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RADA MĚSTA
na své 25. schůzi konané 19. 10. 2011 mimo jiné:
projednala návrh rozpočtu města na rok 2012 v 1.
čtení
projednala návrh investičních akcí pro rok 2012
schválila rozpočtové opatření č. 15/2011 v těchto objemech: příjmy 382,20 tis. Kč, výdaje 382,20 tis. Kč
schválila zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele
projektové dokumentace na akci „PD Silnice II/151
a II/406 - Rekonstrukce Palackého nám. v Dačicích“
schválila prezentaci města Dačice na veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2012 ve společné expozici Jindřichohradeckých drah a. s. za cenu Kč
23.000,-- + DPH
schválila uzavření smluv na dodávky zemního plynu
pro město Dačice a jím zřízené organizace s firmou
E.ON Energie, a. s. Č. Budějovice a na dodávky elektrické energie s firmou V-Elektra s. r. o. Velké Meziříčí
vzala na vědomí analýzu města Dačic za roky 2004 2010
na své 26. schůzi konané 2. 11. 2011 mimo jiné:
vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu města
k 30. 9. s přebytkem rozpočtu ve výši 40.932.435,73
Kč, splátky úvěru ve výši 2.796.831,10 Kč a zvýšení
stavu bankovních účtů ve výši 38.135.604,63 Kč
schválila rozpočtové opatření č. 16/2011 v těchto objemech: příjmy: 52,20 tis. Kč, výdaje 52,20 tis. Kč
schválila ceník prací a sluţeb vykonávaných Technickými sluţbami Dačice s. r. o. pro Město Dačice platný od 1. 1. 2012 a dodatky ke smlouvám s touto společností
projednala zprávu o výhledu plnění investičních akcí
do konce roku 2011

Podnikatelské fórum v Dačicích
Tak, jak se blíţí nejkrásnější svátky roku Vánoce, přiblíţil se i termín uzávěrky našeho dačického zpravodaje.
Tentokrát bych se s Vámi rád podělil o téma z podnikatelskohospodářského prostředí.
Vím, ţe celosvětová hospodářská situace není vůbec
jednoduchá. Slovo krize se skloňuje ve všech pádech.
Hledání řešení na tuto „nemoc“ je někdy více, jindy méně
úspěšné, někdy více, jindy méně bolestné. Myslet si, ţe se
současná situace nedotkne kaţdého z nás, by bylo přinejmenším nezodpovědné. Důsledky pociťujeme jak v osobním ţivotě, tak i v důsledku důleţitých rozhodnutí radnice. Opatření jsou to z pohledu některých nepopulární,
z pohlednu jiných zase nutná. Dnes bych se chtěl zastavit
u dalších kroků města směřujících k podpoře podnikání
v Dačicích.

Zdarma do kaţdé rodiny
Listopad 2011
V pátek 4. listopadu se v ZUŠ v Dačicích uskutečnilo
setkání dačických podnikatelů a členů Hospodářské komory za účasti zástupců města a dalších hostů. Oblastní
hospodářská komora, která toto setkání organizovala,
vznikla v dubnu v roce 2001. Stalo se tak spojením významných podnikatelských subjektů Jindřichohradecka.
Komora zajišťuje administrativní, organizační, podnikatelské a jiné sluţby právě pro podnikatele. Spolupráce
s městem Dačice se datuje od roku 2004, kdy byla podepsána smlouva se starostou a zástupci Jihočeské hospodářské komory - oblast Jindřichův Hradec. Obě strany ve
smlouvě deklarují zájem o prohloubení spolupráce podnikatelské sféry a samosprávy. Tolik tedy z historie.
Pokud se jedná o současnost, tak radnice věnuje otázkám podpory místních podnikatelů nemalou pozornost,
bohuţel moţnosti podpory jsou omezené především zákonem o zadávání veřejných zakázek. Nicméně do poslední
novelizace směrnice rady o postupu a protokolu zadávání zakázek do 2 000 000 Kč na sluţby a dodávky
a 6 000 000 Kč na stavební práce byla vloţena povinnost
města v maximální míře vyuţívat ustanovení § 44 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Co to znamená v praxi? Chceme upřednostňovat především dodavatele, kteří „dají práci místním lidem“. Dalším krokem je vytvoření seznamu místních dodavatelů
s uvedením sluţeb, které jsou schopni pro město zajistit.
Předpokládáme, ţe z tohoto seznamu budeme čerpat při
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Je ovšem
třeba dodat, ţe i v tomto případě bude vypisováno výběrové řízení pro zachování zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. V neposlední řadě
jsme zavedli moţnost telefonicky si sjednat návštěvu
městského úřadu mimo úřední hodiny (za předpokladu, ţe
kompetentní úředník není na jednání mimo úřad). Předpokládám, ţe výše uvedené není posledními kroky pro podporu místních podnikatelů, a ţe i kdyţ největší díl odpovědnosti nesou oni sami, dokáţeme společnými silami
zmírnit důsledky ekonomické krize.
Moţná, ţe moje dnešní zamyšlení bylo pro někoho
„těţší“ na čtení. Snad mi tedy prominete. Zároveň Vám
slibuji, ţe to příští se ponese v duchu Vánoc. Přeji Vám
to, čeho není nikdy dost, tedy zdraví a pohodu v kaţdodenním ţivotě.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

UPOZORNĚNÍ: uzávěrka zpravodaje
Upozorňujeme všechny inzerenty a dopisovatele městského zpravodaje, ţe uzávěrka prosincového čísla
bude jiţ v neděli 11. 12. 2011.
Své příspěvky a inzeráty zašlete nejpozději do tohoto
data na obvyklou adresu redakce@dacice.cz. Jako kaţdoročně vyjde poslední číslo ročníku před vánočními
svátky. Více informací na tel. č. 384 401 275.
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V kostce...

Kontroly na MěÚ

Váţení spoluobčané, v době, kdy se k Vám dostává
výtisk toho bulletinu, začínáme měsíc plný očekávání.
Měsíc čekání na dárky, a také očekávání sněhové přikrývky. Začátkem prosince do mnoha domácností zavítá sv.
Mikuláš, andělé a čerti. Kaţdý dostane odměnu podle
skutků v uplynulém roce. Vzpomínám na své dětství, kdy
právě tento svátek měl zvláštní rozměr těšení se na dárky
a strachu z toho, co řeknou čerti - co všechno ví. A jak uţ
to u čertů bývá, věděli toho hodně. Kaţdopádně hodný
anděl vţdy přímluvou situaci zachránil. A potom přišel
čas na dárky od sv. Mikuláše.
V listopadu dostali občané Dačic také jeden dárek.
V Hradecké ulici v podobě přechodu pro chodce ke zlepšení bezpečnosti dopravy v tomto úseku. Původní přechod
pro chodce nesplňoval normové poţadavky na bezpečnost
a při rekonstrukci obrusné vrstvy vozovky v červnu 2010
jiţ nebyl obnoven. Toto místo je však velmi vyuţíváno
chodci a zejména dětmi na trase sídliště Nivy - škola
v ulici B. Němcové. Pro urychlené řešení situace bylo
rozhodnuto jiţ v roce 2010, ţe město zajistí návrhy řešení
u odborné projekční firmy WAY project s.r.o., Jindřichův
Hradec. Tato firma vypracovala několik návrhů řešení,
z nichţ byl vybrán jako nejbezpečnější návrh s ochranným
ostrůvkem, který navíc nutí nedisciplinované řidiče ke
sníţení rychlosti v těchto místech. Jak prokazují současné
průzkumy, mnoho řidičů výrazně překračuje povolenou
rychlost v obci. Jsou to čísla ověřitelná a zaznamenaná
digitálním měřičem rychlosti v tomto úseku (viz údaje
městské policie). Tento návrh byl rozpracován do projektové dokumentace. Původně se počítalo s realizací jiţ na
jaře 2011. Akce však pro nedostatek financí nemohla být
zařazena do městského rozpočtu roku 2011. V druhé polovině roku 2011 jiţ bylo zřejmé, ţe se finanční prostředky v rozpočtu tzv. najdou. A to z jednoho prostého důvodu. Město Dačice úspěšně vysoutěţilo některé zakázky
v niţší ceně, neţ původně počítalo v rozpočtu, a ušetřené
peníze se vyuţily na tuto akci.
Bylo proto poţádáno o stavební povolení (srpen - září) a byl vybrán zhotovitel. Ve výběrovém řízení nejlépe
uspěla firma COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, Praha s nabídkovou cenou 597.744 Kč včetně DPH. V současné době je dílo dokončeno a slouţí veřejnosti a mimo zajištění
bezpečnosti splňuje i podmínky pro uţívání občany se sníţenou pohyblivostí a orientací, které byly nad rámec původního zadání rozšířeny i na levou stranu chodníku. Navíc umoţňuje i bezpečné odbočení ze směru od Jindřichova Hradce ke koupališti. Dílo bylo realizováno za provozu
na silnici II/151 pouze při částečném omezení, za coţ patří
dík schopnému stavbyvedoucímu realizační firmy, neboť
úplná uzavírka, byť krátkodobá, by ochromila celé Dačice. Věřím, ţe toto dílo přinese zklidnění dopravní situace.
Děkuji všem řidičům, kteří berou ohled na chodce.
A nám všem dobré „anděly“, nejen o mikulášské nadílce.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

Do konce září 2011 byly provedeny následující kontroly výkonu státní správy na Městském úřadě Dačice:
Krajský úřad Jihočeského kraje kontroloval odbor
obecní ţivnostenský úřad se závěrem, ţe výkon státní
správy na úseku ţivnostenského podnikání je vykonáván
na velmi dobré úrovni a dva nedostatky byly odstraněny
na místě.
Krajský úřad Jihočeského kraje kontroloval odbor
kultury a cestovního ruchu se závěrem, ţe dotace na projekt Za Dačickou kostku cukru 2010 byly vyuţity plně se
záměrem projektu.
Ministerstvo dopravy kontrolovalo odbor dopravy na
úseku vyhodnocování zkoušek zkušebními komisaři se
závěrem, ţe praktická část zkoušky byla provedena bez
závad, kontrola ţádostí o řidičská oprávnění a kontrola
protokolů o zkouškách také bez závad. Světelná signalizace byla instalována, a proto i tato část je bez závad.
Ministerstvo ţivotního prostředí kontrolovalo odbor
ţivotního prostředí na úseku vodního hospodářství se
závěrem, ţe výkon státní správy na tomto úseku je vykonáván na velmi dobré úrovni, příkladné je zejména vedení
spisové dokumentace a velmi dobrá znalost vykonávané
agendy. Pozitivně je také třeba hodnotit i metodickou
pomoc ţadatelům.
Úřad na ochranu osobních údajů kontroloval Městský
úřad Dačice na úseku ochrany osobních údajů se závěrem,
ţe i přes jedno pochybení není třeba ukládat opatření
k nápravě, neboť městský úřad má nastavena potřebná
opatření k tomu, aby nedocházelo k nesprávnému postupu
zaměstnance při zpracování osobních údajů.
Veřejný ochránce práv kontroloval Městský úřad Dačice na úseku ochrany osobních údajů se závěrem,
ţe zaslaná stíţnost byla dostatečně vyřešena městským
úřadem a ţe opatření přijatá městským úřadem pro ochranu osobních údajů jsou dostatečná.
Ing. Karel Macků, tajemník

Zařízení pro rychlý zásah
V měsíci říjnu město Dačice zakoupilo pro jednotku dobrovolných
hasičů v Dačicích opravu zařízení pro
rychlý zásah do vozidla T-815CAS32.
Toto zařízení zvyšuje účinnost, rychlost, komfort při zásahu a sniţuje podstatně potřebné mnoţství vody pro
hašení. Na tuto opravu byl vyuţit příspěvek Jihočeského kraje na podporu akceschopnosti
jednotek dobrovolných hasičů. Dále byla provedena oprava úloţných prostor v nástavbě vozidla a diodového hladinoměru. Toto bylo hrazeno z rozpočtu města na údrţbu
a opravy vozidel dobrovolných hasičů.
Ing. Bohumil Kmínek, odbor vnitřních věcí

Město Dačice informuje. Bulletin pro občany. Povoleno OkÚ Jindř. Hradec, reg. zn. 330300396. Za obsah je zodpovědný
tajemník MěÚ. Číslo 11/2011. 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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Vítání občánků
Dne 22. 10. 2011 přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ v ul. Bratrské v obřadní síni
městského úřadu nové občánky města: Karolínu Škramlíkovou, Matyáše Kleibla, Nikolu Tomešovou, Michala
Zabloudila, Lukáše Kadlece, Ondřeje Deveru, Šimona
Bastla a Beátu Bastlovou.
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Děti v Dačicích opět vypustí
balónky s přáním Jeţíškovi
Město Dačice, Mateřská škola Dačice a Technické
sluţby Dačice s.r.o. zvou děti a jejich rodiče a prarodiče
na tradiční Vypouštění balonků s přáním Jeţíškovi.
Akce se uskuteční v pátek 9. prosince 2011 na
městském stadionu v Dačicích, kde se všichni zájemci
sejdou ve 14:55 h.
Po příchodu dostane kaţdý minimálně jeden jiţ připravený nafouknutý balónek s uvázaným přáníčkem. Samotné vypuštění se uskuteční v 15:15 h!!! Jako kaţdoročně bude dalším bodem programu vylosování výherců
z Jeţíškovy schránky, pro které jsou připraveny drobné
dárky. Čaj na zahřátí a veselé písničky nebudou chybět.
Přijďte s námi podpořit tradici českých Vánoc a vypustit
k nebi přání krásných a spokojených vánočních svátků.
Sponzorem akce je firma PKD s. r. o., Dačice.
Mgr. Naděţda Mastná, vedoucí odboru kultury a CR

ZRCADLO VAŠEHO KRAJE
Vysílání pořadu v prosinci
V prosinci budou na TV Prima odvysílány tři díly
Zrcadla Vašeho kraje o Dačicích. V řádných termínech
ve středu 14. a 28. 12., mimořádný díl bude navíc
odvysílán v úterý 20. 12.

Blahopřání do Velkého Pěčína
Paní Bohumila Charouzková z Velkého Pěčína se jako
druhá nejstarší občanka na Dačicku doţila 28. 10. 2011
úctyhodných 101 let.
Narodila se v
Kunţaku a v roce
1929 přišla slouţit
k sedlákům do Velkého Pěčína, kde se
provdala a porodila
pět dcer. Aţ do
svých 80 let pracovala v JZD Hříšice
a přesto se dneska
těší dobrému zdraví,
srší optimismem a
vtipem.
A tak Vám, paní Charouzková, ještě jednou přejeme
hodně zdraví a vitality do dalších let.
Jaroslava Hroudová, kronikářka Velkého Pěčína
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Dům s pečovatelskou sluţbou Dačice
Dům s pečovatelskou sluţbou Dačice (dále jen DPS
Dačice) sídlí na adrese Bratrská 221, 380 01 Dačice. Jedná se o bytový dům ve vlastnictví Města Dačice, v němţ
se nacházejí byty zvláštního určení. Tyto byty jsou určeny
osobám, které mají sníţenou soběstačnost, nezvládají jiţ
zcela uspokojovat své ţivotní potřeby a vyţadují pomoc
dalších osob. Obyvatelům DPS Dačice tuto pomoc zajišťuje zejména pečovatelská sluţba Ledax, o. p. s., a dále se
na ní mohou podílet rodinní příslušníci či jiné blízké osoby.
Uţívání bytů v DPS Dačice je upraveno nájemní smlouvou.
V současné době je uzavření nájemní smlouvy k bytu
v DPS Dačice podmíněno zavedením pečovatelské sluţby.
Pečovatelská sluţba Ledax, o. p. s. zajišťuje základní činnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
sluţbách a dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních sluţbách, ve
znění pozdějších předpisů:
a) Pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní
osobu. Jedná se např. o pomoc a podporu při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc
při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru, při přesunu na lůţko nebo vozík.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Jedná se o pomoc při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty
a pomoc při pouţití WC.
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Jde o zajištění stravy odpovídající věku, zásadám
racionální výţivy a potřebám dietního stravování,
dovoz nebo donášku jídla, pomoc při přípravě jídla
a pití, přípravu a podání jídla a pití.
d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Ta zahrnuje
např. běţný úklid a údrţbu domácnosti, domácích
spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (např. sezónního úklidu nebo úklidu po malování), donášku vody, topení v kamnech, běţné nákupy a pochůzky, praní a ţehlení prádla aj.
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Tím je myšleno zejména doprovázení osob
do školských zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány
veřejné moci a na instituce poskytující veřejné sluţby.
f) Dále pečovatelská sluţba Ledax, o. p. s. zajišťuje
fakultativní (doplňkové) činnosti. Jde např. o dohled
nad uţivatelem, dopravu vozidlem, pedikúru, zapojování do sociálních aktivit odpovídajících věku aj.
Více informací lze nalézt na www.ledax.cz.

Evidence ţadatelů o přidělení bytu v DPS Dačice
Prvním krokem ţadatele o byt v DPS Dačice je podání ţádosti na předepsaném formuláři, který je k dispozici na MěÚ Dačice, odboru sociálních věcí, kancelář
č. 113 - Irena Vašíčková, dále je moţné jej získat přímo
v DPS Dačice u paní Marie Cimbůrkové, je k dispozici téţ
na internetových stránkách http://www.dacice.cz/mestskyurad-3/odbor-socialnich-veci/. K ţádosti se dokládá průkaz totoţnosti a doklad o druhu a výši důchodu (ţádost
můţe podat pouze poţivatel starobního či invalidního dů-
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chodu). Vyplněné ţádosti přijímá tajemnice sociální komise Irena Vašíčková, odbor sociálních věcí MěÚ Dačice,
kancelář č. 113. Po zaevidování ţádosti si tajemnice sociální komise vyţádá od příslušného praktického lékaře vyjádření o zdravotním stavu ţadatele o přidělení bytu v DPS
Dačice. Jakmile jsou kompletní poţadované informace o
ţadateli, je ţádost o přidělení bytu v DPS Dačice projednána sociální komisí, která se schází nejméně 1x za tři měsíce.
Sociální komise má pro posuzování ţadatelů zpracována kritéria, podle nichţ kaţdý ţadatel obdrţí určitý
počet bodů (podle toho, jakým způsobem daná kritéria
naplňuje). Dle přiděleného bodového hodnocení je sestaveno pořadí ţadatelů o přidělení bytu v DPS Dačice.
Bodové hodnocení kaţdého ţadatele musí sociální komise
schválit nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů.
Sociální komise poté svým usnesením doporučuje
ţadatele na případně uvolněný byt v DPS Dačice. Jsou
doporučováni ţadatelé, kteří jsou na prvních místech pořadí. Vţdy jsou doporučeni 3 ţadatelé pro případ, ţe by
ţadatel doporučený na 1. místě nabízený byt odmítl. Nastane-li taková situace, je osloven ţadatel doporučený na
2. místě, resp. na 3. místě. Jsou-li ţadateli manţelé, kteří
poţadují byt pro manţelskou dvojici, a takovýto byt se
uvolní, jsou tito manţelé doporučeni i v případě, ţe ţádný
z nich není na prvních místech celkového pořadí.
Usnesení, kterým sociální komise doporučuje ţadatele, je předáno vedoucí odboru správy budov MěÚ Dačice,
která jej v případě uvolnění bytu v DPS Dačice předkládá
starostovi města ke schválení (je-li starosta města k tomuto úkonu pověřen radou města, v opačném případě
musí věc projednat rada města). Je-li toto doporučení
ţadatelů schváleno, jedná s ţadatelem dále vedoucí odboru správy budov MěÚ Dačice a vedoucí pečovatelské
sluţby Ledax, o. p. s. Pokud ţadatel o byt v DPS Dačice
nabízený volný byt odmítne bez závaţných důvodů, je
vyřazen z evidence. Pakliţe byt přijme, uzavře nájemní
smlouvu s Městem Dačice a je povinen sjednat si minimálně 4 úkony pečovatelské sluţby: běţný úklid
a údrţba domácnosti; běţné nákupy; pochůzky; praní
a ţehlení prádla, jejichţ čerpání je odborem správy
budov pravidelně monitorováno.

Kritéria hodnocení ţadatelů
Bodové hodnocení je prováděno podle kritérií. Hodnotí se zejména zdravotní stav (čím závaţnější zdravotní
stav, tím vyšší bodové hodnocení, ke zdravotnímu stavu
se vyjadřuje zejména předseda sociální komise MUDr. Jiří
Tomandl), věk (čím vyšší věk, tím vyšší bodové hodnocení), skutečnosti, zda je jiţ zavedena pečovatelská
sluţba a zda má ţadatel přiznán příspěvek na péči.
Ve výjimečných případech lze bodově zhodnotit závaţné
rodinné důvody ţadatele, případně jeho rodáctví (v případě, ţe má v současné době ţadatel trvalé bydliště mimo
Dačice, ale jedná se o místního rodáka, který zde strávil
část svého ţivota a má k Dačicím vztah).
Dále se hodnotí bytová situace ţadatele, zda ţije
sám nebo s rodinnými příslušníky, jaké kvality je současné bydlení apod. Dalším hodnoceným kritériem se
zohledňuje, zda je ţadatel obyvatelem Dačic (různé
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bodové hodnocení je odstupňováno podle doby, po níţ má
ţadatel trvalý pobyt v Dačicích nebo místní části), zda je
občanem ţijícím ve spádové obci (všechny obce, které
spadají do správního obvodu obce s rozšířenou působností) či je obyvatelem zcela jiné obce.
Zdůrazňujeme, ţe délka evidence ţadatele není rozhodující a nemá ţádný vliv na bodové hodnocení ţadatele, proto doporučujeme podat ţádost aţ v době, kdy jiţ
osoba nezvládá uspokojovat své ţivotní potřeby a zavedení
pečovatelské sluţby po nastěhování bere za samozřejmost.
Nedoporučujeme ţádost podávat z jiných důvodů, neţ
jsou uvedeny. Ţadatel téţ bere na vědomí, ţe v případě
odmítnutí nabízeného bytu bez závaţných důvodů, je
jeho ţádost vyřazena z evidence.
Bc. Irena Vašíčková, DiS., odbor sociálních věcí

Svaz tělesně postiţených Dačice pořádá

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
v sobotu 3. 12. od 14:00 h v hotelu Stadion
K poslechu a tanci hraje Láďa Vlasák. Moţná přijde
i kouzelník a Mikuláš. Vstupné 20 Kč.

Novela občanského zákoníku
Podle novely 132/2011 Sb. Občanského zákoníku
s účinností od 1. 11. 2011 dochází ke změnám týkajících
se vztahů nájemního bydlení. Tím, ţe se změny dotknou
širokého okruhu občanů (nájemníků), cituji důleţité změny:

§ 689
1) Pronajímatel má právo poţadovat, aby v bytě ţil jen
takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu
a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně uţívat byt a ţít v hygienicky vyhovujících podmínkách.
2) Pronajímatel má právo vyhradit si v nájemní smlouvě
souhlas s přijetím další osoby do bytu. To neplatí,
jedná-li se o osobu blízkou anebo o další případy
zvláštního zřetele hodné.
3) Nájemce oznámí pronajímateli písemně a bez zbytečných odkladů změny v počtu, jménech, příjmeních
a datech narození osob v bytě, v případě, ţe lze mít za
to, ţe tato změna potrvá déle neţ 2 měsíce; nájemce je
rovněţ povinen oznámit pronajímateli uzavření manţelství nebo přechod nájmu. Neučiní-li to nájemce
ani do 2 měsíců ode dne, kdy změna nastala, má se za
to, ţe hrubě porušil svou povinnost (pozn. coţ můţe
mít za následek ukončení nájemního vztahu).
4) Jestliţe nájemce ví předem o své dlouhodobé nepřítomnosti v bytě spojené se sloţitou dosaţitelností své
osoby, oznámí tuto skutečnost pronajímateli. Současně
označí osobu, která po tuto dobu zajistí moţnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné.

§ 706 - přechod nájmu
1) Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu,
přejdou práva a povinnosti z nájmu na osobu, která
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ţila v bytě s nájemcem ke dni jeho smrti ve společné
domácnosti a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou
někdo jiný neţ nájemcův manţel, partner, rodič,
sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejdou na ni
práva a povinnosti z nájmu, jen pokud pronajímatel
s jejím bydlením v bytě souhlasil. Pro souhlas se
vyţaduje písemná forma.
2) Nájem bytu po jeho přechodu podle odstavce 1 skončí nejpozději uplynutím 2 let od okamţiku přechodu
nájmu. Toto ustanovení se nepouţije v případě, ţe
osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla v okamţiku
přechodu nájmu věku 70 let. Stejně tak se toto ustanovení nepouţije v případě, ţe osoba, na kterou nájem
přešel, nedosáhla k okamţiku přechodu nájmu věku
18 let; v takovém případě skončí nájem nejpozději
dnem, kdy tato osoba dosáhne věku 20 let, pokud se
pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.
3) Splňuje-li více osob podmínky pro přechod nájmu,
přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li však mezi těmito osobami
nájemcovo dítě, přejdou práva a povinnosti z nájmu
na ně.
4) Kaţdá osoba splňující podmínky pro přechod nájmu
můţe do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně
oznámit pronajímateli, ţe v nájmu nechce pokračovat;
dnem oznámení její nájem zaniká.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov
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Nedovolené parkování a zimní údrţba
Před blíţící se zimou bych se chtěl věnovat oţehavému tématu nedovoleného parkování na pozemních komunikacích a následných problémech se zimní údrţbou komunikací a chodníků. V Dačicích je celá řada komunikací,
které nedovolují parkování či stání z důvodu šířkových
poměrů pozemní komunikace. Pro zapomnětlivé řidiče
uvedu citaci zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu,
kde se v § 25 odst. 3 uvádí, ţe: „Při stání musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro kaţdý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy.“.
V letních měsících je tento nešvar do určité míry tolerován, i kdyţ na řadě pozemních komunikací dochází
k problematickým situacím, kdy dvě vozidla naráz neprojedou nebo vozidla parkují i v místech, kde brání výhledu
při výjezdu z bočních komunikací. Mezi nejproblémovější
komunikace patří ulice Jiráskova, B. Němcové, Sokolská,
sídliště Červený Vrch a řada dalších. Snaha příslušných
orgánů bude, aby tyto silnice zůstaly v budoucnu průjezdné za kaţdých okolností, nejen v době zimní údrţby, ale po
celý rok i z důvodu zásahů zdravotní a hasičské techniky.
Ţádám tímto spoluobčany - řidiče, aby se vţdy zamysleli nad tím, jestli svým vozidlem netvoří překáţku
pro průjezd záchranné techniky, pro zimní údrţbu a úklid
sněhu, ale i pro ostatní účastníky silničního provozu.
Vím, ţe situace s parkováním v Dačicích začíná být
kritická, ale to neznamená, ţe je moţné vědomě porušovat
zákon jen proto, abych vozidlo zaparkoval v co nejkratší
vzdálenosti od svého bydliště. V zimním období je tento
problém o to horší, ţe při uklízení sněhu kolem nedovoleně zaparkovaných aut vznikají postupně ledové bariéry,
které zuţují jiţ tak úzkou vozovku, a na kluzkém povrchu
dochází mnohem častěji ke kritickým situacím. A tento
stav většinou trvá aţ do jarních měsíců. Vzhledem ke špatně parkujícím vozidlům pak nelze tyto bariéry bezpečně
odstranit tak, aby nedošlo k poškození těchto vozidel.
Odbor dopravy ve spolupráci s MP Dačice a Policií
ČR v Dačicích bude postupně upozorňovat řidiče na místa, kde do budoucna bude jednoznačně zakázáno parkování vozidel. V další etapě budeme muset bohuţel pro neukázněné řidiče přistoupit k sankcím za porušování zákona.
Vím, ţe tímto článkem vyvolám celou řadu nesouhlasných reakcí, ale i to je účel, abychom se všichni zamysleli nad moţným dialogem o hledání řešení dalších
moţností bezpečného parkování v Dačicích. Dřív neţ nám
tento problém zcela přeroste přes hlavu.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

Ţeleznice Plná Páry Vás zve na akci

MIKULÁŠ POD PAROU
v neděli 4. 12. od 10:00 h do pozdního setmění
Jízda na parním vláčku s mikulášskou nadílkou. K vidění
úzkorozchodná ţeleznice, výstava stabilních motorů, prodej
keramiky NAZARET. Občerstvení zajištěno.

Antonínská 75, Dačice, tel.: 739 002 280
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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. 2, ul. U Nemocnice č. p. 88, Dačice II.

Jedná se o byt č. 2, o velikosti 3 + 1.
(V příp. zájmu moţné dohodnout termín zpřístupnění.)
Místnost
Pokoj 1
Pokoj 2
Pokoj 3
Kuchyň
Hala
Koupelna
WC

m2
19,70
10,59
16,54
15,06
13,54
5,14
1,00

Místnost
Spíţ
Komora
Zimní zahrada
Balkón
Chodba
Sklep
Celkem

m2
4,89
2,27
3,60
4,87
1,50
26,43
125,13

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních
předpisů pro příslušné období v platném znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 s tím ze zájemců, který
předloţí 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 neţ minimální nájemné 45 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu
nájemnému bytu bude připočtena částka 356,73 Kč za
zařizovací předměty.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým
pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude pouţito
losování. V případě, ţe vybraný zájemce od své nabídky odstoupí nebo nesloţí kauci ve výši 1 měsíčního nájmu před podpisem nájemní smlouvy nebo neuzavře tuto smlouvu do 1 měsíce od schválení nájmu
radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí. Ţádost 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 www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 1.
2012 získá ten zájemce, který předloţí v zalepené
obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT - PRONÁJEM BYTU č. 2, Dačice 88/II“ ţádost s nejvyšší
nabídkou měsíční částky nájemného, kterou chce
platit za 1 m2 bytu, a nebude mít ţádné neuhrazené
splatné závazky vůči městu Dačice.
Konečný termín pro podání ţádosti:
5. 12. 2011 do 14:00 h.
(Nejpozději v tento den musí být ţádost doručena na
podatelnu MěÚ, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice.)
Zájemce se můţe dostavit na otvírání obálek s nabídkami dne 7. 12. 2011 v 15:00 h na MěÚ Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Zákon o poskytování dávek pro osoby
se zdravotním postiţením (dále OZP)
Dne 27. října 2011 podepsal prezident republiky vládní návrh zákona o poskytování dávek OZP. Tento zákon
nabývá účinnost dne 1. ledna 2012. Schválený návrh zákona představuje zásadní změny v oblasti péče o osoby se
zdravotním postiţením, a to především v dávkovém systému. Od ledna příštího roku vzniknou nově pouze dvě
dávky, a to příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní
pomůcku. Další významnou změnou je změna místa poskytování těchto dávek. Od l. ledna 2012 bude tuto
agendu zajišťovat úřad práce.

Dávky pro OZP platné od l. ledna 2012
I. Příspěvek na mobilitu
 jedná se o opakující se nárokovou dávku, která bude
poskytována osobám starším jednoho roku, které
nejsou schopny zvládat základní ţivotní potřeby v oblastech mobility nebo orientace
 výše příspěvku bude v jednotné výši 400 Kč měsíčně
 o dávce rozhodne úřad práce
II. Příspěvek na zvláštní pomůcku
 jedná se o jednorázovou nárokovou dávku, která je
určena osobám s těţkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těţkým sluchovým nebo těţkým zrakovým postiţením nebo těţkým mentálním postiţením
 o dávce rozhodne úřad práce
 součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku
nesmí v 60 kalendářních měsících po sobě jdoucích
přesáhnout částku 800 000 Kč
 dávka je zaměřena na pomoc v oblasti pomůcek, které
umoţňují sebeobsluhu, slouţí k získávání informací
nebo styku s okolím, zakoupení a úpravy motorového
vozidla a úprav bytu
Příspěvek na zvláštní pomůcku se poskytne:
 pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude niţší neţ
24 000 Kč, poskytne se příspěvek jen v případě, pokud
bude příjem osoby (nebo osob s ním společně posuzovaných) niţší neţ osminásobek ţivotního minima;
v případech hodných zvláštního zřetele lze poskytnout
příspěvek, i kdyţ příjem přesahuje uvedenou částku
ţivotního minima. Výše příspěvku se stanoví tak, aby
spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo
jiţ zaplacené ceny pomůcky, nejméně však 1 000 Kč.
 pokud cena pořízení zvláštní pomůcky bude vyšší neţ
24 000 Kč, spoluúčast osoby či osob společně posuzovaných bude činit také 10 % z této ceny
 pokud osoba nebude mít dostatek finančních prostředků na zaplacení spoluúčasti, krajská pobočka
úřadu práce s přihlédnutím na celkové sociální a majetkové poměry osoby či společně posuzovaných osob
můţe určit niţší výši spoluúčasti, min. 1 000 Kč
 max. výše příspěvku nesmí být vyšší neţ 350 000 Kč
III. Příspěvek na pořízení motorového vozidla:
 výše příspěvku se stanoví s přihlédnutím k četnosti
a důvodu dopravy a také k příjmu osoby či osob s ní
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společně posuzovaných podle zákona o ţivotním
a existenčním minimu a k celkovým sociálním a majetkovým poměrům
 maximální výše příspěvku na pořízení motorového
vozidla nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč; opětovně lze příspěvek přiznat po uplynutí 10 let
Věra Janáková, vedoucí odboru sociálních věcí

Setkání dačických rodáků v Praze
V úterý 1. 11. se
na tradičním setkání
dačických rodáků v
Praze sešlo okolo 40
účastníků. Úvodem
pan
místostarosta
Ing. Jan Bartošek
přivítal všechny přítomné a omluvil starostu Ing. Štěpána, který se setkání tentokrát nemohl zúčastnit. Místostarosta poděkoval za vřelé přijetí a přečetl
krátký dopis od pana starosty. Následovalo promítnutí tří
dílů „Zrcadla Vašeho kraje - z Dačic“. Pořady měly velký
ohlas a rozpoutala se i ţivá diskuze. Součástí akce byla
také prodejní výstavka, kterou jiţ tradičně připravila ředitelka městského muzea Mgr. Marie Kučerová.
Setkávání dačických rodáků má dlouholetou tradici,
první se uskutečnilo jiţ v r. 1946. V současné době se
scházejí většinou starší lidé, a tak by bylo potřeba tento
kolektiv omladit, aby tradice nezanikla. Jakékoliv další
informace, tipy na osoby, které by se setkání rády zúčastňovaly, adresy atd. je moţné získat u K. Markové, tel.
č. 384 401 224 nebo podatelna@dacice.cz.
Ing. Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Dačického pěveckého sboru
se bude konat
ve středu dne 21. 12. v 18:00 h
v chrámu sv. Vavřince v Dačicích
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Listopad v Dačicích a místních částech
 V průběhu měsíce pokračovaly práce na rekonstrukci
ulic Kapetovy a Strojírenské. Celkové shrnutí dosavadního průběhu rekonstrukcí Vám přineseme v příštím čísle.
 V polovině měsíce listopadu byly dokončeny stavební
práce na akci „Úprava přechodu pro chodce na silnici
II/151 v Dačicích“. Jednalo se o zřízení ochranného
ostrůvku v silnici v ulici Hradecké, u rybníka Vraţda,
pro zajištění bezpečnosti chodců v místě dříve zrušeného přechodu. Tuto veřejnou zakázku realizovala
firma COLAS CZ a.s., Ke Klíčovu 9, Praha.
 Zhotovitelem TELEPROG s.r.o., Nová Říše, byla
dokončena realizace akce „Dačice, rozvod trubek
HDPE pro metropolitní síť“. V celém úseku, tj. od
budovy městského úřadu po ZŠ B. Němcové byly zaloţeny chráničky, které byly následně „zafouknuty“
optickým vláknem. V průběhu stavby došlo k zásahům do krytů chodníků. Chodníky byly opraveny
a případné další nutné opravy budou dořešeny v jarních měsících příštího roku. V průběhu realizace této
akce byl zároveň zmapován zájem majitelů nemovitostí na trase.
Rodinné domy (počet domů)
Celkem1) Ano2) Ne2) Neuvedli
1
1
0
0
B. Němcové
5
5
0
0
Jiráskova
8
5
3
0
Komenského
1
0
0
1
Soustruţnická
13
1
4
8
Vokáčovo nám.
1
1
0
0
Neulingerova
29
13
7
9
Celkem
Ulice

Panelové/bytové domy (počet BJ)
Celkem1) Ano2) Ne2) Neuvedli
0
0
0
0
B. Němcové
120
120
0
0
Jiráskova
24
24
0
0
Komenského
0
0
0
0
Soustruţnická
0
0
0
0
Vokáčovo nám.
0
0
0
0
Neulingerova
144
144
0
0
Celkem
Ulice

1)

Celkem možných přípojek dle projektové dokumentace
„Dačice, rozvod trubek HDPE pro metropolitní síť“
2)
Uvedené údaje jsou zpracovány na základě provedeného
průzkumu

 Ve výběrovém řízení byl vybrán zhotovitel projektové
dokumentace na akci „PD - Silnice II/151 a II/406 Rekonstrukce Palackého náměstí v Dačicích“. Vítězem se stala firma WAY project s.r.o. s nejniţší nabídnutou cenou ve výši 292.800 Kč vč. DPH. Více
o výběrovém řízení naleznete na webových stránkách
města Dačice www.dacice.cz/verejne-zakazky/.

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

strana 8

 Počátkem měsíce listopadu byla dokončena oprava
schodů v Kancnýřově sadu.
 Na starém hřbitově byla opravena zeď oddělující zadní část hřbitova s hrobkou Dalbergů.
 V průběhu měsíce bylo nainstalováno vánoční osvětlení v Dačicích i místních částech.
 Ve Velkém Pěčíně bylo dětské hřiště doplněno o nové
herní prvky, byla upravena zeleň kolem kapličky.
 V Dolních Němčicích byla dokončena oprava zadní
části budovy občanské komise, která zahrnovala
obkopání obvodové zdi, uloţení drenáţe a svedení
dešťové vody do kanalizace. Práce budou pokračovat
dle klimatických podmínek v přední části budovy
obkopáním, opravou fasády a opravou oplocení.
 Budovy občanských komisí v místních částech Lipolec a Hostkovice se dočkaly výměny oken, v Hostkovicích včetně výměny vstupních dveří.
 Byly objednány opravy rybníků v Malém Pěčíně,
Hostkovicích, Prostředním Vydří a Lipolci.
 V průběhu měsíce listopadu byly průběţně prováděny
vysprávky komunikací před zimním obdobím.
 Od 1. 11. 2011 je platný Operační plán zimní údrţby
pro zimní období 2011/2012. Operační plán nedoznal
významných změn oproti předchozímu. Jeho celé
znění naleznete na www.dacice.cz, poloţka městský
úřad, odbor správy majetku.
Bc. Monika Nováková, vedoucí OSM
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Městská policie informuje
Přinášíme údaje z ukazatele rychlosti v ulici Hradecká
za období 11. 10. - 10. 11. 2011.
Celkový počet
vozidel
Ve
128369
směru
V proti131196
směru
V obou
259565
směrech
Podíl (%) 100,00

Překročení rychlosti
< 50 < 60 < 70 < 80 < 90 < 100
23178 1163

69

5

0

0

35717 2115 216 107

65

26

58895 3278 285 112

65

26

22,70 1,26 0,11 0,04 0,03 0,01

Doufáme, ţe vybudování přechodu pro chodce s ostrůvkem uprostřed přiměje řidiče k větší opatrnosti a tím
i ke sníţení rychlosti v tomto místě.
Informace z ukazatelů rychlosti v místních částech
jsou ze stejného období a jsou uvedeny z obou směrů
dohromady.
Ukazatel Borek - celkem projelo 56 163 vozidel, tj.
Ø 1812 za den. 79,9 % vozidel jelo více něţ 50 km/h, 24,7
% vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 348 vozidel jelo
rychleji neţ 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 102 946 vozidel,
tj. Ø 3321 za den. 54,7 % vozidel jelo více něţ 50 km/h,
2,4 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 17 vozidel
jelo rychleji neţ 100 km/h.
Ukazatel Velký Pěčín - celkem projelo 134 911
vozidel, tj. Ø 4351 za den. 89,7 % vozidel jelo více něţ
50 km/h, 38,9 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h
a 1359 vozidel jelo rychleji neţ 100 km/h.

Co řešila městská policie v říjnu 2011
 101x řešen přestupek
 52x doručení písemností do vlastních rukou na ţádost
MěÚ
 2x kouření na místech zakázaných
 1x odvoz podnapilého muţe na záchytnou stanici do
Jihlavy
 2x zjištěn podnapilý muţ Pod Lipkami a u pošty - provedena dechová zkouška, následně byli hlídkou převezeni domů
 2x v nočních hodinách vykázáni bezdomovci z prostorů nemocnice
 1x vykázáni z MěÚ Dačice bezdomovci, kteří se tam
sprchovali
 1x řešena stíţnost na volně pobíhajícího koně v Lipolci, řešeno s majiteli na místě domluvou
 3x odchycen pes - 1x uhynul, po vyšetření vrácen majiteli, 2x kotec sluţebna
 3x řízení dopravy - 1x na Palackého náměstí, kdyţ
kamion nemohl vyjet kopec a potřeboval couvat dolů,
1x při hasičském cvičení na Palackého nám., 1x uzavření silnice přes Borek
 1x nález - pouţitá injekční stříkačka s jehlou na veřejných WC Pod Lipkami - předána sdruţení Meta
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 5x přednášky v ZŠ Komenského pro první stupeň
 3x řízení dopravy na Palackého náměstí při poruše
kamionu
 2x spolupráce s PČR - 1x kontrola vozidel a osob
u čerpací stanice (krádeţ ve Valtínově), 1x oznámena
krádeţ (kontrola prostoru)
 4x oznámení přestupku v dopravě - 3x překročení povolené rychlosti, 1x parkování
 2x oznámení přestupku na odbor VV - 1x vyhroţování
ublíţením na zdraví, 1x drobné ublíţení na zdraví
 4x měření rychlosti
 1x dopravní akce radar - kontrolní měření mezi Dačicemi a Bílkovem
 21x kontrola místních částí
Více informací o činnosti na internetových stránkách
města v odkazu městská policie.
Stanislav Zelenka, vrchní stráţník MP Dačice

NABÍDKA PRONÁJMU
NEBYTOVÝCH PROSTOR
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků,
zveřejňuje město Dačice záměr pronajmout nebytové prostory
tj. prodejnu č. 058 o ploše 32,40 m2
sklad u prodejny o ploše 16,10 m2, sklad ve věţi
o ploše 16,10 m2 včetně sociálního zařízení
a společně uţívané chodby
v Obchodním centru Antonínská 15/II v Dačicích.
Podle výše citovaného ustanovení mají zájemci právo
se k tomuto záměru vyjádřit a předloţit své připomínky a nabídky, a to písemně odboru správy budov, prostřednictvím podatelny MěÚ Dačice, Palackého nám.
1/I, 380 13 Dačice.
Informace podají pracovníci odboru správy budov
MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 108,
109, nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235.

Zdravotně - ošetřovatelská pomoc sester

DOMÁCÍ PÉČE
Oznámení změny pracovní doby:
pondělí aţ pátek (mimo středy) 7:30 - 13:30 h
středa
7:30 - 17:00 h
Domácí péče Dačice s.r.o., poliklinika Nemocnice,
Antonínská 85/II, 380 01 Dačice
Vedoucí sestra: Mgr. Marta Šabouková
Telefon: 384 358 206, dispečink: 607 820 390
Webová adresa: www.zkratkadoma.cz
Půjčujeme kompenzační a rehabilitační pomůcky.

 11/2011
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Výtvarný obor ZUŠ Dačice - úspěch
ve Šternberku

Prověřovací cvičení jednotek poţární
ochrany na MěKS Dačice

Tak jako pro hudební obor vypisuje Ministerstvo
školství jednou za tři roky i soutěţ pro výtvarné obory.
Koná se jiţ poněkolikáté v prostorách augustiniánského
kláštera ve Šternberku a je to bezesporu přehlídka toho
nejlepšího, co za tři roky na výtvarných oborech zúčastněných škol vzniklo. Prezentují se zde pedagogové se
svými projekty i jednotlivými pracemi svých ţáků a můţeme říci, ţe je úţasnou metodickou laboratoří.
Z krajských přehlídek je odeslána do Šternberka kolekce
nejkvalitnějších výtvarných souborů (z našeho kraje jich
bylo 29) - a ústřední porota z nich vybere ty nejzajímavější, které se pak na výstavě představí veřejnosti. Celkem
v ústředním kole vystavovalo více neţ 150 škol téměř 380
projektů i jednotlivých prací, porota rozdala celkem
40 ocenění (z našeho kraje to nakonec bylo 8 škol a 18
souborů, 4 z nich získaly Cenu poroty).
ZUŠ Dačice postoupila do
ústředního kola dvěma soubory - projektem Světlo (viz
obrázek) a výtvarnou řadou
Proměny, oba vznikly pod
vedením Mgr. Václavy Zamazalové - porota ve Šternberku
nejen ţe oba tyto soubory
vybrala k vystavení, ale Světlo
získalo i Cenu poroty. Výtvarný projekt - to je vţdy dlouhodobá záleţitost, první obrázky
projektu Světlo vznikly před
více jak pěti lety. V závěru máme před sebou velké mnoţství prací metodicky a námětově provázaných, které jako
celek ani není moţno vystavit (do soutěţní kolekce se
nakonec vybíralo z téměř tisícovky obrázků a fotografií,
zahrnuta jsou i videa a keramické či papírové objekty).
Ocenění na tak prestiţní přehlídce, jakou je ústřední kolo
soutěţe VO ZUŠ, je obrovským úspěchem naší školy
a dokladem toho, ţe v naší krásné škole máme kvalitní
pedagogy, kteří umí dětem ukázat cestu k umění.
Mgr. Václava Zamazalová,
vedoucí výtvarného oboru ZUŠ Dačice

V sobotu 22. října 2011 se konalo od 17:00 h prověřovací cvičení jednotek poţární ochrany na Městské kulturní středisko Dačice. Cvičení mělo prověřit akceschopnost a spolupráci jednotek poţární ochrany SDH Dačice
JPO III/2 a SDH Bílkov JPO V. Námět cvičení byl záchrana osoby a likvidace poţáru v prostoru jeviště MěKS.
Bylo třeba prověřit přístupové cesty jednotek PO do objektu a seznámení s celým objektem z hlediska poţární
bezpečnosti, ověření činnosti a taktických postupů jednotek PO na místě zásahu. Cvičení mělo dále prověřit dopravu vody hadicovým vedením z přírodního zdroje (řeky
Dyje) na místo poţáru.
Cílem cvičení byl účinný a efektivní zásah dobrovolných jednotek bez jednotky profesionální (HZS), protoţe
můţe dojít k situaci, kdy profesionální jednotka HZS
Dačice můţe být u jiného zásahu např. u dopravní nehody
u Dešné, protoţe hasební obvod poţární stanice HZS Dačice je dosti veliký, a v Dačicích můţe dojít mezi tím k
jiné události např.: k poţáru a bude třeba zasáhnout. Místní jednotka dobrovolných hasičů je hodnocena jako první,
proto by ji krajské operační a informační středisko HZS Č.
Budějovice povolalo k poţáru ihned po nahlášení události.
Cvičení byl přítomen starosta města Ing. Vlastimil
Štěpán, který vznesl poţadavek tyto dobrovolné jednotky
PO prověřit. Cvičení ukazálo, ţe jednotka SDH Dačice by
byla schopna účinně zasáhnout se svojí technikou při
takové události. Dopravu vody hadicovým vedením z řeky
Dyje na místo události zajišťoval SDH Bílkov se svojí
přenosnou motorovou stříkačkou PS 12 a ukazálo se, ţe
k zajištění dodávky vody hadicemi z řeky Dyje postačí
jedna přenosná motorová stříkačka. Po ukončení cvičení
proběhlo v MěKS vyhodnocení za přítomnosti všech zúčastněných. V příštím roce plánujeme více takových cvičení na různé zajímavé objekty z poţárního hlediska
v Dačicích a okolí.
Vlastislav Švec, starosta SDH Dačice

FOFR PŮJČKA Tel.: 774 888 889
Registr neřešíme. Volejte!
Po - Ne od 8:00 do 20:00 h
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Co je nového na ZŠ Komenského

Bezpečná cesta do školy

1. místo v okresním kole stolního tenisu vybojovali
v J. Hradci naši ţáci M. Holec, O. Doleţal a M. Mareš. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Velké poděkování patří i jejich trenérovi F. Stejskalovi. Drţeli jsme jim palce v krajském kole 1. listopadu.
Zůstali těsně před branou semifinále, ale podali velmi
solidní výkon .
Ve středu 19. října prověřilo 24 ţáků z 8. a 9. tříd své
znalosti z přírodovědných oborů v soutěţi Přírodovědný klokan. Nejlepších výsledků dosáhli G. Kubešová, P. Plachý z IX. A a O. Povolný z IX. B.
21. října nás MěKS pozvalo na vodnickou pohádku
divadýlka Mrak. Veselá, výpravná pohádka, plná
kouzel a čarování, protkaná známými i neznámými
písničkami o vodě, rybách a rybnících a o vodníkovi
Šplouchovi se nám moc líbila .
25. října ţáci 5. ročníku absolvovali velmi podnětnou
besedu v městské knihovně. S tvorbou a výrobou časopisů je seznámila redaktorka vydavatelství RF
Hobby. Vysvětlila jim práci šéfredaktora, redaktorů
různých rubrik, fotografa, grafika. Mnozí slyšeli poprvé výrazy fotobanka či rotačka.
Elektrická puma zasáhla ţáky 2. stupně 25. října
2011. Hra v podání herců divadla SemTamFór, v níţ
důleţitou roli hrají písničky a hudba, rozhodně zaujala. Představení pro školy, vhodné zejména jako ukázka tvorby divadla Semafor v jeho druhé fázi po smrti
Jiřího Šlitra, pro nás zajistilo MěKS. Děkujeme.
Agentura Sprint zveřejnila celostátní výsledky korespondenční soutěţe Zátopkovy štafety. V minulosti
jsme získali nejeden úspěch a také letošní výkon můţeme povaţovat za výborný, přestoţe nám stupně vítězů těsně unikly. 1. stupeň se ve štafetě na 10 km
(25 x 400 m) umístil na 4. místě, pouhé 3 vteřiny za
stupni vítězů! Na 5 km (25 x 200 m) byli naši závodníci devátí. Druhý stupeň zaběhl pro změnu lépe kratší štafetu (5 km) - na 5. místě. Na 10 km skončili naši
devátí. Blahopřejeme !!!

A co nás ještě čeká
2. prosince - Mikuláš ve škole aneb deváťáci v akci.
V blíţícím se svátečním čase nezapomeneme navštívit
obyvatele Domu s pečovatelskou sluţbou, pobavit děti z mateřských škol, uspořádat vánoční besídky…
Ing. Eva Macků, ZŠ Dačice, Komenského
ZŠ Dačice, Komenského 7, Bratrská 153

OTEVŘTE DVEŘE NAŠÍ ŠKOLY!
v úterý 13. 12. od 14:00 do 16:30 h
Chcete vědět, co máme ve „staré“ škole nového?
Tak neváhejte a přijďte se podívat!
Tradičně a přece nově:
Prohlídka prostor školy, vystoupení ţáků,
sportovní aktivity, vysílání školní televize, vánoční dílna. Těšíme se na Vás!
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Tak nazvali
stráţníci Městské
policie v Dačicích
projekt, který vnesli do jiţ 5. ročníku projektu Bezpečně a zdravě
ZŠ Komenského
v Dačicích. V počátečních
měsících nového školního roku prošli stráţníci MP Jitka Ţaloudková a Miloš Novák třídami 1. - 3. ročníků. Se ţáky
v dopoledním bloku prošli pravidla bezpečné cesty do
školy a také domů. Vyuţili ve třídách nových interaktivních tabulí, na nichţ společně s ţáky probrali dopravní
značky, situace na křiţovatkách a své vědomosti si ţáci
prověřili na AZ kvízu a dalších zajímavých hrách. Velmi
účinné a přínosné pro malé ţáky byly scénky o setkání
a také o oslovení cizím člověkem - Nevěř cizím lidem.
Stráţníci zapojili do scének samotné ţáky, aby si uvědomili důleţitost své bezpečnosti, pokud by se do takové
situace dostali. Závěr projektu absolvovali ţáci se stráţníky přímo v terénu. Tedy na cestě do školy. Přecházeli
přechody pro chodce, sledovali dopravní značení a prošli
křiţovatku se semafory. Stráţníkům z městské policie
děkujeme za dobrou spolupráci a přínosný projekt. Našim
ţákům přejeme vţdy bezpečnou cestu do školy, ale především také cestu do svých domovů.
Mgr. Dana Vláčilová, ZŠ Dačice, Komenského

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Bramboriáda a drakiáda
První školní měsíc jsme zakončili tradičními akcemi.
Jednak soutěţí o největší bramboru. Ta letošní byla opravdu veliká, váţila 1070 g. Dále drakiádou - soutěţí o nejlépe létajícího draka, buď koupeného, nebo vlastnoručně
vyrobeného. I přes „nepřízeň počasí“ - slunečno a bezvětří, se nakonec draci vznesli a podívali se na nás z výšky.

K. J. Erben - beseda v knihovně
V pondělí 3. 11. jsme se zúčastnili besedy v Městské
knihovně Dačice na téma K. J. Erben. Nejdříve si mladší
ţáci povídali o pohádkách, které tento spisovatel napsal.
Prohlédli si knihovnu, zalistovali v pohádkách, encyklopediích i dětských časopisech. Starší ţáci se věnovali
jednomu z nejznámějších děl K. J. Erbena Kytici. Chvíle
strávené v knihovně byly příjemné i poučné.

Bowling uţ známe!
Na 24. a 25. října se všichni naši ţáci velice těšili. Šli
si zahrát bowling a někteří úplně poprvé! Majitel Rockhillu Dačice, p. Stejskal, totiţ umoţnil našim dětem si zadarmo zahrát bowling v jeho hale. Zpočátku se některým
začátečníkům zdály koule příliš veliké nebo kuţelky daleko. Ale za chvíli všechny hra pohltila a odcházeli s nadšením a touhou znovu si zahrát. Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Stejskalovi za to, ţe umoţnil našim
dětem takový záţitek.
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„Pane, pojďte si hrát“
31. října nás navštívily lektorky společnosti pro ekologické informace ROSA s interaktivní výstavou „Pane,
pojďte si hrát“. Jde o výstavu hraček šetrných k přírodě
i k dítěti. Pohráli jsme si, plnili úkoly, které nám pomohly
odpovědět na otázky: kde se hračky vyrábějí, které hračky
jsou šetrnější k přírodě, které materiály jsou vhodnější…
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

ZŠ Dačice, Boţeny Němcové 213
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 16. 12. 2011
14:00 - 17:00 h

Zprávy ze ZŠ Boţeny Němcové
Psaní na klávesnici
Psaní na klávesnici se na naší škole vyučuje uţ
5. rokem. Letos jsme plně zapojeni do internetové výuky
ZAV, při níţ mají ţáci moţnost srovnávat své výkony
s ţáky z celé ČR i ze zahraničí. Ke dni 11. 11. 2011 byla
naše škola v průběţném pořadí na 9. místě ze 177 zúčastněných škol. V současné době byla pro ţáky vyhlášena
soutěţ VÁNOČNÍ DATLOVÁNÍ. O výsledcích budeme
informovat na stránkách školy.
Mgr. Alena Pízová

1. místo v televizní soutěţi
18. října se naše škola jiţ po několikáté zúčastnila natáčení soutěţního pořadu Věříš si. Soutěţil tentokrát ţák
ze VII. B Kryštof Krechler. V úterý 8. listopadu jsme
mohli na České televizi jeho boj o vítězství sledovat. Většina diváků mi dá jistě za pravdu, ţe to vůbec nebylo jednoduché. Napětí provázelo celou soutěţ aţ do poslední
chvíle. Pohled na závěrečnou tabulku nás proto mile překvapil. KRYŠTOF VYHRÁL!!! Radost a úleva byla zřetelná nejen na Kryštofovi, ale i na nás, kteří jsme mu od
začátku fandili. Naše škola můţe být pyšná, ţe má tak
šikovného a bystrého ţáka. Kdo nestihl vysílání v televizi,
můţe se podívat na ivysílání na následujících stránkách:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10123248985-verissi/311292320080036/.
Mgr. Lenka Špičková
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pronásledováním v 50. letech minulého století. Je pravdou, ţe jejich osobní svědectví zapůsobilo na ţáky mnohem více, neţ dějepisné výklady nás učitelů.

Stonoţka - srovnávací testy ţáků 9. ročníku
V týdnu od 7. do 11. listopadu se naši ţáci 9. ročníku
aktivně zapojovali do plošného on-line testování Stonoţka
zajišťovaného společností Scio. Deváťáci si postupně
prošli testem obecných studijních předpokladů a testy
z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka. Toto
testování poskytuje ţákům i škole důleţitou zpětnou vazbu o tom, jak si stojíme ve srovnání s ostatními základními školami a také víceletými gymnázii v České republice.
Mgr. Bohumil Havlík

Informace z Gymnázia Dačice
Studenti spustili internetovou televizi G-ONE
Na začátku letošního školního roku se našim studentům
za podpory sponzorů podařilo
spustit internetovou televizi.
Televizi provozují na webovém rozhraní www.g-one.tv,
které vytvořil student septimy Matěj Polák. Celý projekt
koordinuje p. učitel Karel Tobolka. V současné době jsou
na stránkách umístěna pouze videa ze školních akcí, ale
v nejbliţší době se chystáme začít mapovat i ostatní dění
v našem městě. Jako první mimoškolní akci jsme zvolili
věneček tanečních kurzů 3. 12. 2011. Za vedení školy
bych chtěl poděkovat především sponzorům, bez kterých
by studenti určitě nemohli zahájit televizní vysílání: Petr
Kunkal - Cyklo-sport, Bohumil Tomšů - Autotomex,
Pammo cz, s.r.o., Hron Dačice, s.r.o., Pavel Mareš Energsystém. Poděkování patří také všem studentům,
kteří se na natáčení podílejí, a Mgr. Karlu Tobolkovi,
protoţe televizi věnují opravdu hodně ze svého volného
času a navíc umoţní i nám učitelům sem tam něco natočit.

Den otevřených dveří na gymnáziu
pátek 9. 12. od 14:00 do 17:00 h
Pro letošní rok jsme pro Vás připravili řadu novinek mobilní digitální učebnu, exhibiční sportovní utkání
atd. Přesný program najdete na www.gymn-dacice.cz.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Další ročník Příběhů bezpráví

Piškvorky 2011 - opět vítězství v oblastním kole

8. listopadu se konal další ročník tradičních Příběhů
bezpráví, projektu nadace Člověk v tísni, který připomíná
současné mladé generaci temné stránky naší novodobé
historie. Letos zhlédli ţáci 9. ročníku několik krátkých
dokumentárních filmů České televize souhrnně nazvaných
Za ţeleznou oponou. Tyto filmy přibliţují jak pokusy
obyvatel Československa překonat ţeleznou oponu a uprchnout na Západ, tak praktiky komunistického reţimu,
který se jim v tom snaţil zabránit. Po filmové projekci
následovala poutavá beseda s panem Simandlem a panem
MVDr. Novákem o jejich zkušenostech s komunistickým

Dne 11. 11. proběhlo oblastní kolo v J. Hradci za
účasti 10 týmů. Naši studenti
ze septimy, sexty a kvinty
osmiletého gymnázia svedli
tuhé boje především se studenty z GVN J. Hradec. Nakonec ale dokázali zvítězit!
Naše vítězné druţstvo postupuje do krajského kola a věří,
ţe prolomí prokletí druhých míst z předchozích ročníků.

 11/2011

Bílá pastelka 2011
Naše škola jiţ řadu let pomáhá zajišťovat celostátní
dobročinnou sbírku Bílá pastelka, kterou organizuje společnost Tyfloservis, o.p.s. Prostředky získané sbírkou
slouţí k financování výukových programů pro nevidomé
a slabozraké. Ve středu 12. října vyrazily tři dvojice studentů maturitních tříd našeho gymnázia do ulic a institucí
v Dačicích, aby poţádaly o příspěvek do sbírky a dárcům
nabídly bílou pastelku jako symbol světa nevidomých.
Přes velmi nepříznivé deštivé počasí se dvojicím podařilo
podstatnou část pastelek uplatnit. Za to patří poděkování
všem, kteří do sbírky přispěli.

Přírodovědný klokan 2011
Ve středu 19. října si na devadesát ţáků a ţákyň z tercie a kvarty niţšího gymnázia, kvinty a sexty vyššího
stupně osmiletého gymnázia a 1. a 2. ročníku čtyřletého
gymnázia vyzkoušelo řešení úloh s přírodovědnou tématikou. Ve svých kategoriích zvítězili Vojtěch Krajíček
(kvarta) a Aleš Morávek (sexta).

Volejbal v Třebíči
Úterý 25. 10. před podzimními prázdninami strávila
dvě dívčí druţstva v Třebíči na volejbalovém turnaji
„O košík plný...“. Druţstvo těch starších, zkušených,
obsadilo pěkné 2. místo. Druhé druţstvo - začátečnice
z kvinty a kvarty - skončilo na pátém místě.

Logická olympiáda
Student septimy osmiletého gymnázia Matěj Polák
postoupil z nominačního kola do krajského kola logické
olympiády, které proběhlo 4. 11. v Českých Budějovicích.
Matěj se umístil na krásném 12. místě. Jde o velký
úspěch, protoţe nominačního kola se v jeho kategorii
zúčastnilo 436 studentů a z nich postoupilo 35 do krajského finále.

Ukázkové hodiny FITBOXU
V prvním listopadovém týdnu byli v hodinách Tv studenti naší školy seznámeni s ukázkou Fitboxu. Ukázku
vedl zkušený lektor pan Konrád. Na ukázkové hodiny Tv
studenti vyššího gymnázia odcházeli do sportovního centra Rockhill v Dačicích. Všichni poznali velice pěkné sportovní prostředí - 2 bowlingové dráhy, hřiště na squash,
saunu a tělocvičnu, ve které ukázka fitboxu probíhala.
Studenti niţšího gymnázia měli v hodinách Tv ukázku
v tělocvičně školy, lektor za nimi přijel v pátek dopoledne.
Podrobné informace a fotografie z jednotlivých akcí
najdete na webu školy www.gymn-dacice.cz.
Mgr. Milan Točík

KADEŘNICTVÍ EVY LÁNÍKOVÉ
Lucie Benová - kadeřnice
Antonínská 15, Dačice
tel.: 721 321 756, e-mail: Benova5@seznam.cz
Provozní doba:
pondělí - pátek: 8 -12, 13 - 17 h, úterý - zavřeno
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Co nového na SŠTO v Dačicích?
Začínáme opět v novém?... Určitě se to dá říci i o letošním školním roce 2011/2012, i kdyţ ne všechny inovace jsou vidět, nebo se dají „ohmatat“.
Tento školní rok je výjimečný uţ jen tím, ţe úspěšně
dokončíme oba projekty z OPVK. Jde o projekt Studijního
a informačního centra a E-learningu. Právě teď začínáme
sklízet ovoce náročné práce obou projektových týmů.
Činnosti prováděné v rámci obou projektů se uţ staly
nedílnou součástí ţivota školy a přispěly zásadním způsobem ke zvýšení kvality vzdělávání. Školní knihovní fond
se během posledních měsíců rozrostl o více neţ 1500
inventárních jednotek v celkové hodnotě přes 600 000 Kč.
Školní knihovna tak určitě patří svým fondem odborné
technické a ekonomické literatury k nejvybavenějším
minimálně v celém Jihočeském kraji. Finanční náročnost
projektů však nedovolila větší investice, a tak bylo nutné
jejich podstatnou část přesunout aţ na rok 2012.
Významnou skutečností, která přispěla ke zvýšení sebevědomí učitelů i ţáků, je bezpochyby to, ţe absolventi
vesměs velmi dobře zvládli úskalí příprav na první státní
maturitní zkoušky. Výsledky absolventů naší školy se řadí
mezi nadprůměrné v porovnání se školami stejného typu.
Ověřili jsme si tedy, ţe ţáky dokáţeme motivovat a připravit tak, aby u nové maturity obstáli. A to znamená pro
běţné fungování i ţivot školy opravdu mnoho. Velmi
důleţitou změnou je i zahájení výuky v prvním ročníku
učebního oboru Kadeřník. Na přípravě zázemí a adaptaci
prostor určených k praktickému výcviku adeptek tohoto
učebního oboru se zásadním způsobem podíleli i ţáci
oborů Elektrikář, Aranţér a Truhlář. I díky jejich šikovnosti se budou moci první zájemci z řad ţáků uţ ve druhém pololetí tohoto školního roku nechat ostříhat budoucími kadeřnicemi.
V průběhu září se škola připojila k projektu Peníze
školám (tzv. „šablony“). Nový projektový tým zpracoval
ţádost o dotaci, která zajistí hlavně technologickou obměnu ICT technologií. V novém školním roce chce škola
nejvíce investovat právě do rekonstrukce ICT učeben
a inovací počítačového softwaru. Počítá se však také
s rekonstrukcí osvětlení, podlah i sociálního zařízení
v jídelně a učebně CNC. Rád bych zdůraznil ještě jednu
skutečnost. To, co dnes nabízejí jiné vzdělávací instituce
jako převratnou novinku, se u nás dávno stalo běţným
standardem. Mám na mysli zejména e-learning, interaktivní a ţivé webové stránky, elektronickou ţákovskou
kníţku nebo pořádání adaptačních pobytů pro ţáky prvních ročníků.
Nesmím zapomenout na pozvání k prohlídce školy,
k níţ je nejvhodnější příleţitost ve Dnech otevřených dveří, jejichţ pořádání se stalo jiţ zaţitou tradicí. Z posledního DOD, konaného 11. 11. 2011, pořídila krátký záznam
i regionální televize. Budu velmi rád, kdyţ nás navštívíte,
nebo s námi budete sledovat aktuální dění ve škole alespoň na školním webu www.skolatrochujinak.cz, který
přináší pravidelně vše podstatné o ţivotě školy, včetně
informací o pořádání Dnů otevřených dveří. Ten příští se
koná uţ 12. 1. 2012. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Pavel Kopačka, ředitel školy
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Virtuální Univerzitu třetího věku bude
moţné studovat i v naší městské knihovně
Virtuální univerzitu třetího věku bude moţné od února 2012 studovat i v Městské knihovně v Dačicích. Vyzýváme proto zájemce z řad seniorů ke studiu! Podrobné
informace najdete na www.e-senior.cz, na stránkách naší
knihovny: www.mkdac.cz a přímo v knihovně během
výpůjční doby, tzn. kaţdý den s výjimkou úterý. Telefon
pro další informace: 384 422 397 či mobil: 721 145 265,
e-mail: knihovna@mkdac.cz. Zkuste to!
Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“
(U3V) je aktivita s jiţ více jak dvacetiletou historií.
V současné době probíhá v různých podobách na téměř
všech českých univerzitách. Uvádí se, ţe celkově je 22
univerzitami a vysokými školami nabízeno více jak 400
různých vzdělávacích programů a touto formou studuje
v celé České republice zhruba 20 000 seniorů. Výuka je
však aţ na výjimky vázána na univerzitní, tedy především
krajská města. Pro většinu seniorů z menších měst a venkova je tato moţnost aktivního stáří nedostupná. Virtuální Univerzita třetího věku je dlouhodobá společenská
aktivita univerzit podílejících se na seniorské výuce, jejímţ cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako
Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých
důvodů nemohou účastnit prezenčního studia U3V na
vysokých školách či univerzitách. Vyuţitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve studiu brání
vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy.
S vyuţitím rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních technologií je moţné zpřístupnit seniorské
vzdělávání co moţná největšímu okruhu zájemců a tím
poskytnout stejné příleţitosti všem seniorům bez rozdílu
místa bydliště. Systém výuky je zaloţen na přednáškách
natočených vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu dají aplikovat do kaţdého místa v ČR,
nezávisle na čase. Tato forma výuky - přednášky poskytované jednotlivými univerzitami v tzv. konzultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech - je chápána jako
další moţná forma distančního seniorského vzdělávání.
Virtuální výuka Univerzity třetího věku (VU3V) zahrnuje
skupinové přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity, kdekoliv kde je dostupný internet.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Všechny nejprodávanější kníţky, o nichţ
se mluví, najdete v městské knihovně
Časné stmívání a častá nevlídnost podzimního počasí
je výborným impulsem sáhnout častěji neţ jindy po kníţkách. Nabízím čtenářům bulletinu výběr z nových knih,
knih, o nichţ se hodně diskutuje a které se nejvíce prodávají v knihkupectvích a máme je v knihovně a doba vánoční se blíţí…
Co se týče beletrie, na prvních místech v pomyslných
ţebříčcích se drţí tyto tituly: Lars Kepler - Paganiniho
smlouva (Nejnapínavější švédská detektivka roku), Irena
Obermannová - Tajná kniha (Román o lásce hlavní hrdinky k významnému muţi a nejenom o tom. Román
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o dnešní době, o Praze, o stavu současné české společnosti
a o ovzduší v ní.), Michal Viewegh - Mafie v Praze (Literární thriller, detektivka, která má být nebezpečně pravdivým obrazem české reality i její nemilosrdně jízlivou
satirou.), Michael Cunningham - Za soumraku (Rebecca
je editorkou „prestiţního“ nezávislého časopisu, který
nikdo nečte, Peter vlastní galerii - vyhledává talenty, které
draze prodává zazobaným klientům. Jejich manţelství
klape do chvíle, kdy se Peter znenadání zamiluje do manţelčina bratra Ethana. Ten taky „dělá něco kolem umění“,
coţ v praxi znamená, ţe se fláká a bere drogy. Peter pochopitelně usilovně řeší, jak tohle vysvětlí své ţeně…),
Robert Fulghum - Drţ mě pevně, miluj mě zlehka (Příběhy z tančírny Century. Argentinské tango - krásné ţeny,
vysoké podpatky, odváţné šaty, milongueros, vášeň, slunce, temperament... anebo také obyčejní lidé, „poutníci
směřující k místu zasvěcenému potřebě lásky, dotyku
a objetí, které pohání hluboce lidská potřeba pohybovat se
společně do rytmu hudby - obyčejná touha tancovat“).
V ţebříčku nejprodávanějších titulů se drţí dokonce na
několika příčkách kníţky zavraţděné spisovatelky Simony Monyové.
V populárně naučné literatuře jednoznačně vedou
kníţky receptů, učebnice a kníţky o zdraví a hubnutí.
Z nich máme v knihovně například tyto: Anna Strunecká Jiří Patočka: Doba jedová (O škodlivých látkách
v potravinách, nápojích, ale i v kosmetice a lécích), Jan
Hnízdil: Mým marodům aneb jak vyrobit pacienta
(Kniţní výběr z článků a úvah doktora, které lze vřele
doporučit všem, kteří si váţí vlastního zdraví i zdraví
společnosti a jsou ochotni pro ně něco udělat.).
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Vánoční dílna - MEDVÍDCI
středa 7. prosince, 13 - 17 h, Kláštýrek, MK Dačice
Kaţdý si při ní můţe zkusit vyrobit medvídka pro
radost nebo jako dárek. Ukáţeme Vám střih a postup,
začneme šít. Látku, ze které chcete medvídka mít,
si vezměte s sebou.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Výpomoc v soukromé rekreační nemovitosti
v obci Manešovice (8 km od Dačic)
na částečný úvazek v rozsahu 70 - 80 hodin měsíčně
NABÍZÍME: Práci vhodnou zejména pro aktivního člověka
v důchodovém věku nebo členy mladé rodiny. Moţnost
pracovat podle vlastního časového rozvrhu v příjemném
prostředí venkovské usedlosti. Úhradu cestovních nákladů.
NÁPLŇ PRÁCE: Údrţba domu a zahrady, drobné opravy
a úklid. Pěstování a sběr zahradních plodin.
POŢADUJEME: Spolehlivost a odpovědnost. Zručnost
a zkušenosti s pěstováním ovocných stromů a zeleniny.

Kontakt: 605 249 930
rezidence.manesovice@gmail.com
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Vychází 6. číslo Dačického vlastivědného
sborníku
Spolek přátel muzea
v Dačicích připravil v
jedenáctém roce své existence jiţ 6. číslo sborníku,
který opět nabízí svým
čtenářům pohled do historie Dačic a jejich okolí.
Osobnost dr. Klanga,
čestného předsedy spolku
a přispěvatele sborníku,
připomíná nekrologem ředitelka muzea Marie Kučerová. Následují vzpomínky jiného rodáka, pana Miroslava Pelikána,
jehoţ otec Antonín míval
na Dolním náměstí v Dačicích vyhlášenou cukrárnu. Profesní začátky Antonína Pelikána, jeho válečné záţitky,
později úspěšné budování rodinného podniku a zajímavě
vylíčený způsob ţivota ţivnostenské rodiny za 1. republiky ostře kontrastují s jejich osudy po nástupu komunistického reţimu. Miluška Slavíková připravila pokračování
dokumentace kříţů a kapliček v okolí Dačic - tentokrát
v Hostkovicích, Lipolci, D. Němčicích, Volfířově, Řečici
a Lipové. Příspěvek o stavebněhistorickém průzkumu kaple sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Rozálie na starém hřbitově v Dačicích od Pavla Borského a Jiřího Bláhy přináší
nový významný poznatek, který dosud historikům unikal rok výstavby této drobné stavební památky.
Dějinám pohřbívání v Dačicích, s přihlédnutím k matrice zemřelých a dokumentaci starého hřbitova, se věnuje
příspěvek Jany Bisové - čtenáři nechť se nelekají, toto
pochmurné téma nabízí řadu zajímavostí, a také zde se
mihnou Dalbergové, dosud hlavní téma bádání autorky.
Pojem Mariánské opatrovny je Dačickým známý, ale co
víme dosud o zřízení a chodu této dávno zaniklé instituce?
Tuto mezeru vyplňuje práce Aleny Hejtmanové, která
vychází především ze závěti zřizovatele Jana Svobody.
Vznikem městského a okresního archivu v Dačicích ve
40. a 50. letech 20. století se zabývá Michaela Chládková,
Petr Vedra se opět ponořil do starších dějin Jemnice, tentokrát za vlády Lucemburků.
Dějinám premonstrátského kláštera v Nové Říši se
věnují dva noví mladí přispěvatelé sborníku, kaţdý ze
zcela jiného úhlu: Martina Bolom-Kotari popisuje pečeti
představených kláštera, Jan Chvatík zmapoval v archivech
zásah německých bezpečnostních sloţek proti premonstrátům v roce 1942. Válečnému období se věnuje také Michal Stehlík, který na konkrétním osudu sester Mückových ze Slavonic ilustruje hrůznou dobu 2. světové války,
ale také nástupu totalitního reţimu. V hlavním bloku
článků se můţe čtenář seznámit ještě s novými znaky
a vlajkami obcí Dačicka.
Kronika připomíná ţivotní jubilea numismatika Gustava Skalského, rodáka z Velké Lhoty, výtvarníka Michaela Floriana ze Staré Říše, formou rozhovoru významné
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jubileum pí Naděje Jahelkové, dlouholeté ředitelky Městské knihovny v Dačicích a reţisérky místních ochotníků,
a informuje také o vyznamenání pí Dany Krtkové za
dlouholetou práci v Českém červeném kříţi. Připojeny
jsou zprávy o drobných událostech posledních dvou let o nových sbírkách Státního zámku v Dačicích, získaných
ze zámku Roztěţ, opravách hrobky Dalbergů a dvou boţích muk a objevu důlní štoly v Jemnici. Zpráva o činnosti
Spolku přátel muzea rekapituluje nejen činnost v posledních dvou letech, ale od počátku zaloţení spolku v roce
2000, nechybí ani informace o nové regionální literatuře.
K lítosti redakční rady se nepodařilo tentokrát získat
ţádný příspěvek z oblasti přírodovědného bádání. Autoři
i redakční rada přesto opět doufají ve vlídné přijetí nového
čísla a přejí čtenářům stejně zajímavé záţitky, jaké měli
při svém bádání. Nový sborník se objeví na předvánočním
trhu na začátku prosince a bude k dostání v knihkupectvích, v infocentru a v dačickém muzeu. Autoři sborníku
se veřejnosti představí v dačickém muzeu na autogramiádě o muzejním čtvrtku 8. prosince 2011 v 17:30 h,
na kterou srdečně zveme.
Jana Bisová

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl kuţelek (kuţelna v Dačicích)
Kompletní rozpis turnajů je k dispozici na internetových stránkách města Dačice www.dacice.cz v hlavním
menu v záloţce Kam za sportem.
Datum Čas
Kategorie
Druţstva
3. 12. 14:00 I. liga muţi
Dačice - Jiskra kovářská
3. 12. 10:00 III. liga muţi Dačice B - Sokol Mistřín
4. 12. 10:30 I. liga dorost Dačice - PSJ Jihlava
 Krajský přebor JČ 2: 2. 12. v 19:00 h, Dačice C Jiskra Nová Bystřice C
 Okresní přebor JH: 1. 12. v 18:00 h, Dačice F - TJ
Nová Včelnice B
 Krajské mistrovství jednotlivců: 17. - 18. 12., dorostenci (sobota 8:00 - 18:00 h, neděle 8:00 - 13:00 h)
 Tradiční salámový turnaj: 30. 12., 15:00 - 22:00 h
(přístupný i pro veřejnost)
 Zápasy DAKAL (Dačická amatérská liga pro neregistrované): neděle 4. 12., 11. 12., 18. 12., 13:00 - 21:00 h
 Moţnost pronájmu kuţelny: od 12. 12. do konce
prosince (i mezi Vánocemi a Silvestrem), po dohodě
uţ od 10:00 h

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
probíhá cvičení zdravotní tělesné výchovy téţ v sokolovně.

Oddíl florbalu
Vánoční turnaj dne 23. 12. v nové sportovní hale a v tělocvičně SŠTO Dačice. Informace na e-mailové adrese:
florbalcentrum@seznam.cz.
Výbor TJ Centropen Dačice
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KINO

2. 12. a 3. 12. v 19:30 h
DŮM, film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné
16. 12. a 17. 12. v 19:30 h
PARANORMAL ACTIVITY 3, film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 15 let nevhodné
Do 30. prosince 2011
Svět mandal v tvorbě Ilony Baštářové
Výstavní chodba 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
Otevřeno do 6. 1. 2012: út - pá 9 - 12, 13 - 16 h,
neděle a svátek 26. 12.: 13 - 16 h
Sobota 3. prosince v 19:00 h
VĚNEČEK
Závěrečný ples kurzu tance
Vstupné 100 Kč, sál MěKS

MěKS

MMaG

KULTURA






9. 12. a 10. 12. v 19:30 h
DLUH, film USA, titulky
Vstupné 65 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
22. 12. v 17:00 h a 23. 12. v 19:30 h
PERFECT DAYS - I ŢENY MAJÍ SVÉ DNY, film ČR
Vstupné 70 Kč, mládeţi do 12 let nevhodné
Muzejní čtvrtek 8. prosince v 17:30 h
Prezentace a křest nového VI. čísla Dačického vlastivědného
sborníku za účasti autorů, spojeno s autogramiádou
Moţnost zakoupení knihy přímo na místě
Neděle 11. prosince, 13:00 - 16:00 h
VI. Vánoční jarmark
Prodej výrobků a ukázky různých řemesel,
prohlídka vánoční výstavy, koledy na nádvoří
Nádvoří státního zámku a prostory muzea
Vstupné 20 Kč, děti do 15 let vstup zdarma

Sobota 10. prosince ve 21:00 h
ARIVA
Taneční zábava
Vstupné 70 Kč, sál MěKS

Kosmetické studio SUNN BEACH
Bahenní zábaly Universal Contour Wrap
Ošetření pleti galvanickou ţehličkou
Nástřikové opalování a tetování
Detoxikační vanička, dárkové poukazy
Tel.: 728 143 711
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Neděle 18. prosince v 16:00 h
Vánoční koncert sborů ZUŠ Dačice
Vstupné 50 Kč děti, 100 Kč dospělí
Sál MěKS

