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Čas Dušiček aneb vzpomeňme
na všechny zesnulé
Tak, jak se nám čas neúprosně posouvá ke konci roku, přichází i čas
Památky všech zemřelých, lidově Dušiček. Tento svátek, jeho zvyky a tradice spojené s oslavou všech zesnulých, se liší od kultury ke kultuře.
Den, který připadá na 2. listopad, má
však jeden společný rys. Všechny kultury
spojuje jednotná víra v to, že smrt nemůže nikdy snížit lásku člověka k jeho drahým, i když zemřeli. U křesťanů tento den
a tradice s ním spojené symbolizují víru
ve věčný život. Období Dušiček je příležitostí k tomu, aby lidé přibrzdili v nekonečně opakujícím se shonu a zamysleli se
nad vším, co se smrtí souvisí. Dušičky by
neměly být jen o povinnosti dojít na hřbitov, zapálit svíčku a ozdobit hrob. Měli
bychom se zastavit, popřemýšlet a obrátit svůj pohled do minulosti. Měl by to být
večer, kdy lidé hovoří o svých předcích
a rodinných tradicích. Kdy se podívají
zpět a v dobrém vzpomenou na ty, v jejichž linii pokračujeme. Kdy se pozastaví
nad starými fotografiemi a položí si otázku, kdo byli moji rodiče, prarodiče, přátelé a blízcí? Jak naplnili svůj život?
Nyní bych již opustil tuto rozvahu, částečně položenou ve filozofické rovině,
a zastavil bych se u druhého tématu, které rovněž k podzimu neodmyslitelně patří
a je taktéž milou tradicí – u výlovů rybníků.
Voda se pomalu ochlazuje, ráno se místy
objevují mlhy a listí se barví do odstínů
podzimu. Pro některé z nás začíná nejlepší část sezóny. Na své si přicházejí nejen
sportovní rybáři, ale i rybáři produkční.
Výlovy velkých rybníků jsou atraktivní podívanou, při které sledujeme práci
profesionálních rybářů. Rovněž i výlovy
našich rozlohou menších rybníků jsou
zajímavé a mají svůj nezaměnitelný půvab. Setkáme se zde nejen s rybáři, ale
i s mnoha známými. A nejen to. Díky oblíbenosti těchto akcí jsou často na hrázích
rybníků pro návštěvníky připraveny stany
s různými dobrotami, včetně těch rybích.

ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Číslo 11 / 2012

Eliška Marková - první žena
na mistrovství světa v otevírání ústřic

Poslední zářijový víkend se uskutečnil 58. ročník mistrovství světa v otevírání ústřic v irském městě Galway. Poprvé v celé historii šampionátu se soutěže
zúčastnila žena. Jedná se o Elišku Markovou z Hradišťka u Dačic, která si postup do nejvyšší soutěže zajistila vítězstvím v národní soutěži, která se konala
letos na jaře na Staroměstském náměstí v Praze.
Mistrovství se zúčastnilo 17 nejlepších
otevíračů z celého světa, pro které byl připraven bohatý program. V pátek proběhlo oficiální zahájení festivalu Mořských
plodů starostkou města Galway, poté následovala degustace mořských specialit.
Vyvrcholením večera bylo irské národní
kolo v otevírání ústřic. Druhý den byl zahájen slavnostním průvodem soutěžících
z jednolivých zemí. Samotná soutěž byla
velmi napínavá, přihlíželo jí kolem 2000
diváků. Úkolem bylo otevřít v co nejkrat-

ším čase 30 ústřic. Odborná porota hodnotila nejen rychlost a kvalitu otevření,
ale i prezentaci ústřic. Vítězem se stal irský
šampion Michael Moran.
Eliška se jako jediná žena mezi muži
rozhodně neztratila, skončila na pěkném
14. místě a za sebou zanechala borce
ze Švýcarska, Itálie a Japonska. Pro Elišku
je to obrovský úspěch a velká motivace do
dalších soutěží. Děkujeme za prezentaci
města a gratulujeme k úspěchu.
Pavlína Marková

Rovněž i něco pro zahřátí je při této podívané k dostání. Výlovy jako společenské
akce se napevno stávají tradicí a já osobně si myslím, že je dobré nadále udržovat
něco, co i dříve bývalo dobrým zvykem.
I město Dačice mělo svůj výlov přístupný pro veřejnost na rybníku ,,Sasiňák“
(28. 10. - pozn. red.). Rád bych vyslovil
přesvědčení, že se Vám ,,na Sasiňáku“
vskutku líbilo a že tým vedený inženýrem
Kupcem vše zvládl ke všeobecné spo-

kojenosti. Organizátorům této akce chci
poděkovat za práci, kterou odvedli. Až
budete číst tyto řádky, budeme již mít
výlov rybníka za sebou. Podle toho, jak
probíhaly přípravy, věřím, že akce byla
úspěšná a že v ní budeme pokračovat
i v následujících letech. Přeji Vám všem
v těchto podzimních, někdy až moc pošmourných dnech, veselou mysl a těším se
na shledanou v příštím čísle zpravodaje.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta
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INFORMACE Z RADY MĚSTA

V kostce...

Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/samosprava.

Vážení spoluobčané, vstupujeme
společně do měsíce listopadu. Měsíce naplněného slábnoucím sluníčkem a podzimní melancholií. Měsíce,
který nás vede k zamyšlení a avizuje,
že nastává období spočinutí a klidu.

RADA MĚSTA
na své 49. schůzi konané 19. 9.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření číslo
17/2012 v příjmové i výdajové části
ve výši 2.127,40 tis. Kč
yy schválila záměr rozšíření plochy lesů
ve vlastnictví města na 500 ha
yy schválila vyhlášení grantu na poskytování pečovatelské služby v roce 2013
yy neschválila žádost o mimořádnou finanční podporu Občanskému sdružení APLA Jižní Čechy
yy schválila uzavření smluv na zprostředkování burzovních komoditních obchodů na nákup elektřiny a zemního
plynu s firmou ENSYTRA s. r. o.
yy vzala na vědomí přijatá řešení k čistotě města. Náměty vzešly z „kulatého
stolu“, který byl k tomuto tématu připraven.
yy schválila zvýšení regulovaného nájemného v bytových domech ve vlastnictví města. Nájemné bude zvýšeno
podle kategorií.
yy nesouhlasila s podnájmem rybníků občanskému sdružení Rybníkářství Dačice a trvala na podnájmu občanským
komisím a Českému rybářskému svazu

na své 50. schůzi konané 3. 10. 2012 mimo jiné:
yy vzala na vědomí výroční zprávy o činnosti základních škol a mateřské školy
v Dačicích za školní rok 2011 - 2012
yy schválila uzavření smlouvy o dílo na
realizaci digitálního kina v Dačicích
s firmou AV MEDIA Praha za celkovou
nabídkovou cenu ve výši 3.300.000,-Kč bez DPH
yy schválila výběr investičních akcí pro
rok 2013

na své 51. schůzi konané 17. 10.
2012 mimo jiné:
yy projednala návrh rozpočtu na rok
2013 v 1. čtení
yy schválila rozpočtové opatření číslo
19/2012, které bylo v příjmové i výdajové části 600,55 tis. Kč
yy schválila smlouvu o dílo s Technickými
službami Dačice s. r. o. na stavební úpravy prodejny květin v Kancnýřově sadu
yy schválila podání žádosti o dotaci na
projekt „Lesopark Tři kříže“
yy schválila operační plán zimní údržby
místních komunikací 2012/2013
yy vzala na vědomí zprávu o činnosti Školní jídelny Dačice za školní rok
2011/2012

Informace pro řidiče
Ministerstvo dopravy doporučuje držitelům řidičského oprávnění skupin C,
C+E (C1, C1+E) a D, D+E (D1, D1+E), kteří jsou držiteli řidičských průkazů, jimž
končí platnost v roce 2013, aby si vyměnili své řidičské průkazy nejpozději
do konce roku 2012.
Doporučení se týká řidičů, kteří nejsou
řidiči v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná činnost) případně držiteli průkazů profesní způsobilosti řidiče.
U řidičů v pracovně právním vztahu (samostatně výdělečná činnost), držitelů
průkazu profesní způsobilosti řidiče, by
výměna řidičských průkazů do konce
roku 2012 postrádala smysl vzhledem ke
skutečnosti, že platnost průkazu profesní
způsobilosti řidiče je nastavena na pětiletý cyklus.
K tomuto doporučení bylo přistoupeno s ohledem na skutečnost, že podle zákona č. 297/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů (§ 110), bude všem držitelům
výše uvedených řidičských oprávnění od
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19. 1. 2013 vydáván řidičský průkaz s dobou platnosti na 5 let.
Do výše uvedeného data tj. 19. 1. 2013
se vydávají řidičské průkazy podle současné platné právní úpravy, to znamená
pro všechny skupiny řidičského oprávnění s dobou platnosti na 10 let.
Doporučení se týká především těch
řidičů, kteří by si chtěli dřívější výměnou
ušetřit návštěvu příslušného obecního
úřadu obce s rozšířenou působností po
uplynutí pětiletého cyklu. Upozorňujeme, že se jedná pouze o doporučení, praxe v rámci povinných výměn řidičských
průkazů zůstává nezměněna.
Případné další dotazy Vám rádi zodpovíme na pracovišti evidence řidičů nebo
na tel. 384 401 259. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Zdislav Páral, vedoucí ODO

¡ Také se Vám líbí to krásné české pojmenování nastávajícího měsíce? Listopad.
Jako by se zastavil čas. V tom názvu je
vyjádřeno vše podstatné, co se v této
roční době kolem nás děje. Listí se nejdříve krásně zbarví, pak trochu pokroutí
a nakonec se houpavě snese k zemi. Ještě
se trochu proletí sousedům kolem plotu
a je tu podzim! Uzavírá se roční koloběh
v přírodě, stejně jako se čas od času uzavírá lidský životaběh. A v souladu s přírodou i člověk vždy počátkem listopadu
uctívá památku zemřelých, všech, kteří
už nejsou mezi námi. V dnešním uspěchaném světě se člověk na chvíli zastaví
a uvědomí si, že mnohé věci musí s pokorou respektovat. Ale zpět z nostalgických
úvah k dačické realitě.
¡ V tomto ročním období se začínají chýlit
k ukončení, nebo zimní přestávce stavební práce ve městě. Asi nejdůležitější akcí
je rekonstrukce křižovatky ulic Jemnická
a Berky z Dubé. Zde budou provedeny
práce do té podoby, aby byly obě ulice
na zimní období s omezením průjezdné.
Po zimní technologické přestávce práce
dokončíme v jarních měsících roku 2013.
Je to stavba, která také zasáhla do dopravy ve městě. Situace je obdobná, jako
u všech staveb - přináší dočasně určité
nepohodlí. V letošním roce se realizují
stavby, které značně komplikují dopravu
ve městě. Omezení je dočasné a hlavní je,
že výsledek přinese zlepšení, a to myslím
všichni chceme. Dalším důležitým bodem
je realizace nového kina ve městě. To původní již technologicky zastaralo. Bylo na
zvážení, zda myšlenku kina v Dačicích úplně opustit, nebo ji zkusit oživit. Nakonec
zvítězilo přesvědčení, že kino je další místo k setkávání, obohacení kultury ve městě a další nabídka využití volného času,
bez nutnosti cestovat do velkých měst.
¡ Závěrem bych chtěl poděkovat všem
členům volebních komisí, za jejich svědomitý a odpovědný přistup k přípravě
a konání voleb. Všechny povinné zápisy
byly vypracovány bezchybně a včas a bez
závad převzaty volební komisí na Městském úřadě v Dačicích. Také děkuji všem,
kteří se podíleli na výzdobě a přípravě
volebních místností a budov, ve kterých
se volby konaly. Přeji nám všem klidný
a barevný podzim.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta

www.dacice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 22. září přívital radní Mgr. Milan Točík společně s dětmi z MŠ ul. Bratrská v obřadní síni Městského úřadu Dačice nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Veronika Peřová, Jakub Loučný, Jolana Nováková, Andrea Tůmová, Ondřej Juránek,
Jakub Lipovský, Elen Králíková a Antonín Mrkvička.

Dne 20. října přivítal místostarosta Ing.
Jan Bartošek společně
s dětmi z MŠ Červený Vrch v obřadní síni
Městského úřadu Dačice nové občánky města.
Přivátny byly tyto děti:
Petr Vugrinec, David
Štěrba, Nela Stehlíková, Maxmilián Zeman
a Aneta Ichnatyiková.

Kulatý stůl k parkování v Dačicích
Na středu 7. listopadu od 17:00 h pro Vás přichystalo Město Dačice a komise Zdravého města
Dačice v předsálí MěKS diskusní setkání na téma
Parkování v Dačicích. Pokud Vás téma zajímá, využijte možnosti otevřeně se vyjádřit a přispějte svými
podněty a připomínkami k dané problematice.

Dačické mažoretky opět
úspěšné!
Dačické mažoretky se koncem září zúčastnily poslední mažoretkové soutěže v této sezóně. Soutěž se konala
v Olomouci na počest zakladatele mažoretkového sportu
a spoluzakladatele asociace IMA pana Mgr. Jiřího Necida, který v loňském roce zemřel a nesla název „Memoriál
Jiřího Necida“.

Vzpomínka na kolegu
Ve středu 10. října 2012 zemřel náhle pan Jaroslav Zderadička, pracovník Městského úřadu Dačice, který zde pracoval
od roku 2005 na pozici správce budov a topiče. Pan Zderadička byl milým a vstřícným kolegou, který bezchybně zabezpečoval všechny provozní věci spojené s chodem úřadu. Byl
vždy ochoten pomoci a přiložit ruku k dílu. Jeho odchodem
jsme ztratili výborného spolupracovníka a dobrého člověka.
Čest jeho památce.
Ing. Karel Macků, tajemník

Vzhledem k osobnosti
zakladatele
soutěž proběhla ve
velmi přátelském duchu a dačické mažoretky těší ta skutečnost, že se v konkurenci mezinárodních souborů opět
neztratily. Mini Berušky, které soutěžily v kategorii kadetek, obsadily v konkurenci
9 souborů krásné 3. místo. V juniorské kategorii pak starší Berušky obsadily v konkurenci 10 souborů 2. místo s celkově druhým nejvyšším počtem bodů, které soubory za své vystoupení
obdržely. Berušky tak potvrdily svou letošní formu, která ani
po účasti na ME v Opole neklesla. V souvislosti s účastí na ME
v Opole, které proběhlo v srpnu letošního roku, děkují dačické
mažoretky firmě Centropen, a. s. Dačice, která se nemalou měrou podílela na finanční podpoře účasti děvčat na tomto Mistrovství Evropy.
Martina Doležalová, O. S. DM studio – mažoretky Dačice
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Úprava křižovatky silnic II/408 a III/4086, Změna výše nájemného
v městských bytech
Berky z Dubé – Jemnická, Dačice
Začátkem podzimu se v Dačicích rozběhla další společná akce města
a Jihočeského kraje (SÚS). Jedná se o úpravu křižovatky v Jemnické ulici při
odbočce na Staré Hobzí. Stavba není tak rozsáhlá, pokud se týká objemu prací,
jako například Kapetova ulice nebo Tř. 9. května, ale je neméně důležitá svým
významem v oblasti bezpečnosti silničního provozu i chodců.
Stavba se týká silnice, a to s sebou vždy
nese různá omezení zejména pro řidiče.
Bez toho nelze takovéto stavby realizovat, proto hned v úvodu děkujeme všem
za pochopení a trpělivost.
Stavba zahrnuje demolici obytné
budovy pro rozšíření a posun stávající
křižovatky a s tím související stavební
objekty, např. přeložky inženýrských sítí,
vybudování opěrné zdi, nová konstrukce
vozovky v ul. Berky z Dubé, nový povrch
silnice v Jemnické ulici. Tyto objekty hradí
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.
Město Dačice v rámci stavby zrekonstruuje stávající chodníky v Jemnické ul.,
přičemž na stávající levý chodník naváže
nový chodník směrem do kopce až k
vjezdu do kláštera, na který se v budoucnu napojí chodník do sídliště U Třech
křížů. V ul. Berky z Dubé vpravo směrem
k Hradišťku bude vybudován dostatečně
široký a bezpečný chodník. Město financuje rovněž nový vodovod, nové veřejné
osvětlení v prostoru této stavby a další
drobné objekty.
Termínově se stavba dostala do jiného
období, než jsme původně předpokládali. Bylo to způsobeno změnou zákona
o veřejných zakázkách, ale zejména tím,

že zákonodárci zapomněli včas vydat
potřebné prováděcí vyhlášky. To se nedalo z naší strany nijak ovlivnit. Stavbu tak
čeká zimní období, kdy bude nutná technologická přestávka. Předpokládáme
dokončení v jarních měsících, ale teď
ještě nevíme, od kdy nám počasí vyžene
zedníky ze stavby a kdy jim dovolí opět
pokračovat.
S tím souvisí i omezení v dopravě
během výstavby. Práce v ul. Berky z Dubé
musí probíhat za úplné uzavírky této ulice.
Část prací v ul. Jemnická bude probíhat
při omezení provozu a část je možná
pouze za úplné uzavírky. Úplná uzavírka
ulice Jemnická byla plánována ve dvou
etapách. První, která již probíhá, v rozsahu
4 - 6 týdnů, druhá pak v rozsahu několika
dní. V době technologické zimní přestávky
bude ulice Jemnická průjezdná a umožníli počasí dokončit zhotoviteli provizorní
povrch komunikace v ulici Berky z Dubé,
bude i ta alespoň částečně průjezdná.
Další informace o průběhu stavby budou postupně zveřejňovány na webových stránkách města www.dacice.cz
a v Dačickém zpravodaji.
Zdeněk Sedláček,
odbor správy majetku

Změna výše nájemného
v Domě s pečovatelskou službou
Město Dačice v letošním roce přistoupilo z důvodu zvyšování nákladů ke
zvýšení nájmů v městských bytech podle § 696, odst. 2 - 5 novely občanského
zákoníku (zákon 40/64 Sb.):
Nájemné v místě a čase obvyklé mimo
jiné určuje cenová mapa nájemného, kterou zpracovává ministerstvo pro místní
rozvoj (MMR) - mapa nájemného. V Dačicích je stanovena výše nájemného podle
posudku znalce v rozmezí 57,0 až 65,6 Kč/
m2/měsíc.
Rada města v Dačicích projednala dne
19. 9. 2012 návrh na postupné zvyšování
dříve regulovaného nájemného v DPS,
a to s možností vlastní volby:
1. o 5,69 Kč/m2 tedy na 30 Kč/m2 podlahové plochy bytu za podmínky sjednání sociálních služeb jako je uvedeno v nových smlouvách
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2. o 9,69 Kč/m2 tedy na 39 Kč/m2 podlahové plochy bytu bez podmínky sjednání sociálních služeb jako je uvedeno v nových smlouvách
s účinností od 1. 1. 2013. Cílem je udržet objekt (DPS) po dobu 50 let za účelem bydlení seniorů (resp. tělesně postižených osob).
Nájemci bytů v Domě s pečovatelskou
službou s dříve regulovaným nájemným
byli kontaktováni v průběhu měsíce října
2012 Městským úřadem Dačice, odborem
správy budov.
Martina Bénová,
vedoucí odboru správy budov

Město Dačice v letošním roce přistoupilo z důvodu zvyšujících se nákladů k navýšení nájmů v městských
bytech podle § 696, odst. 2 - 5 novely
občanského zákoníku (zákon 40/64
Sb.):
Nájemné v místě a čase obvyklé mimo
jiné určuje cenová mapa nájemného, kterou zpracovává ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) - mapa nájemného. V Dačicích
je stanovena výše nájemného podle posudku znalce v rozmezí 57,0 až 65,6 Kč/m2/
měsíc.
Rada města v Dačicích projednala dne
19. 9. 2012 návrh na výrazně mírnější
postupné zvyšování dříve regulovaného
nájemného, označení v evidenčním listu
= kvalita bytu: nesnížená (snížená), a to:
1. byty, kde jsou nová plastová okna
a zaveden plyn či elektřina na vytápění
na 47 Kč/m2 podlahové plochy
2. byty, kde jsou nová plastová okna nebo
zaveden plyn či elektřina na vytápění
na 45 Kč/m2 podlahové plochy
3. byty, kde nejsou nová plastová okna,
ani zaveden plyn či elektřina na vytápění na 43 Kč/m2 podlahové plochy
s účinností od 1. 1. 2013. Cílem je postupně se přiblížit k hodnotě nájemného, které je v Dačicích „v místě a čase
obvyklé“. Sociální byty v Dačicích mají
nájemné ve výši 45,51 Kč/m2. Všechny
ostatní kategorie sjednaného nájemného (obálková metoda a jiné způsoby
stanovení nájemného) jsou beze změny.
Průměrná cena, za kterou se soutěží
byty v majetku města je 61,26 Kč/m2 podlahové plochy bytu.
Nájemci městských bytů s dříve regulovaným nájemným byli kontaktováni
v průběhu měsíce října 2012 Městským
úřadem Dačice, odborem správy budov.
Martina Bénová,
vedoucí odboru správy budov

Svaz tělesně postižených Dačice
pořádá pro občany

ODPOLEDNÍ ČAJE
v sobotu 10. 11. od 14:00 h
v Hotelu Stadion.
Srdečně zvou pořadatelé.

www.dacice.cz

Po krajských a senátních volbách
Zprávy ze Senátu
Přestože to nadpoloviční většina potenciálních voličů nakonec ignorovala
a svého volebního práva nevyužila, proběhly v polovině října krajské a ve třetině senátních obvodů i senátní volby.
I přes všechna následná intenzivní
a někdy časově náročná politická jednání
o programových prioritách, o rozdělení
a obsazení pozic, o budoucí spolupráci
koalice či opozice musí zároveň obce,
města, kraje i stát, tedy náš politický systém, fungovat. Když se pod tímto úhlem
pohledu podíváme na volební kampaň,
samotné volby a následně to, co následuje bezprostředně po volbách, možná
i někde tam nalezneme jednu z příčin
narůstající nedůvěry občanů v politiky
a politiku vůbec.
Důvěra občanů v politiky a politiku se
totiž nemůže zrodit ani posílit jednáním
na stranických sekretariátech nebo různých typech stranických schůzí. Jsem
přesvědčen, že důvěru v politiku a politiky ani nijak významně neposilují například „bilboardové“ nebo „inzerátové“
volební kampaně.
Nutnou podmínkou vzniku důvěry
v politika či program politické strany je
totiž konkrétní zkušenost z konkrétních
kontaktů a zároveň také pochopení
a znalost konkrétních činů politika či politické strany a pochopení jejich smyslu.
Pravda, někdy to bývá složité. Sympatický
politik může být na kandidátce nesympatické strany. Sympatická strana může mít
na kandidátce nesympatického politika.
Diskuse, kdo na koho doplácí, bývá nekonečná, ale nic neřeší.
Možná i proto si někdy politik usmyslí,

že nechce mít nic společného s žádnou
„zavedenou“ politickou stranou a vytvoří
si svoji vlastní kandidující skupinu nebo
kandiduje jen tak sám za sebe. I to má
svoji logiku a při rostoucí neoblibě „zavedených“ stran to může být i výhodný
krok. Otázkou je, kam nás tato postupná
ztráta důvěry v zavedené demokratické
strany a jejich představitele může dovést.
Článek 5 naší ústavy říká, že „Politický systém v České republice je založen
na svobodném a dobrovolném vzniku
a volné soutěži politických stran respektujících základní demokratické principy
a odmítající násilí jako prostředek k prosazování svých zájmů“.
A tak se dostáváme k jádru problému.
Občané ztrácí důvěru v demokratické
politické strany a ty namísto toho, aby
si uvědomily nebezpečí se ztrátou této
důvěry spojené, se nadále čím dále více
utápějí ve vzájemných sporech. Na trpělivou každodenní práci pro obyvatele
doprovázenou důsledným vysvětlením
a zdůvodněním jim „logicky“ přitom nějak nezbývá čas.
Závěr z toho je smutný, bohužel jediný
možný. Pokud se chování zavedených
politických demokratických stran v brzké
době nezmění, může se stát, že se díky
zásadnímu oslabení našeho demokratického politického systému zanedlouho
mezi poražené zařadíme všichni.
RNDr. Miloš Vystrčil, senátor

Inzerce v Dačickém zpravodaji
Město Dačice nabízí možnost otištění inzerce v Dačickém zpravodaji, který
vychází 1x měsíčně v nákladu 3 100 ks. Zpravodaj je distribuován zdarma do
každé domácnosti v Dačicích a místních částech. Uzávěrka vždy 15. den v měsíci. Více informací na tel. 384 401 275, e-mail: redakce@dacice.cz, adresa:
MěÚ Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Ceník inzerce
Podíl strany

Rozměr v cm (na šířku/výšku)

Komerční v Kč

Osobní v Kč

1/1

18 x 25,4

4 836,-

2 418,-

1/2

18 x 12,7

2 418,-

1 209,-

1/4

8 x 12,7

1 209,-

605,-

1/8

8 x 6,3 nebo 5,7 x 8,8

605,-

302,-

1/16

8 x 3,2 nebo 5,7 x 4,5

302,-

151,-

1/32

8 x 1,6 nebo 5,7 x 2,3

151,-

76,-

Při opakovaném inzerátu poskytujeme slevu 10 % z ceny.

Otevřeno - Zavřeno
Otevřená společnost, o. p. s. realizuje
projekt Otevřete.cz. Tento projekt podporuje otevřenost veřejné správy, účast
občanů na rozhodování a svobodu projevu. V tomto roce byl mezi nominovanými
i Městský úřad Dačice, a to jednak s tím,
že město uspořádalo Kulatý stůl Čistota
města, zřídilo diskusní fórum na webu,
na facebooku zjišťuje v anketě názory
občanů na hazard a jednak s tím, že zveřejňuje jmenovité hlasování zastupitelů.
Obě aktivity posoudila odborná porota
a rozhodla, že jsme splnili požadavky
pro účast v soutěži a zároveň, že jsme se
umístili na 10. a 11. místě. Inspirativní jsou
i aktivity všech zúčastněných, a to především těch, co se umístili před námi.
Ing. Karel Macků, tajemník

Sledujte město Dačice
na Facebooku
Od července 2012 mají příznivci Dačic možnost sledovat události ve městě také na
sociální síti facebook, která
se v posledních letech stala
jedním z nejrychlejších způsobů šíření
informací. Počet odběratelů novinek zveřejňovaných na facebookovém profilu
města se příjemně rozrůstá a především
díky nim se novinky, fotoreportáže z nejrůznějších událostí, nabídky volných míst
a pozvánky na akce dostávají ke stovkám
uživatelů této sociální sítě. Neznáte náš
oficiální profil a chcete si ho prohlédnout, případně se zařadit k jeho přátelům
prostřednictvím To se mi líbí? Stačí si na
www.facebook.com zadat do vyhledávání Město Dačice (oficiální profil města).
Prolink je rovněž možný z www.dacice.cz.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

Alkohol s možným
obsahem metylalkoholu
Kam s ním?
Alkohol s možným obsahem metylalkoholu pocházející od občanů je nebezpečnou složkou komunálního odpadu a jeho
sběr je zajišťován v Dačicích prostřednictvím sběrného dvora odpadů. Právnické
osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mohou předávat tento nebezpečný odpad výhradně osobám oprávněným
ve smyslu zákona o odpadech.
RNDr. Jaroslav Horák, OŽP
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení volného místa pracovník
odboru kultury a CR
Pracovní poměr na dobu určitou
(zástup za mateřskou dovolenou)
Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka - pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu. Zájemci
se mohou přihlásit do 16. listopadu 2012 formou písemné
žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I,
380 13 Dačice.

Požadavky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
schopnost jednání s lidmi
bezúhonnost v dosavadním životě
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC - Word, Excel, Power Point

Výhoda:
yy

vzdělání zaměřené na cestovní ruch

yy

znalost anglického nebo německého jazyka

Doklady:
yy

yy
yy
yy

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

Druh práce: pracovník - pracovnice odboru kultury
a cestovního ruchu
Zařazení: 8. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006
Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků
Místo výkonu práce: město Dačice
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
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Městská policie informuje
Více informací o činnosti MP na webových stránkách
města www.dacice.cz v odkazu městská policie.

Informace z ukazatelů rychlosti
Data jsou z období od 11. 9. do 10. 10. a jsou uvedeny z obou
směrů dohromady. Pro technickou závadu na ukazateli rychlosti v ul. Třída 9. května nejsou pro tento měsíc data k dispozici.
Ukazatel Borek - celkem projelo 114 779 vozidel, tj. Ø 3 826
za den. 65,8 % vozidel jelo více než 50 km/h, 6,5 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 41 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Lipolec - celkem projelo 119 554 vozidel, tj. Ø 3 985
za den. 57,6 % vozidel jelo více než 50 km/h, 2,5 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 21 vozidel jelo rychleji než 100 km/h.
Ukazatel Velký Pěčín - celkem projelo 200 388 vozidel, tj. Ø
6 680 za den. 87,9 % vozidel jelo více než 50 km/h, 36,5 % vozidel překročilo rychlost 70 km/h a 2 314 vozidel jelo rychleji než
100 km/h.

Co řešila městská policie v září 2012
yy 99x řešen přestupek
yy 15x doručení písemností
yy 2x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady
města a zastupitelům
yy 4x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov) - provedena kontrola objektů
yy 4x kontrola mladistvých kuřáků před základní školou - nahlášeno rodičům
yy 1x zjištěna závada na dopravním značení - nahlášeno na TS
yy 1x přijato oznámení na úhyn ryb v potoce Vápovka - nahlášeno pracovníkům odboru životního prostředí, spolupráce při
zjišťování příčiny znečištění vody
yy 1x přijato oznámení, že na starém hřbitově je srnka - po příjezdu na místo byla srnka vyhnána, utekla přes autobusové
nádraží k řece
yy 1x přijato oznámení na domácí násilí - po příjezdu na místo
vše řešeno domluvou, přítomní byli poučeni o dalším postupu k projednávání této události
yy 1x při noční službě nalezen spící muž na chodníku v ul. V Kaštanech, muž odvezen domů
yy 3x označeno vozidlo stojící na pozemní komunikaci jako vrak
- 2x odstraněno
yy 1x řešena hádka dvou lidí u kostela (hrubé a neslušné urážky)
- vyřešeno domluvou
yy 1x přivolána hlídka do Domovinky, kde se nepřizpůsobivý
občan choval neslušně - vyřešeno na místě
yy 3x odchycen pes - 2x vrácen majiteli, 1x převezen do útulku
v Polné
yy 2x přednáška - 1. ročník ZŠ Komenského
yy 2x spolupráce s PČR - 1x kontrola barů a restaurací, prohibice,
1x řízení dopravy při dopravní nehodě
yy 2x nález - 1x klíče od osobního vozidla, vráceny majiteli,
1x peněženka, vrácena majiteli
yy 3x spolupráce s RZS - 1x zjištěn opilý muž u pošty, po vyšetření převezen RZS do nemocnice, 2x přivoláni k opilému
muži, po vyšetření odvozen na záchytnou stanici do Jihlavy
yy 1x účast a prezentace práce MP na akci „Bezpečně a zdravě“
yy 3x oznámení dopravního přestupku
yy 2x měření rychlosti - 6. 9. Velký Pěčín, 18. 9. Lipolec, Velký
Pěčín, Hradecká a Bezručova ulice
yy 10x kontrola místních částí
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP

www.dacice.cz

Strážníci MP pomáhali při
záchraně občana St. Hobzí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Dne 4. října 2012 v odpoledních hodinách byla hlídka
Městské policie Dačice telefonicky kontaktována nemocnicí Jindřichův Hradec s žádostí o pomoc.

pracovník útvaru tajemníka
kontrolní činnost – řízení kvality

Jednalo se o zjištění místa trvalého pobytu, zjištění zdravotního stavu a možné následné první pomoci před příjezdem
rychlé záchranné služby (RZS).
Pracovnice nemocnice uvedla, že jde o možné ohrožení života pacienta. Hlídka městské policie lustrací zjistila, že se jedná
o muže z katastru Starého Hobzí. Na místě strážníci postupovali dle telefonických pokynů pracovnice nemocnice až do příjezdu RZS. Hlídka městské policie poté pomohla při transportu
pacienta do sanitky, která ho převezla k dalšímu vyšetření do
jindřichohradecké nemocnice. Obec Staré Hobzí děkuje Městské policii Dačice za součinnost při zásahu u tohoto případu.
Kamil Rod, starosta obce Staré Hobzí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení volného místa pracovník

odboru správy majetku
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka pracovnice odboru správy majetku. Zájemci se mohou přihlásit do 16. listopadu 2012 formou písemné žádosti doručené
na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
yy
yy
yy
yy
yy
yy

minimálně středoškolské vzdělání s maturitou
schopnost jednat s lidmi
organizační schopnosti
bezúhonnost v dosavadním životě
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
yy znalost práce na PC

Výhoda:
yy praxe při zpracování žádostí o dotace
yy praxe při zadávání veřejných zakázek

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

Druh práce: pracovník odboru správy majetku
Místo výkonu práce: město Dačice
Zařazení: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků

Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

na obsazení volného místa

Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů vyhlašuje město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka – pracovnice útvaru tajemníka – kontrolní činnost.
Zájemci se mohou přihlásit do 9. listopadu 2012 formou
písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova
27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
yy minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
v ekonomickém nebo právním oboru
yy schopnost jednat s lidmi
yy bezúhonnost v dosavadním životě
yy způsobilost k právním úkonům
yy státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
yy znalost práce na PC

Výhodou:
yy praxe v oboru finanční kontroly, nebo praxe u samosprávního celku, případně příspěvkové organizace na
úseku financí

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

Druh práce: kontrolní činnost a řízení kvality
Místo výkonu práce: město Dačice
Zařazení: 9. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
ve znění pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

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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Nové pracoviště rehabilitace
zahájilo provoz
Informace z Nemocnice Dačice a.s.
Od 4. 10. 2012 zahajujeme plný provoz rehabilitačního ambulantního pracoviště již v nových prostorách s ordinační dobou od 7:00 - 11:30 h a 12:00 - 15:00 h.
Na novém pracovišti je v provozu ordinace rehabilitačního lékaře, veškeré vodoléčebné procedury, elektroléčebné a další procedury poskytované pomocí
přístrojové techniky a léčebná tělesná výchova fyzioterapeutů.

Vysílání pořadu Zrcadlo
Vašeho kraje přerušeno
V minulých týdnech přišli diváci o
možnost sledovat v televizi publicistický pořad o dění v Dačicích. Vysílání Zrcadla Vašeho kraje je přerušeno.
Jeho výroba ovšem bude do konce
roku probíhat dál a zájemci mohou jednotlivé díly vidět na televizních obrazovkách umístěných v prostorách infocentra na Palackého náměstí a v přízemí
starého zámku před odborem dopravy.
Uživatelé městského webu naleznou
všechny vyrobené pořady pod odkazem
http://www.dacice.cz/galerie-video-1/.
Město Dačice a Jindřichohradecká televizní s. r. o. v současné době pracují na
řešení vzniklé situace.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Termíny uzávěrek
a distribuce
Dačického zpravodaje
Vše to jsou výkony, které provozujeme
již od vzniku našeho zdravotnického zařízení a které máme nasmlouvané zdravotními pojišťovnami. Pacienti přichází na
toto pracoviště s doporučením od svého
praktického lékaře či ambulantního specialisty, po vyšetření a rozpisu procedur
od rehabilitačního lékaře nemocnice budou v termínech s recepční oddělení předem domluvených, jednotlivé procedury
absolvovat. Změna ve vnitřní organizaci
provozu je provedena za účelem snížení
organizačního zatížení specializovaného
personálu, který se má plně věnovat pacientům a jejich léčbě.

Provozy jsou vybaveny novou přístrojovou technikou, jsou v novém prostředí,
místnosti jsou vymalovány příjemnými
barvami, dostatečně osvětlené a vzdušné. Budova má i výtah pro tělesně postižené a méně pohyblivé pacienty a v 1.
patře jsou místnosti pro cvičení fyzioterapeutů, ať již jednotlivě nebo ve skupince,
ve velké cvičebně. Propojení s lůžkovým
oddělením dává možnost využití cvičebny i pacientům lůžkového oddělení LDN,
v zájmu jejich rozcvičení po operacích či
úrazech.
MUDr. Miroslava Člupková,
předseda představenstva

Československá obec legionářská, Jednota br. Stanislava Berana J. Hradec
ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným praporem J. Hradec Vás zve
na vzpomínkové akty konané u příležitosti

Do roku 2011 vycházelo listopadové číslo na sklonku měsíce listopadu,
prosincové číslo těsně před vánočními
svátky a lednové až na přelomu ledna
a února. Změny jsou vyvolané novým
číslováním zpravodaje. Díky nim bude
odstraněna dlouhá prodleva mezi prosincovým a lednovým vydáním, která
v minulosti bývala šest až sedm týdnů.
Přehled aktuálních termínů uvádíme
v následující tabulce:
Číslo
vydání

Termín
uzávěrky

Termín
distribuce

Listopad 2012 15. 10. 2012

Toto vydání
právě čtete

Prosinec 2012 15. 11. 2012

1. 12. 2012

DNE VETERÁNŮ

Leden 2013

v sobotu 10. listopadu 2012 v Dačicích

První týden
15. 12. 2012
roku 2013

Únor 2013

15. 1. 2013

9:45 h - sraz účastníků na Novém hřbitově
10:00 - 10:15 h - vzpomínkový akt u hrobu novodobého veterána, příslušníka
UNPROFOR, ppor. in memoriam Václava Martínka
10:15 - 10:20 h - vzdání pocty všem zahynulým a zemřelým veteránům
10:20 - 10:30 h - přesun účastníků na Palackého náměstí
10:30 - 10:45 h - vzpomínkový akt u Památníku obětí 1. a 2. sv. války na Palack. nám.
10:45 - 11:00 h - vzpomínkové akty u pamětních desek generálmajora let. v.v. Karla
A. Pospíchala a škpt. let. Viléma Götha
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Upozorňujeme naše dopisovatele,
inzerenty a čtenáře, že oproti předchozím letům dochází k termínové
změně ve vydání Dačického zpravodaje.

1. 2. 2013

Je potřeba počítat s tím, že podklady pro inzerce s předvánoční nabídkou,
novoroční gratulace a další příspěvky,
které se mají ke čtenářům dostat do konce roku, musí být doručeny na adresu
redakce@dacice.cz již do 15. listopadu
2012. Případné další informace získáte na
tel. č. 384 401 275.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

www.dacice.cz

Dny zdraví byly úspěšné
Ve dnech 6. až 11. října proběhly Dny zdraví 2012, které byly letos poprvé
pořádany Zdravým městem Dačice. Tato osvětová akce měla nám všem připomenout hodnotu vlastního zdraví a potřebu se o něj celoživotně a zodpovědně starat.

V rámci kampaně byl pro Vás připravený organizovaný turistický pochod či
výlet na kolech, ukázkové hodiny cvičení či přednáška k bezpečnosti potravin
a zdravé výživě. Vyvrcholením Dnů zdraví
byl veletrh sociálních a zdravotních služeb, na kterém se prezentovalo na třicet
organizací a který přilákal přes 800 návštěvníků.
Aktivity kampaně vycházely z předpokladu, že zdraví lze v širším pojetí chápat
nejen jako absenci nemocí, ale jako celkový stav spokojenosti z hlediska tělesného, duševního i společenského. Ať už
Vás Dny zdraví motivovaly k aktivnímu
pohybu či k myšlence udělat něco pro
své zdraví a snaze zlepšit svůj životní styl,
byl smysl celé akce naplněn.

Za uspořádání a zdárný průběh Dnů
zdraví bychom rády poděkovaly manželům Kocmálovým za přípravu tras pro
pěší a cykloturisty, panu Létalovi, všem
cvičitelům, kteří zdarma vedli ukázkové
hodiny pilates, zumby, zdravotního cvičení pro ženy i pro muže, trampolínek, jógy,
fitballu a tai-chi. Dětem ze ZŠ Neulingerovy za namalování poutače na zábradlí
nad Kancnýřovým sadem, aranžérkám
ze SŠTO Dačice za výzdobu sálu MěKS
a v neposlední řadě členkám komise Zdravého města Dačice a MA21 za jejich ochotu a čas, který Dnům zdraví 2012 věnovaly.
MUDr. Hana Musilová
a Ing. Marcela Chvátalová,
Zdravé město Dačice a MA21

Laboratoř MeDiLa se zapojila do Dnů zdraví v Dačicích
V týdnu od 8. do 12. 10. 2012 se laboratoř MeDiLa představila na Dnech zdraví - akci, kterou pořádalo město Dačice pro
své občany. V rámci prezentace laboratoře MeDiLa na Veletrhu zdraví ve čtvrtek 11. 10. nabídla laboratoř odběry krve
na vyšetření hladiny cukru přímo na místě a současně i balíčky vyšetření za velmi zvýhodněné ceny.
Velmi nás překvapil velký zájem obyvatel Dačic, ale i širokého okolí o nabízená
vyšetření cholesterolu, štítné žlázy, anemie i další balíčky. Celkem si nechalo
odebrat krevní vzorek na některé vyšetření 86 obyvatel, kteří takto projevili aktivní zájem o znalost svého zdravotního
stavu. Všechna vyšetření byla k dispozici
následující den, včetně možné konzultace s lékařem laboratoře nad výsledky
vyšetření. Tato možnost byla obyvateli
Dačicka prakticky 100% využita. Ze stra-

ny laboratoře považujeme naši účast za
příspěvek ke zlepšení nabídky zdravotnických služeb v regionu a současně za
příspěvek ke zdravému životnímu stylu
obyvatel. Všem, kteří již naše služby
využili i těm, kteří s námi ještě nespolupracují, nabízíme své služby a zkušenosti.
Se všemi se těšíme na další setkání v naší
laboratoři nebo na příští veřejné akci v regionu Dačice.
MUDr. Jana Doležalová,
laboratoř MeDiLa
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Kterým institucím se v ČR říká
„sociálka“ a čím se zabývají?
Vážení spoluobčané, pro lepší orientaci v sociálních službách Vám přinášíme
přehled institucí včetně jejich náplní práce a kontaktních údajů.

1) Česká/okresní správa sociálního
zabezpečení (ČSSZ/OSSZ)
Důchodové pojištění a dávky z něj plynoucí:
yy starobní důchody
yy invalidní důchody
yy pozůstalostní důchody (vdovský/vdovecký, sirotčí)
Nemocenské pojištění a dávky z něj plynoucí:
yy nemocenské
yy peněžitá pomoc v mateřství
yy ošetřovné
yy vyrovnávací příspěvek v těhotenství
a mateřství
Lékařská posudková služba - posuzuje
zdravotní stav pro nárok na všechny
dávky ze sociálního systému
Kontakt na nejbližší pracoviště: Okresní
správa sociálního zabezpečení v J. Hradci, Sládkova 332, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 384 359 111, www.cssz.cz

2) Úřad práce ČR
Agenda zaměstnanosti:
yy poradenství v oblasti zaměstnanosti
(trh práce, volná pracovní místa, volba
povolání, zprostředkování zaměstnání)
yy evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání
yy vyplácení podpor v nezaměstnanosti
a podpor při rekvalifikaci
yy zabezpečení rekvalifikací
yy poradenství a pracovní rehabilitace
osob se zdravotním postižením
yy spolupráce se zaměstnavateli a vyplácení účelových příspěvků (např. na zřízení společensky účelných míst, vytvoření chráněného pracovního místa aj.)
yy zabezpečení mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele
Agenda státní sociální podpory - nepojistné sociální dávky
yy přídavek na dítě
yy rodičovský příspěvek
yy příspěvek na bydlení
yy porodné
yy pohřebné
yy dávky pěstounské péče (odměna pěstouna, příspěvek na úhradu potřeb
dítěte, příspěvek při převzetí dítěte,
příspěvek na zakoupení motor. vozidla)
Agenda pomoci v hmotné nouzi - nepojistné sociální dávky
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yy příspěvek na živobytí
yy doplatek na bydlení
yy mimořádná okamžitá pomoc
Agenda dávek pro osoby se zdravotním
postižením - nepojistné sociální dávky
yy příspěvek na zvláštní pomůcku
yy příspěvek na mobilitu
yy průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity z něj plynoucí
yy výpůjčka zvláštní pomůcky
Agenda příspěvku na péči - nepojistná
sociální dávka
Kontakt na nejbližší pracoviště: Úřad
práce ČR, Krajská pobočka v Českých
Budějovicích, kontaktní pracoviště Dačice, Antonínská 7, 380 01 Dačice, tel.:
950 124 200, www.portal.mpsv.cz

3) Obecní úřady
yy Agenda sociálně právní ochrany dětí
(obecní úřad s rozšířenou působností)
yy Agenda kurátora pro mládež a koordinátora pro dospělé občany (obecní
úřady s rozšířenou působností)
yy Rozhodování o zvláštním příjemci důchodu (všechny obecní úřady)
yy Základní sociální poradenství - poskytuje se na všech obecních úřadech, ve
větší míře je poskytováno sociálními
pracovníky obcí s přenesenou působností, v největším rozsahu je poskytováno sociálními pracovníky obcí s rozšířenou působností
yy Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou (obecní
úřady obcí s rozšířenou působností)
yy Individuální sociální práce s osobami,
které se nacházejí v nepříznivé situaci
z důvodu hmotné nouze (obecní úřady
s přenesenou a rozšířenou působností)
yy Individuální sociální práce vedoucí
k řešení nepříznivé sociální situace
a k sociálnímu začleňování (obecní
úřady s rozšířenou působností) - zahrnuje depistáž, individuální plánování,
provádění sociálního šetření, spolupráce s dalšími institucemi, pomoc
s uplatňováním klientových nároků,
zplnomocňování klienta aj.
Kontakt na nejbližší pracoviště: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13
Dačice, tel.: 384 401 211, www.dacice.cz
Mgr. Irena Vašíčková,
sociální pracovnice

Společný projekt
Mikroregionu Dačicko
v roce 2012
Na podzim loňského roku podal
Mikroregion Dačicko v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje žádost o poskytnutí účelové
dotace z dotačního titulu 7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů na pořízení party stanů pro
členské obce mikroregionu.

Jelikož byla žádost úspěšná, mohl být
projekt zrealizován v plném rozsahu.
V rámci této dotace bylo celkem pořízeno 18 kusů party stanů. Z toho 14 kusů
o rozměru 6 x 12 m, 3 kusy o rozměru 8 x 4
m a jeden kus o rozměru 20 x 10 m. Menší
stany budou sloužit obcím: Peč, Písečné,
Horní Slatina, Kostelní Vydří, Dobrohošť,
Horní Meziříčko, Hříšice, Volfířov, Staré
Hobzí, Třebětice, Slavonice, Budeč, Báňovice, Jilem, Studená, Červený Hrádek
a Cizkrajov. Stan o rozměru 20 x 10 m
bude sloužit všem 23 obcím mikroregionu při pořádání různých kulturních akcí.
Na základě posouzení cenových nabídek byly za dodavatele těchto stanů
zvoleny firmy: Barták Martin - Eurostany,
Těšany a FORUM STANY s. r. o., Brno.
Projekt byl zrealizován za finanční
podpory Jihočeského kraje, kdy 62 %
celkových nákladů projektu financoval
Jihočeský kraj v rámci Programu obnovy
venkova 2012, zbylých 38 % financovaly
obce ze svých rozpočtů.
Bc. Monika Hlavová,
manažer mikroregionu

Kateřina Křížová
kadeřnické služby
kvalitní barvy, zajímavé střihy,
plesové a svatební účesy
NOVĚ podzimní hloubková
regenerační kůra

Tel.: 721 096 910

www.dacice.cz

Vycházkovou zónu Toužín - Urbaneč
nově lemují ovocné stromy
Ve středu 24. října se uskutečnila výsadba ovocných stromů na cestě z Toužína do Urbanče. Celkem bylo vysázeno 123 stromů, a to třešně, hrušně, jabloně
a jedna lípa u smírčího kamene. Samotné výsadby se zúčastnili děti z místní
mateřské školy, žáci prvního stupně základních škol, středoškoláci, ale i zájemci z řad veřejnosti. Každý strom byl označen cedulkou, kdo jej vysadil.

Projekt mohl být realizován díky získanému grantu z Programu péče o krajinu
ministerstva životního prostředí a také
díky finanční podpoře z Nadace Partnerství, kterou město získalo v soutěži Stromy místo letáků.
Iniciativa Stromy místo letáků, která je
výsledkem spolupráce Nadace Partnerství a společnosti MAKRO Cash & Carry,
pomůže letos vysadit stromy na pěti místech republiky. Od 22. září do 9. října jste
mohli svým hlasem ovlivnit, kterých pět
projektů z deseti nominovaných bude
podpořeno. Do hlasování se zapojilo celkem 3 965 lidí, přičemž Dačice obdržely
kolem 700 hlasů. Hned za Českými Budě-

jovicemi jsme se umístili na druhém místě. Zbylé tři výsadby stromů budou realizovány ve Znojmě, Opavě a Rokycanech.
Všem z Vás, kteří jste nás svým hlasem
podpořili, děkujeme!
Za spolupráci při výsadbě ovocné aleje
patří poděkování Městským lesům Dačice, zejména Ing. Kamilu Kupcovi za skvělé zorganizování a přípravu celé akce,
školám za aktivní přístup a dětem za nadšení, se kterým se sázení stromů ujaly.
Jistě si v budoucnu, při procházce touto
alejí, vzpomenou na den, kdy pomáhaly
s jejím založením.
Ing. Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

NOVĚ PEDIKÚRA, MASÁŽE
Helena Šimánková
Klasická pedikúra 150 Kč
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Provozovna na Červeném Vrchu,
ulice Jižní 345, Dačice

Objednávky na tel. 739 622 555

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

Kopírování, internet, kroužková vazba, fax, skenování.
Barevné kopie již od 8 Kč!

Jitka Danyiová - ČIŠTĚNÍ
DOMÁCNOSTÍ
koberců, sedaček, ...

FOFR PŮJČKA

Registr neřešíme. Volejte! Tel. 777 149 151
PO - NE od 8:00 do 20:00 h, Pešek Patrik

INTERIÉRŮ A EXTERIÉRŮ
osobních aut

Nivy 164/IV, Dačice, mobil: 602 424 563
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Co je nového na Základní škole Komenského
Rozvoj prevence rizikového
chování

Běh zámeckým parkem, přespolní
běh a Zátopkovy štafety
Začátek školního roku je tradičně spjat
se třemi sportovními soutěžemi. V zámeckém parku závodily naše děti s vrstevníky ze ZŠ B. Němcové. V jednotlivých kategoriích zvítězili: L. Mátlová, T. Krejčí (2.
a 3. roč.), V. Kučerová, J. Pytlík (4. a 5. roč.),
A. Jindrová, L. Dvořák (6. a 7. roč.), S. Zamazalová a V. Kolář (8. a 9. roč.). Jako organizátoři soutěže hodnotíme Běh zámeckým
parkem jako velmi zdařilý, účast 237 závodníků z obou škol je více než potěšující.
Tato soutěž byla pro nás zároveň kvalifikací na okresní kolo v přespolním běhu
v J. Hradci. Ve čtvrtek 27. září reprezentovalo naši školu 20 závodníků ve 4 kategoriích. Nejúspěšnější byly dívky ze 6.
a 7. ročníku, které celkově jasně vyhrály
(nechaly za sebou dalších 11 škol). Navíc
A. Jindrová doběhla první, hned za ní
N. Moudrá a rovněž 6. místo V. Vavřinové
mezi 55 závodnicemi je vynikající. Starší
dívky (8. a 9. roč.) obsadily 6. místo. Nejvíce se dařilo S. Holcové a A. Zavadilové.
Mladší chlapci obsadili 9. a starší 7. místo. Z mladších chválíme D. Fujaka a mezi
staršími se vešli do nejlepší dvacítky
P. Svoboda a D. Rejchl.
Třetí tradiční soutěže, Zátopkových
štafet, se letos zúčastnily jen Slavonice,
naše škola a v jedné kategorii (ze čtyř)
ZŠ B. Němcové. Slavonice opět nenašly
konkurenci, přesto jsme jim byli zdatným
soupeřem. Sportu zdar :-)

Návštěva z Japonska
Hbitost svého jazýčku v anglickém jazyce si mohli žáci vyzkoušet při rozhovoru s návštěvou z Japonska. 18. září naši
školu navštívila Naomi Aizawa z prefektury Miyagi, města Furukawa. Budoucí
lektorka angličtiny v Japonsku, která studovala v USA a v Jihoafr. republice.
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Tonda obal na cestách
Ve čtvrtek 13. září měli žáci 1. - 4. ročníku možnost dozvědět se, jak a proč se
třídí odpad. Co se s ním děje po odvozu
popeláři a co se dá z vytříděného odpadu
znovu vyrobit. Pomocí obrázků si zkusili
odpady roztřídit do barevných kontejnerů. To vše v programu „Tonda obal na cestách“. Program podporující environmentální výchovu zajistila zdarma společnost
EKO‑KOM. Vše k nahlédnutí na stránkách
naší školy www.zsdacice.eu.

Nabídka zájmových kroužků na
škole
I v letošním školním roce se snažíme
žákům nabídnout pestrou skladbu zájmových kroužků, ve kterých mohou od
října do konce května uplatnit své nadání
a naučit se něco nového.
Žákům z 1. stupně nabízíme kroužky:
Malý šikula, Mladý zdravotník, Dyslektický kroužek, Sportovní kroužek, Sportovní kroužek při ŠD, Florbal, Přírodovědný
kroužek.
Žákům z 2. stupně nabízíme kroužky:
Výtvarný kroužek, Stolní tenis, Mladý
zdravotník, Sportovní kroužek I., Sportovní kroužek II. Přihlásit se žáci mohou
u vedoucích příslušných kroužků, třídního učitele nebo v ředitelně.
Všichni nadšení zájemci jsou vítáni.

Pasování na čtenáře
2. října přijali žáci 2. ročníku pozvání
na Státní zámek v Dačicích, kde byli pasováni do Řádu čtenářského. Po uvedení
k paní baronce byli druháčci pasováni panem spisovatelem Mikšíčkem, podívali se
krátce do pohádky a v MěK přijali z rukou
paní knihovnice drobné dárky. Pasování
se účastnili též někteří rodinní příslušníci.
Děkujeme za akci MěK, MěKS a Tyláčku.
A děti, nezapomínejte na slib!

Neustále podporujeme rozvoj prevence rizikového chování. Pro žáky prvních
tříd si připravili strážníci z Městské policie
Dačice besedu o bezpečné cestě do školy
a domů s praktickým nácvikem přecházení vozovky. V sobotu 22. září vyvrcholil
celoroční projekt naší školy a Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje. Děti s rodiči a široká veřejnost
zhlédly spolupráci všech složek při dopravní nehodě. Jako vždy největší úspěch
a údiv při zásahu sklidili policejní psi.
Všem zúčastněným děkujeme. Ve čtvrtek 11. října proběhla beseda žáků pátých
ročníků s por. Mgr. Bc. Hanou Millerovou.
Žáci si poslechli, jaká různá nebezpečí na
ně čekají při používaní počítače jako nástroje předávání informací. Sami pak měli
k tomuto tématu ještě celou řadu otázek
a zajímavých postřehů. Podělíme se s Vámi
o tématické a velmi zajímavé internetové
stránky www.bezpecne-online.cz.
Ing. Eva Macků, ředitelka školy

Za rybníkem Vražda se
zachraňovalo
V sobotu 22. září se přišly podívat
děti s rodiči k rybníku Vražda v Dačicích, kde Integrovaný záchranný
systém Jihočeského kraje provedl
ukázku záchrany lidských životů při
nehodě na silnici.

Po ukázce si všichni mohli vyzkoušet
první pomoc, práci policistů dopravní
nebo městské policie, hasičů a zdravotníků. Zajímavé bylo nahlédnout do sanity RZS. U stánku Besipu děti plnily testy
z dopravní výchovy. Za splněné úkoly
dostaly odměnu.
Děkujeme dobrovolným hasičům z Dačic, kteří přispěli finančním darem, ze kterého jsme pro děti koupili odměny. Dík
patří rodičům, kteří přivedli své děti na
akci, protože prevence úrazů dětí nejen
na silnici je důležitá.
Mgr. Dana Vláčilová, ŽS Komenského

www.dacice.cz

Zprávy ze Základní školy Dačice, Boženy Němcové
Před kamerou, za kamerou…
Ve středu 17. října změřila své síly
v malé tělocvičně naší školy dvě družstva
složená z pěti dívek a pěti chlapců v soutěži Před kamerou, za kamerou… Tato
soutěž, určená pro žáky druhého stupně základní školy, vznikla pod záštitou
dvou tv studií (televize R1 – Jih a televize
RT – regionální televize). Jejím hlavním
cílem je přispět ke zlepšení znalosti českého jazyka, obohacení slovní zásoby
a vůbec slovního projevu žáků a kultury
vystupování. Soutěžící dívky a chlapci
si v jejím průběhu prošli povzbuzováni
svými spolužáky jakýmsi pomyslným
castingem na televizního redaktora. Soutěžící museli splnit celkem čtyři úkoly: tři
minuty bez přípravy popisovat náhodně
vybraný předmět, přečíst na kameru televizní zprávu, společnými silami představit svou školu a posledním úkolem, který
se ovšem táhl celou soutěží, bylo napsání
povídky, ve které budou všechna slova
začínat na stejné písmeno.
Všichni soutěžící si zaslouží pochvalu, chlapecké družstvo bojovalo velice
statečně, ale výsledek soutěže potvrdil
skutečnost, že jsou ženy považovány za
výřečnější polovinu lidstva. Reportáž ze
soutěžního klání odvysílala v následujícím týdnu v pořadu Magazín z jižních
Čech a Vysočiny televize R1 Vysočina.
Mgr. Bohumil Havlík

Rytíři řádu čtenářského
Ve středu 3. 10. proběhlo na Státním
zámku Dačice pasování žáků 2. ročníku

naší školy „do stavu čtenářského“. Městská knihovna v Dačicích připravila ve
spolupráci s městským úřadem, státním
zámkem a divadelním souborem Tyláček
PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO, které se odehrálo v tanečním sále
státního zámku. Děti, rodiče i prarodiče
přivítala paní kněžna, která mezi ně pozvala spisovatele Matěje Mikšíčka. Ten
děti pasoval na čtenáře. Program zpestřili
členové divadelního souboru Tyláček pohádkovými postavami. Po ukončení děti
obdržely v městské knihovně na památku dárek. Všem zúčastněným děkujeme
za přípravu této akce, která motivuje děti
ke čtení.
Třídní učitelky Mgr. M. Němcová
a Mgr. I. Hrbková

Hallstatt
Hallstatt jsme navštívili s žáky 8. a 9. ročníku v rámci poznávacího zájezdu v pátek
5. října. V tomto rakouském městečku
jsme měli možnost vidět nejen malebné
domky vyrůstající přímo ze skalních útesů, ale žáci se hlavně mohli přesvědčit, jak
se pracovalo v solných dolech. V barevných kombinézách procházeli částmi dolu
a také se svezli důlním vláčkem a sklouzli
se na skluzavkách mezi jednotlivými důlními patry. Viděli Muže v soli (Mann im
Salz), který byl sice objeven v roce 1734,
ale žil mnohem dříve. Na závěr prohlídky
jsme dostali i materiály pro výuku, nasedli
jsme na lanovku a sjeli znovu do městečka. Prohlédli jsme si krásné domky a také
jsme navštívili známou kostnici. Podívali
jsme se i k jezeru Mondsee. Naše dojmy
z krásné přírody v podhůří Alp podpořilo
i nádherné počasí, které nás po celý den
provázelo a přispělo k tomu, že se nám
výlet opravdu vydařil. (Fotodokumentace
na www.zsdacice.cz)
Mgr. Alena Pízová

Tereza Kupcová 1. v ČR
28. 9. 2012 utvořila Tereza Kupcová
z 8. B svůj osobní rekord v klávesnicové
hře ZAV Houbař výkonem 9 002 body
a je v současné době nejlepší mezi žáky
základních škol ČR.
Mgr. Alena Pízová

Pro budoucí prvňáčky II
Na konci října a v listopadu zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další dvě
setkání, při kterých se mohou blíže seznámit s naší školou. Těšíme se na Vás.
Mgr. Bohumil Havlík
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Podrobnější informace o škole na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Tablety iPad2 nahradí
učebnice
Naše škola byla vybrána nakladatelstvím FRAUS mezi 15 škol z celé ČR do
pilotního projektu „FLEXIBOOK 1:1“. Jde
o doposud největší projekt digitální výuky v podmínkách českého školství. O zařazení naší školy do projektu rozhodl náš
aktivní přístup k nasazování nejmodernějších výukových metod v posledních dvou
školních rocích. V tomto projektu byla vybrána jedna třída z každé školy, jejíž žáci
budou pro výuku ve třech předmětech
používat místo knížek tablety iPad2. Na
našem gymnáziu získali tablety žáci tercie osmiletého gymnázia, kteří je budou
využívat v matematice, českém jazyce
a fyzice. Všichni žáci budou mít tablety
k dispozici i doma pro přípravu do školy
a osobní potřebu.
Tercie se tedy stává po primě a sekundě, které využívají při výuce netbooky,
třetí třídou na našem gymnáziu, ve které se učí nejmodernějším způsobem,
označovaným jako „Computing 1:1“, při
kterém má každý žák k dispozici doma
i ve škole tablet nebo netbook.

Maturanti gymnázia na VŠ
V minulých dnech jsme uzavřeli shromažďování informací o úspěšnosti našich letošních maturantů při přijímání na
vysoké školy. Z celkového počtu 56 studentek a studentů oktávy osmiletého a 4.
ročníku čtyřletého oboru vzdělávání, kteří složili úspěšně maturitní zkoušku v jarním zkušebním období, bylo ke studiu na
vysokých školách přijato 51 uchazečů. To
představuje 91 %. Nejvíce z nich se uplatnilo na školách zemědělského a veterinárního zaměření (celkem 10), na školách
technických a chemických (9), ekonomických (7), pedagogických (5), lékařských,
zdravotních a sociálních (rovněž 5). Další
byli přijati na školy se zaměřením na ekologii a životní prostředí, přírodní vědy,
humanitní vědy, práva a teologii.
Potěšující je, že převážná většina našich absolventů byla přijata ke studiu
vysokých škol renomovaných univerzit
nebo technik, zpravidla na náročné obory, jejichž úspěšné absolvování jim dává
předpoklad solidního uplatnění v praxi.
Největší část maturantů si zvolila jako
město svých vysokoškolských studií Brno
(23x), další studují v Českých Budějovicích (10) a v Praze (8). Ostatní zamířili do
Jihlavy, Hradce Králové, Olomouce, Liberce a Jindřichova Hradce.
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Přejeme všem našim absolventům
hodně píle, vytrvalosti a úspěchů při studiu zvolených vysokoškolských oborů.

Excelence středních škol
Tak zní název nového rozvojového
programu vyhlášeného MŠMT, který má
podpořit přípravu talentovaných žáků
středních škol na vědomostní soutěže.
Naše gymnázium v těchto dnech odeslalo žádost o dotaci z uvedeného rozvojového programu díky úspěšným umístěním Anny Steinhauserové ze 3. ročníku
v krajských kolech Matematické olympiády (2. místa v kategorii A a B) a v celorepublikovém vyhodnocení mezinárodní soutěže Matematický klokan (1.
místo), Davidu Koprovi ze septimy a Tomáši Nguyenovi ze sexty (4. a 5. místo
v krajském kole Biologické olympiády,
kategorie B) a Janu Daňhelovi ze 4. ročníku za úspěšnou účast v krajském kole
Olympiády z ruského jazyka. Uvedených
výsledků dosáhli naši žáci v průběhu minulého školního roku 2011/2012.

Fotbalový tým gymnázia
postoupil do krajského kola
v Poháru Josefa Masopusta
Po vítězství v okrskovém kole nad SŠTO
Dačice zvítězilo naše družstvo i v okresním kole Poháru Josefa Masopusta. Náš
postup byl jednoznačný po vítězstvích
4:0 nad SŠRV Třeboň a 9:3 nad OA TGM J.
Hradec. Hvězdou našeho týmu je kapitán
Robin Štolba, který vstřelil 8 z 13 našich
gólů. Krajské kolo proběhne 8. 4. v Táboře.

Den otevřených dveří
proběhne 7. 12. 2012
Všechny zájemce o studium čtyřletého
i osmiletého gymnázia srdečně zveme
na prohlídku naší školy. Den otevřených
dveří se tentokráte bude konat za plného provozu školy od 8:00 do 17:00 h, návštěvníci se v případě zájmu budou moci
zúčastnit výuky. Ukázky výuky s využitím
nejmodernějších výukových prostředků
budou probíhat i v odpoledních hodinách po skončení pravidelné výuky.
Mgr. Milan Točík

wüstenrot
přijde vhod

POJIŠŤOVNA A STAV. SPOŘITELNA

NOVĚ V DAČICÍCH
Palackého nám. 36 (vedle průjezdu galanterie)

Marie KUČEROVÁ, tel. 732 825 805
Alena KOTLÁNOVÁ, tel. 775 276 045

AKCE
Penzijní připojištění

- smlouvy
s garantovaným vkladem do 1/12/2012

Povinné ručení - až 60% bonus za jízdy
bez nehod, výpověď dohodou kdykoliv
+ 10% slevu za jinou smlouvu WSS
Snížené životní pojištění pro ženy
až o 60 % - do 12/2012

Stavební spoření pro každého
pro děti stále zdarma

www.dacice.cz

Novinky ze Základní školy Neulingerova
ků a pozorovali jednotlivé živočichy žijící
u vody i ve vodě. Dále nás čekaly hry, při
kterých jsme se dozvěděli, jak tito živočichové žijí, čím se živí, jak se rozmnožují
a získali spoustu dalších zajímavých informací. Děkujeme paní lektorce Jírové za
krásné a přínosné dopoledne v podzimní
přírodě.

Bramboriáda

Slavnostní předání
snoezelenu
Dne 3. 10. 2012 jsme slavnostně otevřeli psychorelaxační místnost - snoezelen (viz foto níže), kterou jsme vyhráli
v soutěži České spořitelny nazvané „Chyť
si svůj sen“. Do soutěže nás přihlásili žáci
dačického gymnázia se svým vyučujícím
panem Mgr. Milanem Točíkem. Slavnostního otevření se zúčastnili: místostarosta města Dačice pan Ing. Jan Bartošek,
ředitel gymnázia Dačice pan PaedDr. Aleš
Morávek, zástupce ředitele pan Mgr. Milan Točík a dále zástupce DreamCatcheru pan Mgr. Adam Kebrt. Z celé slavnosti
přinášíme fotografickou reportáž. Pokud
byste chtěli vidět i obrazový záznam, pak
se přihlaste na stránky: http://g-one.tv.

Ohlédnutí za recyklohraním
2011/2012

bylo obsazení šestého místa v celorepublikové soutěži ve sběru starého papíru.
A nyní již nejlepší sběrači:
yy Sběr starého papíru:
1. místo – Markéta Lojková – 2 767 kg
yy Sběr elektrických spotřebičů:
1. místo – Vendula Lojková – 98 kusů
yy Sběr baterií:
1. místo – Milan Lojka – 71 kg
Tak tedy vzhůru do dalšího ročníku
soutěže, střádejme body na některou
z atraktivních cen a především TŘIĎME
ODPAD!

Výuka v přírodě
V úterý 18. 9. proběhla v naší škole pro
všechny žáky výuka v přírodě. Tématem
byl RYBNÍK, POTOK. S lektorkou Hanou Jírovou jsme se vypravili ke kaskádě rybní-

Nastal podzim, sběr brambor a nás
čekala 27. 9. tradiční BRAMBORIÁDA.
Všichni jsme se snažili donést co nejtěžší
bramboru, neboť se vyhodnocují jak jednotliví žáci, tak třídy mezi sebou. A tady
jsou již výsledky.
Pořadí jednotlivců:
1. místo – David Horváth, 876 g
2. místo – Jiří Zábranský, 695 g
3. místo – Lukáš Peří, 687 g
Ve třídě, která soutěž vyhrála, byl váhový průměr brambory na osobu 487 g.
Vítězové obdrželi odměnu v podobě
sladkostí. Blahopřejeme.

Drakiáda
Každý podzim pořádáme ve škole
DRAKIÁDU – soutěž o nejlépe létajícího
draka, buď koupeného, nebo vlastnoručně vyrobeného. Letos jsme soutěžili 27. 9.
následně po bramboriádě. Mnoho dětí si
přineslo z domova draky. Každý, kdo měl
draka, se snažil sám nebo se svým kamarádem dostat draka do vzduchu. Letos
nám vyšlo počasí, foukal vítr, takže draci létali vysoko a dlouho. Odměněni byli
za snahu a aktivitu všichni. Samozřejmě
jsme si po té námaze upekli špekáčky,
a pak se radostně vraceli do školy.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Ve školním roce 2011 - 2012 jsme se
opět zapojili do celostátní soutěže RECYKLOHRANÍ. Recyklohraní je školní
projekt, který v sobě spojuje vzdělávací
program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Rozvíjí vztah dětí
k životnímu prostředí formou her, praktických činností a kvízů.
Splněné úkoly nám přináší body, které můžeme vyměnit za atraktivní ceny.
Naším velkým cílem byly florbalové
hole. Tento sen jsme si splnili na konci
školního roku, kdy jsme je slavnostně
převzali. Celkem se nám podařilo nasbírat 10 330 kg papíru, 2 473 kg elektrospotřebičů a 154 kg baterií. Plnili
jsme také několik úkolů a mezisoutěží.
V podzimním sběru spotřebičů jsme vyhráli krajské kolo a velkým úspěchem
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Informace z městské knihovny

Zajištění péče o osobu
v jejím domácím prostředí
Hledáte pomocnou ruku, která
Vám pomůže v péči o Vašeho blízkého? Nebo znáte někoho, kdo by potřeboval pomoci z důvodů snížené
soběstačnosti?

Pasování čtenářů

Den poezie

Městská knihovna v Dačicích připravila pro žáky druhých tříd základních škol
v Dačicích již posedmé slavnost PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO.
Smyslem akce je ocenit to, že se děti již
naučily číst a že je to důležitá dovednost.
Pasování probíhá v krásném tanečním
sále Státního zámku v Dačicích a poděkování patří všem, kteří se na jeho přípravě
a realizaci podílejí: St. zámku, divadelnímu studiu Tyláček a jeho režisérce paní
N. Jahelkové, učitelkám druháků, pracovnicím knihovny a divadelnímu souboru
Tyl, především paní Z. Hledíkové (baronka z Dalbergů), O. Svobodovi (spisovatel
Matěj Mikšíček) a K. Mrskočové.
Po slavnostním programu v tanečním sále státního zámku se děti s rodiči
přesunuly do knihovny, kde si prohlédly
knihovnu a dostaly jako dárek nový komiks o knihovně Tajemství Kláštýrku aneb
Knihovna očima kostičky cukrové, mini
knížku Krtčí metro a drobnou sladkost.
Řadu fotek z pasování najdete na facebooku městského úřadu a na webu
knihovny www.mkdac.cz.

Letošní v pořadí již 14. ročník festivalu
Den poezie se bude konat podobně jako
v předchozích letech na památku narození Karla Hynka Máchy (*16. 11. 1810)
a z původního jednoho dne se rozrostl
na dní čtrnáct. Naše knihovna se připojí básničkovými dárky našim čtenářům,
v době od 5. – 19. 11. se můžete potěšit
Poezií na paravánu (na paravánu a v chodbě knihovny budou postupně každý den
přibývat básně pro děti i pro dospělé).
Dále vyhlašujeme literární soutěž pro
radost Poetická SMS (5. – 19. 11. 2012).
Zúčastnit se mohou všechny věkové
kategorie a cílem je napsat báseň v rozmezí jedné SMS zprávy. Mohou se použít všechny obvyklé i méně obvyklé SMS
zkratky a znaky.

Nejžádanější tituly beletrie
za 9 měsíců roku 2012
V oddělení pro dospělé to byly tyto
knihy: Karel Jaromír Erben - Kytice (26x),
Stephenie Meyer - Stmívání (19x), Christine Misha - Jednou pochopíš (18x), Bohumil Hrabal - Ostře sledované vlaky (15x),
Karel Poláček - Bylo nás pět (15x).
V oddělení pro děti a mládež to byly
tyto knížky: Thomas Brezina - Případ pro
Tebe a Klub Tygrů (42x), Alan MacDonald
- Rošťák Bertík (32x), Vítězslav Jindra Srdnatý věžník (18x), Shrek (18x), Dinosauří příběhy (18x).
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Návštěva knihovníků
V polovině září se Dačice staly cílem návštěvy knihovníků vesnických knihoven
z celé republiky. Návštěva byla součástí
programu Co venkovské knihovny umějí
a mohou, kterou připravil jako celostátní
akci Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky za finanční podpory MK ČR.
V Dačicích přivítal knihovníky pan místostarosta, přišel pozdravit i pan starosta.
Oba představitelé města zmínili význam
knihoven a čtení a pozvali účastníky akce
do Dačic. Všichni obdrželi na památku
a pro inspiraci informační materiály o městě a okolí věnované městem. Chci podot
knout, že těchto materiálů je nyní k dispozici dostatek a jsou pěkné a všestranné. Po
diskusi a představení služeb naší knihovny
se účastníci přesunuli do Slavonic.
Mgr. Zdeňka Chadimová,
ředitelka Městské knihovny Dačice

Máme pro Vás řešení. Možností, jak zabezpečit péči o osobu v jejím domácím
prostředí (pomoc při hygieně, sebeobsluze či zajištění stravování), je pečovatelská služba. Pokud to ještě nevíte, i zde
v Dačicích a okolí je pečovatelská služba
k dispozici. Jedná se o Pečovatelskou
službu Ledax o. p. s., která má středisko
na adrese Bratrská 221, Dačice. Pokud
potřebujete Vy, někdo z rodiny nebo známých pomoci, obraťte se na nás. Pokusíme se Vám poskytnout službu na míru,
která může zlepšit kvalitu Vašeho života.
Více informací na: Bratrská 221/I
v Domě s pečovatelskou službou Dačice,
tel. 725 064 310, 724 726 354. Informace
také na www.ledax.cz.
Bc. Hana Veselá, sociální pracovnice

Kvítek vyráží na soutěže
pěveckých sborů
Děti z koncertního sboru Kvítek se
ještě před začátkem školního roku
pustily do intenzivní přípravy svého
letošního pěveckého repertoáru.
Už začátkem listopadu
je totiž čeká první zájezd
na celostátní soutěž dětských pěveckých sborů „PORTA MUSICAE“ v Novém Jičíně. Tato přehlídka je
pro Kvítek důležitá tím, že před osmi lety
zde sbor zaznamenal své první vítězství
na prestižní soutěži. Od té doby pravidelně obsazoval přední místa českých i mezinárodních soutěží. Letos se už v Novém
Jičíně představí mladší Kvítci - zcela nová
generace zpěváčků. A letošní soutěžení
završí Kvítek první adventní víkend v Praze na Mezinárodním festivalu adventní
a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena.
Oba zájezdy se uskuteční za podpory
Města Dačice a Nadace Život umělce.
V příštím roce oslaví Kvítek 15 let své
činnosti. Za ty roky se stal neodmyslitelnou součástí kulturního života Dačic a reprezentuje Dačice nejen v Česku. Přejme
tedy dětem z Kvítku a jejich sbormistru
Vítězslavu Hergeselovi, aby správně naladili, a svým zpěvem potěšili jak své posluchače, tak i porotce. Držíme Vám palce!
-kp-

www.dacice.cz

Podzimní výlet do Třeště
Spolek přátel muzea v Dačicích
Nádherné slunečné počasí provázelo dvacet sedm
účastníků letošního posledního výletu Spolku přátel muzea v Dačicích v neděli 14. října. Třešť je pro nás dostupná vlakem, takže využití tohoto spoje se přímo nabízelo
a bylo vítanou změnou.

Na zastávce v Třešti nás již očekávali naši průvodci: paní
Milina Matulová, vedoucí pobočky Muzea Vysočiny v Třešti
a pan Jan Morkus, člen třešťského muzejního spolku. Obdivovali jsme, jak pro nás všechno naplánovali, zajistili, vybavili nás
tištěným materiálem, sestavili podrobný itinerář, abychom vše
stihli, prostě, nemělo to chybu.
Pan Morkus byl příjemným průvodcem po celém okruhu Třeští. Viděli jsme rozsáhlý židovský hřbitov, prošli kolem rybníku,
čtvrtí „Domků“, kolem farního kostela sv. Martina, kamenných
soch u mostu, dřevěného sousoší připomínajícího tradici třešťského betlemářství, dostali jsme se k budově muzea a sousedící
expozici betlémů. Zde už nás očekával pan Brůžek, který nás za
třešťské betlemáře provedl jejich krásnou expozicí. Obdivovali
jsme, že každý rok obměňují výzdobu jednotlivých betlémů, že
dávají vždy čerstvý mech (který byl kolem již připraven), takže
i veliký vystavený několikametrový a poschoďový betlém musí
každý rok zcela rozebrat a znovu sestavit.
V expozici muzea jsme viděli další betlémy, včetně nejstarších
dřevěných figurek, nově a vtipně upravenou expozici třešťského průmyslu a řemesel, i právě končící výstavu hraček a panenek. Před odchodem na nádraží jsme stihli zastavení v dochované budově židovské synagogy.
A na úplný závěr jsem se přímo u nádražní budovy v bývalé
sýpce pokochali novou expozicí vysílací techniky, starých rádií,
televizorů, magnetofonů a jiných přístrojů. Vřele doporučujeme ke zhlédnutí. Parta nadšenců zde dala dohromady spoustu
zajímavých exponátů, které dokládají dobu ne až tak dalekou.
Společné foto na závěr před nádražní budovou v Třešti a odjezd domů. Byla to příjemná procházka historií a zajímavostmi
Třeště.
Tak na jaře opět na viděnou, vyrazíme za dalším poznáváním
našeho kraje. A přes zimu se můžeme setkávat na besedách, výstavách a dalších akcích muzea.
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Klub seniorů navštívil muzeum samorostů
Klub seniorů uspořádat krásný výlet do muzea samorostů ve Slavonicích. Sešlo se nás celkem 25 a vyšlo nám překrásné počasí. Prohlédli jsme bohatou sbírku dřevěné krásy
a opekli buřty. Vyslechli jsme si poutavé vyprávění manželů
Tůmových. Ještě nám zbyla hodinka času na posezení na slavonickém náměstí a k návštěvě cukrárny. Moc se nám to líbilo
a těšíme se na další akci.
Dana Krtková, Klub seniorů Dačice
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko
3. listopadu, sobota, 20:00 h, sál MěKS
VI. ROCKOVÝ NÁŘEZ
Hrají kapely Kompromis, FOUSATEJ HAT,
Faraon no.2. Vstupné do 21:00 h 60 Kč,
od 21:00 h 80 Kč.
11. listopadu, neděle, 19:30 h, sál MěKS
VĚRA MARTINOVÁ s kapelou - koncert
První country dáma po delší době opět v
Dačicích. Vstupné v předprodeji 180 Kč,
na místě 210 Kč. Předprodej MěKS, infocentrum, Knihkupectví L. Hejla.
24. listopadu, sobota, 21:00 h, sál MěKS
Už jsme doma & Mama Bubo
Ojedinělý dvojkoncert dvou legend české alternativy. Vstupné v předprodeji
100 Kč, na místě 120 Kč. Předprodej MěKS,
infocentrum, Knihkupectví L. Hejla.
29. listopadu, čtvrtek, 19:00 h, sál MěKS
DIVOKÉ KOČKY - Excelent Travesti show
Nový podzimní program “koček“. Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 210 Kč.
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30. listopadu, pátek, 19:00 h, sál MěKS
VĚNEČEK - závěrečný ples kurzu tance
Vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek
od pondělí 19. listopadu.

Městská knihovna
1. listopadu, čtvrtek, 18:00 h
VERNISÁŽ putovní výstavy
„Je esperanto mrtvý jazyk?“
Vernisáž v knihovně bude spojena s besedou o esperantu se známým psychiatrem
, publicistou a předsedou esperantského
klubu „Vysočina“ v Pelhřimově dr. Maxem Kašparů. Více informací najdete na
www.esperanto.cz/cs/.
22. listopadu, čtvrtek, 17:00 h
Ryby a rybožravci řeky Dyje - přednáška
Povídání o rybách v řece - o původních
druzích i o vysazovaných v rámci rybářského revíru; povídání o těch, kdo se jimi
živí: vydra, norek, tchoř, ledňáček, volavka a orel; jak se dají řešit škody na rybách – zákon o náhradách škod, jak žádat
o náhrady.

Městské muzeum a galerie
Do 25. listopadu, úterý - pátek 9 - 12, 13 16 h, neděle a svátek 17. 11. 13 - 16 h
Vladimír Tůma: Obrazy z mého kraje
Dačicko, Jindřichohradecko, Třeboňsko.
Prodejní výstava.
15. listopadu, 17:30 h, studovna muzea
Jiří Máca: Drahé kovy v zemi ukryté
Muzejní čtvrtek o zajímavých nálezech
s pomocí detektoru kovu.
2. prosince, neděle
Kouzlo krajky - vánoční výstava
Slavnostní zahájení 2. 12. ve 14:00 h.
2. prosince, neděle, 16:30 h
Zvonkový průvod
Zahájení adventního období spojené
s rozsvícením vánočního stromu. Sraz na
Havlíčkově náměstí u zámku.
9. prosince, neděle, 13:00 - 16:00 h
VII. Vánoční jarmark
Nádvoří zámku a prostory muzea.

www.dacice.cz

Stolní tenis
Stolní tenisté ST – KD Dačice po loňské úspěšné sezóně zahájili nový ročník mistrovských soutěží, který začal
o prvním říjnovém víkendu. Družstvo „A“ hraje svá mistrovská utkání krajské soutěže ve sportovní hale v Dačicích a družstvo „B“ hraje nejvyšší okresní soutěž OPI
v sále kulturního domu v Bílkově.
Obě družstva tvoří především mladí talentovaní hráči, kteří
jsou doplněni o zkušenější hráče.
Utkání „A“ družstva se hrají v sobotu v 15:00 h a následující den
v neděli v 10:00 h dle rozpisu. „B“ družstvo bude hrát svá domácí
utkání vždy v pátek od 19:00 h. Příznivci dačických stolních tenistů se mohou přijít podívat a povzbudit dačické hráče.
Hrací program ST – KD Dačice na tuto mistrovskou sezónu
je vyvěšen v informační skříňce u kina nebo na webové adrese
www.st-kd-dacice.estranky.cz, kde můžete najít soupisku družstva, aktuální výsledky i další informace z uplynulých utkání.
Sponzory dačických stolních tenistů jsou: Waldviertler Sparkasse pob. Dačice a Město Dačice.

SPORTOVNÍ OKÉNKO
TJ CENTROPEN DAČICE
Oddíl fotbalu:

Čas
15:00 h
10:30 h
15:00 h
10:30 h
15:00 h
10:30 h
15:00 h
10:30 h

Hosté
TJ Jiskra Třeboň B
TJ Sokol Studená C
TJ Loko Č. Velenice A
GC Nová Bystřice A
DDM Soběslav C
OST K. Řečice A
TJ Spartak MAS S. Ústí A
TJ Vodní stavby Tábor B

Okresní přebor I, ST - KD Dačice B
Datum
9. 11. 2012
23. 11. 2012
4. 1. 2013
25. 1. 2013
15. 2. 2013
1. 3. 2013
15. 3. 2013
29. 3. 2013

Čas
19:00 h
19:00 h
19:00 h
19:00 h
19:00 h
19:00 h
19:00 h
19:00 h

Hosté
TJ Sokol Lodhéřov A
TJ Jiskra Třeboň C
Jitka Jindřichův Hradec A
TJ Rapid Lásenice A
TJ Sokol Suchdol C
TJ Dynamo Majdalena A
GC Nová Bystřice B
TJ Sokol Suchdol B

Oddíl stolního tenisu ST - KD Dačice pořádá nábor
nových stolních tenistů do odddílu. Tréninky nových adeptů jsou každé úterý od 18:30 h v KD Bílkov
(horní restaurace) nebo se mohou přihlásit u p. Havlíka na tel. 384 422 424.

Čas

Kategorie

3. 11.
4. 11.
18. 11.

10:00
14:00
13:30

dorost
muži KP
muži KP

Družstva
Dačice - Mladá Vožice
Dačice - Vodňany
Dačice - Osek

Oddíl kuželek:
Datum
3. 11.
17. 11.
1. 12.
10. 11.
18. 11.
24. 11
3. 11.
17. 11.
1. 12.
11. 11.
11. 11.

Krajská soutěž skupina C, ST - KD Dačice A
Datum
17. 11. 2012
18. 11. 2012
15. 12. 2012
16. 12. 2012
9. 2. 2013
10. 2. 2013
9. 3. 2013
10. 3. 2013

Datum

Čas

Kategorie

Družstva

14:00

I. liga muži

Dačice - Slavoj Praha

14:00
I. liga muži
14:00
I. liga muži
10:00 II. liga ženy
10:00 II. liga ženy
10:00 II. liga ženy
10:00 III. liga muži
10:00 III. liga muži
10:00 III. liga muži
10:00 I. liga dorostu
10:00 I . liga dorostu

Dačice - Sokol Luhačovice
Dačice - Jiskra Kovářská
Dačice - Bižuterie Jablonec
Dačice - Sokol Kolín
Dačice - Spartak Pelhřimov
Dačice - Kuželky Dubňany
Dačice - Sparta Kutná Hora
Dačice - CHJK Jihlava
Dačice A - Loko Tábor
Dačice B - PSJ Jihlava

Oddíl volejbalu:
a

Datum

Čas

Kategorie

Družstva

13. 11.

18:00 Okr. přebor žen Dačice B - Pohoda J. Hradec

20. 11.

18:00 Okr. přebor žen Dačice B - Nová Bystřice
Výbor TJ Centropen Dačice

Úvodní zápasy soutěží ve stolním tenise
ST - KD Dačice „A“ - N. Včelnice „A“ 10 : 7
Body: O. Doležal 4; V. Havlík 3; P. Kelbler 1; oba debly.
Dačičtí stolní tenisté v krajské soutěži jako nováčci netrpěli
přílišnou nervozitou a bojovali s nepoměrně zkušenějším soupeřem bez bázně, odměnou jim bylo první vítězství. Vynikající
výkon podali mladí hráči Ondřej Doležal a Vojtěch Havlík, kteří
zajistili většinu bodů družstva.
ST - KD Dačice „B“ - Novosedly nad Nežárkou „A“ 11 : 7
Body: O. Doležal 3; P. Kelbler 2; L. Syrovátka 1; 5 skrečí.
Družstvo Novosedel přijelo oslabeno o jednoho hráče, a tak
dačické družstvo dokráčelo k bezpečnému vítězství.
Zdeněk Havlík
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