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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Vánoční zamyšlení
Vážení spoluobčané, jsou tu opět dlouhé podzimní večery, a to je neklamné
znamení, že po roce znovu přichází doba Vánoc. Právě ty vnímá většina z nás
jako nejkrásnější svátky v roce, platí to především pro naše nejmenší, tedy děti.
Je to tak, Vánoce přicházejí. Kéž bychom měli
všichni takovou moudrost, morální sílu, vůli
a schopnosti, abychom
z nich udělali vzácné
období. Vánoce slouží k našemu vnitřnímu obohacení, jejich atmosféru a ducha
bychom však měli pěstovat neustále. Neměli bychom na sebe být hodní, laskaví
a vstřícní jen na konci každého roku. Měl
by to být náš životní styl.
Ano, po roce opět vstupujeme do pokojného vánočního času, který začíná
adventem. Jeho symbolem je adventní
věnec. V domácnostech se objevuje
v rámci první adventní neděle a má hlubokou symboliku. Věnec je projev úcty,
důstojnosti, ale i radosti.
K Vánocům patří také obdarování
jeden druhého. Lidé si vyměňují dárky
a všichni pečlivě přemýšlejí, co koupí
svým přátelům jako projev laskavé po-

zornosti. Je milé přijmout i malý dárek
od těch, které máme rádi. Více nás to
s nimi sbližuje. Je to zjištění, že na nás
nezapomněli, že na nás myslí.
Blíží se konec roku, a to je ideální čas
pro zamyšlení se nad tím, co se nám
podařilo během posledních dvanácti
měsíců udělat a co na nás v budoucnu
čeká. Na tomto místě bych Vám chtěl
poděkovat za Vaši trpělivost a shovívavost při realizaci našich investičních akcí.
Zároveň bych Vás rád poprosil o stejné
porozumění i pro rok příští.
Vážení spoluobčané, přeji si, aby se
Vám splnila Vaše přání i přání pro Vaše
nejbližší. Přeji Vám, ať prožijete Vánoce
ve vzájemné lásce a porozumění.
Do roku 2013 přeji Všem občanům
v Dačicích a v místních částech hodně
zdraví, pohody, úspěchů v životě, studiu,
práci i v podnikání.
Vlastimil Štěpán, starosta

Číslo 12 / 2012

Adventní čas v Dačicích
Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu - 2. 12. v 16:30 h, sraz
na Havlíčkově náměstí
Vánoční výstava Kouzlo krajky - 2. 12.
vernisáž ve 14:00 h v MMaG Dačice
Vánoční jarmark - 9. 12., 13:00 - 16:00 h,
na zámeckém nádvoří a v muzeu
Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi - 14. 12. od 14:55 h na městském
stadionu
Vánoční pořad sborů ZUŠ Dačice
- 16. 12. v 17:00 h v sále MěKS Dačice
Vánoční koncert v kostele sv. Vavřince - 19. 12. v 18:00 h
Tradiční živý Betlém - 22. a 23. 12.
v 18:00 h na Palackého náměstí

V pondělí 31. 12. 2012
bude městský úřad
UZAVŘEN
Náhradní úřední den
čtvrtek 27. 12. 2012

www.dacice.cz

V kostce...
Vážení spoluobčané, když začínám psát tento článek, uvědomuji
si, že nám končí další rok. Dny nám
proklouzávají mezi prsty jak korálky
a zůstávají jako vzpomínka.
V našem lidském putování často přemýšlíme, co je vlastně jeho smyslem. Odpověď není pro každého stejná. Myslím,
že je podstatné v životě přát sobě i druhým lidem dobro. Ne v nějaké frázi nebo
konstatování, ale v konkrétních činech.
To skutečné dobro se děje v každodenních drobných skutcích. V neviditelném
předivu vztahů, kde je důležité se stále
znovu o dobro snažit.
Hezké vztahy, ani hezké věci nevznikají samy o sobě. Je třeba úsilí a ochoty.
Základem je kvalitní komunikace. Něco
takového jsem nedávno zažil. Jsem rád,
že jsem byl účasten jednání tzv. „kulatého stolu“, které pořádalo Město Dačice,
komise Zdravého města Dačice a MA21
na téma parkování ve městě. Sešli jsme
se společně ochotni jednat a hledat
podněty a možná řešení tohoto tématu.
Někdy se při své práci setkávám s lidmi,
kteří nehledají řešení a pouze kritizují.
Naštěstí jich není mnoho. Na jednání kulatého stolu přišli lidé naslouchat, nabízet
podněty, hledat možná řešení a věcně argumentovat. Bylo to užitečné jednání napříč širokým spektrem diskutujících.
Zápis z tohoto jednání je na webu
města volně k dispozici. Velmi mile mne
překvapil postoj týkající se cyklistů. Od
„mladších ročníků“ zaznělo jako podnět
zřízení většího počtu stojanů na kola.
Cyklistika je vhodnou a k přírodě a městu
šetrnou dopravou. Více cyklistů znamená
méně aut v centru.
Vstupujeme do doby, kdy k nám doléhají se zvláštním apelem svátky narození Ježíše Krista. Svátky, kdy víc než jindy
prožíváme poselství pokoje a dobré vůle.
Je to čas vzájemného obdarovávání.
Myslím, že na radostné oči dětí při rozbalování dárků se těšíme všichni. Co je
asi takovým nejcennějším dárkem pro
dospělé? Může to být „věnovat někomu
svůj čas“? Právě ty korálky minut, hodin
a dnů, které v roce míjíme, mnohdy vytíženi prací a starostmi. Právě v tento čas
se můžeme rozhodnout naslouchat druhým a podělit se o to, co prožíváme. Být
spolu a nechvátat. Prožít společně chvíle,
kdy se mír a klid rozhostí v našich srdcích.
Společně končíme rok 2012, a tak nám
všem do toho nadcházejícího přeji hodně
zdraví, úspěchů a spokojenosti. A také ať se
k sobě chováme celý rok jako o vánocích.
Ing. Jan Bartošek, místostarosta
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INFORMACE Z RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/radnice/samosprava
yy schválila kalkulaci ceny
stočného na rok 2013 pro
město Dačice a místní části
yy schválila uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na výsadbu
aleje kolem cesty z Toužína na Urbaneč
yy schválila zadání veřejné zakázky na
výběr zhotovitele stavebních prací na
opravu kanalizace v Jemnické ulici

POZVÁNKA

Zastupitelstvo města Dačice
se sejde na svém 16. zasedání
12. 12. 2012 v 18:00 h
v sále MěKS Dačice

Rada města Dačice
na své 52. schůzi konané 22. 10.
2012 mimo jiné:
yy schválila předfinancování podílu města Dačice na projektu „Za klenoty Regionu Renesance“ v maximální výši
663.000,-- Kč, minimální výše spoluúčasti města je 10 %

na své 53. schůzi konané 31. 10.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření číslo
20/2012, které bylo vyrovnané v příjmové a výdajové části ve výši 506,11
tis. Kč
yy vzala na vědomí příznivé výsledky
hospodaření města k 30. 9. 2012 a výhled vývoje plnění rozpočtu města
k 31. 12. 2012
yy projednala návrh rozpočtu města Dačic na rok 2013 ve 2. čtení
yy schválila smlouvu o výpůjčce 21 ks obrazů autora Pavla Svobody, toužínského rodáka

na své 54. schůzi konané 14. 11.
2012 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření, které
bylo vyrovnané v příjmové i výdajové
části ve výši 1.569,35 tis. Kč
yy neschválila vyhovět žádosti o poskytnutí příspěvku na provoz Domova svatého Josefa v Žirči
yy schválila poskytnutí příspěvku Kč
27.000,-- na provoz pojízdné prodejny
v roce 2012, která zásobuje potravinami 2x týdně Toužín, Borek, Hradišťko,
Chlumec, Malý Pěčín, Bílkov a Hostkovice
yy schválila uzavření nájemní smlouvy
na pronájem tržiště v roce 2013 za dohodnuté nájemné Kč 9.240,-- za každý
jednotlivý den pronájmu
yy schválila uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Budeč na
zajištění některých výkonů např. na
úseku evidence obyvatel

Složení Rady Jihočeského kraje
Vážení spoluobčané, dnešním dnem, to je 14. 11., uběhl měsíc od voleb do
Zastupitelstva Jihočeského kraje. Vítěz voleb, ČSSD, společně s KSČM vytvořili krajskou koalici. Chci Vás na tomto místě seznámit s radními kraje a jejich
kompetencemi.
J. Zimola
I. Stráská

ČSSD hejtman
ČSSD 1. náměstek

J. Slíva

ČSSD 2. náměstek

J. Novák

ČSSD uvolněný radní

V. Kučera

KSČM uvolněný radní

V. Baborová KSČM uvolněný radní

zastupování a reprezentace kraje
sociální věci, zdravotnictví, nemocnice
investice kraje, granty, veřejné zakázky,
řízení záležitostí ROP
finance a ekonomika
životní prostředí, zemědělství, lesnictví,
rybářství, myslivost, památková péče
školství, podpora zájmové činnosti mládeže
a sportu, kultura
územní plánování, doprava a dopravní
obslužnost, správa komunikací

A. Krák

ČSSD uvolněný radní

M. Joch
V. Valhoda

ČSSD neuvolněný radní
ČSSD neuvolněný radní

S. Mrvka ČSSD
T. Vytiska KSČM

neuvolněný radní
neuvolněný radní

Při této příležitosti chci poděkovat Vám všem, od kterých jsem obdržel hlasy při
kandidatuře do zastupitelstva kraje. Vaší přízně si velice vážím.
Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

www.dacice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 10. listopadu přivítal starosta Ing. Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ v Sokolské ulici v obřadní síni Městského úřadu
Dačice nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Martin Tůma, Nikola Soukupová, Miloslav Pukl, Karolína Němčeková,
Amálie Štibichová, Simona Kolářová, Natálie Čepáková a Robin Turčinek.

Nejstarší občanka
na Dačicku oslavila 102 let

Blahopřání do Velkého Pěčína
Pan Josef Navrátil oslavil 21. 10. 2012 své 70. narozeniny.
Vyučil se tesařem
u OSP Dačice a vystudoval střední školu
stavební v Jihlavě, kde
v roce 1963 odmaturoval. Na vojně sloužil
v Obořišti u Příbrami,
kde se v roce 1965
oženil. Do své rodné
vsi se vrátil s manželkou Marií v roce 1972
a postavili si zde rodinný domek. Má dva syny, tři vnuky a vnučku. Do dalších let Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a lasky.
Jaroslava Hroudová, Velký Pěčín

tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz
10/11
21
Vánoce s koledami v Lidéřovicích
Paní Bohumila Charouzková z Velkého Pěčína se 28. 10.
2012 dožívá na Dačicku jako nejstarší občanka 102 let. Až
O svátku svatého Štěpána – ve středu 26. prosince ve 14:30 h
do svých 80 let pracovala v JZD Hříšice a přesto se těší dobjsou zváni do kostela sv. Linharta v Lidéřovicích všichni, kterému zdraví, srší optimismem a vtipem. Ráda sleduje televizi,
ří si chtějí aktivně zazpívat koledy. Provětrá se nejen kostel
hlavně detektivky. Do dalších let přejeme hodně zdraví a lásky
a varhany, ale i plíce návštěvníků. Vedle zpívání koled dojde
od bližních.
i na povídání o koledách. Všechny zájemce zve karmelitán
Jaroslava Hroudová, Velký Pěčín
P. Gorazd se svými přáteli.

TEXI

Ing. Oldřich Pecha
Antonínská 18, Dačice

www.texi.cz
e-mail: obchod@texi.cz

tel.: 384 420 534
fax: 384 420 191

Chcete ušetřit až 60% při tisku svých dokumentů?

Přijďte si k nám vyměnit vaši prázdnou cartridge
za nově naplněnou nebo
kompatibilní a ušetříte
až 60% nákladů

SERVISNÍ STŘEDISKO TEXI





Nabízíme Vám:




profesionálně renovované kazety pro inkoustové a laserové
tiskárny i kopírovací stroje se zárukou 24 měsíců
nové kompatibilní tonery, cartridge a refillkity za nejnižší ceny



odvirování počítačů, instalace antivirového software
opravy počítačů, tiskáren, monitorů a mobilních telefonů
montáž kamerových a pokladních systémů, počítačových sítí
vyhotovení vyřazovacích protokolů, převzetí tiskáren a jiné
elektroniky k ekologické likvidaci v rámci systému REMA
opravy a pronájem kopírovacích strojů

NOVĚ – certifikovaná montáž zabezpečovacích
a kamerových systémů firmy JABLOTRON
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Přehled škol a školských
zařízení v ORP Dačice

Děti v Dačicích opět vypustí
balónky s přáním Ježíškovi

Přinášíme Vám přehled škol a a školských zařízení
v působnosti obce s rozšířenou působností Dačice
ve školním roce 2012/2013.

Město Dačice, MŠ Dačice a Technické služby Dačice
s. r. o. zvou děti a jejich rodiče a prarodiče na tradiční Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi. Akce se uskuteční
v pátek 14. prosince 2012 na městském stadionu v Dačicích, kde se všichni zájemci sejdou ve 14:55 h.

Školy a školská zařízení, která zřizuje Město Dačice:
Název školy
Mateřská škola Dačice
ZŠ Dačice, Komenského
ZŠ Dačice, B. Němcové
Školní jídelna Dačice
CELKEM

Počet tříd
MŠ
11
11

ZŠ
21
18
39

Počet
Ročníky
dětí/žáků
ZŠ
MŠ ZŠ
281
473
1. - 9.
350
1. - 9.
281 823
-

Školy, které zřizují jednotlivé obce v působnosti obce
s rozšířenou působností Dačice:
Název školy
Mateřská škola Báňovice
Mateřská škola Hříšice
Mateřská škola Písečné
Mateřská škola Slavonice
ZŠ a MŠ Budeč
ZŠ a MŠ Budíškovice
ZŠ a MŠ Český Rudolec
ZŠ a MŠ Dešná
Základní škola Slavonice
ZŠ a MŠ Staré Hobzí
ZŠ a MŠ Studená
ZŠ a MŠ Velká Lhota
CELKEM

Počet tříd
MŠ
1
1
1
6
1
1
2
1
1
4
1
20

ZŠ
1
2
7
3
12
6
10
2
43

Počet
Ročníky
dětí/žáků
ZŠ
MŠ ZŠ
19
18
21
96
18
14
1. - 5.
26
19
1. - 5.
31
69
1. - 9.
21
27
1. - 5.
258
1. - 9.
24 100
1. - 9.
98 209
1. - 9.
25
23
1. - 5.
397 719
-

Od 1. 1. 2003 mají uvedené organizace formu příspěvkové
organizace, jejichž zřizovatelem je město nebo obec. Součástí
mateřských a základních škol (kromě dačických základních škol)
jsou školní jídelny, kde se stravují děti, žáci i zaměstnanci školy.
Žáci a zaměstnanci dačických základních škol se stravují ve
Školní jídelně Dačice. Školní jídelna Dačice dále vaří pro žáky
a zaměstnance Základní školy ulice Neulingerova, Gymnázia
Dačice a pro zaměstnance Základní umělecké školy Dačice.
V doplňkové činnosti dále vaří pro zájemce o stravování z řad
obyvatel Dačic. Na školní rok 2012/2013 je ke stravování ve Školní jídelně Dačice přihlášeno celkem 1 214 strávníků, z toho 118
v doplňkové činnosti.
Eliška Strachotová, oddělení školství

Odbor správy budov Městského úřadu Dačice
přeje všem nájemníkům městských bytů radostné Vánoce a šťastný nový rok 2013. Dále chci
poděkovat všem firmám za spolupráci a popřát
hodně úspěchů v roce 2013.
Martina Bénová, vedoucí OSB
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Po příchodu dostane každý
minimálně jeden již připravený
nafouknutý balónek s uvázaným
přáníčkem. Samotné vypuštění
se uskuteční v 15:15 h!!!
Jako každoročně bude dalším
bodem programu vylosování výherců z Ježíškovy schránky, pro které jsou připraveny drobné dárky. Do losování se děti, které chtějí zkusit štěstí a vyhrát
drobný vánoční dárek, zapojí tak, že si doma napíší nebo nakreslí vlastní přání Ježíškovi. Svoje výtvory po příchodu na stadion
vhodí do velké Ježíškovy schránky. 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. Hlavním sponzorem akce je firma PKD s. r. o., Dačice.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

www.dacice.cz

Majitelé, pronajímatelé či kupující
bytu, pozor!
Již je tomu téměř rok, co jsme se s paní senátorkou Evou Richtrovou – bývalou primátorkou Frýdku Místku domluvili, že s problémem evidence trvalého
pobytu a některými dalšími musíme něco udělat.
Díky nedokonalému zákonu o evidenci obyvatel (133/2000) není vlastník bytu,
pokud není zároveň vlastníkem celého
bytového domu, dnes schopen zjistit, kdo
je v bytě, který vlastní, přihlášen k trvalému pobytu. Možná to některé z Vás překvapí, ale skutečně je tomu tak. Důsledky
této skutečnosti, které si poměrně často
vlastník bytu není vůbec vědom, mohou
být pro vlastníka bytu skutečně zásadní.
To, že vlastník bytu (pokud nevlastní
celý bytový dům) není schopen zjistit,
kdo je nahlášen v jeho bytě k trvalému
pobytu, může totiž způsobit zásadní problém například při prodeji nebo pronajímání bytu. Rovněž tak mohou vznikat
problémy v případech, kdy na pro majitele bytu neznámého, přesto v bytě trvale
přihlášeného občana, je vyhlášena například exekuce apod.
Tato velmi problematická situace nárůstu v bytě trvale přihlášených a přitom majiteli bytu neznámých občanů může například vzniknout při pronajmutí bytu třetí
osobě. Samotná nájemní smlouva je totiž
pro nájemce dostatečným podkladem
a dává nájemci možnost (právo) přihlásit
na základě svého rozhodnutí, tedy bez
souhlasu vlastníka bytu, k trvalému pobytu v pronajatém bytě v podstatě kohokoliv.
O nájemcem nahlášených osobách se
pronajímatel (vlastník) vůbec nemusí
dozvědět, a to ani v případě, kdy má tuto
skutečnost ošetřenu v nájemní smlouvě.
Úředník zajišťující přihlašování k trvalé-

mu pobytu není totiž povinen zkoumat
obsah nájemní smlouvy. Její porušení
je totiž věcí smluvních stran (nájemce
- pronajímatel) a nikoliv třetí osoby (úřadu), která v tomto případě zajišťuje zápis
k trvalému pobytu pouze na základě
existence nájemní smlouvy, tedy bez povinnosti studovat její obsah.
Celý problém, který spočívá ve faktické
nemožnosti správního orgánu (obecního
úřadu) vydat vlastníkovi bytu výpis osob
přihlášených v bytě k trvalému pobytu
lze velmi jednoduše odstranit rozšířením
evidence trvalého pobytu až do úrovně
čísla jednotlivých bytů. Bohužel v současné době tomu tak v zákoně o evidenci
obyvatel není a mě velmi mrzí, že až po
téměř ročních jednáních s Ministerstvem
vnitra jsme se v této věci posunuli k návrhu vyhovujícího řešení. Celý legislativní
proces prosazení této změny je však teprve před námi.
Bohužel, další problémy, které souvisí
například s úřední adresou nebo schopností doručování písemností, jsou nadále
ve stádiu pouhé diskuse a naše vůle či
snaha nalézt rychle vyhovující řešení je
ze strany Ministerstva vnitra přijímána
poměrně vlažně. Pokud se situace nezlepší, budeme nuceni se pokusit využít
zákonodárné iniciativy Senátu a problém
řešit přímo předložením senátní novely
zákona o evidenci obyvatel přímo do Poslanecké sněmovny.
Miloš Vystrčil, senátor

Výměna parkovacích průkazů
označujících vozidlo přepravující OZP
Držitelé zvláštního označení vozidla O1 (modro-bílý čtverec se symbolem
osoby na invalidním vozíku) mají do konce roku 2012 lhůtu na výměnu tohoto
označení za nový parkovací průkaz.
Výměna je možná
při předložení platného průkazu ZTP nebo
ZTP/P, doložení fotografie o rozměrech
35 x 45 mm odpovídající současné podobě osoby a předložení stávajícího zvláštního označení vozidla O1. Nově vydávaný
parkovací průkaz podepisuje jeho držitel/
ka, proto je vhodná jeho/její osobní účast.

Parkovací průkaz Vám vystavíme na
odboru sociálních věcí Městského úřadu
Dačice, Palackého nám. 1, v kancelářích
č. 209 - Mgr. Lada Nejedlá a 210 - Mgr.
Irena Vašíčková. V případě osob, které
ze zdravotních důvodů nejsou schopny
se osobně dostavit na městský úřad, je
možné, po telefonické dohodě, provést
výměnu v jejich domácnosti.
Mgr. Lada Nejedlá, sociální pracovnice

Odpady a Vánoce
Sváteční chvíle, které nás již brzy
čekají, jsou rovněž spojeny se vznikem odpadů, a tak i letos připojujeme pár užitečných informací.
Svoz směsného komunálního odpadu
proběhne na konci roku 2012 a v úvodu
roku příštího s jedinou změnou. Svoz popelnic, který měl proběhnout na Nový
rok, tj. 1. ledna 2013, se uskuteční již
v sobotu 29. prosince 2012.
Svoz odstrojených vánočních stromků
provedou pracovníci Technických služeb
Dačice v pátek 11. ledna 2013. Žádáme
občany, aby vánoční stromky odkládali na
bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů. Svoz vánočních stromků bude
probíhat pouze na území města Dačice,
neproběhne tedy v jednotlivých místních
částech. Respektujte, prosím, výše uvedený termín. Jen tak se vyhneme nutnosti
organizovat opakovaný svoz.
Vánoce jsou ale hlavně o lidech. Přejeme proto občanům našeho města, aby
konec jejich letošního roku byl klidný,
spokojený a plný pohody, aby ten jejich
Nový rok byl prvním dnem roku plného
úspěchů nejen pracovních, ale zejména
těch úspěchů soukromých (osobních).
Upřímné poděkování patří všem, kteří nakládali se „svými odpady“ tak, jak si přeje
či žádá naše obecně závazná vyhláška.
RNDr. Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

NABÍDKA PRONÁJMU
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 o ploše 32,40 m2,
sklad u prodejny o ploše 16,10 m2,
sklad ve věži o ploše 4,41 m2 včetně
soc. zařízení a společně užívané chodby
v Obchodním centru
Antonínská 15/II v Dačicích.
Podle výše citovaného ustanovení
mají zájemci právo se k tomuto záměru
vyjádřit a předložit své připomínky a nabídky, a to písemně odboru správy budov, prostřednictvím podatelny MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice.
Informace podají pracovníci odboru
správy budov MěÚ v Dačicích, Krajířova
27/I, v kanceláři č. 108, 109, nebo na tel.
č. 384 401 234, 384 401 235.
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Fotosoutěž zná vítěze
V pondělí 19. listopadu se v obřadní síni na starém zámku uskutečnilo vyhlášení výsledků fotografické soutěže Letní Dačice Vašima očima, která probíhala v létě letošního roku. Zúčastnilo se jí 13 fotografů z řad dačických občanů,
kteří zaslali celkem 51 soutěžních fotografií.
v záložce Fotosoutěž - výsledky.

Při přátelském setkání s představiteli
města byly vyhlášeny výsledky a všichni
účastníci dostali pamětní listy a drobné
dárkové předměty. Autoři, kteří se umístili na 1. až 5. místě, dostali rovněž fotografickou publikaci Euroregio Silva Nortica.
O vítězných snímcích rozhodli během
října uživatelé městského webu hlasováním v anketě. Mezi soutěžní snímky
rozdělili celkem 1 239 hlasů. Všechny fotografie jsou umístěny na www.dacice.cz,

Výsledky soutěže
yy 1. místo: foto č. 28 – Radnice, autorka
Eva Svobodová
yy 2. místo: foto č. 1 – Krásné Dačice, autor Jiří Pařil
yy 3. místo: foto č. 25 – Po bouři, autorka
Milada Navrátilová
yy 4. místo: foto č. 39 – Vítáme Vás na
zámku, autor Jiří Rehart
yy 5. místo: foto č. 3 – Život není vždy
procházka pohádkou, autorka Jitka
Neuvirtová
Soutěže se dále zúčastnili: Alena Čermáková, František Kacetl, Marie Kočová,
Jaroslava Nováková, Eliška Peníšková, Kamila Urbancová, Adriana Zábranská, Věra
Zajacová.
Vítězům gratulujeme a děkujeme každému, kdo se soutěže zúčastnil zasláním
snímku či účastí v hlasování.
Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a CR

Kdo bude v roce 2013 platit poplatek
za komunální odpad - „popelnice“?
Nadále ho bude platit fyzická osoba, která má v Dačicích a místních částech
trvalý pobyt. Změna nastává u fyzické osoby, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba (dříve to byla stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba).
A nově fyzická osoba, které byl povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt
na dobu delší než 90 dnů a která pobývá
na území České republiky přechodně po
dobu delší 3 měsíců (podle zákona upravujícího pobyt cizinců). A ještě fyzická
osoba, které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
Na www.dacice.cz/radnice/mestskyurad/odbor-financni jsou ve spodní části
tiskopisy ke splnění ohlašovací povinnosti. Tiskopisy „Komunální odpad - přihláška ke splnění ohlašovací povinnosti“ je
určena pro fyzické osoby s trvalým a přechodným pobytem a kterým byla udělena mezinárodní ochrana. „Komunální
odpad - přihláška pro rekreační stavbu“
je určena pro fyzické osoby, které mají ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žád-
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ná fyzická osoba. Ohlašovací povinnost
je poplatník povinen správci poplatku
ohlásit do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti (přistěhování, vlastnictví
stavby, bytu, domu). Dotazy na správce
poplatku pište na poplatky@dacice.cz,
popř. tel. 384 401 219.
Martina Havlíková, DiS., finační odbor

Změna v doručování písemností
Poplatníci poplatku ze psů a komunálního odpadu, kteří ještě uvedený
poplatek nezaplatili, mají možnost nahlédnout v úřední dny do hromadného
předpisného seznamu, který je uložený
u správce poplatku (starý zámek, 2. patro, č. dveří 222). Hromadný předpisný
seznam, který se vyvěšuje na úřední
desce po dobu 30 dnů, nahrazuje obesílání dlužníků rozhodnutím o zaplacení poplatku. Město tím ušetří na poštovném cca 8 tisíc Kč.

Uznání za otevřenost úřadu
Ve čtvrtek 22. 11. 2012 proběhlo vyhlášení výsledku výzkumu Město pro
byznys, který každoročně provádí týdeník Ekonom. V rámci Jihočeského
kraje získalo v tomto roce Město Dačice
uznání za otevřenost úřadu. Celkově se
Dačice posunuly ze šestnáctého místa,
které obsadily v minulém roce, na místo šesté. Bližší informace o výzkumu
je možné získat na http://www.mestoprobyznys.cz/.
Ing. Karel Macků, tajemník

Zajímáme se o názory obyvatel

- tentokrát k parkování
Ve středu 7. listopadu 2012 pořádalo Zdravé město Dačice v předsálí MěKS Dačice kulatý stůl na téma
Parkování v Dačicích. Diskusního
setkání se kromě zástupců města,
pozvaných odborníků a členů komise Zdravého města Dačice zúčastnilo
26 občanů.
„Setkání u kulatého stolu je jedinečnou příležitostí, na které mohou místní
občané společně s představiteli města
a pozvanými odborníky diskutovat
k dané problematice a společně hledat
řešení“, uvedla MUDr. Hana Musilová,
vedoucí projektu Zdravé město Dačice,
která se také zhostila role moderátorky.
Diskutovalo se o možnosti vybudování nových parkovacích stání na okrajích
města a v blízkosti centra, využití volné
plochy na horním náměstí, parkování
na sídlištích, možného zpoplatnění parkování na Palackého náměstí, umístění
zrcadel do nepřehledných křižovatek či
vhodném projektovém řešení prostranství pod Vokáčovým náměstím.
Všechny připomínky diskutujících byly
zaznamenány, zápis je k dispozici na
stránkách města v záložce Zdravého
města. Komise Zdravého města Dačice
v pondělí 12. listopadu připravila materiál, který předloží městské radě k projednání. Návrh obsahuje zejména ty náměty,
které je možné realizovat jak po stránce
finanční, tak z pohledu dodržování dopravních norem a dalších omezení. Jak
uvedl starosta Ing. Vlastimil Štěpán „Naší
snahou je utvářet město Dačice jako kvalitní a příjemné místo pro život na základě
dohody s našimi obyvateli. Názory místních občanů nás zajímají a tyto aktivity
budeme podporovat i do budoucna“.
Ing. Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

www.dacice.cz

Informace z Nemocnice Dačice
Čas neúprosně letí a já si uvědomuji, že se zase blíží konec jednoho roku a budu nucená změnit datum na rok 2013.
Za dobu 12 měsíců se změnilo mnohé, a to i v našem zdravotnickém zařízení - Nemocnici Dačice, a. s.

V průběhu roku jsme upravili příjezdovou komunikaci z ulice V Kaštanech
a vytvořili jsme tímto nová parkovací
místa před poliklinikou, vybudovali jsme
nový zpevněný chodník v místě lety prošlapané cestičky pod chirurgickými sály.
Dále byl položen světelný kabel pro zlepšení počítačové sítě i na poliklinikách,
bylo opraveno ústí hlavního odpadního
kanálu pod hlavní budovou, za finanční
podpory sponzorů byla nakoupena nová
motodlaha, televizní přijímač pro pacienty LDN a 2 setoboxy pro TV. Byla také
opravena stoupačka v čajových kuchyňkách v obou patrech LDN v hlavní budově a zakoupen macerátor pro likvidaci
vložných nádob na mytí pacientů a na
vložné nádoby do toaletních křesel. Z bývalé tělocvičny v podzemí hlavní budovy

jsme zrealizovali novou velkou zasedací
místnost pro školení našich zaměstnanců
v areálu nemocnice, kterou jsme začali
ihned využívat.
Za největší letošní akci považujeme
přestavbu bývalé kuchyně na moderní
plně funkčně vybavený pavilon ambulantní rehabilitace s individuálními cvičebními místnostmi a jednou společnou
cvičebnou, běžně užívanou i pacienty
rehabilitačního oddělení LDN.
Podařilo se nám ve spolupráci s dětmi
a vedoucí malířské sekce ZUŠ paní Mgr.
Zamazalovou zrealizovat úžasnou výzdobu celé nové budovy, za což jsme jim
velice vděčni. Díky velikému pochopení
a vstřícnosti pana ředitele Gymnázia Dačice PaedDr. Morávka a aktivitě studentek gymnázia Z. Šerkové, J. Sprinzlové
a K. Černochové se zadařilo společně
uvést v život dobrovolnický program na
oddělení LDN. Naši pacienti LDN mají
možnost si zavzpomínat na své mládí,
předat své zážitky či životní zkušenosti

Ceník nadstandardních služeb - kontakt 384 358 211
V nově otevřených prostorách ambulantní rehabilitace Nemocnice Dačice, a. s.
si mohou zájemci zakoupit poukazy na procedury dle níže uvedeného ceníku.
K platbě lze využít i poukázky FlexiPass nebo VitalPass od firmy Sodexo.
Služby, které nejsou indikovány lékařem
Základní balíček - krční, hrudní, bederní páteř
- 1x fyzioterapie, 1x elektroléčba nebo parafín,
1x vodoléčba celotělová
Základní balíček - horní a dolní končetiny
- 1x fyzioterapie, 1x elektroléčba nebo parafín,
1x vodoléčba částečná
Rozšířený balíček - krční, hrudní, bederní páteř
- 2x fyzioterapie, 1x elektroléčba nebo parafín,
1x vodoléčba celotělová
Rozšířený balíček - horní a dolní končetiny
- 2x fyzioterapie, 1x elektroléčba nebo parafín,
1x vodoléčba částečná
Vyšetření rehabilitačním lékařem (na vlastní žádost)
Konzultace rehabilitačního lékaře
Hydrojet - suchá masážní vana
Vodoléčebné procedury - celotělové - perlička, vířivka
Vodoléčebné procedury - částečné - ruce, nohy
Vodoléčebné procedury - přísadové koupele
Fyzikální terapie - parafínový zábal
Fyzikální terapie - magnetoterapie
Fyzikální terapie - IF proudy
Laserová terapie (ordinovaná rehab. lékařem) - 5 min.
Laserová terapie (ordinovaná rehab. lékařem) - 10 min.
Laserová terapie (ordinovaná rehab. lékařem) - 15 min.
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procedura procedur
600 Kč

-

500 Kč

-

800 Kč

-

700 Kč

-

350 Kč
150 Kč
120 Kč
160 Kč
120 Kč
160 Kč
40 Kč
40 Kč
40 Kč
50 Kč
100 Kč
150 Kč

1 100 Kč
1 500 Kč
1 100 Kč
1 500 Kč
400 Kč
400 Kč
400 Kč
-

mladým posluchačkám nebo si jen v klidu poslechnout četbu, kterou v podání
našich dobrovolnic velice oceňují. Všichni totiž stárneme, časem i hůře vidíme
a život běží neskutečně rychle a mladší
na starší generaci mají prakticky čím dál
tím méně času. Možná bychom si jako
další generace uspořili několik boulí
a škrábanců, když bychom zkušenostem
a radám starších více naslouchali. A proto jsme zkusili oslovit studentky gymnázia s tímto dobrovolnickým programem
a děkujeme jim za jejich úžasnou aktivitu
a milý přístup k našim pacientům.
Řada z občanů Dačic a okolí se účastnila
letošního 3. ročníku Dne otevřených dveří
v Nemocnici Dačice, a. s. či 2. ročníku Setkání zaměstnanců nemocnice v Dačicích
a měla možnost osobně si prohlédnout
prostory nové ambulantní rehabilitace.
Někteří návštěvníci se dotazovali, zda budou procedury přístupné i bez doporučení lékaře a zda si budou moci zakoupit
procedury a od kdy to bude možné.
V těchto dnech jsme dokončili Ceník
nadstandardních služeb pro rehabilitaci
a klienti si mohou vybrat, jak z několika
různě naplněných balíčků, tak i z jednotlivých procedur. Rádi poradíme na recepci
rehabilitačního pavilonu i v pokladně nemocnice o obsahu balíčků, možnosti dárkové úpravy poukazu pro vaše blízké pod
vánoční stromeček či dalších možnostech
kombinací procedur. Ceník je na webových stránkách www.nemdac.cz, přikládáme jej k tomuto článku a je k dispozici
i v recepci rehabilitačního pavilonu.
Vánoční čas je nejen časem rozdávání
dárků, dobré nálady a rekapitulací, ale je
i dobou, kdy vedení Nemocnice Dačice,
a. s. na těchto stránkách rádo poděkuje
svým zaměstnancům a spolupracovníkům za celoroční snažení o vylepšení
nemocnice, za dobré pracovní výkony
a odpovědný přístup k našim pacientům.
Nemocnice by neměla možnost zaujmou
stávající pozici zdravotnického zařízení v regionu Dačicka nebýt přístupu
a odpovědnosti našich zaměstnanců. Jen
kvalitní pracovníci, trvale se vzdělávající a odpovědní ve své práci a v přístupu
k pacientům, mohou zajistit další existenci Nemocnice Dačice, a. s. A právě jim
patří náš dík za celoroční práci a přání
krásných svátků vánočních, hodně zdraví, energie a dobré nálady do roku 2013.
Za vedení Nemocnice Dačice, a. s. děkuje
MUDr. Miroslava Člupková
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Městská policie informuje
Co řešila městská policie v říjnu 2012
yy Dne 4. 10. na žádost nemocnice J. Hradec výjezd do Hejnic
k muži v ohrožení života. Na místě hlídka postupovala dle telefonických pokynů pracovnice nemocnice ARO J. Hradec až do
příjezdu RZS. Poté asistence při transportu pacienta do sanitky.
yy 164x 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 1x přijato oznámení na opilého muže v ul. Masarykova
yy 1x odvoz muže do psychiatrické léčebny v Jemnici
yy 5x nahlášena na technické služby zjištěná závada (dopravní
značení, odpadkové koše)
yy 1x při pochůzce nalezeny v ul. Berky z Dubé dva nákupní
koše od Penny - odvezeny zpět k obchodu
yy 1x upozorněni řidiči na znečišťování silnice při odvozu kamene z lomu - poté silnice uklizena
yy 1x asistence při cvičném zásahu IZS v Hostkovicích
yy 1x majitelem odstraněno vozidlo z pozemní komunikace,
které bylo strážníky označeno jako vrak
yy 1x zjištěno vozidlo bez STK - předáno k projednání na MěÚ
yy 4x odchycen pes - 2x vrácen majiteli, 2x předán do náhradní
péče
yy 1x přednáška - Klub seniorů v domě s pečovatelskou službou
yy 1x spolupráce s PČR při dopravní nehodě - řízení dopravy do
doby odstranění aut
yy 5x nález: 1x klíče - předány na MěÚ, 1x peněženka - vrácena
majiteli, 2x mobil - 1x předán majiteli, 1x na MěÚ, 1x dámská
taška - předána na MěÚ
yy 2x řízení dopravy - 1x kamion v kopci na Palackého náměstí,
1x na žádost firmy Seto při práci u Centropenu
yy 1x spolupráce s HZS - zjištěna vyteklá nafta na silnici v ul. Antonínská, asistence při odstraňování
yy 1x spolupráce s RZS, přivoláni k opilému a zraněnému muži
do ul. Vápovská - po ošetření převezen do nemocnice
yy 3x měření rychlosti - 16. 10. ul. Boženy Němcové, ul. Kapetova a Velký Pěčín, 23. 10. Velký Pěčín, Hradišťko, Borek a ul.
Bezručova, 26. 10. Prostřední Vydří a Velký Pěčín
yy 3x oznámení dopravního přestupku
yy Kontrola veřejného pořádku při konání krajských voleb kontrola volebních místností v Dačicích a v místních částech
yy Během celého měsíce prováděny namátkové kontroly zákazu vjezdu v Borku a v ul. U Třech křížů
yy 13x kontrola místních částí

Dostupnost strážníků městské policie
Od 1. srpna 2012 jsme přešli na nový systém služeb, který
zajišťuje čtyřiadvacetihodinovou dostupnost strážníků. Od
pondělí do pátku mezi 24:00 - 7:00 h je služba zajištěna formou
pohotovostí, ale i v této době jsou strážníci připraveni pomoci
občanům a spolupracovat se složkami IZS.
Kontakt na Městskou policii Dačice: mobil: 602 486 070 (dostupný 24 hodin denně), e-mail: mestska.policie@dacice.cz

Měření rychlosti
Je tomu už rok, co jsme zakoupili vlastní radar na měření rychlosti. Od začátku října 2011 do konce září 2012 jsme provedli 30
akcí zaměřených na dodržování dovolené rychlosti v Dačicích
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a místních částech. Bylo řešeno 461 přestupků, z toho 434 přestupků bylo vyřešeno na místě v blokovém řízení a 27 přestupků
bylo oznámeno na MěÚ odboru dopravy ke správnímu řízení.
Strážníci městské policie také provedli dvě preventivní bezpečnostní akce, kde si mohli řidiči bezplatně zkontrolovat tachometr ve svém autě. Ke kontrole byl použit právě radar, se
kterým provádíme měření rychlosti. Na těchto akcích bylo provedeno 61 kontrolních měření.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP Dačice

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Postav dům, zasaď strom, zploď
syna… začali jsme stromem :-)
V rámci programu Ministerstva životního prostředí Péče o krajinu byla 24. října
provedena výsadba 123 ks ovocných stromů a jedné lípy při cestě Toužín - Urbaneč. Cílem bylo vybudovat vycházkovou
trasu lemovanou alejí ovocných stromů
a navázat tak na historickou tradici sázení ovocných alejí kolem cest, kterou
započala už Marie Terezie. Sázení stromů
proběhlo za finanční podpory, o níž rozhodlo hlasování, do kterého se zapojili
i naši učitelé a školáci. Žáci 3. - 5. ročníku
se zúčastnili i samotné výsadby.

Vědomostní soutěže
Péče o nadanou populaci je důležitou
součástí vzdělávací politiky našeho státu.
Její nedílnou součástí je jednak identifikace nadaných jedinců, jednak nabídka
vhodných vzdělávacích postupů a aktivit
tak, aby pokud možno nebyla nikomu
odepřena možnost rozvoje jeho potenciálu na nejvyšší možnou míru. Péče o nadané a talentované děti a mládež nabývá
na významu spolu s potřebou uplatnit
a využít všechny předpoklady dětí a mládeže jak k jejich osobnostnímu rozvoji, tak
i k následnému uplatnění ve společnosti
i na trhu práce. V podpoře žáků hrají svou
nesporně významnou roli i vědomostní
soutěže, neboť dávají prostor vyniknout
těm nejnadanějším v dané oblasti. Mají
proto své důležité místo v identifikaci
a podpoře nadaných žáků, neboť úspěch
v soutěži může být jeden ze způsobů
identifikace skutečného nadání a nadaní
studenti tak získávají sdělení, že v daném
oboru skutečně mohou vyniknout. Navíc
soutěže poskytují příležitost setkat se
s dalšími vrstevníky se stejnými zájmy
a schopnostmi a poměřit si s nimi získané
znalosti či dovednosti, případně s nimi též
navázat kontakt. Tyto kontakty jsou dle
naší zkušenosti pro žáky velmi důležité
a pro mnohé jsou výraznou motivací v
další práci, navíc se jim později často hodí
ve vědecké činnosti nebo pracovní praxi.
Zapojujeme naše žáky do vědomostních soutěží pravidelně. Tentokrát jsme se
zaměřili na oblast přírodních věd a žáky 8.
a 9. ročníku. Ve školní jídelně opravdu soustředěně pracovali nad nelehkými úkoly
soutěže Přírodovědný klokan. Tato soutěž
vznikla v roce 2006, jejím pořadatelem je
Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Nejlepších výsledků v soutěži dosáhli D. Rejchl,
O. Doležal, V. Řezáč. Blahopřejeme!

Sportujeme – rádi a často

Od Venuše k mamutovi

Po několika letech jsme opět navázali
na medailové pozice v Zátopkových štafetách. Družstvo žáků 2. stupně vybojovalo 3. místo ve štafetě 25 x 200 m hned za
Slavonicemi, které nás v přímém souboji
v Dačicích porazily. V delší štafetě na 4 x
400 m doběhlo družstvo na 8. místě. První stupeň zaběhl lépe delší závod - na 5.
místě a kratší štafeta měla největší konkurenci, takže ani konečné 16. místo není
neúspěchem.
Žáci 6. a 7. ročníku zahájili sérii turnajů
v kolektivních sportech, kterých se naše
škola v tomto školním roce zúčastní.
V okrskovém kole florbalu v Dačicích obsadili 3. místo za vítěznou ZŠ Slavonice,
se kterou prohráli 1:9 a za ZŠ B. Němcové
Dačice (5:6). Jediné vítězství vybojovali
proti ZŠ Studená v poměru 5:4. Nejlepším
střelcem týmu byl T. Pospíchal se 4 góly,
tři vstřelil M. Šimánek, dva P. Vejmělek
a po jednom M. Kubeš a P. Borza.

V úterý 30. října vyrazili žáci 5. ročníku
do Brna na vesmírnou exkurzi spojenou
s cestou do minulosti. V Hvězdárně a Planetáriu Brno létali hvězdnou oblohou
a poznávali jednotlivé planety. Planetárium klade důraz na osobní zkušenosti,
pozorování reálné oblohy a objasňování
základních přírodních jevů, s nimiž se setkáváme v každodenním životě. Expozice
Anthroposu jsou nedílnou součástí vědeckého ústavu Moravského zemského
muzea, stojícího na předním místě v mezinárodním výzkumu nejstarších dějin
člověka. Děti zde prošly vývojem člověka
a mohly si prohlédnout dochované památky, které s vývojem člověka souvisejí.
PS: Paní učitelko: “Viděli jsme mamuta
i s mamuťátkem!“

V knihovně to žije
Jako každý rok i letos je naše školní
knihovna od října otevřena bezplatně
pro všechny žáky školy. Přijít nakouknout
a knihy si vypůjčit mohou každé úterý
od 9:40 - 10:00 h a po domluvě i jindy.
V nabídce máme již přes 5.000 svazků.
Knihovna skýtá i příjemné posezení pro
nahlédnutí do knih a začtení se. Od začátku školního roku jsme knižní fond
obohatili už o více než 80 knih. Je tedy
opět z čeho vybírat! Nezbývá, než si přát,
aby děti stále četly a pomocí knih pak
mohly rozvíjet nejen slovní zásobu, jazykový cit, ale i vlastní fantazii ! ! !

A kulturní okénko
V úterý 23. října se vydaly děti 1. a 2.
ročníku do MěKS na pohádku Jak víla
Modrovláska splnila tři přání. Dobro zvítězilo nad zlobou, hamižností a nesváry
mezi lidmi. Je velmi příhodné si to neustále opakovat. Žáci 3. - 9. ročníku dlouho
nečekali a 3. listopadu se rozpohybovali v rytmu bubnů, vibrafonu, xylofonu
i basové kytary. Do školy jsme pozvali muzikanty z bubenické skupiny Wild
sticks a ti to ve školní jídelně „rozjeli na
plné pecky“. Kromě zajímavých informací
o samozvučných a blanozvučných nástrojích si žáci poslechli parádní hudební
vystoupení. Někteří si i sami vyzkoušeli
hru na tamburínu, rumba koule a dokonce i kravský zvonec. Byl to zážitek a nezbývá než dodat: „Hoši, děkujem!“
Ing. Eva Macků, ředitelka školy
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Novinky ze Základní školy Neulingerova
SOŠ a SOU J. Hradec“. Tady jsme mohli
pozorovat a obdivovat třináctiletou práci zdejších nadšenců, jejichž mottem je
„Dokonalosti se dosahuje maličkostmi,
ale dokonalost není maličkost“.
Počasí nám nepřálo, pršelo zde, bylo
sychravo a zamračeno. Snad ale naši žáci
mají po prezentaci všech vystavujících
škol opět jasněji ve výběru budoucích
škol, jasněji v dalším směru jejich kroků.

Sázeli jsme stromky

Halloween

Škola Zdravé pětky

Ještě před podzimními prázdninami
naši školu navštívila halloweenská strašidla. Hemžilo se to zde různými příšerkami a čarodějnicemi, nejvíce zástupců
strašidel se však dostavilo až z daleké
Transylvánie. Svoji návštěvou nás poctil
samotný hrabě Drákula. Upíři se snažili
pít krev každému, koho potkali.
Samozřejmě, že nešlo o klasická strašidla, ale žáky vyšších ročníků, kteří si dopoledne patřičně užili.

Ve čtvrtek 8. listopadu jsme absolvovali pod vedení odborné lektorky Školu
Zdravé pětky. Programy Zdravé Pětky
spojuje hra s číslem 5. Pět úkolů, pět skupin dětí při plnění těchto úkolů a na konci
vysvědčení plné pětek, které jsou v této
škole nejlepšími známkami. Program se
nám velmi líbil, získali jsme cenné informace v oblasti správné výživy. Závěrečná
ochutnávka ovoce a zeleniny byla skutečně zdravou tečkou za zábavnou a poučnou dvouhodinovkou.

Den otevřených dveří SOŠ a SOU
Třešť
Ve čtvrtek 1. listopadu se žáci 9. ročníku zúčastnili Dne otevřených dveří v SOŠ
a SOU Třešť. Se zájmem shlédli prezentaci jednotlivých učebních oborů, seznámili se s učebnami pro výuku ve škole
i s učebnami pro praxi. Nahlédli i do pokojů DM. Zodpovězeny byly také četné
dotazy k jednotlivým učebním oborům.
Tato návštěva jistě žákům pomůže při
rozhodování o vhodném učebním oboru.

Prezenční výstava v J. Hradci
Ve středu 7. listopadu jsme se vydali do
J. Hradce na „Prezentační výstavu“ středních škol, středních odborných učilišť
a odborných učilišť, která se konala
v areálu kláštera Minoritů a v prostorách
kulturního zařízení Střelnice. Naše první
kroky však vedly do SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova na ukázku modelového
kolejiště v rámci „Dne otevřených dveří

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice
nabízí pro veřejnost

Kurz výroby
cukrářských výrobků
yy Kurz je určen pro nadšené amatéry a ty, kteří chtějí
vědět více o výrobě klasických i moderních zákusků, zdobení a potahování dortů.
yy Kurz proběhne 6x ve dvoudenních blocích (úterý, středa)
po třech hodinách denně (14:00 – 17:00 h).
yy Zahájení 15. 1. 2013, cena kurzu 3 000 Kč na osobu.
Kontakt: Mgr. Romana Točíková, SOUzas Dačice,
nám. Republiky 86/V, 380 01 Dačice
tel. 774 100 520, e-mail: tocikova@souz-dacice.cz
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Ve středu 24. 10. jsme se zúčastnili
sázení stromů v rámci projektu Zdravé
město Dačice na trase Toužín – Urbaneč.
Každá třída vysadila jeden ovocný strom,
který je označen adresou školy, třídy, která jej vysadila a individuálním přáním,
aby strom byl zdravý, silný, nic ho nezlomilo… Těšíme se na krásnou alej, která
takto vznikne a my budeme moci chodit
do tohoto koutu našeho města relaxovat.
Hodně zdaru!
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

FOFR PŮJČKA

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

MOŘSKÁ MLHA
Dačice, nám. Republiky 67

Den otevřených dveří 8. 12. 8:00 - 16:00 h
yy Léčí - horní cesty dýchací, astma, exémy, lupenku
yy Provozní doba: po - pá 12:00 - 18:00 h
yy Slevové karty, dárkové poukázky

Tel. 608 113 964, 737 911 337

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
Dovolujeme si pozvat v úterý 11. 12. budoucí prvňáčky a jejich rodiče na vánoční
dílnu, kterou pro předškoláky připravily
paní učitelky z 1. stupně. Začínáme jako
obvykle v 15:00 h. Těšíme se na Vás.

Úspěšný projekt učebny v přírodě
Na začátku listopadu byl schválen náš
projekt na vybudování učebny v přírodě,
který jsme přihlásili do 9. výzvy Revolvingového fondu MŽP na financování projektů zaměřených na vytvoření a rozšíření přírodních učeben v rámci základních
škol. Díky tomu obdrží naše škola grantovou podporu v hodnotě 69 793 Kč a na
jaře 2013 budeme moci uskutečnit náš
záměr vytvořit pro naše žáky a děti školní
družiny v areálu školní zahrady příjemné
zázemí. Pořídíme stoly, lavice a venkovní
tabuli, aby bylo možné vyučovat jakýkoli
předmět na čerstvém vzduchu, dále pak
okrasné dřeviny a keře a pracovní nářadí
na zasazení rostlin. Tyto rostliny nakonec
opatříme popiskami a rozšíříme tak naše
arboretum. Věříme, že tímto projektem
podpoříme zájem žáků o přírodu, hezké
životní prostředí a jeho ochranu.

Revolvingový fond MŽP

Ověření metodiky monitorování
problémů životního prostředí
Naše škola je již několik let zapojena do
mezinárodního programu GLOBE. 6. listopadu 2012 se zúčastnily 3 žákyně naší školy (Lenka Riedlingová, Aneta Škardová,
Anna Kopečná) v Praze workshopu, kde
byly formou zajímavých úkolů seznámeny s novým projektem sdružení TEREZA
zaměřeným na identifikaci a řešení problémů životního prostředí v okolí školy,
zejména pak na hydrologické problémy.
V současné době vzniká metodika, která
by měla u žáků podporovat zájem o životní prostředí v jejich okolí. Naše škola byla
požádána o spolupráci a stane se tak jednou z pěti pilotních škol v ČR, které budou
tuto metodiku ověřovat. Žáci i učitelé se
budou podílet na její korekci. V příštích
měsících se proto bude kroužek Globe
zabývat problémy spojenými s vodou
v Dačicích, protože voda je nejcennějším
pokladem na světě a také pokladem nejchoulostivějším. Svou práci a návrhy řešení problému pak budou prezentovat na
GLOBE Games v Litvínově.
Mgr. Stanislava Dvořáková

Halloweenské nocování v družině
Ve středu 24. října v podvečer se ve škole začali scházet duchové, čarodějnice,
kostlivci a jiná strašidla, aby společně oslavili blížící se Halloween. Večer byl plný her
a soutěží ve tmě a nechyběla ani stezka
odvahy. Potom se všechna strašidla uložila ke spánku. Druhý den po sladké snídani, kterou nám připravili někteří rodiče,
byla nejlepší strašidla odměněna diplomy
a drobnými dárky. Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli, za spolupráci.
Jana Stachová a Alena Kupcová

Další střípky ze života školy
yy 2. 11. se konal divadelní zájezd žáků 2.
stupně do Národního divadla v Praze
na představení Radúz a Mahulena.
yy Ve středu 7. listopadu navštívili žáci 9.
tříd prezentační výstavu středních škol
v J. Hradci. I když řada žáků již má střední
školu vybranou, přesto uvítali možnost
získat informace o dalších středních školách, které se na výstavě prezentovaly.
yy 13. listopadu jsme uspořádali další ročník Příběhů bezpráví. Tentokrát zhlédli žáci 9. ročníku dokumentární film
Nikomu jsem neublížil, který ukazoval, jakým způsobem získávala Státní
bezpečnost v letech 1948 – 1989 své
spolupracovníky. Po projekci filmu následovala beseda s panem Simandlem
a panem doktorem Novákem. Oba pánové se podělili s deváťáky o své trpké
zkušenosti s komunismem.
yy V týdnu od 5. do 9. 11. prošly 9. třídy online testováním Stonožka od společnosti Scio. Prověřovaly se obecné studijní předpoklady a dovednosti v českém jazyce, angličtině a matematice.

Den otevřených dveří
Naši žáci si pro Vás na pátek 14. prosince od 14:00 h mimo jiné připravili taneční, hudební a divadelní vystoupení. Více
na www.zsdacice.cz). Srdečně Vás zveme.
Mgr. Bohumil Havlík

2. místo v okresním kole Orion
Florbal Cupu 2012/2013
Tým sestavený z žáků VI. B, VII. A a VII.
B skončil ve středu 7. listopadu na turnaji v hale SŠTO Dačice druhý. Naši šesťáci
a sedmáci dokázali porazit soupeře ze
ZŠ Komenského i ze ZŠ Kunžak. Nestačili
pouze na florbalisty ze ZŠ Slavonice. Jejich úspěšné vystoupení bylo korunováno také individuálním úspěchem Šimona
Hrice ze VII. A, který se stal s deseti góly
nejlepším střelcem turnaje.
Mgr. Alena Benešová
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Podrobnější informace o škole na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2013/2014 připravuje
naše škola otevření jedné třídy čtyřletého gymnázia pro 30 žáků. Čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením (obor
79 – 41 –K/41) je určeno absolventům
9. tříd základních škol. Uchazeči, jejichž
prospěchový průměr v posledních třech
klasifikačních obdobích na 2. stupni základní školy před odevzdáním přihlášky
ke vzdělávání není větší než 1,5, budou
přijati ke vzdělávání bez přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči vykonají přijímací
zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Informace pro žáky 5. tříd
Ve školním roce 2013/2014 připravuje
naše škola otevření jedné třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků. Osmileté
gymnázium se všeobecným zaměřením
(obor 79 – 41 –K/81) je určeno žákům
5. tříd základních škol. Uchazeči, jejichž
prospěchový průměr v posledních třech
klasifikačních obdobích na 1. stupni základní školy před odevzdáním přihlášky
ke vzdělávání je menší než 1,25, budou
přijati ke vzdělávání bez přijímací zkoušky. Ostatní uchazeči vykonají přijímací
zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Podzimní brigáda G-ONE.tv
V sobotu 3. listopadu proběhla podzimní brigáda studentů a učitelů pod hlavičkou školní internetové televizi G-ONE.
tv. Po dohodě s ředitelem TS Dačice p.
Mojmírem Holcem jsme pracovali celý
den na úklidu listí ze starého hřbitova.
Naše celodenní práce nebyla zbytečná
a celý hřbitov byl v sobotu odpoledne
krásně uklizen. Jménem vedení školy
děkuji všem účastníkům z řad studentů
a učitelů za podporu této akce. Dále děkuji paní Mašátové za zajištění občerstvení v bufetu u fotbalového stadionu.
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Den otevřených dveří 7. 12. 2012
Všechny zájemce o studium čtyřletého i osmiletého gymnázia a širokou
veřejnost 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 a seznámí se se všemi projekty,
které na naší škole realizujeme. Ukázky
výuky s využitím nejmodernějších výukových prostředků budou probíhat
i v odpoledních hodinách po skončení
pravidelné výuky.

Krajské kolo logické olympiády
V pátek 2. listopadu se naši studenti
Anna Steinhauserová, Luboš Landa a Matěj Polák zúčastnili krajského kola logické
olympiády. Mezi 40 nejlepších řešitelů
v kraji se probojovali ze základního kola,
které každý student řešil samostatně ve
svém volném čase. Nejlépe z našich studentů se umístil Matěj Polák na 13. místě.
Všem gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fyzikální duet
V květnu tohoto roku se studenti oktávy Pavel Beneš a Jakub Jeřábek přihlásili
do soutěže Fyzikální duet, kterou zaštítil
program Natur Tech. Studenti si vybrali

okruh Laserové ukazovátko. Po nastudování potřebné teorie sestrojili funkční
stabilizovaný obvod pro napájení laserové diody. V pátek 2. 11. 2012 navštívil
naši školu Doc. Ing. Stanislav Průša z VUT
v Brně, garant této soutěže. Pozitivně
ohodnotil projekt studentů, povzbudil je
do další práce a pozval do dalšího ročníku této soutěže. Studentům předal dárky
využitelné v jejich další práci.
Mgr. Milan Točík

Stužkovací večírek oktávy
V pátek 9. listopadu se konal ve sportovním centru Rockhill v Dačicích stužkovací večírek oktávy. Pozváni byli všichni
naši nynější učitelé a i někteří, kteří nás
učili v dřívějších ročnících. Na plátně jsme
si promítli fotky ze sekundy, tercie, lyžařských kurzů nebo sportovního výcviku
z minulého roku. Po krátkém přivítání
jsme se mohli pustit do večeře, kterou
nám zdejší restaurace připravila. Nezbývalo než přejít ke stužkování a jako ostužkovaní se už můžeme považovat za budoucí maturanty. Následující program byl
ve sportovnějším duchu, a to bowlingu.
Někteří pánové a naše paní učitelka třídní
dokonce využili dětského koutku, a to se
nedalo jinak než zvěčnit fotografií. Děkujeme všem učitelům, kteří se zúčastnili,
za příjemný společný večer.
studenti oktávy

www.dacice.cz

Krátký průřez Středním odborným
učilištěm zemědělským a služeb Dačice
Nedávno jsme zahajovali nový školní rok a už nám klepou na dveře Vánoce.
Každý z Vás to zná, že když se stále něco děje, čas utíká o to rychleji.
V současné době se
v naší škole připravuje
na své budoucí povolání
více než 360 žáků v osmi
učebních oborech a v nástavbovém studiu gastronomie.
Máme vlastní svářečskou školu i autoškolu, ve kterých žáci oborů automechanik, opravář zemědělských strojů,
zemědělec-farmář a opravářské práce
získávají důležité kvalifikace pro svá
budoucí uplatnění v podobě svářecích
kurzů a řidičských oprávnění. Žáci oboru
zedník získávají zkušenosti a dovednosti
na různých stavbách a rekonstrukcích.
Ve třetím ročníku vykonávají odborný
výcvik ve stavebních firmách, kde někteří
rovnou zůstávají v pracovním poměru.
Mnozí z Vás určitě ochutnali některé
z výrobků našich žáků gastronomických
oborů kuchař-číšník, kuchař a pečivářcukrovinkář. Setkat se s nimi můžete při
různých rautech v Dačicích a okolí, ale

také ve vzdálenějších regionech, kde
působí naši partneři při vzdělávání. Naposledy jste mohli ochutnat výbornou kávu
a flambované palačinky na Gastrofestu
v Českých Budějovicích a rautové výrobky
na Podnikatelském fóru v Dačicích.
Žákům všech oborů se snažíme dát
vždy něco navíc, než nám ukládá rámcový vzdělávací program. V tom nám
významně pomáhá mnoho našich partnerů z oblasti průmyslových firem, prodejců zemědělské techniky, gastronomie apod. Nově také rozšiřujeme oblast
vzdělávání dospělých o profesní kvalifikace k oboru opravář zemědělských strojů
a odborné kurzy k získání znalostí správné
praxe v ochraně rostlin a bezpečného
zacházení s přípravky na ochranu rostlin.
Naše učiliště se také stalo partnerem
Zdravého města Dačice a významně
pomáhalo při sázení aleje z Toužína do
Urbanče.
Jiří Doležal
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Krajková nádhera v muzeu
Letošní vánoční výstava „Kouzlo krajky“ v dačickém
muzeu a galerii se nese v poněkud jiném duchu, než jsme
zvyklí, ale věřím, že návštěvníky potěší stejně jako ty
předchozí.
Pojem krajka je velice široký a zahrnuje jak krajku šitou, pletenou, háčkovanou, síťovanou, tak i frivolitkovou a paličkovanou.
Dačická výstava přináší ojedinělou kolekci prací především
v oblasti paličkované krajky, okrajově je zastoupeno síťování
a frivolitkování.
Paličkovaná krajka se
podle archivních zmínek
objevila na našem území
v pol. 17. století v souvislosti se jménem belgické šlechtičny Magdaleny Grambové, která se
až jako vdova po správci
potštejnského
panství
Kašparu Grambovi usadila v městečku Vamberk
a pod Orlickými horami
tak začala šířit paličkování
a krajkářství.
Paličkovaná krajka již
od svých počátků nacházela uplatnění při ozdobě
oděvů, jako doplněk interiérů šlechtických sídel,
později potom našla cestu i k širším vrstvám obyvatelstva.
Vzniká křížením a uvazováním volných nití navinutých na
dřevěných paličkách podle předem navrženého vzoru, který je
připevněn na podušce neboli herduli. Materiálem pro výrobu
krajek je nejčastěji bavlna či hedvábí, ale i zlaté a stříbrné nitě.
Výstava byla převzata od Městského kulturního střediska
v Třebíči a měla svou premiéru ve výstavní síni Galerie Ladislava
Nováka v Třebíči v říjnu a listopadu letošního roku. Je skutečně
ojedinělá, všechny práce byly vystaveny na veřejnosti poprvé.
Sklidila zasloužený ohlas a uznání. Je výsledkem dlouholeté
tradice kurzu paličkování, který v Třebíči probíhá pod záštitou
městského kulturního střediska a kterého se účastní řada žen
z Třebíče a okolí. Mnohá jména autorek paličkované krajky nám
budou známá z řady předchozích výstav, které dačické muzeum
s třebíčským kulturním střediskem dříve pořádalo (hlavně
v období 1995 až 2003, jarní či vánoční výstavy). Na výstavě se
jich představí celkem patnáct, včetně paní Heleny Chalupské
z Brna, která pravidelně na naše jarní a vánoční výstavy přispívá.
Pokud se chcete potěšit pohledem na krásná díla a dílka
z krajky: ubrusy, dečky, obrázky, motýli, klobouk, brože, náhrdelníky, květy, svícny a jiné, přijďte se podívat do výstavních sálů
Městského muzea a galerie v Dačicích. Nebude samozřejmě
chybět ani tradiční vánoční výzdoba.
Výstava potrvá do 30. prosince 2012 a je otevřena od úterý
do pátku 9 - 12, 13 - 16 h a o nedělích a svátcích 25. a 26. 12.
odpoledne 13 - 16 h.

Z dačického muzea a galerie
Vám přejeme pěkné vánoční období
a šťastný nový rok 2013!
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice
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Okénko Pečovatelské služby LEDAX Nad M. Pěčínem létali draci
Citát: Žádný člověk není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv....
Posláním Pečovatelské služby Ledax o. p. s. je kvalitně poskytovat pomoc,
podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná
podpora umožňuje uživatelům žít nadále běžným způsobem života ve vlastních domácnostech – ve městech i na venkově. Služba klade důraz na individuální přístup, lidskou důstojnost a posilování sociálního začleňování.
V pečovatelské službě
Ledax o. p. s. středisko Dačice pracuje 10 pracovníků.
Z toho 2 sociální pracovnice a 7 pracovníků v přímé
péči a 1 pracovnice na DPČ. Do střediska
Dačice patří ještě okrsky Studená a Slavonice. Pečovatelská služba Ledax o. p. s.
v roce 2012 se postarala průměrně o 280
uživatelů pečovatelské služby měsíčně, a
to ve třech domech s pečovatelskou službou a domácím prostředí. Dále se rozšířila
pečovatelská služba v přilehlých obcích
– Budíškovice, Vesce, Slavonice, Slavětín,
Chvaletín, Studená, Skrýchov a Maršov.
Nejnižší věková hranice uživatelů v této
oblasti je 30 let a nejvyšší věková hranice
uživatelů je 98 let. Průměrný věk uživatelů je 76 let. Nejvíce požadovaný úkon je
dovoz obědů, denně se rozveze a roznese průměrně 226 obědů.

Vánoční čas v Domě s pečovatelskou
službou v Dačicích zpestří každý rok děti
z mateřských a základních škol.
Vánoční program:
yy 30. 11. Svěcení adventních věnců
yy 6. 12. Mikulášská zábava DPS Budíškovice, k tanci a poslechu bude hrát skupina Kalíšci
yy 17. 12. Přijde do DPS Dačice Mateřská
škola Sokolská se svým vánočním vystoupením
yy 20. 12. v 9:30 h nás navštíví děti ze ZŠ
Komenského se svým vánočním programem
Za kolektiv pracovníků v DPS přejeme požehnané a klidné Vánoce. Do nastávajícího roku hodně zdraví, pokory
a trpělivosti nám všem.
Cimbůrková Marie, vedoucí střediska
a Bc. Veselá Hana, sociální pracovnice

V neděli 14. října se v Malém Pěčíně
uskutečnil již druhý ročník podzimní
Drakiády. Krásné slunečné počasí
přilákalo mnoho návštěvníků, a to
nejen z řad dětí, ale i dospělých.
Někteří se aktivně zapojili a ostatní
přišli strávit příjemné odpoledne s přáteli, posedět u ohně a opéct si chléb či
klobásu. V sedmi soutěžních kategoriích
se utkalo celkem 20 draků. „Odborná porota“ ocenila nejdéle létajícího, nejvýše
létajícího, nejoriginálnějšího, nejveselejšího, nejsmutnějšího a nakonec i ručně
vyrobeného draka.
Děkujeme všem sponzorům: Lékárna
Na Náměstí - Mgr. Hana Neužilová, Knihkupectví - Ladislav Hejl, Bellis - Alena
Štěrbová, PAS-D s. r. o., Štěpán a syn potraviny s. r. o.
Jana Brtníková

Hledám ošetřovatelku
pro nemocnou matku
Tel.: 775 941 184
Volejte prosím ve večerních hodinách.
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Studijní cesta po italských
knihovnách
Před koncem měsíce října jsem se zúčastnila studijního zájezdu po italských
knihovnách, které připravil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky. Byly to zajímavě strávené dny s příjemnými lidmi, v krásném podzimním teplém počasí a s poznáváním a pobytem v nádherných koutech italského Toskánska a kraje Emilia Romagna.

Je samozřejmé, že italští knihovníci
nám nabídli převážně renovované veřejné knihovny, hezké či přímo modelové.
Což nejen inspirovalo, ale hlavně podpořilo můj hlavní dojem z celé cesty: Pokud
místní samospráva připraví podmínky
pro kvalitní a žádané služby - prostorové, technologické ad. - Stane se to, že
především mládež - jako nejproblematičtější věková skupina uživatelů knihoven - tráví spoustu svého času právě
v knihovnách a nepáše různé neplechy.
Italské knihovny, které jsme navštívili,
byly plné lidí všech věkových kategorií,
ale především lidí mladých. Služby jsou
v knihovnách, které jsme viděli, poskytovány zdarma, ale i italští knihovníci nám
říkali, že malý poplatek by byl vhodný.
Především dětská oddělení navštívených
veřejných knihoven byla přímo záviděníhodná: řada prostor podle věkových
kategorií, barevná a nápaditá výzdoba,
samozřejmostí je dostatek počítačů, židlí
a křesel.

V městečku Carpi jsme navštívili multimediální knihovnu, umístěnou opět
do bývalé továrny na zpracování slámy.
Světlé prostory, bílá, šedá, červená a černá na regálech a v interiéru, kavárna, to
vše v Biblioteca multimediale Arturo Loria, Carpi. Opět služby zdarma, velký výběr z novin a časopisů, krásné a příjemné
prostředí.
V Carpi jsme také navštívili tzv. ludotéku - v překladu volné hraní. Byla to
vlastně knihovna pro děti spojená s hernami, půjčovnou her, stínovým divadlem
a řadou dalších možností, které jsme
jenom italským dětem a knihovníkům
tiše záviděli. Přiměřeně vysoké pojízdné
regály, zarážky proti padání knih, všude
místečka na vystavení knih obličejem
a ne jenom hřbetem. Ve všech knihovnách byly u vchodů magnetické brány,
takže investice do zabezpečení sbírek
jsou určitě velké. Další informace a řadu
fotek najdete na www.mkdac.cz.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

PRODÁME RODINNÝ DŮM
ve Starém městě pod Landštejnem
k trvalému bydlení či rekreaci.
Výhodou: vytápění z místní štěpkovny.

Tel. 721 310 361
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Závěr roku 2012 v Městské
knihovně v Dačicích
a na co se těšit v roce 2013
Pracovnice knihovny děkují všem
čtenářům a uživatelům za přízeň
a přejí dobrý měsíc prosinec. Knihovna bude otevřena beze změn až do
konce roku, tzn. s výjimkou úterků.
V úterky sice není otevřeno pro veřejnost a v knihovně si nečteme, ale připravujeme besedy, zpracováváme nové
knížky, připravujeme projekty, vyřizujeme řadu požadavků na meziknihovní
výpůjční služby a zajišťujeme další a další
činnosti. Poslední sobotu, kdy bude letos otevřeno, bude sobota před vánocemi, tj. 22. 12. V sobotu před koncem roku,
29. 12., bude zavřeno. Na Silvestra bude
otevřeno od 8 do 12 hodin. Prosinec je
často nevlídný měsíc s nedostatkem sluníčka a světla, přijďte si pro knížky, prosvětlí Vám poslední měsíc roku!
Rok 2013 bude pro knihovnu zajímavý
a náročný. Oslavíme 120 let od vzniku veřejné knihovny v Dačicích a k tomuto výročí a v rámci 830 let města připravujeme
řadu novinek a překvapení. Nabídneme
veřejnosti nový pohled do knihovního
fondu, a to prostřednictvím katalogu Carmen, na jehož realizaci jsme získali grant
z programu Rozvoje veřejných knihoven
Ministerstva kultury - VISK3, maminkám
s dětmi nabídneme novinku, a to tematické kufříky, začneme půjčovat čtečky
elektronických knih, oslavy vyvrcholí
v červnu Knihovnickým happeningem
Pod Lipkami. Těšte se s námi.
Mgr. Zdeňka Chadimovám, ředitelka MK

EKOLIKVIDACE
VOZIDEL
Nabízíme ekolikvidaci jak pojízdných
aut, tak autovraků a jejich odvoz,
zdarma potvrzení o ekolikvidaci vozidla. Navíc Vám zaplatíme 500 - 2.000 Kč
na ruku.

Tel.: 776 694 194

KOUPÍME MENŠÍ ROD. DOMEK
se zahrádkou v Dačicích, Telči, Mrákotíně.
Případně v jejich blízkém okolí.

Tel.: 731 301 468, 737 734 696
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Prověřovací cvičení jednotek
požární ochrany
V pátek 19. října 2012 v 17:22 h se Dačicemi, Lipolcem,Hostkovicemi a Dolními Němčicemi rozezněly sirény oznamující požární poplach, jednalo se totiž o tzv. prověřovací cvičení dobrovolných jednotek požární ochrany z Dačic,
Hostkovic, Lipolce a Dolních Němčic.
Námět cvičení byl požár jedné z budov
zemědělského objektu u obce Hostkovice. Cvičení bylo zaměřeno zejména na
dálkovou dopravu vody hadicovým vedením, předávku vody ze stroje do stroje
a mělo zejména prověřit akceschopnost
výše jmenovaných jednotek.
První se na místo požáru dostavili členové místní jednotky SDH Hostkovice
současně s jednotkou SDH Dačice. Po
příjezdu na místo zásahu provedli členové jednotky SDH Dačice průzkum objektu v dýchací technice, byla rozvinuta
dopravní a útočná vedení a u rybníka na
návsi v Hostkovicích bylo zřízeno čerpací stanoviště pro plnění cisteren. Mezitím na místo dorazily jednotky z Lipolce

a Dolních Němčic, které na pokyn velitele
zásahu měly za úkol zřídit dálkovou dopravu vody hadicovým vedení z rybníka
v Hostkovicích až k místu požáru, což se
povedlo velmi dobře a za velmi krátký
čas. Dále byl po setmění prověřen nový
osvětlovací balon, který má v péči jednotka SDH Dačice.
Prověřovacího cvičení se zúčastnil starosta města Dačice Ing. Vlastimil Štěpán
a pracovník MěÚ Dačice Ing. Bohumil
Kmínek, který má na starosti jednotky
SDH spadající pod Dačice. Cvičení ukázalo připravenost jednotek SDH na mimořádné události, za což jim patří veliký dík.
Vlastislav Švec,
velitel JSDH Dačice

NOVÉ 3D KINO V DAČICÍCH!!!
Od ledna 2013 bude zahájen provoz
nového městského 3D KINA
v prostorách bývalého malého sálu MěKS Dačice.
V současné době vrcholí stavební a technologické úpravy,
v prosinci bude kino „v záběhu“ a od ledna se mohou návštěvníci těšit
na filmy, za kterými doposud museli dojíždět několik desítek kilometrů.

Sledujte naše další reportáže v tisku,
na internetu, plakátovacích plochách...

Michaela Zrůcká
Tel. 728 930 272

BEZ OBJEDNÁNÍ
- Barvy pro alergiky
- Dárkové poukázky
- Společenské účesy
Kadeřnictví Lenka
8 – 17 h

Göthova 66, Dačice
(pod mototechnou)

Zajímavé dopravní spojení
pro každého: Telč - Raabs
Nové atraktivní dopravní spojení
mají cestující na lince WA 15 z Telče
přes Dačice, Slavonice a některé další
rakouské obce do Raabsu an der Thaya.
Autobus vyjíždí 3x denně vždy o státních svátcích Rakouské republiky, každý
pátek, sobotu a neděli, aby sblížil regiony
Vysočiny, jižních Čech a Dolního Rakouska. Na cestující, kteří se rozhodnou využít této zajímavé přeshraniční dopravy,
čeká mnoho krásných zážitků. Jízdenku
z autobusu bude možné v krátké budoucnosti využít jako poukazu na slevy.
Kdo by se chtěl dovědět více, doporučujeme navštěvovat internetové stránky
www.raabs-telc.eu, kde naleznete aktuální informace o provozu na lince, jízdní
řády, aktuální slevy a další informace.
V roce 2013 bude dále umožněna přeprava jízdních kol. Tento projekt je financován z prostředků EU v rámci evropské
územní spolupráce.
Ing. Jiří Čejka, Ph.D., JIKORD s. r. o.
(Jihočeský koordinátor dopravy)

PRODÁM
kvalitní brambory 5 Kč/kg

Buďte u toho s námi!!!
KADEŘNICTVÍ

Letecké muzeum Viléma Götha
přeje všem lidem dobré vůle do
nového roku štěstí, zdraví a lásku.
Vlastimil Kolomazník

Balení: 10, 15, 20, 30, 50 kg
Tel. číslo: 608 003 387
Po domluvě dovezu až k Vašemu domu.

ŠPINAVÉ PRÁDLO NEUSTÁLE PEREME,
A CO VAŠE TĚLO, POTŘEBUJE PRAČKU?
Mnoho lidí zná Kustovnici čínskou (Goji) v sušeném stavu. Dnes
nabízím čistou šťávu z Goji v přírodním stavu, jako z odšťavňovače. Každý den vypereme v těle toxiny, viry a bakterie. Kustovnice působí na lepší okysličení krve, zlepší se průběžně stav
orgánů, cítíme se lépe a odpočatě. Tedy detoxikujeme organismus, hubneme, pomáháme vědomě v léčení nemocí. Naše
firma ji nabízí v 0,5 l láhvi, v 50 ml lahvičkách a jako extrakt na
zlepšení stavu pokožky v 10 ml lahvičkách.
Zajímá Vás více o této problematice? Ráda se s Vámi setkám
10. 12. 2012 v 18:00 h na POŠTĚ V DAČICÍCH.
Máte dotazy? Zavolejte: 775 954 211, bartosovaalca@seznam.cz,
www.bartosova.ramissio.net. Možnost zakoupení: Dárková
prodejna u Pošty, Kosmetický salon Alena Bartošová.
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Běžec Vysočiny

Soutěž pro Vás!

Skončil 37. ročník Běžce Vysočiny 2012. V sobotu 3. 11. 2012 se v Jihlavě konalo jeho vyhodnocení. Masovost této běžecké soutěže potvrzuje, že se jí v roce
2012 zúčastnilo přes tři sta dospělých a přes čtyři sta mládežnických běžců.

Jindřichohradecké nakladatelství
Jan Medek vyhlásilo již třetí ročník
autorské literární soutěže Textík.
Soutěží se v psaní prózy a poezie na
zadané téma. Součástí tohoto ročníku je nově i ilustrační soutěž. Uzávěrka je 15. ledna 2013.
Zadání literární části Textíku:
yy do 14 let – poezie i próza na téma:
Máme rádi zvířata
yy od 15 let – poezie i próza na téma:
Proč jsem na světě rád

Poděkování Nadačnímu fondu Albert

Zadání výtvarné části Textíku:
yy ilustrace na téma Jindřichův Hradec
a okolí
Soutěž je určena především pro mladé
lidi z Jindřichova Hradce a okolí. Přihlásit
se ale může kdokoliv bez ohledu na věk či
bydliště. Obracíme se proto s pozvánkou
do soutěže i na obyvatele Dačic.
Soutěž je jedinečná v tom,
že z vybraných prací účastníků vznikne barevná kniha v pevné šité vazbě, kterou vydá
pořádající nakladatelství. Zúčastnění autoři (literáti i ilustrátoři), jejichž dílo bude
v knize otištěno, ji dostanou jako odměnu. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží
navíc poukázky a věcné ceny, které věnují jindřichohradecké firmy. Bude udělena
i Cena Města Jindřichův Hradec.
Bližší podrobnosti naleznete na literárním serveru www.textik.epika.cz.
Lenka Michalcová,
za realizační tým literární soutěže

Mezi cíle Nadačního fondu Albert patří podpora zdravého životního stylu,
podpora projektů vzdělávání či integrace a rozvoj sociálně znevýhodněných
dětí a dospělých. Díky tomuto fondu získal Dětský domov v Jemnici v rámci grantového programu finanční prostředky k zakoupení vypalovací pece
na keramiku.

Informace ze Svazu
tělesně postižených Dačice

Za celý rok se v jarní a podzimní části
uskutečnilo celkem 20 běžeckých závodů
na různých místech Vysočiny. Jedním ze
závodů v rámci této soutěže je i „Dačická
čtrnáctka“, jejíž uspořádání zabezpečuje
tělovýchovná organizace Běžci Dačic.
V celkovém pořadí 37. ročníku Běžce Vysočiny bylo hodnoceno také pět
běžců z Dačic.
yy V kategorii žen nad 35 let obsadila Vladimíra Vávrů pěkné 3. místo s deseti
závody.

Děti z dětského
domova tak budou
nyní moci rozvíjet svou zručnost,
představivost a kreativitu. Ve výtvarném kroužku, který
v dětském domově chlapci a dívky
navštěvují, budou
tvořit nejrůznější
výrobky z keramické hlíny.
Věříme, že se práce s keramikou bude
dětem dařit a své výrobky budou také
prezentovat veřejnosti při kulturních akcích, na nejrůznějších výstavách v Jemnici i okolí a také při příležitosti dnů ote-

18

yy V kategorii mužů 40 – 49 let obsadil
Vítězslav Jindra pěkné 10. místo se 14
závody.
yy V kategorii mužů 50 – 59 let zabodoval
Richard Stoupenec.
yy V mladších žákyních Alexandra Martinů a v mladších žácích Viktor Martinů.
Nezbývá, než všem pogratulovat
k úspěchu a popřát běžcům v novém ročníku 2013 hodně síly a zdraví do dalších
běžeckých kilometrů.
Vladimír Vávrů

vřených dveří. Jistě si také vytvoří mnoho
výrobků, kterými budou moci obdarovat
své nejbližší.
Nejdůležitější však pro všechny děti
bude radost z vlastního díla a příjemné
využití volného času. Právě pro děti, které nejsou vždy ve všech oblastech úspěšné, je velmi důležité najít aktivitu, která
bude mít pozitivní vliv na jejich osobnostní růst.
Finanční prostředky na vypalovací pec
nejsou jediným darem, který naše zařízení
získalo. Nadační fond Albert také podporuje či podporoval některé naše studenty
na středních a vysokých školách. Alberte,
moc a moc děkujeme!!!
Ilona Švandová, vychovatelka
Dětského domova v Jemnici

V sobotu 10. listopadu jsme pořádali odpolední čaje, které se nám velice
vydařily. Zahrál nám pan Dědina a zároveň jsme oslavili životní jubilea paní
Semorádové a paní Stejskalové.
Co náš čeká během prosince?
yy 4. 12. návštěva MŠ Bílkov
yy 8. 12. od 14:00 h odpolední čaje
s mikulášem a čertem v hotelu
Stadion, možná přijde i kouzelník
yy 10. 12. koupání v Třeboni
yy 19. 12. výlet do Třeště

Hodně zdraví,
rodinné pohody
a vše dobré v roce
2013 přeje všem
L. Stejskal za Svaz tělesně postižených

www.dacice.cz

SPORTOVNÍ OKÉNKO
TJ CENTROPEN DAČICE

Poděkování zdravotním sestřičkám z Domácí péče
V Domácí péči zde v Dačicích vzorně pracuje kolektiv zdravotních sestřiček vedený paní Martou Šaboukovou a vrchní sestřičkou Marcelou Brabcovou.
Všechny jsou velmi pečlivé a obětavé, s velkou ochotou
a trpělivostí navštěvují pacienty v jejich domovech. Za jejich
neúnavnou práci jim patří velké poděkování. Zároveň jim
přeji hezké prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví
v novém roce.
Jaroslav Palas, Dačice

ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

NOVOROČNÍ POHÁR 2013
XIV. ročník

Oddíl kuželek:
Datum

Čas

Kategorie

Družstva

1. 12.

10:00

III. liga muži

Dačice - CHJK Jihlava

1. 12.
2. 12.
2. 12.
8. 12.

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

Dačice - Jiskra Kovářská
Dačice A - Rosice
Dačice B - Tábor
Dačice - Ústí nad Labem

Oddíl volejbalu:
a

Datum
4. 12.

Čas

Kategorie

Družstva

18:00 Okresní přebor žen Dačice B - Swietelsky

Oddíl florbalu:

Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 5. ledna 2013 od 9:00 h
yy Program: 9:00 - 10:00 h prodej položek, zápis, kontrola dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení, 10:20 h střelby,
12:00 - 12:30 h polední přestávka, 13:30 h střelby, 13:45 h
vyhlášení výsledků, předání cen
yy Závod je vypsán na 45 terčů: 25 automatický trap, 20 lovecké kolo
yy Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm
yy Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí
yy Občerstvení zajištěno, parkování v areálu střelnice
yy Cena položky = 350 Kč
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese se těší
členové střelecké sekce Dačice a Okresní myslivecký
spolek ČMMJ J. Hradec.

V sobotu 22. prosince pořádáme pro širokou veřejnost tradiční Vánoční florbalový turnaj.

Oddíl stolního fotbalu:
V sobotu 22. prosince zveme širokou veřejnost v 17:00 h do
Sportovního centra na Skále na Vánoční turnaj
Výkonný výbor TJ Centropen Dačice přeje
všem sponzorům a příznivcům sportu příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce 2013. Těšíme se na Vaši podporu,
zejména při mistrovských utkáních.
Výbor TJ Centropen Dačice

Stolní tenis
Mistrovské soutěže stolních tenistů probíhají již od poloviny října a obě družstva ST - KD Dačice reprezentující
dačický region si vedou velmi úspěšně.
„A“ družstvo se v krajské soutěži pohybuje ve středu tabulky. „B“ družstvo v nejvyšší okresní soutěži OPI si vede ještě lépe
a v tabulce se pohybuje mezi prvními 4 týmy
soutěže. Obě družstva jako nováčci svých soutěží dobře zahájila soutěže a lze si jen přát, aby
v těchto výkonech pokračovala i v novém roce.
Stolní tenisté ST - KD Dačice touto cestou děkují za přízeň
všem svým příznivcům a zvláště sponzorům, kterými jsou
Město Dačice a Waldviertler Sparkasse a přejí jim do nového
roku 2013 hodně zdraví, pracovních i osobních úspěchů.
Zdeněk Havlík

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
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Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
Městské kulturní středisko

Městské muzeum a galerie

16. prosince, neděle, 17:00 h, sál MěKS
Vánoční pořad sborů ZUŠ
Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti. Předprodej vstupenek na MěKS a Infocentru
Dačice.

2. prosince, neděle, 14:00 h
Kouzlo krajky - vánoční výstava
Slavnostní zahájení v neděli 2. prosince
ve 14:00 h.
Otevřeno do 30. 12. 2012: út - pá 9:00 12:00, 13:00 - 16:00 h, neděle a svátky 25.
a 26. 12. 13:00 - 16:00 h.

8. prosince, sobota, 21:00 h, sál MěKS
S E C R E T - taneční zábava
Kapela v novém složení poprvé v Dačicích. Vstupné 60 Kč.
29. prosince, sobota, 21:00 h, sál MěKS
DYMYTRY (Psycore-Metal Band Praha)
Předkapela Sorrow - křest nového CD.
Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě
200 Kč. Předprodej MěKS, infocentrum,
Knihkupectví L. Hejla.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
24. 12. Štědrý den
25. 12. Slavnost Narození Páně
26. 12. Svátek sv. Štěpána
31. 12. Mše sv. na požehnání
1. 1. Mše svatá
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2. prosince, neděle, 16:30 h
Zvonkový průvod
Zahájení adventního období spojené
s rozsvícením vánočního stromu na Palackého náměstí v Dačicích a se společným zpíváním u vánočního stromu. Sraz
na Havlíčkově náměstí u zámku od 16:30 h.
Zvonky a světýlka s sebou!

Farní kostel Klášter sv. A. Kostel Panny
sv. Vavřince Paduánského M. Karmelské
Dačice
Dačice
Kostelní Vydří
22:00 h
8:00 h
8:00 h

15:30 h
10:30 h
8:00 h
15:30 h
10:30 h

22:00 h
8:00, 10:00 h
8:00 h
23:00 h
8:00, 10:00 h

9. prosince, neděle, 13 - 16 h
VII. Vánoční jarmark
Nádvoří zámku a prostory muzea. Prodej drobných vánočních dárků, perníků,
medu, jmelí, ozdob, keramiky... Ukázky
zdobení perníků, drátování, předení na
kolovratu, výroby šperků… Prohlídka vánoční výstavy „Kouzlo krajky“.

Další pozvánky za kulturou
8. prosince, sobota, od 10:00 h do setmění, Antonínská 75, Dačice
Mikuláš pod parou s Železnicí Plné Páry
Jízda na parním vláčku s mikulášskou nadílkou. K vidění úzkorozchodná železnice,
výstava stabilních motorů a dalších drážních předmětů, prodej keramiky NAZARET.
Občerstvení zajištěno. Tel. 739 002 280.
19. prosince, čtvrtek, 18:00 h
Tradiční vánoční koncert
Koncert dačického Pěveckého sboru
v kostele sv. Vavřince v Dačicích. Vstupné
dobrovolné.
28. prosince, pátek, 20:00 h
Myslivecká poslední leč v Hříšici
Hraje kapela Praga 75, svoz zajištěn.

