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Ve zdravém těle zdravý duch

Soutěž Rozkvetlé Dačice zná vítěze

Prázdniny jsou za námi. V našich
školách jsme slavnostně přivítali
prvňáčky. My dospělí ještě využíváme poslední dny ,,babího léta“.
Všechny tři předchozí věty nám připomínají, že jsme poskočili do dalšího ročního období – do podzimu.

Slavnostním vyhlášením vítězů skončil v pondělí 24. září první ročník soutěže
o nejhezčí květinovou výzdobu, kterou pod názvem Rozkvetlé Dačice vyhlásila
na jaře rada města. Vítězové převzali od starosty města Vlastimila Štěpána poukázky na nákup zahradnického zboží a potřeb v hodnotě 1.500, 1.000 a 500 Kč.

Již podle titulku
tohoto dopisu se
dá předpokládat,
kam bude směřovat
můj příspěvek. Jedno známé latinské
přísloví praví: ,,Ve
zdravém těle zdravý duch“. Když se
na toto sdělení podíváme s nadhledem,
zjistíme, že zdravý duch rovná se imunitě
člověka v optimálním stavu. Zde se nám
potom otevírají dvě skupiny faktorů:
A) posilující imunita: racionální výživa,
pravidelný pohyb, pozitivní stav mysli,
B) oslabující imunita: nemoc, drogy, stres.
Tento text by Vám měl umožnit se zamyslet hlavně nad skupinou A. Racionální
výživu – tu si můžeme nastavit u sebe každý sám. Pravidelný pohyb – je stěžejním
bodem tohoto článku. Pozitivní stav mysli – navazuje na dodržování předchozích
dvou bodů. Obrovskou výhodou faktorů
ve skupině A je, že dodržováním těchto
pravidel můžeme účinně bojovat proti
skupině B, tedy nemoci, drogám a stresu.
A nyní se vracím k zásadnímu bodu tohoto článku – ke sportu. Radnice města,
vědoma si těchto souvislostí, se rozhodla
nabídnout všestrannou sportovní aktivitu od základů, přes atletiku, gymnastiku
až ke kolektivním hrám. A to co největšímu počtu zájemců z řad mládeže. Po
zralé úvaze jsme se rozhodli oslovit studenty ze 4. až 6. tříd všech škol v Dačicích.
Začneme s tím na přelomu září a října.
Z toho vyplývá, že ve chvíli, kdy si pročítáte
tento článek, již známe první výsledky ze
společných setkání v našich školách.
Cílem zmíněné aktivity je přivést k masovému sportu co nejvíce studentů. To

V soutěži, jejímž cílem je podpořit
zájem veřejnosti na zkrášlování města, se
soutěžilo ve třech kategoriích. O pořadí
na prvních třech místech rozhodovala
komise, která posuzovala estetické hledisko, kompoziční uspořádání a nápaditost.
Výsledky jednotlivých kategorií:
yy Rozkvetlé okno/balkon v rodinných
domech – 1. H. Lovětínská, V. Pěčín, 2. M.
Havlíková, Dačice, 3. V. Kučera, Dačice.
yy Rozkvetlé okno/balkon v bytových
domech – 1. J. Schlosser, Dačice, 2. L.
Fabešová, Dačice.

yy Úprava předzahrádky/okolí domu 1. M. Cvrčková, M. Pěčín, 2. M. Tůmová,
Hostkovice, 3. M. Kočová, Dačice.
Děkujeme všem, kteří se do soutěže
přihlásili. Jak uvedl pan starosta při
pondělním setkání v obřadní síni, město
si velice váží práce všech občanů, kteří
svou pílí a péčí o prostředí, které je obklopuje, přispívají k celkové úpravě města. Poukázky výhercům věnovali Město
Dačice a Zahradnictví V Kaštanech.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

vše pod vedením kvalifikovaných trenérů (učitelů), za finanční podpory systému
města Dačice. Jsem přesvědčený, že vklad
do těchto aktivit je nesrovnatelně smysluplnější, než řešit problematiku vyplývající ze skupiny faktorů B (nemoci, drogy,
stres). V neposlední řadě návyky do života
nabyté sportováním, jako jsou překonávání překážek, disciplína, získávání vyrovnanosti, fyzické zdatnosti, navozování
dobré nálady, jsou pocity a vlastnosti, které si sportující člověk nese stále s sebou.
Takto formovaná osobnost využívá načerpaných základů po celý život.

Vím, že každý nový a svým způsobem
specifický nápad to nemá z počátku nikdy
lehké. Rovněž také ale vím, že podporu
tato myšlenka u města má, ochotné trenéry také, sportovní zázemí rovněž. Tak toho
společně využijme. Všem se nám realizace
této myšlenky bohatě vrátí.
Mým velkým přáním a cílem je vidět Dačice jako sportující město mladých lidí. Jak
se nám tento záměr podaří plnit, o tom
Vás budu informovat v budoucnu. Přeji Vám všem co nejvíce pohody a osobní
spokojenosti.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

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

Zastupitelstvo města

a jím zřizované organizace
pro rok 2013 firmě ENSYTRA s. r. o., která pro město
a příspěvkové organizace zajistí výběr
dodavatele a nákup zemního plynu
přes Komoditní burzu PROFIT

na svém 15. zasedání konaném
12. 9. 2012 mimo jiné:
yy schválilo prodej Toužínské nádrže Českému rybářskému svazu, místní organizaci Dačice, za dohodnutou kupní
cenu 1.036.617,-- Kč
yy neschválilo prodej pozemku st. č. 56
v k. ú. Chlumec u Dačic o výměře 48 m2
Zemědělskému družstvu Staré Hobzí
(váha)
yy schválilo prodej volné bytové jednotky o vel. 1 + 1 v domě čp. 348 v ul. B.
Němcové za nabídnutou kupní cenu
484.663,-- Kč splatnou po podpisu
kupní smlouvy
yy schválilo poskytnutí mimořádného
peněžního daru subjektům působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy
a sportu s tím, že příjemce doloží
způsob využití finančních prostředků
a dar nebude použit na mzdy a nákup
alkoholu

Změna v zastupitelstvu města
yy 4. září rezignoval na post zastupitele
města Ing. arch. Miroslav Dvořák za
stranu KDU-ČSL. Nahradil jej Bc. Vít
Svoboda (viz foto), který byl zvolen
i novým radním.
yy Novým předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. František Dvořák
(KDU-ČSL), který nahradil Jaroslava
Pokorného, který z funkce odstoupil.

na své 48. schůzi konané 5. 9.
2012 mimo jiné:

RADA MĚSTA
na své 47. schůzi konané 22. 8.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření číslo
15/2012 v těchto objemech: příjmy
2.681,61 tis. Kč, výdaje 3.701,23 tis. Kč,
schodek ve výši 1.019,62 tis. Kč a krytí
schodku finančními prostředky z minulých let
yy projednala výsledky hospodaření
městské knihovny a městského muzea
a galerie za 1. pololetí
yy schválila začlenění katastrálního území města Dačice včetně místních částí do územní působnosti Místní akční
skupiny Česká Kanada, o. p. s.
yy schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností Technické služby Dačice
s. r. o. na rekonstrukci veřejných WC
v Dačicích
yy zadání výběru dodavatele zemního
plynu a elektřiny pro město Dačice

Nezávislé hodnocení kvality služeb
IC Dačice dopadlo na výbornou
Ve druhé polovině letních prázdnin bylo Infocentrum Dačice podrobeno
společnostmi Ipsos a CzechTourism hodnocení kvality služeb pomocí metody mystery shopping. Jedná se o metodu kvalitativního výzkumu trhu, která
měří kvalitu služeb a podávaných informací.
Mystery shopper (tajný zákazník) prověřil znalosti a ochotu pracovnice dačického infocentra, přičemž vystupoval jako
běžný zákazník, který nakupuje suvenýry
a dotazuje se na turistické možnosti města a regionu.
Hodnocení provedeného šetření bylo
zasláno na městský úřad v měsíci září
a je více než potěšující, že naše íčko
v tomto průzkumu obstálo na výbornou.
Při celkovém hodnocení byly sledovány
parametry: značení IC, upravenost exteriéru, vybavení interiéru, první dojem
zákazníka z návštěvy, výkon pracovníka
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IC a celkový subjektivní dojem klienta
z návštěvy informačního centra.
Pro hodnocení byla použita následující
stupnice:
yy Index méně než 50 % = špatný výkon
yy Index mezi 50 a 80 % = průměrný výkon
yy Index větší než 80 % = výborný výkon
Infocentrum Dačice dosáhlo hodnocení ve výši 95 %. Za tento výborný výsledek děkuji nejen pracovnicím infocentra,
ale také Městu Dačice, které pro tuto práci vytváří dobré podmínky a profesionální zázemí.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

yy schválila rozpočtové opatření číslo
16/2012 v těchto objemech: příjmy
39,00 tis. Kč, výdaje 39,00 tis. Kč
yy schválila rozpočtový rámec pro rok
2013 jako základní finanční rámec pro
přípravu návrhu rozpočtu na rok 2013
yy projednala výsledek hospodaření
MěKS za 1. pololetí
yy schválila pronájem plochy na Nivách
společnosti Heli Czech s. r. o. k uspořádání letů vrtulníku nad Dačicemi
yy schválila pravidla pro půjčování stanů
4 x 8 m v majetku města
yy schválila změnu projektové dokumentace stavby „rekonstrukce Palackého
náměstí v Dačicích“ spočívající v novém řešení Palackého náměstí vypuštěním okružní křižovatky a ponecháním průseční křižovatky
yy schválila vyhlášení výběrového řízení
na digitální kino Dačice
yy schválila vyhlášení výběrového řízení
na pronájem optické sítě v Dačicích
s tím, že minimální požadované nájemné bude stanoveno na 2 mil. Kč
bez DPH

Kontroly a revize
plynových zařízení
a městské byty
Upozorňujeme nájemníky městskýchbytů, že kontroly a revize plynových zařízení v těchto objektech
bude smluvně zajištovat firma „Jaroslav Hynek, Dolní Němčice čp. 12“.
Smlouva na tuto zakázku mezi
městem Dačice a panem J. Hynkem
bude uzavřena na období 3 let do
roku 2014. V letošním roce bude
provedena kontrola a revize plynových zařízení v městských prostorách (byty a nebytové prostory)
v období od 1. 9. do 30. 11. 2012.
Martina Bénová, vedoucí OSB

www.dacice.cz

V kostce - na téma mládí a alkohol
Vážení spoluobčané, můj minulý příspěvek v tomto periodiku končil větou,
že kdo dětem věnuje svůj čas a pozornost, nemusí je pracně vychovávat. Netušil jsem, že na začátku školního roku to bude tak aktuální téma.
Studenti a žáci se
po prázdninách rádi
vidí. Setkání po dvou
měsících prázdnin,
spousty zážitků, dobrodružství a studentských lásek. Jistě je o čem si povídat. Vždy to tak bylo
a doufám, že i bude.
Co je ovšem nového, jsou místa setkávání a styl projevu. V poslední době jsem
zaznamenal stížnosti na setkávání mládeže u sýpky, která je součástí zámeckého parku. Po těchto setkáních tam však
zůstávají prázdné PET láhve, láhve od
alkoholu, případně jiný nepořádek. Studentům budu možná připadat jako staromilec, ale kdo znečišťuje město, znepříjemňuje život druhým. A málo naplat, na
pití alkoholu ve velkém je vždycky času
dost, není důvod na to u patnáctiletých
hledět s pochopením.
Pracoval jsem léta jako terapeut v komunitě Podcestný mlýn, kde jsem se setkával s těmi nejtěžšími případy závislostí
u mladých lidí. Skoro vždy to bylo nějak
spojeno s alkoholem. Většinou s alkoholem začínali, pak zkusili něco „těžšího“.

U většiny z nich byla startovací droga alkohol, konzumovaný a rodiči tolerovaný
již v mladistvém věku. Spoustu těch lidí
jsem poznal osobně a věřte, že jsem měl
i mnoho příležitostí si k nim vybudovat
osobní vztah. Člověk vidí, jak podceňování nebezpečí rizik na začátku může mít
destruktivní důsledky a jak je těžké se
zneužíváním návykových látek přestat.
Jedním z klíčových poznatků, které
jsem jako terapeut udělal, byl fakt, že na
většinu těchto mladých lidí měli doma
málo času. Rodiče netušili, kde a s kým
jejich ratolest je a svůj čas a klid si vykupovali nejčastěji penězi… „tady máš
a do dvanácti ať seš doma“. Mnozí rodiče
se pak nemálo divili, zač jejich potomek
peníze utrácí.
Jsme rozhodnuti, že tuhle „lapálii“ budeme jako obec řešit. Současně chci Vás,
rodiče a pedagogové, požádat o jedno:
Váš čas je cenný, všichni víme, jak to dnes
chodí, přesto je ale moudřejší si dopřát
ten „luxus“ a obětovat část své práce ve
prospěch času, který se svým potomkem
nebo žákem strávíte. Věřte mi, jsou to ty
nejlépe investované minuty a hodiny Vašeho života. Vím, o čem mluvím.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Zastupitelstvo města Dačice
schválilo komunitní plán
Realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Dačice je
v závěrečné fázi. Jeho hlavním výstupem je komunitní plán, který obsahuje
záměry na udržení, zkvalitnění a rozvoj sociálních a doprovodných služeb pro
období 2013 – 2015.
Na přípravě plánu aktivně pracovalo
45 lidí. Ti se scházeli na jednání řídící skupiny a třech pracovních skupin. Stovky
občanů z Dačicka podpořily zpracování
plánu tím, že se zapojily do různých průzkumů. Výstupy z nich byly při zpracování plánu využity. Návrh plánu byl letos
v létě předložen k připomínkování obcím, organizacím a přímým účastníkům
procesu plánování. Byl zveřejněn na webu města, a tak se k němu mohla vyjádřit
i široká veřejnost.
Po vyhodnocení a zapracování připomínek řídící skupina doporučila jeho

předložení samosprávám všech zúčastněných obcí. V Dačicích byl plán schválen radou města a byl také na programu
posledního jednání zastupitelstva. Od
zastupitelů a občanů k němu bylo vzneseno několik otázek. Týkaly se například
toho, zda jsou služby pro jejich uživatele cenově dostupné, jak se na financování sociálních služeb podílí město, jak
se mohli občané zapojovat do přípravy
plánu. Po zodpovězení dotazů zastupitelstvo plán schválilo.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta
Věra Janáková, vedoucí OSV

Podatelna nově
V rámci zlepšování služeb občanům
jsme přesunuli centrální podatelnu do
přízemí městského úřadu. Není už tedy
nutné chodit s Vašimi podáními do patra,
ale vyřídíte vše právě v přízemí. Přesto
není přístup do podatelny z prostorových důvodů bezbariérový, a proto mají
občané, kteří nezvládnou ani schůdky
před podatelnou, možnost i nadále
učinit své podání na infocentru, které je
plně bezbariérové. Věřím, že přesun podatelny zvýší komfort pro naše klienty.
Ing. Karel Macků, tajemník

Diabetologická ordinace
MUDr. Olga Pekárková
zahajuje provoz v ambulanci
v prostorách nemocnice.
Zájemci se mohou objednávat

od 11. října
na tel. čísle 777 003 741
nebo osobně
ve čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 h.

Podpořte svým hlasem
výsadbu aleje Toužín - Urbaneč
Projekt Města Dačice „Výsadba aleje
při cestě z Toužína do Urbanče“ byl nominován Nadací Partnerství do soutěže
Stromy místo letáků. Soutěž vyhlásila
společnost Makro Cash & Carry. Celkem
bylo nominováno deset projektů, z nichž
pět s nejvyšším počtem hlasů získá finanční podporu. Tato částka by byla použita na spolufinancování výsadby 123
ovocných stromů při cestě z Toužína do
Urbanče. Hlasování se můžete zúčastnit
od 22. 9. do 9. 10. 2012 na webových
stránkách www.makro.cz. Děkujeme za
to, že i Vy tento projekt podpoříte svým
hlasem.
Ing. Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným a známým, kteří přišli doprovodit manželku, maminku a babičku paní Gertrudu
Pykalovou dne 25. 8. 2012 na poslední
cestě. Rovněž děkujeme páteru Smejkalovi a Pohřební službě Procházka
za důstojné vypravení pohřbu.
Manžel a synové s rodinami
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„Rekonstrukce místních komunikací
na Červeném Vrchu - III. etapa“
úspěšně dokončena
Tento projekt byl již III. etapou rekonstrukce ulic na sídlišti Červený Vrch
a přímo tak navazoval na předcházející I. a II. etapu, jejichž realizace probíhala
v letech 2009 a 2010. Snahou města bylo dokončit rekonstrukci místních komunikací. Dokončením III. etapy tak došlo k definitivnímu vyřešení infrastruktury
komunikací na sídlišti Č. Vrch, což bylo jedním z prioritních cílů Města Dačice.
V rámci projektu byly komplexně zrekonstruovány ulice Větrná, Polní, Červený
Vrch II. a část Severní ulice. Rekonstrukce
byla realizována společností Swietelsky
stavební s. r. o., která vyhrála výběrové řízení s nejnižší nabídkovou cenou. Hlavním
cílem projektu bylo dokončit kompletní rekonstrukci obslužných komunikací
včetně související vybavenosti (osvětlení,
odvodnění ad.) v jedné z největších zastavěných lokalit ve městě. Zároveň došlo k
odstranění bodové závady - k rekonstrukci dopravně závadné křižovatky.
Hlavními důvody k realizaci projektu
bylo zlepšení dopravního napojení lokality (sídliště Červený Vrch) na dopravní
síť města a páteřní komunikace regionu, zvýšení kvality místních komunikací
v lokalitě, modernizace souvisejícího

vybavení, zkrácení jízdní doby, zvýšení
bezpečnosti chodců a cyklistů, zlepšení
stavu životního prostředí a v neposlední
řadě zlepšení možnosti pohybu osob se
sníženou mobilitou a sníženou orientací.
Staveniště bylo zhotovitelské firmě předáno dne 3. 5. 2012, dokončená stavba
byla Městu Dačice předána k poslednímu
srpnu 2012. Celkové investiční náklady
spojené s rekonstrukcí místních komunikací dosáhly téměř 7 mil. Kč. Celková výše
dotace z Evropské unie prostřednictvím
Regionálního operačního programu Jihozápad, kterou si bude Město Dačice
jako příjemce dotace nárokovat po ukončení realizace projektu, činí téměř 4 mil.
Kč, jedná se o 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Libor Kořínek, odbor správy majetku

Zahájení svozu bioodpadů v Dačicích
Ve spolupráci se společností .A.S.A. Dačice s. r. o. připravujeme pro obyvatele našeho města novou službu - svoz biologicky rozložitelných odpadů,
tzv. bioodpadů. Město Dačice zahájením svozu bioodpadu učinilo další krok
v rámci koncepce komplexního nakládání s odpady na území města.
Bioodpady, způsobující kvůli svým nastříhané, prořezané nebo zpracované
vlastnostem komplikace při skládkování, štěpkovačem), dřevěné piliny, spadané
se při separovaném sběru stávají suro- ovoce (prokládané trávou a řezem keřů),
vinou, kterou je možno přeměnit na zbytky jídel rostlinného původu, zbytky
užitečný materiál - kompost, využitelný ovoce a zeleniny (slupky z brambor,
v široké škále lidské činnosti. Tento druh mrkve, kousky jablek, nať apod.), zbytky
odpadu se tak již nebude vyskytovat pečiva a obilovin, čajové sáčky, kávovou
v nádobách na směsný komunální od- sedlinu včetně filtrů a ubrousků, skořápky
pad nebo na místech, kde následně z vajec a ořechů, exkrementy drobných
vznikají černé skládky odpadů. V rámci domácích zvířat. Veškerý biologický odtohoto projektu budou na separační pad, vytříděný z komunálního odpadu,
stanoviště rozmístěny sběrné ná- je nutné vhazovat do nádob bez igelidoby, určené k ukládání bioodpadů tových sáčků a tašek. Do nádob nepatří
plasty, sklo, kovy, směsný komunální odz domácností.
Do těchto nádob bude možné dá- pad, stavební odpad, zemina a kamení,
vat listí, trávu, zbytky rostlin (kořeny nebezpečný odpad, textil, jednorázové
a listy zeleniny, květiny, plevel, apod.), pleny, uhynulá zvířata.
Marie Mocková, .A.S.A. spol. s r. o.
kousky větví keřů i stromů (posekané,
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MOBILNÍ SVOZ
ODPADŮ
20. října 2012
MÍSTO
Bílkov
Malý Pěčín
Velký Pěčín
Prostřední Vydří
Červený Vrch
Na Nivách
Toužín
Bratrská
Berky z Dubé
Vápovská
Borek
Dolní Němčice
Lipolec
Hostkovice
Havlíčkovo nám.
Dlouhá
Na Vyhlídce
Mládežnická
Antonínská
Jemnická
Hradišťko
Chlumec

ČAS
8:00 - 8:40
8:45 - 9:00
9:05 - 9:30
10:10 - 10:40
11:10 - 11:40
11:45 - 12:00
12:05 - 12:20
12:25 - 12:45
12:50 - 13:20
13:25 - 14:00
14:05 - 14:25
8:00 - 9:00
9:10 - 9:40
9:50 - 10:10
10:20 - 10:50
10:55 - 11:20
11:25 - 11:40
11:45 - 12:10
12:15 - 12:35
12:40 - 13:10
13:20 - 13:50
14:00 - 14:30

Firma .A.S.A. Dačice s. r. o. provede
20. října 2012 mobilní svoz nebezpečných
odpadů, objemného odpadu a bioodpadů. Sběrné vozy budou přistaveny na
místa obvyklá (zpravidla se jedná o bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů). Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové firmy. Děkujeme
za pochopení.
RNDr. Jaroslav Horák, OŽP

Výzva vlastníkům nemovitých
kulturních památek
Na základě oznámení Ministerstva
kultury ČR o zahájení přípravy dotačního
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na r. 2013 vyzýváme
všechny vlastníky nemovitých kulturních památek, které se nacházejí na
území městské památkové zóny Dačice,
aby v případě zájmu o účast v uvedeném
dotačním programu podali řádně vyplněnou žádost prostřednictvím podatelny města Dačice. Uzávěrka příjmu
žádostí je 31. 10. 2012. Veškeré informace v kanceláři č. 122 na Starém zámku
nebo na telefonu 384 401 244.
Mgr. Pavel Urban, OKC

www.dacice.cz

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb

Oznámení pro držitele
parkovacích znaků

Starosta města podle § 27 odst. 1, zákona o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

Připomínáme, že držitelé zvláštního označení vozidla O1 (modro-bílý
čtverec se symbolem osoby na invalidním vozíku) mají do konce roku
2012 lhůtu na výměnu tohoto označení za nový parkovací průkaz (označení O7).
Výměna je možná při předložení platného průkazu ZTP nebo ZTP/P, doložení
fotografie o rozměrech 35 x 45 mm (běžná průkazová fotografie) odpovídající
současné podobě osoby a předložení
stávajícího zvláštního označení vozidla
O1 (starého parkovacího znaku). Nově
vydávaný parkovací průkaz podepisuje
jeho držitel/ka, proto je vhodná jeho/její
osobní účast. Za nezletilé osoby podepisuje parkovací průkaz zákonný zástupce,
za osoby omezené či zbavené způsobilosti k právním úkonům podepisuje parkovací průkaz opatrovník (opatrovnictví
dokládá listinou nebo usnesením o ustanovení opatrovníka).
Parkovací průkaz Vám vystavíme na
odboru sociálních věcí Městského úřadu
Dačice, Neulingerova 151 (budova tzv.
arestu) v kancelářích č. 209 - Mgr. Lada
Nejedlá a 210 - Mgr. Irena Vašíčková.
V případě osob, které ze zdravotních důvodů nejsou schopny se osobně dostavit
na městský úřad, je možné po telefonické dohodě provést výměnu v jejich domácnosti.

VOLBY DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SE USKUTEČNÍ

dne 12. října 2012 od 14:00 h do 22:00 h
a dne 13. října 2012 od 8:00 h do 14:00 h
Město Dačice včetně místních částí
bude již tradičně rozděleno do těchto
14 volebních okrsků:

Okrsek č. 1
zasedací místnost Městského úřadu
v Dačicích čp. 2/I
yy ulice Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo náměstí, Křížovnická, Na Příkopech, Neulingerova, Na Rybníčku,
Masarykova, Pivovarská, Soustružnická, Vlašská, Vokáčovo náměstí, Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická, U Nemocnice, U Valchy, V Kaštanech, místní
část Toužín

Okrsek č. 2
přízemí MěKS v Dačicích čp. 5/I
yy ulice Družstevní, Bedřicha Smetany,
Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského, Za Lávkami, Vápovská, místní část Borek, Hradišťko

Okrsek č. 3
SOUzas Jemnická ul. čp. 58/III
yy ulice Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy Cimrmana, Jemnická, Jiřího z Poděbrad,
Kapetova, Na Výhoně, Svobodova, Zahradní, U Třech křížů, Za Školou, místní část Chlumec

Okrsek č. 4
Městský úřad Dačice čp. 27/I
yy ulice Bratrská, Palackého náměstí, Krajířova, Nádražní, U Podcestného mlýna, Třída 9. května

Okrsek č. 5
ZŠ v ul. Komenského čp. 7/V
yy ulice Bezručova, Husova, Komenského, Na Vyhlídce, Náměstí Republiky,
Sokolská, Tyršova, U Stadionu

Okrsek č. 6
ZŠ v ul. Komenského čp. 7/V
yy ulice Jiráskova

Okrsek č. 7.
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, horní pavilon vlevo
yy ulice Boženy Němcové, Červenkova,
Hradecká, Na Sádkách, Na Jordánku,
Pantočkova, Na Peráčku, Strachovského, Krátká, Nivy, Toužínská, Příhodova,
Příčná, V Lukách, Na Výsluní

Okrsek č. 8
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, horní pavilon vpravo
yy ulice Červený vrch, Jižní, Mládežnická,
Polní, Větrná, Vyderská, Severní

Okrsek č. 9
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, dolní pavilon vlevo
yy ulice Dlouhá

Okrsek č. 10
ZŠ v ul. B. Němcové čp. 213/V, dolní pavilon vpravo
yy ulice A. Dvořáka, K. Čapka, Máchova,
O. Březiny

Okrsek č. 11
budova OK Malý Pěčín čp. 31
yy místní část Malý Pěčín, Velký Pěčín

Okrsek č. 12
budova OK Lipolec čp. 55
yy místní část Lipolec, Hostkovice

Okrsek č. 13
budova OK Bílkov čp. 7
yy místní část Bílkov

Okrsek č. 14
budova OK Dolní Němčice čp. 62
yy místní část Dolní Němčice, Prostřední
Vydří

Upozornění
1. Voliči bude umožněno hlasování poté,
kdy prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým, nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním
průkazem).
2. Každému voliči budou dodány 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
3. K zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební
komise.
4. Každý volič se musí při hlasování
odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků.

O7 Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Mgr. Irena Vašíčková,
sociální pracovnice
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Příspěvek na zvláštní pomůcku
Zvláštní pomůcky slouží osobám se zdravotním postižením ke zvýšení kvality jejich života a kompenzaci dopadů
zdravotního postižení. Záměrem tohoto textu je podat stručné informace o příspěvku na zvláštní pomůcku pro usnadnění orientace v této problematice.
Od 1. 1. 2012 je poskytování příspěvků
na zvláštní pomůcky upraveno zákonem
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, v platném znění.
Řízení o příspěvku na zvláštní pomůcku
je v kompetenci Úřadu práce ČR, žádosti
o příspěvek lze podávat na jeho kontaktních pracovištích, kde je také možné získat příslušné formuláře (dostupné též na
http://portal.mpsv.cz/forms).
Příspěvek se neposkytne, je-li zvláštní
pomůcka zdravotnickým prostředkem,
který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění anebo je osobě zapůjčena
příslušnou zdravotní pojišťovnou. Opatření těchto pomůcek je nutné konzultovat s ošetřujícím lékařem (praktickým
nebo odborným).
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové
postižení a její zdravotní stav nevylučuje
přiznání tohoto příspěvku. Na příspěvek
na pořízení motorového vozidla má nárok osoba, která má těžkou vadu nosného
nebo pohybového ústrojí anebo těžkou
nebo hlubokou mentální retardaci.
S přiznáním příspěvku na zvláštní pomůcku jsou spojeny určité věkové hranice:
yy Obecně může být příspěvek na zvláštní
pomůcku poskytnut osobě starší 1 roku.
yy Jde-li o příspěvek na pořízení motorového vozidla nebo úpravu bytu, osobě
starší 3 let.
yy Jde-li o příspěvek na pořízení vodícího
psa, osobě starší 15 let.
Další podmínkou je, aby byla osoba se
zdravotním postižením schopna pomůcku používat buď sama nebo s přispěním
svého sociálního prostředí. Pro přiznání
příspěvku na pořízení motorového vozidla žadatel dokládá schopnost dopravovat se motorovým vozidlem, účel a četnost dopravy čestným prohlášením.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje
příspěvek, stanoví vyhláška č. 388/2011
Sb., v platném znění. Při rozhodování
o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, která není uvedena v tomto seznamu, se posuzuje, zda je tato konkrétní
zvláštní pomůcka z hlediska využití srovnatelná s druhy a typy zvláštních pomůcek uvedenými v seznamu.
Po podání žádosti o příspěvek na
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zvláštní pomůcku (na předepsaném formuláři) provádí kontaktní pracoviště úřadu práce sociální šetření v přirozeném
prostředí žadatele a příslušná okresní
správa sociálního zabezpečení posuzuje
zdravotní stav žadatele. Pokud se tímto
způsobem prokáže, že žadatel má nárok
na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku, stanovuje kontaktní pracoviště
úřadu práce výši příspěvku.
U pomůcek s cenou nižší než 24 000 Kč
se příspěvek poskytne pouze v případech, že příjem žadatele a s ním společně
posuzovaných osob je nižší než osminásobek životního minima těchto osob.
Výše příspěvku se pak stanovuje tak, aby
spoluúčast žadatele činila 10 % z ceny
pomůcky, nejméně však 1 000 Kč. Toto se
nevztahuje na příspěvek na pořízení motorového vozidla.
U pomůcek s cenou vyšší než 24 000 Kč
se výše příspěvku stanoví tak, aby spoluúčast žadatele činila 10 % z ceny pomůcky. U žadatelů s nízkými příjmy lze výši
spoluúčasti omezit až na 1 000 Kč. Maximální výše příspěvku činí 350 000 Kč.
Toto se nevztahuje na příspěvek na pořízení motorového vozidla.
Výše příspěvku 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 poskytovaného na pořízení motorového vozidla
činí 200 000 Kč.
Součet vyplacených příspěvků na
zvláštní pomůcku nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích přesáhnout částku 800 000 Kč.
S poskytnutím příspěvku na zvláštní
pomůcku jsou spojeny určité povinnosti,
pokud je příjemce příspěvku neplní, musí
poskytnutý příspěvek (nebo jeho poměrnou část) vrátit. Dle zákona č. 329/2011
Sb. jde o případ, kdy příjemce příspěvku:
yy nepoužil tento příspěvek do 3 měsíců
ode dne jeho vyplacení nebo ve lhůtě
stanovené krajskou pobočkou úřadu
práce na pořízení zvláštní pomůcky;
totéž platí, pokud příjemce nepoužil
vyplacený příspěvek v plné výši,
yy v období před uplynutím 60 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
ode dne vyplacení příspěvku nebo

v období před uplynutím 120 kalendářních měsíců po sobě jdoucích ode
dne vyplacení příspěvku poskytnutého na pořízení motorového vozidla
pozbyl vlastnické právo ke zvláštní
pomůcce, resp. motorovému vozidlu;
totéž platí v případě, že příjemce přestane v tomto období zvláštní pomůcku, resp. motorové vozidlo používat,
yy se přestal opakovaně dopravovat nebo
přestal být schopen převozu motorovým vozidlem, byl-li vyplacen příspěvek na pořízení motorového vozidla,
yy použil příspěvek v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání,
yy uvedl v žádosti o příspěvek na zvláštní
pomůcku nepravdivé nebo zkreslené
údaje.
Povinnost vrátit poskytnutý příspěvek
nenastává v případě, kdy příjemce příspěvku přestane pomůcku, resp. motorové vozidlo užívat před uplynutím stanovených lhůt z důvodu změny zdravotního
stavu. V případě poskytnutí příspěvku na
pořízení vodícího psa nemusí příjemce
příspěvku poskytnutý příspěvek vracet
v případě úhynu psa nebo v případě, kdy
vodící pes ztratí své schopnosti (v obou
případech však nesmí příjemce příspěvku zavinit onemocnění nebo úraz vodícího psa). Poskytnutý příspěvek se nevrací
ani v případě, kdy jeho příjemce zemře.
Obecně lze říci, že příspěvek se poskytuje na zvláštní pomůcku, kterou musí
příjemce příspěvku užívat 5 let, v případě příspěvku na pořízení motorového
vozidla musí příjemce příspěvku toto vozidlo používat 10 let. Desetiletá lhůta se
nevztahuje na příjemce příspěvku na zakoupení motorového vozidla získaného
podle starších právních předpisů (vyhláška č. 182/1991 Sb.) před rokem 2012. Tyto
osoby jsou povinny používat motorové
vozidlo po dobu 5 let.
Příspěvek na zvláštní pomůcku lze poskytnout též na zvláštní pomůcku, která
byla zakoupena v průběhu 12 kalendářních měsíců předcházejících dni zahájení
řízení o poskytnutí příspěvku na zvláštní
pomůcku.
Zákon č. 329/2011 nově upravuje výpůjčku zvláštní pomůcky. V současné době lze žádat o výpůjčku těchto pomůcek:
yy stropní zvedací systém
yy schodišťová plošina
yy schodolez
pokračování na str. 7

www.dacice.cz
pokračování ze str. 6
Na tyto pomůcky nelze poskytnout
příspěvek na zvláštní pomůcku. Lze je
poskytnout pouze na základě smlouvy
o výpůjčce, kterou žadatel uzavírá s Úřadem práce ČR podle občanského zákoníku. O výpůjčku uvedených pomůcek
mohou žádat osoby starší 3 let, které mají
zákonem vyjmenovanou těžkou vadu
pohybového nebo nosného ústrojí.
Potřebuje-li osoba se zdravotním postižením specifickou pomůcku, kterou nelze
opatřit z prostředků veřejného zdravotního pojištění, zapůjčit zdravotní pojišťovnou a ani na ni nelze získat příspěvek na
zvláštní pomůcku, je možné obrátit se na
nadace podporující osoby se zdravotním
postižením. Nejprve je však vhodné využít všech vyjmenovaných možností pořízení pomůcky a předložit příslušné nadaci
zamítavá stanoviska příslušných orgánů.
Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje
příspěvek, stejně jako výčet druhů zdravotních postižení je poměrně obsáhlý,
proto jej zde neotiskujeme. V případě
potřeby Vám jej poskytneme na odboru
sociálních věcí Městského úřadu Dačice,
naleznete jej také na internetových stránkách města Dačice www.dacice.cz.
Mgr. Irena Vašíčková,
sociální pracovnice

Zvolte vítěze letní
fotosoutěže
Od 1. do 31. října bude na městském
webu probíhat anketa, jejímž prostřednictvím rozhodnou uživatelé o vítězi
fotografické soutěže Letní Dačice Vašima očima. Soutěžní snímky jsou zveřejněné na www.dacice.cz/fotosoutezletni-dacice, anketu najdete v pravém
sloupci domovské stránky.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Metoda pokus - omyl nikomu nepomůže
Zprávy ze Senátu
Senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádal v úterý 11. září v sídle Senátu seminář na téma „Veřejná správa – součást
života měst a obcí“.
Seminář reagoval na materiál
s názvem „Koncepce dokončení
reformy veřejné
správy“ zejména
potom na v Koncepci obsažený
záměr radikálního zrušení matričních a stavebních úřadů na menších
městečkách a obcích a plánovanou
koncentraci další agendy do takzvaných
obcí s rozšířenou působností. V případě
našeho senátního obvodu by se jednalo
o Jihlavu, Telč a Dačice.
Velmi zjednodušeně řečeno je celý návrh „Koncepce dokončení reformy veřejné správy“ připraven ministerstvem vnitra
tak, že například získávání stavebního povolení, nahlášení změny trvalého bydliště
apod. nebude možné v menších městečkách nebo obcích vyřídit a bude nutné se
vypravit do příslušného většího města.
Naprosto zásadní změnu by pak způsobilo přijetí této „Koncepce dokončení
reformy veřejné správy“ v případě takzvaných pověřených obcí. V našem senátním
obvodu se jedná o města Polná, Třešť
a Slavonice. V těchto městech by totiž došlo postupně například k zásadnímu omezení provádění výkonů a činností v oblasti
ochrany přírody, krizového řízení, regionálního rozvoje, sociální činnosti, ochrany
zemědělského půdního fondu atd.
Osobně jsem přesvědčen, že přenos
těchto výkonů a činností v případě našeho
senátního obvodu z Polné, Třeště a Slavonic do Jihlavy, Telče a Dačic by vůbec

nikomu nic pozitivního nepřinesl.
Všechna tři města (Jihlava, Telč, Dačice)
sice již tyto činnosti vykonávají, ale rozhodně nejsou připravena na jejich rozšíření ani finančně ani personálně ani prostorově. Navíc nemají motivaci ani důvod
zajišťovat, organizovat a platit nějaké
další služby pro občany, kteří nejsou jejich obyvateli. Jinými slovy celé by to znamenalo jenom vzdálení služby občanovi
a paradoxně s tím navíc spojené další náklady do dalších lidí, kanceláří, archivů atd.
Navíc jsem bytostně přesvědčen, že by se
ve výsledku vůbec nic neušetřilo. Naopak.
Asi Vás nyní nepřekvapí, když napíši,
že účastníci semináře zaujali k materiálu
„Koncepce dokončení reformy veřejné
správy“ velmi kritický postoj a materiál
odmítli jako nepřipravený a ohrožující
fungování veřejné správy zejména na
menších městech a obcích.
Možná je zajímavé na závěr také dodat,
že účastníci semináře také dospěli k závěru, že materiál je v rozporu s Programovým prohlášením vlády, které předpokládá, že se služby občanům budou přibližovat a že před realizací dokončení reformy
veřejné správy vznikne koncepce optimálního uspořádání těchto služeb. Metodou pokus – omyl zkrátka nelze nadále
v reformě veřejné správy postupovat.
Pokud by náhodou někdo ze čtenářů
měl zájem se se všemi v článku zmiňovanými materiály seznámit podrobněji,
případně se seznámit i s obsahem tiskové
konference, která proběhla po semináři,
vše lze nalézt na www.vystrcil.cz v sekci
Články.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

y

Společnost Městské lesy Dačice
Vás srdečně zve na

výlov rybníka „SASIŇÁK“,
který se koná 28. 10. 2012 v 10:00 h
Prodej ryb na hrázi rybníka a prodej rybích specialit.
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DNY ZDRAVÍ 2012
Vážení dačičtí obyvatelé a návštěvníci města, připravili jsme pro Vás na dny
6. - 11. října osvětovou kampaň DNY ZDRAVÍ 2012, která má nám všem připomenout hodnotu vlastního zdraví a potřebu se o něj celoživotně a zodpovědně starat. Celá akce se skládá z několika částí.
Akce s názvem
„NA KOLE, NA
KOLE, NA KO LE“
a „Chůze - pohyb
pro každého“ Vás
zvou na cyklistické
a turistické putování po okolí Dačic.
Blanka a Ludvík
Kocmálovi pro Vás připravili trasy od krátkých vycházkových po celodenní cyklistickou. Jejich přehledný seznam stejně
jako informace o dalších akcích najdete
na plakátě (otištěný také na zadní straně tohoto čísla Dačického zpravodaje)
a na webových stránkách www.dacice.
cz/zdrave-mesto-a-ma21/dny-zdravi/.
V rámci „Přijďte si zacvičit“ si může
každý zájemce přijít zdarma vyzkoušet
nové i tradiční pohybové aktivity. Stud
a lenost stranou – každý si může vybrat, co
mu nejvíc vyhovuje, a všichni jsou zváni!
„Přednášky pro veřejnost“ jsou připraveny dvě. Mgr. M. Šabouková bude
v úterý 9. 10. ve 13:00 h v rámci Dne otevřených dveří v Domě s pečovatelskou
službou přednášet na téma Domácí péče
a zdravý životní styl ve stáří a ve středu
10. 10. se v 15:00 h uskuteční v komorním
sále MěKS veřejná přednáška o bezpečnosti potravin, prevenci onemocnění
z potravin, nákazách a otravách z potravin, o zdravé výživě a kvalitě potravin.
Prostor bude i na diskusi a Vaše dotazy.
Přednášet budou Olaf Deutsch z Úřadu

pro bezpečnost potravin Ministerstva zemědělství a MUDr. J. Rambousková, CSc.
z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
„Dny otevřených dveří“ proběhnou
nejen v úterý v DPS v Dačicích, ale také ve
středu 10. 10., a to v Nemocnici Dačice (ve
13:00, 14:00 a 15:00 h) a v biochemické laboratoři MeDiLa v prostorách nemocničního areálu (ve 13:00 h s výkladem).
Osvětovou kampaň zakončí čtvrteční
„Veletrh zdraví“ v sále MěKS. Návštěvníci si zde mohou nechat zdarma změřit krevní tlak, BMI, nebo třeba hladinu
cukru v krvi, ochutnat vzorky zdravého
vaření, zopakovat si zásady poskytování 1. pomoci (jeden nikdy neví), na děti
čeká hravý vzdělávací koutek. Laboratoř
MeDiLa připravila pro tento den akční
nabídku na vyšetření krve (viz tabulka
níže), konzultace výsledků vyšetření, dárkové poukazy a předvede diagnostickou
soupravu na vyšetření lepku v potravinách. Návštěvníci si mohou nechat ověřit
přítomnost lepku v jimi donesených potravinách. Pro další zpestření programu
vystoupí v kulturním sále i dačické mažoretky. To je jen stručný výčet zajímavých
prezentací, které na Vás ve čtvrtek čekají.
Věříme, že každý si vybere a nějaký nový
zajímavý poznatek si odnese.
Pokud tedy i Vy chcete udělat něco pro
své zdraví, máte dobrou příležitost začít
s námi právě teď! Těšíme se na Vás!
MUDr. Hana Musilová,
za projekt Zdravé město Dačice

MeDiLa – tabulka akčních cen jednotlivých testů v rámci Dnů zdraví 2012
Parametr
Stálá cena
Akční cena
Krevní skupina
159 Kč
100 Kč
Cholesterol
23 Kč
20 Kč
Cholesteroly, tuky, CHOL, HDL, LDL, TAG
159 Kč
100 Kč
PSA – marker karcinomu prostaty
500 Kč
250 Kč
TSH – vyšetření funkce štítné žlázy
500 Kč
250 Kč
Krevní obraz, železo
271 Kč
250 Kč
HCG (těhotenský test)
182 Kč
100 Kč
FSH,ESTD (menopauza pro ženy)
623 Kč
400 Kč
Venózní odběr
24 Kč
bezplatně
Glykémie (výsledek okamžitě)
15 Kč
10 Kč
Balíček vyšetření: cholesteroly, tuky, glukóza, jaterní enzymy, kreatinin, kys. močová,
CRP. Akční cena v rámci Dnů zdraví 2012 250 Kč (stálá cena 500 Kč).
Výsledky vyšetření budou od pondělí 15. října.
Výsledky většiny vyšetření budou k dispozici od pátku 12. října telefonicky nebo
osobně v laboratoři.
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Informace
z Nemocnice Dačice, a. s.
Nemocnice Dačice, a. s. se spolu
s dalšími zdravotnickými zařízeními
zapojí do Dnů zdraví 2012 v Dačicích
konaných ve dnech 6. 10. - 11. 10.
2012. Mimo to, že budou v rámci
informačního dne podány sdělení
o možnostech poskytované péče
naší nemocnicí, počítáme i s individuálnější formou.
Jako již v předchozích dvou letech,
i v tomto roce pořádáme Den otevřených
dveří Nemocnice Dačice, a. s., a to dne
10. 10. 2012 s možností prohlídky prostor
nemocnice a jejích pracovišť pro širokou
veřejnost. Prohlídka areálu i s nově vybaveným pracovištěm ambulantní rehabilitace bude možná v hodinových intervalech v odpoledních hodinách uvedeného
dne. Odpolední dobu volíme, abychom
co nejméně omezili poskytování zdravotních služeb v našem zařízení.
S těmi z Vás, kdo dne 10. 10. 2012 přijdou, se sejdeme před ředitelstvím nemocnice (vlevo za vrátnicí) ve třech časových intervalech, a to ve 13:00, 14:00
a 15:00 h a projdeme si s výkladem areál
a některá pracoviště. Seznámíme Vás
s novinkami v přístrojovém vybavení
pracovišť Nemocnice Dačice, a. s. nakoupenými v době od loňského setkání
a s ostatními změnami, které se udály za
celý uplynulý rok. Příležitost nahlédnout
do nově zprovozněného ambulantního
rehabilitačního pracoviště je také pro
řadu z Vás, kteří jste využívali dosavadní
prostory, jistě vítanou možností.
Od 1. 10. 2012 posilujeme řady našich
rehabilitačních pracovníků o dalšího člena týmu, a tak doufáme, že počet spokojených pacientů poroste. Zajistili jsme
vybavení nového pracoviště na vysoké
úrovni a zmodernizovali prostory na
poskytování služeb. Zajišťujeme trvale
se vzdělávající kvalitní personál rehabilitačních pracovnic a dva zkušené rehabilitační lékaře. Toto vše jsou základní
předpoklady pro efektivní léčbu a tudíž
pro spokojenost našich klientů. Prostřednictvím svých praktických a odborných
lékařů, kteří rehabilitační léčbu po vyšetření pacienta doporučí, mohou naši spoluobčané využívat vymožeností rehabilitačního pracoviště v místě svého bydliště
a nemusí cestovat do 40 km vzdálených
rehabilitačních pracovišť. Těšíme se na
Vaši návštěvu dne 10. 10. 2012 v Nemocnici Dačice, a. s.
MUDr. Miroslava Člupková,
předseda představenstva

www.dacice.cz

Městská policie informuje
Údaje z ukazatele rychlosti v ul. Třída 9. května za období
od 11. 8. 2012 do 10. 9. 2012.

Celkový počet
vozidel

Překročení rychlosti
> 50

> 60

> 70 > 80 > 90 >100

Ve směru

104 841 35 152 4 553

665 127

26

10

V protisměru

134 268 60 904 14 461 2 739 526

119

23

V obou směrech 239 109 96 056 19 014 3 404 653

145

33

Podíl (%)

100,00 40,20

8,00

1,40 0,27 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 119 038 vozidel, tj. Ø 3 840 za
den. 68,1 % vozidel jelo více než 50 km/h, 8,9 % vozidel překročilo
rychlost 70 km/h a 111 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 131 309 vozidel, tj. Ø 4 236
za den. 54,6 % vozidel jelo více než 50 km/h, 2,1 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 20 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel V. Pěčín - celkem projelo 211 478 vozidel, tj. Ø 6 822
za den. 86,2 % vozidel jelo více než 50 km/h, 34,7 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 2 243 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.

Co řešila městská policie v srpnu 2012
yy 131x řešen přestupek
yy 42x doručení písemností
yy 1x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
yy 4x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov) - provedena kontrola objektů
yy 1x nález injekční stříkačky na Palackého náměstí - likvidace
yy 2x řešena s firmou DOSIP Servis s. r. o. závada na ukazatelích
rychlosti - odstraněna
yy 1x na firmu VAK nahlášeno znečištění kanalizační vpusti
yy 2x vykázána partička z dětského hřiště - kouření
yy 1x zjištěna závada na dopravním značení - nahlášeno na TS
yy 2x odchycen pes - 1x vrácen majiteli, 1x uhynul v kotci na MP
yy 2x řízení dopravy - otevírání ul. Kapetova, dopravní nehoda
na Palackého náměstí
yy 1x spolupráce s PČR - žádost o pomoc při identifikaci hledané
ženy
yy 3x nález: 2x klíče - 1x vráceny majiteli, 1x předány na MěÚ,
1x tři štěňata odložená v krabici na vlakovém nádraží předána do náhradní péče
yy 3x spolupráce s RZS - 1x přivoláni k muži s rozbitou hlavou
v ul. Tř. 9. května, odvoz muže do nemocnice, 1x přivoláni
k opilému muži na Palackého nám., odvoz muže do nemocnice, 1x přivoláni k opilému muži, po vyšetření odvezen na
záchytnou stanici do Jihlavy
yy 1x zabezpečování veřejného pořádku při konání akce Dačická řežba
yy 7x oznámení přestupku - 6x doprava, 1x živnostenský úřad
yy 2x měření rychlosti - 2. 8. Velký Pěčín, Hradišťko, Tyršova,
Bezručova, B. Němcové, 21. 8. Velký Pěčín, Kapetova
yy Po celý měsíc zvýšená kontrola veřejného pořádku v zámeckém parku
yy 18x kontrola místních částí
Více informací o činnosti na internetových stránkách města
v odkazu městská policie.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 6,
ul. Komenského, č. p. 190, Dačice V, o velikosti 2 + 1,
který bude zpřístupněn zájemcům ve středu 10. 10. 2012
v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Kuchyně
Předsíň
Koupelna

m2
17,43
14,49
10,29
6,98
3,60

Místnost
WC
Spíž
Sklep
Kolna
CELKEM

m2
1,26
1,74
11,56
14,21
81,56

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena dle
rozhodnutí Rady města Dačice) s tím ze zájemců, který předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou chce
platit za 1 m2 bytu a současně vysloví souhlas se zaplacením
kauce ve výši 1 měsíčního nájmu. Nabídnutá částka musí být
vyšší než minimální nájemné 45 Kč/m2.
K výslednému měsíčnímu nájmu bytu bude připočtena
částka 251,28 Kč za zařizovací předměty. Mimo nájem se v bytě
hradí zálohy na služby jako např. vodné a stočné, el. ve spol.
prostorách, STA, kontrola komínů, elektřina a plyn v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude použito losování. V případě, že
vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo nesloží kauci
ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem nájemní smlouvy
a neuzavře tuto smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 11. 2012
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU
č. 6, Dačice 190/V“ žádost o byt s nejvyšší nabídkou měsíční
částky nájemného, kterou chce platit za 1 m2 bytu, potvrzení
o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na finančním
odboru MěÚ Dačice).
Konečný termín pro podání žádosti:
12. 10. 2012 do 13:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)
Zájemce se může dostavit na otevírání obálek s nabídkami dne 15. 10. 2012 v 15:00 h na Městský úřad Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Vzpomínka na 65. výročí prvního
leteckého dne v Dačicích

Dne 31. srpna 2012 uplynulo 65 let od prvního poválečného leteckého dne
pořádaného Moravskoslezským aeroklubem v Dačicích. Musíme se ale vrátit
do období roku 1945, kdy po ukončení války letečtí nadšenci v hostinci pana
Karla Štěbetáka začali s organizací Moravskoslezského aeroklubu Dačice.

Pod vedením velitele místní posádky
pana majora Hůlky byl předsedou aeroklubu ustanoven letecký důstojník, nadporučík – pozorovatel pan Jaroslav Bém.
Dále je třeba vzpomenout první organizátory pana poručíka Mareše, obchodníka Šebestu, krejčího Roda, účetního Dvořáka, pošťáka Plachého a jako jednatel
působil hostinský Malínek. Modelářský
kroužek vedli pánové B. Klimeš a St. Dráb.
Ze Staré Hůrky u Jihlavy byl převezen
dřevěný domek, který se stal domovem
modelářů. Většina členů dačického aeroklubu se věnovala modelářské činnosti.
Byla uspořádána první výstava leteckých
modelů a leteckých přístrojů ve dnech
12. a 13. října 1946 v dačické sokolovně.
V sobotu dne 12. 10. 1946 se večer konala
přednáška kpt. Pavla Svobody, účastníka
zahraniční armády.
V roce 1946 byl požádán otec škpt.
V. Götha (Vilém Göth - dačický občan,
čs. stíhač RAF, padl ve Velké Británii
25. 10. 1940) o souhlas s pojmenováním
dačického aeroklubu jménem jeho syna.
Pamětní desku na dům zhotovil pan Foit
z Doupě, finančně se podílel ONV a členové aeroklubu. Vyvrcholením celé akce
bylo uspořádání leteckého dne na ploše u Karlova dne 31. srpna 1947.
Dopoledne bylo slavnostní odhalení
pamětní desky na domě č. 63, ve kterém
bydlel škpt. V. Göth, které provedl major
Kleissel. Odpoledne pak zdařilý letecký
den, kterému přihlíželo přes 4 000 diváků. Na leteckém dnu účinkovalo 17 mo-
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torových letadel, jeden kluzák a jeden
větroň. Během soboty a neděle bylo
provedeno 142 vzletů. Kromě vojenských letadel zde přistálo také 6 civilních
strojů, ve kterých přilétli hosté. Generál
Ludvík Budín, rodák z České Olešné, Ing.
Vlasák z ministerstva dopravy a další. Při
letecké exhibici se představili naši nejlepší akrobaté: škpt. Miroslav A. Liškutín
a škpt. Josef Flekal. Dále pak byla předvedena skupinová slétanost pětice vojenských stíhaček. Také byl předveden aerovlek, který pilotovali členové aeroklubu
z Jihlavy. Úspěšný den uzavřela večer
taneční zábava.
V roce 1948 byl Moravskoslezský aeroklub Dačice odměněn za dobrou práci
přidělením dvou kluzáků ŠK-Komár. Tyto
stroje přepravili z Brna dačičtí hasiči. Byly
uloženy v modelářské dílně. V hodnocení činnosti aeroklubů za 1. pololetí roku
1949 se Dačice umístily na 115. místě.
Stále nebylo trvalé letiště pro problémy
se získáním pozemků. Někteří členové
aeroklubu pokračovali v plachtařském
výcviku v Brně a ve Vrchlabí. Byli to tito
členové: Bohuslav Klimeš - zkouška „C“,
Stanislav Dráb „B“, Zdeněk Šeda „C“, Josef Dolák „C“, Václav Hlásek „C“ a Rudolf
Lébr „C“.
V roce 1952 byl po sedmileté činnosti
dačický aeroklub převzat Svazarmem. Za
přítomnosti zástupců Svazarmu a KSČ
bylo předsedovi p. Jaroslavu Bémovi
oznámeno, že nemá dispoziční právo
ve spořitelně a musel odevzdat klíče od
aeroklubu. Aeroklub Dačice byl rozpuštěn. Takto neslavně skončilo úsilí leteckých nadšenců v Dačicích. Pokračování
této letecké činnosti nastalo až po roce
1989, ale o tom až příště.
Podle pamětí pana Jaroslava Béma
(*20. 12. 1924, + 7. 1. 2008) zapsal
Karel Garhofer,
bývalý náčelník letiště Jindřichův Hradec

Rozšíření expozice
v leteckém muzeu
Letecké muzeum v Dačicích chystá
na příští rok rozšíření expozice. Půjde o Civilní obranu a zčásti i Lidové
milice – dále jen LM. Snad se některým občanům bude zdát tento krok
neuvážený, obzvlášť pokud jde o LM
v leteckém muzeu.
Pokusím se vysvětlit tento krok.
Ať chceme, nebo
ne, vše co bylo dříve (vláda komunistů nejvíce) spoustě lidem dodnes vadí a různými formami si
připomíná to nebo ono. Ovšem je nutné
si uvědomit, že vše se týká naší historie ať
chceme či ne. Není účelem tohoto kroku
stavět tomu, nebo onomu pomyslný pomník, to ne. Jen připomenu, co ta naše
historie znamenala, jaká byla. Pohybuji se
ve sběratelských kruzích poměrně dlouho a mohu všechny ujistit, že i LM se již
staly v těchto kruzích sběratelskou záležitostí. Nebudu rozebírat důvod založení
LM v r. 48. To je spíše k pousmání. Jde mi
jen o připomínku toho, co bylo. Nic víc.
I velká muzea zabývající se vojenstvím
mají ve svých sbírkách (a také vystavují)
exponáty týkající se fašistického Německa. Je to prostě historie. Věřím, že rozumní lidé tento krok pochopí, bývalí členové
zavzpomínají a mladší generace si trochu
rozšíří obzor. Chci touto cestou vážené
spoluobčany poprosit, požádat - pokud
byste měli doma jakékoli věci týkající se
LM, tzn. výstroj, odznaky, vyznamenání,
brožurky a nakonec i fotografie z nějakého cvičení (to samé se týká i civilní
obrany), věnujte nebo zapůjčte je muzeu. Prostě vše co se dá vystavit. Všichni darující budou jmenovitě zveřejněni
u exponátu.
Pokud tedy najdete něco doma na
půdě, ve sklepě, nebo dole ve skříni, volejte, prosím, na telefonní čísloy
608 873 114.
Vlastimil Kolomazník,
Letecké muzeum V. Götha v Dačicích

Český zahrádkářský svaz
II. ZO v Dačicích
Přijímá závazné objednávky na pálení
v pěstitelské pálenici v ul. Svobodova 3.

Kontaktní osoba:
K. Matula
tel. 603 342 624

www.dacice.cz

Návštěva historického spolku
z Mohuče

První příměstský tábor
se vydařil

V sobotu 15. září zavítala do Dačic skupina 26 vzácných hostů – členů mohučského historického spolku (Mainzer Altertumsverein). Tento spolek, založený již v roce 1844, se zabývá regionálními dějinami, historií Mohuče a zachováním kulturních a stavebních památek; v současnosti má asi 550 členů.

Ve dnech 20. 8. – 24. 8. 2012 se
uskutečnil 1. příměstský tábor pro
naše členy.

Podnětem pro uspořádání zájezdu byla
přednáška autorky této zprávy o památkách na rody Osteinů a Dalbergů uchovávaných v dačickém zámku, která se konala
v Mohuči, a vyšla tam také tiskem.
Tak jako my hledáme kořeny šlechtických rodů, které u nás působily, odborná
veřejnost v Německu se zajímá o památky, které se nacházejí v našich zámcích
nebo archivech. Cílem našich vzácných
návštěvníků bylo spatřit na vlastní oči
portréty, rodokmeny, obrazy s historickou tématikou nebo krajinomalby z Porýní, knihy a drobné osobní předměty, které
pocházejí z původní vlasti majitelů dačického zámku. Nad mnohými obrazy se
rozvinula odborná debata – mezi účastníky byl i renomovaný historik a nyní i ředi-

tel zemské památkové správy pro PorýníFalc, dr. Joachim Glatz.
Členy mohučského historického spolku přišel na nádvoří zámku osobně přivítat starosta Dačic Ing. Vlastimil Štěpán
s přáním, aby zájem o historické vazby
mezi našimi městy a zeměmi přetrval
i v budoucnosti a přinášel nové kontakty
a další poznání.
Skupina z Mohuče se po prohlídce dačického zámku zastavila na hřbitůvku
v Kostelním Vydří a v dalších hodinách
a dnech absolvovala ještě prohlídku zámků v Telči, J. Hradci a na Červené Lhotě.
Věřme, že se vrátí do Mohuče s mnoha
příjemnými a inspirativními dojmy.
PhDr. Jana Bisová

Program byl pestrý – navštívili jsme
ZOO a multikino v Jihlavě, vlakem jsme se
vydali na výlet do Telče, do Slavonic, kde
jsme v mařížské dílně malovali hrnečky,
podívali se do podzemí i na slavonickou
věž. V Dačicích jsme relaxovali v solné
jeskyni, zahráli si kuželky, v Domovince vyráběli šperky, malovali na hedvábí
a vytvářeli spoustu dalších výrobků. Dále
bylo pro nás připraveno zábavné odpoledne se spoustou soutěží a koupáním
v Hradišťku.
Na konci týdne jsme navštívili stezku
v korunách stromů na Lipně. Při všech
těchto aktivitách nás doprovázely osobní
asistentky: Pavlína Bačovská, Jitka Tichá,
Jana Vrbová, Gabriela Tůmová, Petra Březinová, Lucie Bláhová a Monika Záblacká.
Moc jim děkujeme.
Největší poděkování patří všem sponzorům, kteří nám na naši činnost přispívají, protože bez jejich pomoci bychom
žádnou z již uskutečněných a plánovaných akcí nemohli realizovat.

Děkujeme: TRW-DAS a. s., Město Dačice, Detail Produkt s. r. o. Žirovnice, Mgr.
Helena Neužilová, Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Richard Palas Hotel
Dyje, suNEXO - reklamní agentura, Chladírenský servis Martin Denk, pan Petr
Chalupa, MUDr. Irena Vašíčková, MUDr.
Jan Říčánek, MUDr. Tamara Hejlová, Potraviny Štěpán a syn s. r. o., pan Jiří Cepák,
Pavel Janák Restaurace U Šuláků, pan
Vlastislav Švec, Jana Doležalová - specializovaný maloobchod, Ing. arch. Jiří Lojka,
CROWEN CZ a. s., TJ Centropen - Dačice,
Tronet spol. s r. o., Optik Žabková s. r. o.,
Dohnal MPM, s. r. o., paní Lenka Záblacká,
Texpo-CZ s. r. o., paní Ludmila Rehartová.
Kontakty: info@dacickyzvonecek.cz,
mobil: 777 861 741, 723 748 883. Číslo
účtu: 1100010569/7940.
Za o. s. Dačický ZVONEČEK
Jitka Denková a Ludmila Rehartová
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Skončilo dvanácté baroko
Ve dnech 23. až 26. srpna 2012 proběhly v Dačicích již dvanácté barokní dny,
které přinejmenším navázaly na divácký úspěch minulých dvou ročníků. Jakoby se po deseti letech fungování této kulturní akce dostaly konečně barokní
dny natolik do povědomí veřejnosti, že si diváci pravidelně najdou všechny
zdejší barokní akce.

Program zahájil koncert na zámku, spojený navíc s projekcí filmu o době Ludvíka
XIV. Když Mgr. Jakub Kydlíček na počátku
upozornil, že kvalita zdejších žáků ZUŠ
je v celorepublikovém kontextu mimořádná, kvalita koncertu to jen potvrdila.
Na tomto místě je nutné velmi přivítat
a poděkovat za velikou vstřícnost správě
dačického zámku. V pátek na zahajovací
koncert navázal naprosto špičkový koncert mezinárodního projektu DO-UTDES, kde bylo dílo J. S. Bacha a Erika Oňa
prezentováno mezinárodním souborem
se sídlem ve švýcarské Basileji. Dačice
tak měly možnost zažít zcela jedinečný
večer, kdy soubor pod vedením Thilo
Hirsche představil evropskou kvalitu barokní hudby.
Sobotní program poté po letech přinesl do barokních dní nejen hudbu, ale
i barokní slovo, byť s kořeny v renesanci.
Sdružení Krasohled za hudebního doprovodu Concerta Aventina předvedlo
variaci na Commedii dell´arte a dle reakcí
publika šlo o představení velice úspěšné.
Zde je nutné poděkovat firmě Pokorný za
poskytnutí prostor i dlouhodobou pod-

poru festivalu. Nedělní finále pak za největšího zájmu diváků představilo církevní
rok v hudbě G. Gabrieliho, R. de Lassa, M.
Praetoria. Koncert pod vedením Vladimíra Maňase a Richarda Šedy byl fascinujícím koncem letošního dačického baroka.
Dačické barokní dny roku 2012 skončily. Byly výjimečné opětovným zařazením
barokního divadla, zcela mimořádným
zážitkem ze strany zahraničního souboru, ale také výjimečnou sponzorskou
podporou, za kterou chceme moc a moc
poděkovat. A jako každý rok, již nyní se
díváme více do budoucna a vzhledem
k tomu, že město Dačice bude mít v roce
2013 připomínku 830 let existence, chceme opřít program o místní tradici. Předběžně tak můžeme přinejmenším slíbit
představení pouličního divadla.
Na samotný závěr mi dovolte subjektivní poznámku a poděkování, neboť bez
osobnosti Richarda Šedy by barokní dny
již léta nebyly myslitelným projektem, natož aby měly stále větší kvalitu. Tak tedy
na závěr obrovské poděkování hlavnímu
dramaturgovi Dačických barokních dní.
Michal Stehlík

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice,
náměstí Republiky 86, Vás zve

v pátek 19. října 2012 od 8:00 do 16:00 h

na tradiční DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
yy informace o možnostech studia a přijímacím řízení
yy prohlídka celého areálu školy, dílen odborného
výcviku, cvičných kuchyní a domova mládeže
yy výstava zemědělské techniky v areálu na náměstí
Republiky a zahrádkářských výpěstků v prostorách domova mládeže
yy ukázky výrobků žáků
yy možnost zakoupení cukrovinek
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Dačické mažoretky
úspěšné na ME v Opole
Dačické mažoretky Berušky se
vrátily poslední srpnovou neděli
z Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu, které se konalo v polském městě Opole. Mažoretky se
tohoto Mistrovství zúčastnily se ctí.
Mistrovská medaile byla velice blízko, ale děvčatům se ji nakonec bohužel nepodařilo získat.

Miniformace složená ze sedmi děvčat,
která se na Evropu probojovala z 5. místa
v Mistrovství České republiky, obsadila
v konkurenci 17 soutěžících formací krásné 8. místo. Skupinová soutěž v pochodovém defilé a pódiové skladbě děvčata
dosadila po součtu bodů z obou disciplín
na cekové 9. místo v konkurenci 20 souborů. Co však děvčata velice těší je fakt,
že jejich pódiová choreografie se stala
druhou nejlépe bodovanou v juniorské
kategorii, za což jim gratulujeme!
Premiéra na Mistrovství Evropy se vydařila, děvčatům děkujeme za skvělou
reprezentaci, vedoucím pak za trpělivost
a přípravu děvčat. Děkujeme také rodičům, kteří se svou podporou na skvělých
výsledcích děvčat také podílí.
Mažoretková sezóna 2011 - 2012 pomalu končí, i když děvčata mají před sebou ještě jednu podzimní soutěž, přejme
jim tedy i tam podobný úspěch. S novým
školním rokem se otvírá nová kapitola
s názvem soutěžní rok 2012 - 2013. Doufejme, že TŘINÁCTKA bude pro všechny
šťastným číslem!
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli na účast dačických mažoretek na
ME v Opole! Jihočeský kraj, Město Dačice,
Mgr. Helena Neužilová Dačice, Petr Kunkal Dačice, Gaudlitz Precision s. r. o., DHL
Express, Waldviertler Sparkasse Dačice,
Jiří Novák Nová Říše, Vladimír Tůma Dačice, Tronet Dačice, KOVO Zach Dačice, Věra
Kubeková, TRW-DAS Dačice, MVDr. Mandelíček Dačice, Generali Pojišťovna a. s.,
JITRANS logistik, spol. s r. o.
M. Doležalová, předsekyně
O.S. DM studio – mažoretky Dačice

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Poprvé ve škole

Opravy a rekonstrukce školy v průběhu prázdnin
I v tomto roce vystřídali hned na začátku prázdnin naše žáky ve škole řemeslníci, kteří se pustili do plánovaných oprav.
Největší letošní prázdninovou investicí
byla oprava komína školní kotelny, jehož
horní část byla od zimy v havarijním stavu.
Bylo nutné zcela odstranit několik metrů zdiva a vrchní část komínu následně
znova vystavět. Dále se podařilo vyměnit okna ve cvičné kuchyni a malé nářaďovně v areálu tělocvičen (jsme rádi, že
starých netěsnících oken už ve škole moc
nezbývá) a byl nainstalován nový školní
rozhlas. Při výčtu prázdninových oprav
nesmíme zapomenout ani na výmalbu
stěn a výměnu podlahy v učebně výtvarné výchovy, montáž dvou nových tabulí
(jedna z nich čekala na nové prvňáčky)
a malování v celé řadě dalších tříd. V brzké době ještě plánujeme nákup nových
skříněk do tříd na 2. stupni a z prostředků
EU – peníze školám chceme pořídit další
didaktickou a výpočetní techniku.
Zbývá poděkovat městu Dačice, které
i letos pamatovalo na potřeby naší školy
a navíc nám pomohlo částkou 300 Kč na
každého žáka 1. třídy částečně kompenzovat propad objemu finančních prostředků určených na ostatní neinvestiční
výdaje (mimo jiné i na nákup učebnic,
učebních pomůcek, výuku plavání a další), které ministerstvo školství letos školám drasticky seškrtalo.
Mgr. Bohumil Havlík

Po odchodu Aleše Berana, Jakuba Dvořáka a Marcela Pokorného na střední školy bude zajímavé sledovat, jak si povedou
jejich následovníci. Zatím se zdá, že Terka
i Eva se zdárně vydávají v jejich šlépějích.
K 12. 9. 2012 je Terka 4. ve hře ZAV HOUBAŘ mezi žáky základních škol, 4. místo
obsadila i v ZAV HRÁCH (pořadí bez rozdílu věku). Eva je ve VÝUCE ZAV na 43.
místě z 10 754 žáků základních škol. Výkony celé řady dalších žáků přispěly také
k tomu, že v současné době naše škola
figuruje v meziškolní soutěži na 8. místě
z 294 škol.
Úspěchy žáků z vyšších tříd jsou dobrou
motivací pro jejich mladší spolužáky, a
proto se budeme těšit, jak se pustí do souboje s klávesnicí letošní šesťáci či sedmáci.
Mgr. Alena Pízová

Prázdniny utekly jako voda a 3. září
se opět po dvouměsíční pauze zaplnily
školní lavice. Obzvlášť pro prvňáčky to
byl významný den. Svátečně naladěni začali svůj první školní den v aule školy, kde
jsme si pro ně připravili krátký slavnostní
program. Poté, co poznali svou novou
paní učitelku, od které dostali na uvítání
kornout sladkostí, přišli je i jejich rodiče
pozdravit také pan starosta Ing. Vlastimil
Štěpán s panem místostarostou Ing. Janem Bartoškem. A pak už na malé školáky čekala jejich třída, kde poprvé usedli
do školních lavic.
Přejme našim novým prvňáčkům a vůbec všem žákům, ať se jim v novém školním roce u nás líbí.

Před kamerou, za kamerou…
Už se těšíme na naše mladé perspektivní moderátory, kteří se velmi brzy utkají
ve školní soutěži Před kamerou, za kamerou…, kterou připravujeme ve spolupráci
s regionální televizí R1. Držme jim palce,
až budou obě školní družstva procházet
ohněm fiktivního castingu na televizního
moderátora.

Pro budoucí prvňáčky
Školní rok sice nedávno teprve začal,
ale my bychom chtěli už nyní trochu
ukázat naši školu i budoucím prvňáčkům, kteří se už teď určitě těší na to, až se
z nich za rok v září stanou školáci. Jim
i jejich rodičům patří naše pozvání. Těšíme se na Vás.
Mgr. Bohumil Havlík

Ani prázdniny nepřerušily datlování
Vítězkou Prázdninového datlování se
stala Tereza Kupcová z VIII. B, která předstihla spolužačku ze třídy Evu Klaudii Procházkovou. Na 3. místě skončila Kateřina
Jindrová z IX. B.
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Zprávy z Mateřské školy Dačice
K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2012/2013 podalo přihlášku 124
zákonných zástupců dětí. V konečné fázi bylo na základě předem známých
kritérií přijato na jednotlivá pracoviště MŠ Dačice 87 dětí, 37 žádostí nebylo
kladně vyřízeno.

Pro velký počet zájemců byla po dohodě se zřizovatelem a provedení potřebných úprav ohledně hygienických
a bezpečnostních norem navýšena kapacita MŠ Bílkov z 20 na 25 míst.
Důvody nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání:
yy dítě mladší tří let,
yy dítě, na které zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek a z tohoto dů-

vodu má omezenou docházku do MŠ,
yy dítě, jehož zákonný zástupce pobírá rodičovský příspěvek na mladšího
sourozence.
V letošním školním roce navštěvuje
šest pracovišť Mateřské školy Dačice
celkem 281 dětí. V současné době jsou
dvě volná místa v MŠ Dolní Němčice, kapacita ostatních škol je zcela naplněna.
Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

Zprávy z Gymnázia Dačice
Více informací najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Není začátek jako začátek
Každé září začíná nový školní rok.
O tom, že všechny začátky nejsou stejné,
se můžete přesvědčit výčtem změn, které
nastaly na naší škole v minulém školním
roce a díky kterým se začátek letošního
školního roku odlišuje od začátku minulého školního roku.
1. Školní televize G-ONE
První školní den natáčela školní televize
„G-ONE“, kterou jsme slavnostně pokřtili
9. prosince 2011. Tým G-ONE zvládl v minulém školním roce natočit více než 100
reportáží!
2. Výuka v digitálních třídách
Studenti primy a sekundy zahájili školní rok v digitálních třídách. V těchto třídách využijí pro výuku a domácí přípravu
netbooky a digitální učebnice, které mají
k dispozici od školy zdarma. Studenti sekundy již mají své netbooky od března
doma a primáni je převzali první školní
den v pondělí 3. září.
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3. Nová školní počítačová síť
Všichni pracujeme na nové školní počítačové síti. Její přestavba probíhala postupně od prosince do srpna:
yy nový server (prosinec 2011)
yy zasíťování všech učeben (březen 2012)
yy nová wi-fi síť pokrývající kompletně
celou školu (srpen 2012)
yy ve všech učebnách nové počítače
typu „All in one“ (srpen 2012)
4. Nový školní informační systém
Pro rodiče a žáky všech tříd běží rozšířený informační systém. K elektronické
žákovské knížce jsme nově spustili elektronickou třídní knihu, která přinese rodičům a žákům informace o absenci, probírané látce a domácích úkolech.
Přejeme všem žákyním a žákům naší
školy, stejně jako jejich rodičům, aby jim
uvedené novinky dobře sloužily a přispěly ke kvalitnímu vzdělávání žáků a k dobré komunikaci rodičů a školy.
Mgr. Milan Točík

Co je nového na ZŠ Komenského
Prázdniny jsou za námi a před námi nový
školní rok 2012/13.
yy V letošním školním roce vyučujeme
473 žákyň a žáků ve 21 třídách (12
tříd prvního a 9 tříd druhého stupně).
Společně s panem starostou Ing. Vlastimilem Štěpánem a místostarostou
Ing. Janem Bartoškem jsme uvítali 56
prvňáčků, kteří se vzdělávají ve dvou
prvních třídách našeho odloučeného
pracoviště v ul. Bratrská. Přestože stát
zrušil tzv. pastelkovné – díky podpoře
našeho SR při ZŠ Komenského a města
Dačice to naši prvňáčci nepocítí. Děkujeme.
yy Provoz školy zabezpečuje pod vedením ředitelky Ing. Evy Macků a její
zástupkyně Mgr. Sylvie Ferdanové 29
pedagogů, 4 vychovatelky, 7 provozních zaměstnanců.
yy Z hlediska vzdělávání pracují naši žáci
a vyučující podle našeho ŠVP - NAŠE
ŠKOLA PRO NAŠE DĚTI.
yy Prázdniny jsou pro nás tradičně obdobím intenzivní práce. Výměnou
prošly vstupní dveře do prostoru šaten - nové automatické dveře zajišťují
rychlý a pohodlný bezbariérový průchod, úsporu energie a bezpečnost
osobám i objektu. Samotné šatny byly
rekonstruovány – byly demontovány
koje z drátěného pletiva a místo nich
osazeny skříňky s lavičkami. Děti přivítaly skříňky s nadšením, zakoupily si
zámečky a pan školník kvalitní štípací
kleště. :-) Děkujeme za podporu našeho zřizovatele města Dačice.

yy Další změny proběhly také uvnitř budov školy – v Bratrské, kde vyučujeme
prvňáčky a druháčky jsme malovali,
obložili topení, obměnili nábytek.
V budově v Komenského ulici jsme instalovali novou interaktivní tabuli, vestavné skříně. Malovali jsme, některé
učebny mají nové podlahové krytiny,
nové tabule.
yy Krásné vykročení do nového školního
roku. :-)
Ing. Eva Macků,
ředitelka ZŠ Dačice, Komenského

www.dacice.cz

LÉTO NA ZASTÁVce
ve znamení sponzoringu

Říjnové větrání v Lidéřovicích
bude mimořádné!

Všechny nás jistě potěší, když se podaří něco zlepšit, inovovat či rozšířit. My na
ZASTÁVce se snažíme nabídnout dětem ohroženým rizikovým chováním poměrně velkou škálu volnočasových aktivit, které jim mohou pomoci aspoň na chvíli
zapomenout na problémy, trable a nepříjemnosti, které doprovází jejich život.
O letních prázdninách jsme se snažili
zapojit do našeho programu i aktivity,
které během školního roku nejsou příliš
realizovatelné (z časových důvodů), jelikož o víkendu naše služba neběží.
10. 8. se na „staďáku“ v Telči uskutečnila Honolulu párty - akce plná letních
nealkoholických drinků, která mohla
mladým lidem ukázat, že bavit se dá i bez
alkoholu. A že o zábavu bylo postaráno z repráků nám hrály super hity, které
jsme si mohli sami doprovodit na djembé bubínky a poklábosit jsme si mohli s
vlastnoručně umíchanými drinky, se kterými jsme soutěžili o volné vstupenky na
Dačické koupaliště. Tímto bychom chtěli
poděkovat lidem, bez kterých by se tato
akce nemohla uskutečnit - sponzorským
darem jsme získali ovocné džusy, dárce si
nepřeje být jmenován, i tak má od nás velké díky, jelikož jeho dar významně přispěl
k atraktivnosti celé akce. A dále bychom
chtěli poděkovat panu Mojmíru Holcovi,
vedoucímu Koupaliště v Dačicích (www.
dasport.cz) za jeho vstřícné jednání vůči
našemu zařízení a věnování 5 celodenních vstupenek, které jsme mohli použít
jako cenu pro výherce nejlepších drinků.
V srpnu jsme zvládli i dva výlety mimo
naše městečko Telč. 21. 8. to byl výlet do
lanového centra u Starého Města pod
Landštějnem (www.coody.cz). V tzv. „lanáči“ si naši uživatelé mohli vyzkoušet,
jaké to je překonat sebe sama, jelikož
lezení ve výškách 4 - 8 metrů nad zemí
je pro mnohé velkou výzvou. Děkujeme
tímto panu Martinu Paclíkovi, který nám

poskytl vstupné zdarma pro naše klienty,
ale i dobrovolníky. Mohli jsme jim tak alespoň malou měrou oplatit jejich dobrovolnou činnost, jež u nás vykonávají bez
nároku na finanční odměnu. Velké díky
patří samozřejmě i týmu lektorů, kteří
nás provázeli na celé akci.
Druhým výletem byl již tradiční výlet
na koně do Jockey Clubu v Malém Pěčíně
(www.jcmp.cz), kde nás čekalo příjemné
přivítání paní Ing. Zdeňky Koutné a jejích věrných pomocnic. A protože jsme
ve stájích odvedli kus práce, mohli jsme
se za odměnu svézt. Našim uživatelům
se tak naskytla možnost, kterou by jinak
díky finanční bariéře neměli.
A protože létem akce pořádané ZASTÁVkou samozřejmě nekončí, tak již
nyní Vám můžeme prozradit, že připravujeme akci s moderním názvem STREET
ART JAM, v jejíž rámci plánujeme i tzv.
GRAFITI workshop. K myšlence uspořádání této akce nám významnou měrou
pomohla firma MOTIP DUPLI s. r. o. se
sídlem V Popůvkách u Brna (http://www.
motipdupli.cz), jež nám darovala 35 ks
kvalitních barevných sprejů značky Aqua.
Tímto způsobem bychom velice rádi
poděkovali za sponzorské dary, ať už ve
formě materiálních darů, volných vstupenek či zážitků, které nám byly poskytnuty. Jsme velmi rádi, že se mezi námi
najdou tací, kteří rádi pomohou. Přejeme
sponzorům zdraví, úspěch a pohodu.
Mgr. Petra Břečková
pracovnice NZDM ZASTÁVka Telč

V neděli 21. října od 14:30 h bude v lidéřovickém kostele sv. Linharta větrání
kostela a varhan. Námětem toho větrání bude Gotický oltář z Lidéřovic. Jde
o původní hlavní oltář z lidéřovického
kostela, který je uchováván v Národní
galérii v Praze. O této významné pozdně gotické památce promluví PhDr.
Olga Kotková z Národní galerie v Praze.
Oltář bude představen na kvalitních fotografiích. Hudbu pozdní gotiky zahrají
na zobcové flétny Richard Šeda a jeho
žačky Julie Kučerová a Jitka Koudelková. Všechny zve karmelitán P. Gorazd.

TÝDEN HRAČEK
Občanské sdružení „RYBKA“ vyhlašuje již 3. rokem Týden hraček.
Tato sbírka je určena rodinám s dětmi z Azylových domů ve Studené
a v Husinci.
Tuto akci pořádáme v souvislosti s blížícími se Vánocemi, abychom dětem připravili hezké vánoční svátky. Vzhledem
k tomu, že do Azylových domů přicházejí
děti, které nikdy nevlastnily žádné hračky
a nezažily Vánoce s rodinou, je naší snahou
splnit jim alespoň některá z jejich přání.
Hračky můžete posílat nebo osobně
přivézt do 30. října 2012 na následující
adresy: Azylový dům „Rybka“, Tyršova 10,
378 56 Studená nebo Azylový dům „Rybka“, Komenského 73, 384 21 Husinec.
Nad touto akcí má záštitu Mgr. Ivana
Stráská, náměstkyně hejtmana Jč. kraje.
Kontakty: Eva Dvořáková, předsedkyně
OS Rybka a ředitelka AD Rybka ve Studené
a v Husinci – 723 981 614, sociální pracovníci AD Studená – 384 391 001, AD Husinec – 388 331 274.
Eva Dvořáková

ZÁKONNÉ ODDLUŽENÍ
yy Nabízíme (OSOBNÍ BANKROT) dle insol. zákona…
yy Za 5 let je oficiálně po Vašich dluzích…
yy Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači…

KONZULTACE ZDARMA!!
Sjednejte si schůzku:

774 191 930
Captura Service CZ s. r. o.
Kancelář: Dobrovodská 43, Č. Budějovice, www.ibankrot.cz
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20. výročí mezinárodní
tenisové spolupráce
V sobotu 25. 8. 2012 proběhl na osmi tenisových kurtech v krásném všesportovním areálu v Litohoři u Moravských Budějovic mezinárodní tenisový turnaj deblů, a to
na počest 20. výročí tenisové spolupráce Dačice - Raabs
- Kautzen - Gross-Siegharts.

SPORTOVNÍ OKÉNKO
TJ CENTROPEN DAČICE
Oddíl fotbalu:
Datum

Čas

Kategorie

6. 10.
7. 10.
14. 10.
20. 10.
21. 10.

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

dorost
muži KP
žáci
dorost
muži KP

28. 10.

9:30

žáci

Družstva
Dačice – Veselí nad Lužnicí
Dačice – Jankov
Dačice – Nová Včelnice
Dačice – Kunžak
Dačice – Soběslav
Dačice – Lomnice

Oddíl kuželek:
Datum

Turnaje se zúčastnilo 25 smíšených česko – rakouských dvojic
ve dvou výkonnostních skupinách. Ze základních skupin následoval finálový pavouk, z kterého vzešli pozdější vítězové.
Turnaj se uskutečnil pod patronací starosty Města Dačice Ing.
Vlastimila Štěpána. Sponzorem turnaje byl Jihočeský kraj, Město
Dačice a Slavonice, věcnými dary na turnaj přispěli Waldviertler
Sparkasse von 1842 Jindřichův Hradec, CENTROPEN a. s., Dačice
a Město Dačice.
Turnaj zajišťoval TJ Centropen Dačice společně s Volbou pro
Slavonicko a rakouskými tenisovými oddíly.

Výsledky hlavního turnaje:
Místo

Hlavní turnaj

Turnaj amatérů

1.

Šťastný - Wachtl

Strážnický - Dallamasll

2.
3.
4.

Novotný Dačice - Schon Kabelka Dačice - Stallecker
Straka - Eizner
Křenek - Labner
Kaláb Dačice - Zeiener

Slavnostního předávání cen se zúčastnil radní Dačic pan Richard Tůma, radní z partnerského Raabsu pan Rainer Miksche,
předseda TJ Centropen Dačice Vladislav Říha a za Volbu pro Slavonicko paní Vítězslava Benešová.
Vladislav Říha, TJ Centropen Dačice

KADEŘNICTVÍ LENKA
Göthova 66, Dačice
(pod mototechnou)

Pondělí až pátek 8:00 - 17:00 h
Tel. 602 890 725
Po domluvě Vás rádi obsloužíme i mimo
pracovní dobu a v sobotu.
Nabízíme barvy na vlasy pro alergiky.
Vítány jsou i děti.
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Čas

Kategorie
I. liga muži

Družstva

13. 10.

14:00

14. 10.
20. 10.
13. 10.

10:00 II. liga ženy Dačice – SK Žižkov Praha
10:00 II. liga ženy Dačice – LOKO Č. Budějovice
10:00 III. liga muži Dačice – KKC Réna Ivančice

Dačice – KK PSJ Jihlava

Výbor TJ Centropen Dačice

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

Kopírování, internet, kroužková vazba, fax, skenování.

www.dacice.cz

Navštivte výstavu fotografií Josefa
Prodělala v dačické galerii
V sobotu 15. září byla v dačickém muzeu a galerii zahájena výstava fotografií
třebíčského autora Josefa Prodělala.
Josef Prodělal se narodil 15. listopadu vybavení, což zdaleka neznamená jen
1947 ve Vacenovicích, malé obci nedale- používání špičkové digitální zrcadlovko Jaroměřic nad Rokytnou. První zážitky ky s několika značkovými objektivy. Tu
týkající se fotografování spadají do jeho postupně doplnil počítač se speciálním
patnácti let, kdy dostal první fotoaparát programem, scaner, tiskárna s šířkou 60
a současně ho starší a zkušenější soused cm, různobarevná pozadí, světelný park
zasvětil i do tajů práce v černé komoře. a další příslušenství. To všechno najdou
Jeho prvními pokusy byla snaha o zachy- nejen kolegové, ale především zákazníci
cení podoby těch nejbližších, kamarádů v ateliéru Josefa Prodělala, který má kana okolní krajiny. K tomu se postupně při- celář nad třebíčským zámeckým parkem.
družila i touha dělat stále lepší a lepší fo- Právě tam tráví většinu času, tam vznikají
tografie, což v té době podmiňoval pře- mnohé reklamní a portrétní fotografie,
tam připravuje materiály pro ofsetový
devším vlastnictvím lepšího vybavení.
Opravdovým zlomem a začátkem ces- tisk a tam dostávají jeho (i cizí) fotografie
ty k profesionalitě bylo absolvování In- definitivní podobu.
Z tohoto výčtu vyplývá, že v průběhu
stitutu výtvarné fotografie, odkdy začal
let
se Josef Prodělal stal profesionálním
přemýšlet nejen o formě, ale především
fotografem.
Této skutečnosti předcházeo obsahu svých prací. Tím odstartoval
i třídění svých snímků do různých cyk- la dlouhá řada kolektivních i autorských
lů, kterých je do současné doby oprav- výstav a soutěží, zisk více než čtyřiceti
du požehnaně. Jedním z prvních bylo cen a čestných uznání a práce na desítZemědělství, neboť právě k němu měl kách obrazových publikací. To vše bylo
nejblíž. Další cykly, které autor pojme- korunováno zastoupením v soukromých
noval Fauna, Portrét a Obrazy, nejsou sbírkách i ve sbírkách Muzea Vysočiny
na rozdíl od úvodního zatím uzavřeny, v Třebíči, vydáním knihy fotografií Živá
stejně jako dosud nepublikované soubo- krása přírody a členstvím v Unii výtvarry Architektura, Keramika, Krajina, Flóra, ných umělců České republiky a Sdružení
Stromy, Vchody, Zátiší a Proměny světla. výtvarných umělců Vysočiny, pod jejichž
Z toho je zřejmé, že tvůrčí záběr i záměry záštitou se každoročně zúčastňuje dalJosefa Prodělala jsou opravdu široké a ších výstav.
Na dačické výstavě jsou zastoupeny tři
co je nejdůležitější, nic z toho není druokruhy
fotografií: fauna, portrét a obrazy.
hořadé a všechno, co jmenovaný autor
Výstava
je otevřena do 17. října denně
dělá, nepostrádá kvalitu, na jakou jsme si
kromě
pondělí
od 9 do 12 a od 13 do 16 h.
v průběhu uplynulých desetiletí zvykli.
Je zřejmé, že jedním z předpokladů kvalitních výsledků je kvalitní přístrojové

Mgr. Marie Kučerová,
ředitelka MMaG Dačice

2. setkání sběratelů v Dačicích
neděle 7. října 2012
Státní zámek Dačice
Začátek v 9:00 h, pro prodejce v 8:00 h.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné 20 Kč, stůl pro prodejce 40 Kč.
Tel. číslo: 774 497 134
E-mail: mjrskvara@seznam.cz

Výstava obrazů dačického
rodáka RNDr. V. Tůmy
V závěru října se v dačickém muzeu
a galerii představí svými olejomalbami a krásnými pastely dačický rodák
RNDr. Vladimír Tůma, kterého jistě
řada Dačických dobře zná, i když již
řadu desetiletí žije a působí v Jindřichově Hradci.
Profesně učitel a v posledním období
dlouholetý ředitel Střední odborné zemědělské školy v J. Hradci se řadu let věnuje
malbě. S prvními počátky kresby a malby
se seznámil u svého tatínka – dačického
učitele a výtvarníka. Ve studiu malby potom pokračoval během studií na Přírodovědecké fakultě v Brně, kde navštěvoval
dvouletý kurz domu umění v Brně u akademické malířky Železníkové.
Aktivní malířské tvorbě se začal věnovat až v roce 1983. Od tohoto roku se
pravidelně zúčastňoval výstav. Zároveň
navštěvoval od poloviny osmdesátých let
plenéry na Šumavě, vedené akad. malířem M. Konrádem. Od té doby také účastnil řady kolektivních, ale i samostatných
výstav. V dačické galerii jsme jeho práce
mohli vidět naposledy v roce 1989, ještě
v prostorách františkánského kláštera.
Vladimír Tůma představuje na výstavě
díla zachycující Dačicko, Jindřichohradecko a Třeboňsko. Využívá techniku
kresby, pastele, akvarelu i olejomalby.
Soustřeďuje se na scenérii krajiny a vesnic, vyhledává náměty zachycující atmosféru typické krajiny, rybníků a vesnických staveb. Stranou neponechává ani
kompozice květin.
Prodejní výstava Vladimíra Tůmy: Obrazy z mého kraje bude otevřena do 25. listopadu 2012, v říjnu denně kromě pondělí
9 - 12, 13 - 16 h a v listopadu od úterý do
pátku 9 - 12, 13 - 16 a o nedělích 13 - 16 h.
Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční v sobotu 20. října 2012 v 15:00 h.
Mgr. Marie Kučerová,
ředitelka MMaG Dačice

TAOISTICKÉ TAI CHI™
Cvičení tai chi pro začátečníky
každou neděli 17:00 - 18:30 h
tělocvična ZŠ Boženy Němcové, Dačice
začínáme 7. 10. 2012

Staré čínské cvičení
pro zdraví těla a mysli
vhodné pro každého, včetně seniorů
první navštívená hodina zdarma
www.taoist.cz
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko
6. října, sobota, ve 21:00 h, sál MěKS
ROS3S - taneční zábava
Vstupné 70 Kč.
13. října, sobota, ve 21:00 h, sál MěKS
ARIVA - taneční zábava
Vstupné 70 Kč.

jednoho pařížského bytu, kam si milenci,
krátce před svatbou, pozvou na večeři
kamaráda s přítelkyní... Účinkují známí
televizní seriáloví herci: Markéta Plánková, Jiří Ployhar, Kristýna Janáčková,
Petr Halberstadt. Vstupné v předprodeji
150 Kč, na místě 180 Kč.

Městská knihovna

21. října, neděle, v 17:00 h, sál MěKS
Podzimní koncert sborů ZUŠ Dačice
Vstupné dospělí 60 Kč, děti 30 Kč. Předprodej vstupenek na místa.

2. a 4. října
Týden knihoven 2012 - Čti, žij zdravě!
Letošní motto upozorňuje na to, že čtení
je zdravé.

24. října, středa, v 19:30 h, sál MěKS
BENÁTKY POD SNĚHEM - divadlo
Divadlo Kompanyje Praha
Vtipný příběh založený na jemném vtipu a absurdních situacích nás zavede do

Čtvrtek 18. října, v 17:00 h
Přivandrovalec norek americký
Povídání o norkovi americkém – kde se tu
vzal, výskyt v ČR, výskyt na Dačicku. Povídání o telemetricky sledovaných jedin-

cích na Dačicku, kde, kdy a jak běhají, jak je
sledovat i jak je lovit či regulovat.

Městské muzeum a galerie
Do 17. října, denně kromě pondělí,
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Josef Prodělal: Fotografie (fauna, portréty, obrazy)
Výstava k 65. narozeninám třebíčského
autora.
Do 25. listopadu
Vladimír Tůma: Obrazy z mého kraje
Dačicko, Jindřichohradecko a Třeboňsko.
Vernisáž výstavy v sobotu 21. října 2012
v 15:00 h. V říjnu otevřeno denně kromě
pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h. V listopadu úterý až pátek 9:00 - 12:00, 13:00 16:00 h, neděle a svátky 13:00 - 16:00 h.

ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ! – Týden knihoven 2012
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky vyhlásil na první říjnový týden již
16. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letošní motto upozorňuje na to, že čtení je zdravé a naše
knihovna se k této celostátní akci připojuje následujícím programem, na který jste srdečně zváni.
Úterý 2. října od 9:00 do 11:00 h

Zahájení zimního semestru
Virtuální univerzity třetího věku –
pro seniory
Srdečně zveme stávající studenty i ZÁJEMCE O STUDIUM na zahájení zimního
semestru virtuální univerzity třetího věku
v naší knihovně. Na programu je zahájení kurzu PĚSTOVÁNÍ A VYUŽITÍ JEDLÝCH
A LÉČIVÝCH HUB. Cena za semestr 200 Kč.
Virtuální Univerzita třetího věku je dlouhodobá společenská aktivita univerzit
podílejících se na výuce seniorů. Podrobné informace najdete v knihovně a na
www.mkdac.cz a www.e-senior.cz.
Úterý 2. října od 16:00 h

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM
a léčba knihou – pro maminky
s malými dětmi
Celé Česko čte dětem je největší osvětovou a mediální kampaní v České republice, která se zaměřuje na podporu
čtenářské gramotnosti dětí a mládeže,
na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Smyslem
projektu je dětem číst, nejlépe každý
den, aspoň 20 minut. Děti potom čtení
svých rodičů hodnotí v žákovské knížce
a kreslí obrázky k přečtenému. Zveme rodiče, kteří chtějí, aby z jejich dětí vyrostly
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vnímavé a silné osobnosti do knihovny. Během setkání představíme projekt
a nabídneme KNÍŽKY, KTERÉ POMÁHAJÍ
PŘI ZVLÁDÁNÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH DRUHŮ
NESNÁZÍ A POTÍŽÍ především pro předškoláky, jak a co s dětmi číst, zájemcům
darujeme žákovské knížky a budeme pomáhat v průběhu celého projektu, který
ukončíme v dubnu roku 2013 odměnou
pro zapojené děti i jejich rodiče. Další informace na www.bibliohelp.cz.
Čtvrtek 4. října od 17:00 h

Bludné kameny a bludné kruhy –
přednáška dr. Maxe Kašparů
o duševní hygieně
Jaroslav Max Kašparů (viz foto) je přední český křesťanský psychiatr a téma jeho
přednášky bude toto: Jak překonávat
bludné kruhy nefunkčních vztahů a Jak
ošetřit čtyři nejčastější nemoci: záměnu
prostředku a cíle, podmíněnou lásku,
komplex méněcennosti a neschopnost
odpuštění.
Na závěr přednášky bude následovat diskuse a autogramiáda knih vydaných Karmelitánským nakladatelstvím
v Kostelním Vydří. KNIHY DR. KAŠPARŮ
SI BUDE MOŽNÉ NA MÍSTĚ ZAKOUPIT
a poté nechat autorem podepsat. Na
přednášku je vstupné dobrovolné.
Člověk je tvor společenský. Ač potře-

bujeme být tu a tam sami, abychom si
srovnali myšlenky a trochu v sobě poklidili, pocit smyslu našemu životu dává
výhradně možnost vstoupit do vztahů
s druhými. Vztahům se však dnes nedaří.
Jak řekl německý filozof Martin Heidegger: „Moderní doba překonala každou
vzdálenost, ale nevytvořila blízkost“. Bez
té ovšem život nestojí za nic.
Mgr. Zdeňka Chadimová,
ředitelka Městské knihovny Dačice
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Městské lesy Dačice s. r. o. uspořádaly v září
zajímavé akce pro veřejnost
U příležitosti patnácti let samostatného hospodaření města s lesy a desátého výročí Městských lesů Dačice s. r. o.
zorganizovali zaměstnanci této společnosti v čele s Ing. Kamilem Kupcem dvě zajímavé akce, ze kterých přinášíme malé
obrazové zpravodajství.

8. září – Pojďte s námi do lesa - zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi
16. září - Svatohubertská mše v kostele sv. Vavřince
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