb
Čteme se lvem čtenářem. Za naši knihovnu si ocenění jiţ
podruhé odnesla Lucka Poláková, která přes prázdniny
přečetla úctyhodných třicet jedna kníţek. Podvečerní program nabídl předvedení e-knih a lze předpokládat, ţe
především pro mladou generaci budou čtečky e-knih
a elektronické knihy běţnou nabídkou okamţitě, jak klesnou jejich ceny. Na nakladatelích záleţí, zda budou kníţky kopírovány na internetu načerno jako hudba a filmy
nebo se budou standardně prodávat za rozumné ceny.
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Středa byla věnována opět dětem, a to ţákům druhých
tříd základních škol v Dačicích. V krásných prostorách
tanečního sálu státního zámku se uskutečnilo jejich pasování na rytíře řádu čtenářského.
Čtvrteční program nabídl zajímavé vyprávění cestovatele Tomáše Kubeše o expedici do střední Afriky. Páteční
program v knihovně byl určen pro maminky s malými
dětmi a zahájení projektu Celé Česko čte dětem. Z pohádek I. M. Jirouse četla jeho dcera Marta a vyprávěla, jak
jim v dětství četla maminka, protoţe otec byl za své názory ve vězení, a jak ona dnes čte samozřejmě svým třem
dětem, a to nejen 20 minut denně, často i déle. Maminky
si mohly odnést čtenářský deník k projektu, který se také
prezentuje jako Škola naruby, protoţe při něm známkují
za čtení děti rodiče a ne rodiče děti. Projekt trvá aţ do
dubna roku 2012 a je moţné se do něj přihlašovat i průběţně. Takţe neváhejte, čtenářské deníky jsou k vyzvednutí v knihovně, věřte, ţe pravidelné čtení je důleţité.
Chtěla bych proto velice poděkovat všem, kteří se na
zdárném průběhu týdne podíleli: kolegyním, všem čtenářům a uţivatelům, ţe knihovnu potřebují, Městu Dačice za
pozornosti pro děti při pasování na rytíře řádu čtenářského, divadelnímu spolku Tyl a Tyláček za program při
pasování, paní Jahelkové, paní Seidlové, O. Svobodovi,
řediteli MěKS, kastelánovi zámku panu Mikešovi, ředitelce muzea M. Kučerové, Petru Wolfovi, kantorům na
gymnáziu a základním školám v Dačicích.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice
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Podzimní výlet do Raabsu
Poslední letošní výlet Spolku přátel muzea v Dačicích
se uskutečnil v neděli 16. října. V letošním roce byl poslední, ale jinak byl naším prvním výletem do zahraničí.
Ještě nikdy jsme za celých jedenáct let, co spolek existuje,
neopustili hranice naší republiky. Ale do Rakouska je od
nás blízko, tak proč ne. A proč právě do Raabsu? Před pár
lety navštívili dačické muzeum studenti z obchodní akademie ve Waidhofenu, doprovázel je jejich pan učitel
Mag. Erich Kerschbaumer z Raabsu a pan učitel Svatopluk Jánský ze SŠTO v Dačicích. Právě od nich jsme měli
pozvání, abychom na oplátku navštívili Raabs a okolí.
O samotný výlet byl velký zájem, a tak plně naloţený
autobus (48 účastníků) vyrazil v 11 hodin přes Slavonice Fratres do Rakouska. Po malé zastávce v Karlsteinu an
der Thaya, kde jsme se podívali alespoň zespodu na zámek na vysokém ostrohu nad obcí, jsme pokračovali do
Raabsu. Naštěstí se mezitím rozplynula oblačnost a při
prohlídce města Raabsu nám jiţ svítilo krásné sluníčko.
Milý pan průvodce nás protáhl Raabsem kolem obou Dyjí,
přes novou lávku, dále pod hradem aţ na náměstí s morovým sloupem, a nechyběla ani prohlídka místního muzea.
Pan Kerschbaumer je výborným znalcem historie
města a také velkým nadšencem pro zachování a obnovu
památek nejen v Raabsu, ale i v okolí. Je předsedou spolku na záchranu zříceniny hradu Kolmitz. Rozsáhlé ruiny
tohoto hradu byly naší další zastávkou. Jedná se skutečně
o velký komplex na vysokém ostrohu nad řekou Dyjí,
která ho obtéká ze třech stran. Prošli jsme romantické
místo i s odborným výkladem a vylezli na přístupnou věţ
s vyhlídkou na celý hradní komplex a zalesněnou krajinu
kolem. Na hradě bylo otevřeno i občerstvení, kde jsme si
mohli dát kávu či jiné dobroty. Pro návrat do Dačic jsme
volili cestu přes přechod ve Vratěníně.
S výlety jsme tedy v letošním roce skončili. Nyní se
uchýlíme na zimu do dačického muzea, kde budou pokračovat besedy a přednášky.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Stolní tenis
Stolní tenisté ST - KD Dačice, kteří v loňské sezóně
úspěšně reprezentovali dačický region, zahájili nový ročník mistrovské soutěţe, který začal o prvním říjnovém
víkendu. Svá mistrovská utkání hrají opět v kulturním
domě v Bílkově. Druţstvo „A“ hraje nejvyšší okresní
soutěţ OPI a druţstvo „B“ hraje v OPII. Hráče obou druţstev tvoří především mladí talentovaní hráči ještě školou
povinní, doplněni o zkušenější hráče.
Začátky utkání budou vţdy v pátek od 19:00 h, kdy
příznivci dačických stolních tenistů mohou přijít povzbudit dačické hráče. Hrací program ST - KD Dačice na tuto
mistrovskou sezonu je vyvěšen v informační skříňce
u kina nebo na adrese www.st-kd-dacice.estranky.cz, kde
můţete najít soupisku druţstva, aktuální výsledky i další
informace z uplynulých utkání.
Sponzory dačických stolních tenistů jsou: Waldviertler Sparkasse pob. Dačice a Město Dačice.
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Program A druţstva (začátek vţdy v 19:00 h)
Datum
11. 11. 2011
25. 11. 2011
6. 1. 2012
27. 1. 2012
3. 2. 2012
17. 2. 2012
2. 3. 2012
16. 3. 2012
30. 3. 2012

Hosté
TJ Jiskra Chlum u Třeboně A
TJ ST Novosedly nad Neţárkou A
Jitka Jindřichův Hradec A
TJ Sokol Suchdol A
TJ Sokol Suchdol B
TJ Jiskra Třeboň D
TJ Dynamo Majdalena A
Rapid Lásenice A
TJ Sokol Lodhéřov B

Program B druţstva (začátek vţdy v 19:00 h)
Datum
11. 11. 2011
25. 11. 2011
13. 1. 2012
20. 1. 2012
3. 2. 2012
17. 2. 2012
2. 3. 2012
16. 3. 2012
23. 3. 2012

Hosté
TJ Kunţak A
TJ Jiskra Třeboň E
TJ Sokol Studená D
GC Nová Bystřice C
TJ ST Novosedly nad Neţárkou B
OST Kardašova Řečice A
TJ Jiskra Chlum u Třeboně B
České Velenice C
Sport Dírná A
Zdeněk Havlík

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl fotbalu (fotbalové hřiště)
Datum Čas Kateg.
Druţstva
6. 11. 13:30 muţi Dačice - Slávia Č. Budějovice
13. 11. 13:00 muţi Dačice - LOKO Č. Budějovice

Oddíl volejbalu (sportovní hala SŠTO Dačice)
Turnaj smíšených druţstev v sobotu 19. 11. v 9:00 h.

Oddíl kuţelek (kuţelna v Dačicích)
Datum
19. 11.
5. 11.
26. 11.
19. 11.
13. 11.
20. 11.
17. 11.

Čas
14:00
10:00
10:00
10:00
10:30
10:30
9:00

Kategorie
I. liga muţi
II. liga ţeny
II. liga ţeny
III. liga muţi
I. liga dorost
I. liga dorost
turnaj ţáci

Druţstva
Dačice - Sokol Luhačovice
Dačice - TJ Neratovice
Dačice - SKK Jičín B
Dačice - ČKD Blansko B
Dačice - Sparta Kutná Hora
Dačice - Slovan Kamenice
Pohár mladých nadějí

Oddíl sport pro všechny
Oddíl sport pro všechny zve muţe i ţeny ke kondičnímu
cvičení kaţdé pondělí od 20:00 h do Sokolovny a kaţdé
úterý a čtvrtek od 19:30 h bude probíhat cvičení zdravotní
tělesné výchovy téţ v Sokolovně.
Výbor TJ Centropen Dačice

MěKS
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4. 11. a 5. 11. v 19:30 h
11. 11. v 19:30 h a 12. 11. v 15:00 h
23. 11. v 17:00 h
ALOIS NEBEL
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
JOHNNY ENGLISH SE VRACÍ
Film ČR
Film ČR
Film USA, titulky
Vstupné 60 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 75 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
25. 11. a 26. 11. v 19:30 h
30. 11. v 17:00 h
OŠETŘOVATEL, film USA, česky
TINTINOVA DOBRODRUŢSTVÍ, film USA, česky
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
Vstupné 70 Kč, mládeţi přístupné
1. listopadu - 30. prosince 2011
Svět mandal v tvorbě Ilony Baštářové
Výstavní chodba muzea v I. patře
Čtvrtek 24. listopadu v 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK: Richard David - Expedice Kalifornie
Záţitky z cesty po Americe doplněné fotografiemi a videem
Sál muzea v I. patře

Neděle 4. prosince ve 14:00 h - slavnostní zahájení
Šťastný nový rok - novoročenky Michaela Floriana
Výstava věnovaná 100. výročí narození staroříšského grafika
Neděle 27. listopadu
V. Vánoční zvonkový průvod
16:30 h sraz účastníků průvodu na Havlíčkově nám. u zámku
17:00 h vystoupení pěveckých sborů ZUŠ Dačice

Středa 2. listopadu v 19:30 h, sál MěKS Dačice
DEZERTÉR Z VOLŠAN - divadlo
Kabaretní fraška o neboţtíkovi, který utekl ze hřbitova
DS Julie Jurištové - Praha (Oldřich Navrátil a další)
Vstupné 200 Kč v předprodeji, 230 Kč na místě

Sobota 5. listopadu ve 21:00 h, sál MěKS Dačice
V3SKA + Hustej Wimpy
Koncert známé plzeňské ska kapely
Po koncertě následuje vystoupení pornofolkového písničkáře
Vstupné 100 Kč v předprodeji, 120 Kč na místě

Sobota 19. listopadu ve 21:00 h, sál MěKS Dačice
ROS3S - taneční zábava
Vstupné 70 Kč

Středa 23. listopadu v 19:00 h, sál MěKS Dačice
DIVOKÉ KOČKY IV. - Excelent Travesti show
Vstupné 180 Kč v předprodeji, 210 Kč na místě

Kadeřnictví Lenka
Göthova 66, Dačice, tel.: 602 890 725

Pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
(na objednání)

Sobota 9:00 - 11:00 h (bez objednání)

KOSMETIKA, PEDIKÚRA,
MANIKÚRA

Lenka Habrová

Göthova 66, 380 01 Dačice
Objednávky na tel.: 728 297 217
Otevřeno denně od 15:00 h

