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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb 100 dní od voleb
Tak už je to více než sto dní, co voliči dali svoji důvěru nám zvoleným. A co se za tu dobu událo? Hned po volbách jsme
se zaměřili na dotace a investice. Vyčlenili jsme z odboru správy majetku odbor dotací a investic. Že to bylo správné
rozhodnutí, dokazuje množství zadaných zakázek a podaných žádostí o dotace.

Nabízí se parafráze na výrok W. Churchila, a to „nikdy v minulosti jsme nezadali tolik zakázek v tak krátkém čase“,
a to při dodržení zákonných požadavků. Naposledy rada rozhodla, že město
požádá o dotaci na zateplení Základní
školy B. Němcové, gymnázia a mateřské
školy na Červeném vrchu. Protože štěstí
přeje připraveným, tak nemohu nezmínit další projekty pro dotace, například
cyklostezky, protipovodňová opatření
a rekonstrukce mateřské školky Za Lávkami. Z dalších stanovených cílů, hodnotím
velmi pozitivně nový pohled na investice.
Ty, které vyvolají výrazné provozní ná-

klady, budeme posuzovat
i z pohledu těchto nákladů.
Proto dnes dodavatel zpracovává studii multifunkční
haly nejenom z pohledu,
kolik by stálo její pořízení,
ale i z pohledu, co by nás
stál její provoz. Stejně tak
přistupujeme k rozhodnutí
o kluzišti.
Největší investice roku
2015, infrastruktura pro výstavbu rodinných domů Za školou, zatím probíhá
podle plánu.
Jak stále říkám, zajímají mě Vaše názory. Poslední kulatý stůl mládeže Zdravého
města jsme zaměřili na kulturu. Jako další
opět proběhlo již známé veřejné fórum
– deset problémů města. Osobně jsem
strávil mnoho večerů diskuzemi na veřejných schůzích v místních částech, několik víkendů na schůzích spolků a každý
měsíc se scházíme na kus řeči. Vždy mě
znovu překvapí, co všechno se takhle člověk dozví. Děkuji všem, kteří mne na tato
shromáždění zvou a jsem připraven na-

vštívit i další setkání. Mimoto jsem navštívil i některé dačické podniky a do dalších
se chystám. Všude zdůrazňuji, že město
chce pomáhat všem, kteří o pomoc stojí
a sami nesedí se založenýma rukama.
Dnes si možná více nežli jindy uvědomuji, že nikdo z nás nemá patent na rozum.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál hezké jaro a málo alergenů. Nám
všem pak přeji, abychom se i nadále potkávali a společně se snažili o to, aby se
nám v Dačicích dobře žilo.
Karel Macků, starosta

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Hotel Dyje
Kdy? 24. dubna 2015 V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 4. zasedání
15. 4. 2015 v 17:00 h v sále MěKS

Farmárské
trhy v Dačicích
ˇ
Farmárské
trhy v Dacicích

sobota 18. dubna 2015 od 8:00 do 12:00 h
Pod Lipkami na Palackého náměstí
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Slovo místostarosty

Mobilní svoz odpadů

V pátek 20. března v 23:44 h jsme vstoupili do prvního jarního dne, 1. duben
je Mezinárodní den zábavy v práci a první pondělí v dubnu již budou Velikonoce. Nějak rychle to utíká nebo je to dáno tím, že nebyla skoro žádná zima. Jaro
ve mně vzbuzuje pocit něčeho nového, začíná se zelenat tráva, vše rozkvétá
a začíná ožívat.
A tak i na radnici jsme se pustili do další ority, které by chtěli v následujícím obdoetapy. Tentokrát v místních částech, které bí zrealizovat.
k městu neodmyslitelně patří. KaždoročTyto skutečné potřeby jejich obce jsme
ní setkávání se s místními lidmi, vyslech- si zapsali. Nyní nastává druhá fáze, kdy
nutí jejich problémů, požadavků na údrž- vedoucí správy majetku všechny podněbu a investice v jejich obci, volby nových ty zpracuje, udělá orientační rozpočty na
členů a předsedů občanských komisí, jednotlivé investice a předloží je vedení
to byly hlavní důvody maratonů schůzí města k projednání a případnému zařav 11 místních částech, který jsem (až na zení do investičních akcí v tomto volebjednu) spolu s panem starostou, dále ním období.
s některým z radních, s vedoucí odboru
Potěšilo mě, že občané u méně náročsprávy majetku a vždy s jedním ze stráž- ných prací sami ochotně nabídli obětovat
níků městské policie, absolvoval.
vlastní čas a pro svoji vesnici pracovat briCením si hojné účasti místních, jejich gádně. Město by pak dodalo nebo prokorektnosti při vyjednávání a také občer- platilo materiál. Sám mám tento způsob
stvení, které si místní mnohdy připravili práce moc rád, jelikož stmeluje kolektiv
pro všechny zúčastněné. Možná šlo o to, a na malé vesnici se to projevuje o to více.
podívat se na nové personální obsaze- A samozřejmě, město tím může ušetřit
ní vedení města, ale spíše si myslím, že prostředky na další aktivity.
šlo i o to, že s novým vedením přichází
Proto využijme všichni sluníčko, které
i nové očekávání. Jelikož (a nyní mluvím má už větší sílu, dává energii nejen pro
za sebe jako občana jedné z místních solární elektrárny, ale i pro nás. Přeji všem
částí) jsme v minulých letech měli občas brzké dobití po zimním spánku, ať máme
pocit, že na nás město trochu zapomíná.
hodně sil na provoz, nové začátky a neVe všech případech byli místní na tuto zlobí nás různé alergie, ať už na pyl, lidi
schůzi již připraveni, protože si uděla- nebo práci.
li tzv. předschůze, kde dopředu mluvili
Miloš Novák,
o problémech, které je trápí a určili si primístostarosta

Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede
18. dubna 2015 mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného odpadu a bioodpadů.

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

RADA MĚSTA
na své 8. schůzi konané 25. 2. 2015
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 2/2015
v těchto objemech: příjmy 1.401,60 tis. Kč,
výdaje 1.401,60 tis. Kč, financování 0 Kč
• schválila zapojení města do grantového programu Podpora plánování soc.
služeb na území správních obvodů obcí
s rozšířenou působností v Jihoč. kraji
• vzala na vědomí hodnotící zprávu Zdravého města Dačice a MA21 za rok 2014
a schválila roční plán zlepšování
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
na výstavbu cyklostezek v k. ú. Dačice
a Bílkov a schválila uzavření smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem WAY projekt s. r. o. z J. Hradce
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
na studii proveditelnosti na multifunkční halu a schválila uzavření smlouvy
o dílo s vítězným uchazečem AS PROJECT CZ s. r. o. z Pelhřimova za nabídkovou cenu ve výši 79.580 Kč bez DPH
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a s termínem dokončení do 31. 7. 2015
• schválila podání žádosti o grant od
Jihoč. kraje z tematického zaměření
„ochrana před povodněmi“
• schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací města ve školství za
rok 2014
• jmenovala předsedy a členy komisí místních částí Bílkov, D. Němčice a Hostkovice
na své 9. schůzi konané 4. 3. 2015
• schválila uzavření smlouvy o dílo na zateplení budovy Domu s pečovatelskou
službou v Dačicích s druhým uchazečem v pořadí, a to s ACG-Real s. r. o.
z Prahy za celkovou nabídkovou cenu
3.044.989,03 Kč bez DPH s předpokládaným termínem dokončení do 31. 8. 2015
na své 10. schůzi konané 11. 3. 2015
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2015
v těchto objemech: příjmy 0 Kč, výdaje
-228,30 tis. Kč, přebytek rozpočtového
opatření 228,30 tis. Kč
• schválila zvýšení nájemného o míru inflace 0,4 % za předcházející kalendářní

Sběrné vozy budou přistaveny na místa obvyklá (zpravidla se jedná o bývalá
stanoviště velkoobjemových kontejnerů). Při předávání odpadů se řiďte pokyny
pracovníků svozové společnosti.
Děkujeme za pochopení.
Bílkov

8:00 - 8:30

Malý Pěčín

8:35 - 8:50

Velký Pěčín

9:00 - 9:20

Prostřední Vydří

10:45 - 11:00

Červený Vrch

11:10 - 11:20

Na Nivách

11:25 - 11:35

Toužín

11:40 - 11:50

Bratrská

11:55 - 12:05

Berky z Dubé

12:10 - 12:20

Vápovská

12:25 - 12:45

Borek

12:50 - 13:00

Dolní Němčice

8:00 - 8:40

Lipolec

8:50 - 9:20

Hostkovice

9:25 - 9:35

Havlíčkovo nám.

9:45 - 10:00

Dlouhá

10:05 - 10:20

Na Vyhlídce

10:25 - 10:40

Mládežnická

10:45 - 11:00

Antonínská

11:05 - 11:20

Jemnická

11:25 - 11:40

Hradišťko

11:45 - 12:00

Chlumec

12:05 - 12:20
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

•
•

•

•

rok uveřejněnou ČSÚ u bytů se smlouvami s doložkou o inflaci od 1. 4. 2015
vzala se souhlasem na vědomí informační zprávu o vývoji odpadového
hospodářství města v roce 2014
vzala na vědomí navrhovaná řešení
parkování v ulici B. Němcové a schválila
zahájení projektové přípravy na variantě č. 2 - parkoviště v parku před zahradou ZŠ na východní straně pozemku
p.č. 758 a na části pozemku p. č. 784/13
schválila podání žádosti o poskytnutí
dotace ze SFŽP v rámci Programu podpory sídelní zeleně na revitalizaci Kancnýřova sadu
jmenovala předsedy a členy občanských komisí v místních částech Chlumec, Lipolec, Prostřední Vydří, Velký
Pěčín a Toužín

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 14. února přivítal radní Vít Svoboda společně s dětmi z MŠ B. Němcové nové občánky města Dačice. Přivítány byly tyto děti:
Jan Jaterka, Adam Lojka, Eliáš Týma, Karolína Černá, Justýna Stejskalová, Daniel Habr a Vendula Kadlecová.

Blahopřání do Velkého Pěčína

ňující kritéria: 1. Věk dítěte - vyšší věk dítěte je zvýhodňujícím
kritériem, 2. Zaměstnanost rodičů doložená dokladem.

Krásných květů plnou náruč k narozeninám Vám chceme dát, hodně štěstí, lásky k tomu přát.

KRITÉRIUM
Opakované podání žádosti u dětí starších tří let
Přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice

V sobotu 7. března 2015 oslavila krásné 70. narozeniny paní Jaroslava Karpíšková. S přáním za
obec se připojila paní Eva Chňoupková z matriky
v Dačicích, pan Luboš Navrátil a paní Jaroslava
Hroudová.
(red)

Zápis dětí do MŠ Dačice
Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2015 - 2016.
Místo pro podávání žádostí:
• MŠ Bratrská Dačice 177/I - Mgr. Hana Švarcová - ředitelka MŠ Dačice
• MŠ Sokolská 163/V, Dačice - Bc. Marie Pelikánová - vedoucí učitelka
• MŠ B. Němcové 444/V, Dačice - V. Zimmelová – zástup. ředitelky MŠ
• MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice - Mgr. J. Maršánová - vedoucí učitelka
• MŠ Bílkov 99 – Bc. Lenka Kučerová - vedoucí učitelka
• MŠ Dolní Němčice 15 – Bc. Radka Burešová - vedoucí učitelka
Termín a doba podání žádosti:
• 20. 4. 2015 v době od 10:00 do 16:00 h v MŠ Bratrská, MŠ
B.Němcové, MŠ Sokolská a MŠ Za Lávkami a od 12:00 do 16:00 h
v MŠ Bílkov a MŠ Dolní Němčice.
• U zápisu předloží rodiče rodný list dítěte a doklad k ověření trvalého pobytu.
Kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2015 - 16 do
jednotlivých pracovišť MŠ Dačice v případech, kdy počet žádostí
podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou
kapacitu max. počtu dětí pro jednotlivá pracoviště MŠ Dačice:
• Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
• Při přijímání dětí do jednotlivých pracovišť MŠ Dačice vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně
bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
• V případě shody bodů použije ředitelka následující dopl-

Trvalý pobyt
dítěte
Věk dítěte
Individuální
situace dítěte

BODY
2
2
Trvalý pobyt dítěte v Dačicích a místních částech
2
Trvalý pobyt mimo Dačice a místní části
1
Dítě, které dovrší do 30. 9. 2015 tří let věku
3
MŠ navštěvuje sourozenec dítěte
1
Dítě se hlásí k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2015

3

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

3

Stanovení kapacity MŠ Dačice pro školní rok 2015 – 2016
pracoviště

celková kapacita

předpokládaný
počet volných míst

MŠ Bratrská

75 dětí , 73 (pokud budou

22

zařazeny děti se specifickými vzdělávacími potřebami)

MŠ B. Němcové

84 dětí

21

MŠ Sokolská

25 dětí

13

MŠ Za Lávkami

56 dětí

14

MŠ Bílkov

25 dětí

7

MŠ Dolní Němčice

25 dětí

5

Předpokládaný počet volných míst je pouze orientační vzhledem
k probíhajícím řízením ohledně odkladů školní docházky.

Dny otevřených dveří
v MŠ Dačice
vždy od 14:00 do
16:00 h
8. 4. - MŠ Bratrská
9. 4. - MŠ Za Lávkami
13. 4. - MŠ D. Němčice
14. 4. - MŠ B. Němcové
15. 4. - MŠ Sokolská
16. 4. - MŠ Bílkov
Hana Švarcová,
ředitelka MŠ Dačice
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Příspěvky z prostředků města na rok 2015
Na základě Zásad poskytování podpor Města Dačice schválených usnesením číslo 236/16/Z/2012 vyhlašuje Rada města Dačice pro občanská sdružení, humanitární organizace a jiné fyzické nebo právnické osoby se sídlem na území města,
nebo které (výjimečně) nesídlí ve městě, avšak jejich činnost se týká občanů města, působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem
nebo zřizovatelem je Česká republika a Město Dačice nebo jiný územně samosprávný celek, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2015.
• u právnických a fyzických osob podnikajících výpis ze živnosLhůta pro podání žádosti:
tenského rejstříku
od 30. 3. 2015 do 30. 4. 2015 do 15:00 h
•
zprávu o činnosti žadatele za předešlý rok včetně výkazu
V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského
zisků a ztrát nebo přehledu o příjmech a výdajích a majetku
úřadu Dačice, nepostačuje její podání k poštovní přepravě.
a závazcích
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech:
Předpokládané vyhodnocení do 30 dnů od ukončení běhu • souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků dle části II,
čl. 8 odst. 9 písm. h) „Zásad poskytování podpor Města Dačilhůty pro podání žádosti.
ce“ podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem
Způsob a místo podání žádosti o příspěvek:
•
čestné prohlášení v souladu s částí II, čl. 8, odst. 9 písm. d) až
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři
písm. e) „Zásad poskytování podpor Města Dačice“
„Žádost o přidělení příspěvku Města Dačice“, který je přílohou
• potvrzení o bezdlužnosti vůči Městu Dačice ne starší než
„Zásad poskytování podpor Města Dačice“.
1 měsíc
Žádost musí být opatřena následujícími povinnými přílohami:
Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti, nebude
• zpracovaný projekt (název projektu, účel projektu, postup
k dosažení účelu, zdůvodnění a přínos, harmonogram rea- do výběrového řízení zařazena. Žádosti lze podat osobně na
lizace, odůvodnění žádosti, ekonomická rozvaha, výše po- podatelně městského úřadu nebo poštou na adresu: Městský
žadované dotace a její položkový rozpis – výdaje investiční úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Veškeré informace podává finanční odbor MěÚ v Dačicích,
a neinvestiční)
• údaje o finančních podporách, které žadatel obdržel z roz- M. Havlíková, tel. č. 384 401 218, e-mail: prispevky@dacice.cz.
Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku
počtu Města Dačice v předchozích třech letech
• ověřenou kopii dokladu o existenci subjektu (např. výpis z ve- Města Dačice včetně Zásad pro poskytování podpor Města Dařejného rejstříku pokud je v něm žadatel zapsán, nebo výpis čice jsou k dispozici na internetových stránkách Města Dačice
z ROS, doklad o registraci na ministerstvu vnitra atd.); ověření www.dacice.cz nebo na Infocentru na Palackého nám. čp. 1/I
podle přiloženého dokladu provede pracovnice finančního a nebo na finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz).
Martina Havlíková,
odboru městského úřadu
finanční odbor
• doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele

Vandalismus na turistickém
zázemí v Dačicích
Na sklonku roku 2014 byl v Dačicích a blízkém okolí za
spolufinancování z prostředků Evropské unie instalován
turistický mobiliář v podobě přístřešků s posezením, informačních tabulí apod.
Necelé dva měsíce po jeho osazení již bohužel
počítáme škody.
Oblíbený dřevěný
přístřešek u kaskády
dačických
rybníků se stal
cílem
prozatím
neznámých vandalů, kteří zcela
nepochopitelně demonstrovali svou sílu způsobem, nad kterým zůstává drtivé většině společnosti rozum stát. Při tomto
„hrdinském“ činu byl poničen jak samotný dřevěný přístřešek,
tak vedlejší odpadkový koš. Vzhledem k výši způsobené škody, která překračuje částku 5 tis. Kč, byl případ předán k řešení
Policii ČR. S důrazem na minimalizaci podobných deliktů tímto
žádáme širokou veřejnost o poskytnutí jakýchkoliv informací,
které pomohou tento případ zdárně vyřešit. Děkujeme.
Martin Šťastný, odbor dotací a investic
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Poplatek za komunální odpad
Místní poplatek ve výši 600 Kč za komunální odpad
v roce 2015 je splatný do 30. 4. 2015.
Způsob platby místního poplatku:
Na pokladně MěÚ (Krajířova 27, Dačice I):
• v hotovosti nebo platební kartou
Na živnostenském odboru MěÚ (Palackého nám. 2, Dačice I):
• v hotovosti
• bezhotovostní platbou (číslo účtu, částku a variabilní symbol sdělíme osobně, telefonicky na č. tel. 384 401 255 nebo
e-mailem poplatky@dacice.cz)
Nebude-li poplatek poplatníkem zaplacen včas nebo
ve správné výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas
nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatku může být zvýšen až na trojnásobek.
Jana Klimešová, živnostenský odbor
--- inzerce ---

www.dacice.cz

Vozidlům ve statutu v převodu a vyřazeným z provozu hrozí zánik
Dne 1. 1. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tato novela se také týká vozidel, která jsou ve statutu V PŘEVODU, tzn. jsou v odhlášce na nového majitele.
Povinností vlastníků těchto vozidel je
podat žádost o zápis
vlastníka do registru
silničních vozidel do 30. 6. 2015. Pokud
nebude podána žádost o zápis vlastníka
do registru silničních vozidel v řádném
termínu, bude u těchto vozidel zapsán
administrativní ZÁNIK. Zánik vozidla
znamená to, že vozidla ztratí technickou
způsobilost a nebude možné je dále provozovat na pozemních komunikacích.
Dále se tato velká novela zákona týká
vozidel VYŘAZENÝCH Z PROVOZU tzv.
vozidel v depozitu. U těchto vozidel
je povinnost vlastníka nahlásit adresu
a účel vyřazeného vozidla.
U vozidel vyřazených z provozu před

1. 7. 2013 je povinnost vlastníka nahlásit
adresu (kde je vozidlo odstaveno) a účel
(např. oprava, renovace) vyřazeného
vozidla do 31. 12. 2015. Pokud nebude
tato povinnost splněna u vozidel bude
zapsán administrativní ZÁNIK tzn. ztráta
technické způsobilosti.
U vozidel vyřazených z provozu v termínu od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014 je povinnost vlastníka vozidla nahlásit adresu
a účel vyřazení vozidla do 31. 12. 2015.
Porušením této povinnosti se vlastník
dopustí přestupku. V tomto případě hrozí vlastníkům vozidel pokuta až do výše
50 000 Kč.
U vozidel vyřazených z provozu po 1. 1.
2015 má vlastník povinnost nahlásit adresu a účel vyřazeného vozidla po uplynutí

12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců
od vyřazení vozidla z provozu. Tuto povinnost musí vlastník vozidla splnit bezodkladně. Pokud by tak vlastník vozidla
neučinil, dopouští se přestupku, za který
mu hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.
Doporučujeme - pokud jste vlastníkem těchto vozidel, neodkládejte tyto
záležitosti na poslední chvíli a ve svém
zájmu se dostavte co možná nejdříve na
odbor dopravy, vyhnete se tak zbytečnému čekání a případným sankcím. Na webových stránkách www.dacice.cz máte
možnost využít online objednávky k obsloužení, kde si můžete vybrat datum
a čas, který Vám vyhovuje a vyplnit si potřebné formuláře.
Karel Vacek, odbor dopravy

Je čas přezout na letní
Víte, kdy máte přezout pneumatiky na letní? Nezáleží pouze na datu v kalendáři. Zatím, co přezouvání na zimní pneumatiky má zákonem stanovené jasné podmínky, u přezouvání letních pneumatik žádná zákonná povinnost neexistuje.
Proč přezouvat na
letní?
Zimní pneumatiky
jsou speciálně navržené pro chladné zimní
počasí. Své pozitivní
vlastnosti ztrácí s rostoucí teplotou.
Se ztrátou pozitivních vlastností se
snižuje bezpečnost, zvyšuje spotřeba a zhorší se také komfort
jízdy. Brzdná dráha zimní pneumatiky se při vyšších teplotách
výrazně prodlužuje, a to až o 20 %. Důvodem je menší styčná
plocha zimních pneumatik a tím i nižší přilnavost.
Směs používaná na výrobu zimních pneumatik není určena
do vysokých teplot. Na rozpálené vozovce tak mohou být zimní
pneumatiky vyloženě nebezpečné. Jak již bylo zmíněno, řada
--- inzerce ---

řidičů dojíždí v létě dezén zimních pneumatik s cílem ušetřit za
nákup nových letních pneumatik. Už však nevnímají, že jízda na
zimních kolech zvyšuje v létě spotřebu paliva až o deset procent. Navíc se zhoršuje stabilita a ovládání vozu.
Kdy nejlépe přezout na letní?
Podle zákona o silničním provozu by řidiči měli od 1. listopadu do 31. března používat zimní pneumatiky. Ovšem jen v případě souvislé vrstvy sněhu, námrazy nebo pokud lze takovou
situaci předpokládat vzhledem k povětrnostním podmínkám.
Datum tedy hraje roli, ale důležitější je dlouhodobá předpověď
počasí.
Mezní teplota je 7° Celsia
Mezní teplotou pro přezutí pneumatik ze zimních na letní je
7° C. Teplotní hranicí ztrácí zimní pneumatiky své kladné vlastnosti. Není to tak, že jakmile se rtuť na teploměru vyšplhá na
sedm stupňů, musíte pneumatiky přezout. Při příliš brzkém
přezutí totiž můžou řidiče překvapit ranní mrazíky, které jsou
na počátku jara časté. Navíc kromě mrazíku může přijít i téměř
nečekaná sněhová pokrývka.
Dejte na aktuální počasí
Při nepříznivém počasí, které nás zrovna v letošním roce trápí, je lepší počkat s přezouváním na letní pneumatiky a začátek dubna ještě odjezdit na zimních. Naopak, pokud by se jaro
v některých letech hlásilo o slovo dřív, lze na letní pneumatiky
přezout už koncem března. Pak si však musejí dát řidiči pozor
na úseky, kde je silnice označená značkou „zimní výbava“. Na
takových silnicích, které se však vyskytují hlavně v horských oblastech, musí mít auto zimní pneumatiky až do konce března.
Petr Dohnal, odbor dopravy

Infocentrum Dačice

tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Nabízené služby: laminování až do A3, barevné
a černobílé kopírování, PC, internet, kroužková vazba, fax, skenování, prodej upomínkových předmětů
a regionální literatury
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Pojďte s námi uklidit Dačicko
Město Dačice se připojilo k celostátní akci „Ukliďme Česko 2015“, která připadá na sobotu 18. dubna. Jejím cílem je
zbavit česká města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku a černých skládek. I přes to, že město věnuje nemalé prostředky na průběžný úklid Dačic i místních částí, můžete po cestě do práce nebo při procházkách v našem krásném
městě či přírodě narazit na místa a zapadlé kouty, kde se nachází pohozené odpadky či přímo úmyslně založené černé
skládky. S nástupem jara je nejvhodnější čas s tím něco udělat!
Pokud máte zájem se do tem pro život.
projektu zapojit, rádi Vám
Více informací a možnosti zapojení najdete na www.Uklidzajistíme odvoz shromáž- meCesko.cz.
děného odpadu v pytlích,
Marcela Chvátalová, útvar tajemníka
stačí zavolat na telefon
384 401 281 a 384 401 227.
I my v rámci Městského úřadu Dačice se aktivně zapojíme.
Nebuďme lhostejní ke svému okolí a udělejme něco pro Dačice.
Přispějeme k tomu, aby se naše město stalo příjemnějším mís-

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÝCH GARÁŽÍ VEŘEJNOSTI
Jedná se o garáže č. 9 a 16, o velikosti 15,68 m2, které budou zpřístupněny zájemcům ve středu 8. 4. 2015 v době od
15:00 do 15:30 h.
Nájemné z garáží je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 5. do 31. 10. 2015, s možností prodloužení s tím ze zájemců, který si podá žádost o garáž na předtištěném tiskopise,
doloží potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (ne starší
3 měsíců), zaplatí jistotu ve výši 3 600 Kč a nabídne nejvyšší
měsíční částku nájemného, kterou chce za garáž platit.
Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné
300 Kč plus DPH v platné sazbě (v současné době činí sazba
21 % za měsíc).
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude použito losování.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí
a neuzavře smlouvu do 1 měsíce od schválení radou města,
jistota ve výši 3 600 Kč propadá a nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí. Ostatním zájemcům, se kterými nebude uzavřena nájemní smlouva na garáž, bude jistota vrácena.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále jí lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 5. 2015 získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM garáže č. 9 nebo
16, Dačice 161-5/IV“ žádost o garáž, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor - ne starší jak 3 měsíce) a zaplacení kauce
3 600 Kč.
Konečný termín pro podání žádosti: 10. 4. 2015 do 13:00 h

V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad v Dačicích
nabídku týkající se pronájmu uvolněného bytu č. 3, ul. Nivy,
č. p. 164 Dačice IV.
Jedná se o byt č. 3, o velikosti 2+0, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 8. 4. 2015 v době od 15:35 do 16:05 h.
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

12,75 Koupelna

5,39

Pokoj 3

21,68 WC

0,94

Pracovní kuchyně

6,82

Komora

3,18

Předsíň

5,95

Celkem

56,71

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 31. 12.
2017, s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
V případě že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí,
nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení
nájmu radou města, nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 5. 2015
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 3, Dačice 164/IV“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči
městu Dačice (nesmí být starší než 3 měsíce - k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a vylosuje si první
místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti: 10. 4. 2015 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)

Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami
dne 13. 4. 2015 v 15:00 h na Městský úřad Dačice, Palackého
nám. 1, zasedací místnost rady města.

Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu, které proběhne dne 13. 4. 2015 v 16:00 h na Městském úřadě Dačice,
Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
V případě, že se zájemce nebude moct dostavit na losování, může se nechat zastupovat jinou osobou, která bude mít
písemnou plnou moc (nemusí být ověřena na matrice MěÚ
Dačice). Každá osoba zastupující uchazeče může zastupovat
pouze jednoho uchazeče při jednom losování.

Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)
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Úprava Palackého náměstí - okružní křižovatka
Čím dál častěji se při rozhovoru s občany setkávám se záporným postojem na úpravu Palackého náměstí, proto bych
rád všem přiblížil co nás k vede k řešení pomocí okružní křižovatky a proč není navržena jiná alternativa.
Je nesporné, že rekonstrukce náměstí
je nevyhnutelná. Nerovnoměrné sedání, které nás každodenně obtěžuje, je
zapříčiněno podkladními vrstvami, které jsou tvořeny sprašemi. Každoročně
prováděná lokální vysprávka je finančně
nákladná záležitost a jak všichni víme,
výsledek je velmi krátkodobý. Abychom
zamezili těmto deformacím je nutná celková rekonstrukce včetně podkladních
a konstrukčních vrstev všech zpevněných ploch, čili komunikací i parkoviště.
A právě v tento moment se dostáváme do
režimu stavebního povolení, ve kterém je
nutné řešit vše podle dnešních předpisů
a norem. Ponechání současného stavu
bez nutnosti stavebního řízení by bylo
možné pouze při opravě vrchního krytu
do hloubky 5 cm, což je ze statického hlediska a stavu všech ploch nemožné.
Při posouzení stávajícího řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí,
zjistíme dva zásadní problémy a to ostré
úhly křížení a hlavně nedostačující rozhled z ul. Antonínské směrem do ulice

Masarykovy, který je v současnosti řešen zrcadlem umístěným na protilehlém
rohu. Zrcadlo je možné dnes využít pouze jako doplňující prvek, a proto je toto
řešení nevyhovující.
V roce 2011 byla zpracována studie,
která slouží jako podklad pro rozhodování o technickém řešení úprav náměstí.
V rámci studie bylo celkem zhodnoceno
10 variant, od současného stavu, jednosměrného náměstí v obou směrech,
přes světelnou křižovatku až po křižovatku okružní, která je na daném místě
nejvhodnějším řešením. Pokud bychom
chtěli zachovat klasické křížení (současné řešení) a splnit rozhledy dané dnešními předpisy, bylo by nutné křižovatku
posunout do středové části náměstí což
by způsobilo, že bychom již náměstí „neměli“.
Jak jsem již předeslal, nejlepším řešením je okružní křižovatka, která splní
rozhledové podmínky a zároveň zabere
relativně nejmenší prostor z náměstí.
Nezanedbatelné hledisko je i plynulost

silničního provozu. Mnohé z nás napadne „jak se rozjede naložený kamion od
kruhového objezdu do kopce, nebo naopak, jak před ním stihne zastavit atd.“
Tento problém, který je dnes zapříčiněn
hladkými kamennými kostkami, bude vyřešen tím, že hlavní tahy budou opatřeny
asfaltovým krytem s kamennou přídlažbou kolem obrub. Abychom náměstí
vrátili původní podobu, bude součástí
úpravy náměstí i umístění zeleně.
Nabízející se nejvýhodnější řešení v podobě okružní křižovatky nese s sebou
i zápory a největším z nich je úbytek parkovacích míst. Ovšem musíme si uvědomit, že každá úprava Palackého náměstí
podle dnešních předpisů a norem tento
úbytek způsobí.
Doufám, že vám toto shrnutí alespoň
částečně přiblíží důvody a způsob navrženého řešení a v brzké době se projdeme nebo projedeme po nově zrekonstruovaném náměstí.
Jiří Baštář, radní
Richard Tůma, radní

25. výročí vyhlášení Městské památkové zóny Dačice - II. díl
V minulém článku jsem uvedl charakteristiku a vznik městské památkové zóny Dačice. Připomeňme si nyní, jak velké
území MPZ je a odkud kam sahají její hranice.
Ze západu směrem na východ probíhá hranice MPZ Hradeckou ulicí, kde začíná u domu čp. 17 a pokračuje až po dům čp.
179. Následně se hranice u kostela sv. Vavřince stáčí Vlašskou
ulicí severním směrem a pokračuje ulicí Komenského až po dům
čp. 179. Hranice se poté stáčí od domu čp. 39 severovýchodně,
probíhá souběžně se Sokolskou ulicí a u domu čp. 132 klesá do
Bratrské ulice a končí pod MŠ. Hranice dále přechází komunikaci směrem k prodejně Lidl, překračuje řeku, zasahuje nemovitosti na značné části pravého břehu Dyje, stáčí se k jihu, sleduje
tok řeky až k objektu kláštera Bosých Karmelitek a zasahuje do
podstatné části čtvrtě kolem kláštera. Od kláštera pokračuje
hranice památkového území ulicí Berky z Dubé, kde se od čp.
104 stáčí severozápadním směrem, překračuje Dyji, přetíná Antonínskou ulici, pokračuje pod nemocnicí, obkružuje celý zámecký park, celou čtvrť Péráček a končí v Hradecké ulici opět
u domu čp. 17. Součástí tohoto památkově chráněného území je
od r. 1987 i ochranné pásmo národní kulturní památky Státního
zámku Dačice.
Dnem prohlášení (19. 11. 1990) MPZ Dačice se uvnitř tohoto poměrně rozsáhlého památkově chráněného území ocitlo nejen 27
stávajících nemovitých kulturních památek (jejichž vlastníci byli
dlouhodobě již zvyklí s památkáři spolupracovat), ale i všechny
ostatní nemovitosti. Vlastníkům nemovitostí, které nejsou památkou, ale staly se součástí památkové zóny, vznikla zásadní,
zcela nezvyklá a nepříjemná povinnost, kdy nejen při řízeních vyžadující souhlas stavebního úřadu, ale i při veškeré další stavební
činnosti, bylo nutno řešit věc se státní památkovou péčí.
Orgán státní památkové péče tehdy sídlil na Okresním úřadu

v J. Hradci, což znamenalo mimo stavební řízení v Dačicích vést
ještě další správní řízení ve stejné věci v jiném městě, a to nad
rámec tehdy pro občany zaběhnutého pořádku. To, že se i přes
tyto komplikace podařilo v nově zřízeném památkovém území
tuto nelehkou situaci vzájemně trpělivě řešit, patří k zásluhám
zejména občanů - vlastníků, samospráv a nakonec i památkářů
samotných.
V příštím díle se budeme věnovat tomu, jaký dopad na vlastníky nemovitostí má skutečnost, že se jejich objekt nachází na
území městské památkové zóny.
Pavel Urban, odbor kultury a cestovního ruchu
--- inzerce ---
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Dotazníkové šetření mezi žáky
Jak jsou na tom žáci II. stupně základních škol na území ORP Dačice s kouřením, pitím alkoholu a užíváním jiných návykových látek?
V

období od října
do prosince
2014 probíhalo u žáků
II.
stupně
základních
škol na území ORP Dačice
(obce
s rozšířenou působností) výzkumné šetření k otázce kouření, požívání alkoholu
a jiných návykových látek. Tento kvantitativní výzkum prováděla kurátorka pro
děti a mládež za pomoci dotazníkové
metody, kdy ke sběru dat byl využitý anonymní dotazník, který obsahoval celkem
24 otázek k tématu. Výzkumné šetření
se týkalo žáků II. stupně Základní školy
v ulici Komenského a B. Němcové Dačice,
Základní školy Slavonice, Studená, Staré
Hobzí a Český Rudolec. Osloveno bylo
celkem 570 respondentů, z toho bylo 247
dívek a 323 chlapců. Samotný dotazník
se skládal z 24 otázek, takže celkově bylo
zpracováno 13680 odpovědí.
Z daného šetření vyplynulo, že 97 žáků
přiznalo kouření cigaret, 190 odpovědělo, že pijí alkohol. Co se týká jiných návykových látek, tak ve 24 případech děti přiznaly zkušenost s marihuanou a ve dvou
pak s hašišem, kdy z tohoto počtu 5 žáků
odpovědělo, že jsou závislí na cigaretách
a ve 2 případech na marihuaně. Pokud se
zmíníme o věku, kdy děti poprvé zkusily
kouřit cigarety nebo pít alkohol, tak nejpočetnější variantou byla věková hranice
12 let, ale objevila se i věková hranice 5,6
a dokonce 4 let.
Ze získaných odpovědí lze tedy konstatovat, že je zde poměrně vysoké procento nezletilých dětí, které pijí alkohol,
ať pravidelně nebo občas, a to celkem
190 žáků, což je z celkového počtu 570
respondentů celá 1/3 oslovených dětí. Ve
srovnání s počtem 97 dětí, které přiznaly kouření cigaret, je to o celých 93 více,
tedy téměř o jednu polovinu více dětí
pije alkohol. A právě děti jsou tou nejohroženější skupinou, kdy může závislost
vzniknout velice brzy, a je jedno, zda na
cigaretu, nebo alkohol, nebo marihuanu
či jiné návykové látky.
Samozřejmě, že to nejsou žádné vysoké počty, ale přesto nejsou zcela zanedbatelné. Měli bychom k tomu přistoupit
zodpovědně a jako rodiče se na své dítě
zaměřit a zjistit, zda to není právě to naše
dítě, které má daný problém.
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Rodiče mají své prioritní postavení
vzhledem k výchově dětí a tudíž i k prevenci směřující k omezení kouření, pití
alkoholu a užívání jiných návykových
látek nezletilými dětmi. Samozřejmě, že
významné postavení zde má i širší rodina, vrstevníci a škola. Ale právě prevence doma je tím velice často opomíjeným
aspektem výchovy. A to nejeden respondent odpovídal, že alkohol pije jen pod
dozorem rodičů, nebo když rodiče dovolí.
Děti jsou obrazem svých rodičů. Kladně lze vnímat jako prevenci skutečnost,
že mezi dětmi a rodiči existují pozitivní
vazby, rodiče s dětmi tráví dostatek času
a adekvátně se jim věnují, protože, to co
do svých dětí vložíme, tak to se nám rozhodně vrátí. Jasně stanovená pravidla,
jejich dodržování, konstruktivně řešené
problémy, atmosféra bez hádek, fyzického násilí, tak to je například základ dobrého vkladu do života dítěte. Vhodným
je také povědomí, co naše dítě koná ve
volném čase a dostatek zájmů, koníčků je
také pozitivním atributem. Neméně významná je dobrá komunikace mezi dětmi a rodiči, umění jim naslouchat, vnímat
jejich projev, změny v chování, v kamarádech a nelze opomenout důležitý aspekt,
být jim vždy oporou.
Nefunkčnost rodiny, existence špatného rodičovského modelu, nedostatek
kontroly, konfliktní vztahy v rodině, nedostatek času a zájmu o dítě ze strany
rodičů, tak to bývá důvodem, kdy dítě
hledá jiné kontakty, zájem, „pocit bezpečí“ např. ve vrstevnické skupině a potom
je cigareta, alkohol, joint tím prvním, po
čem sáhne. Alkohol je často dnešní mládeží považován za žádoucí součást zábavy, života. Ale ne vždy jsou tyto negativní vlivy důvodem, protože i ve fungující
rodině se může objevit problémové dítě.
V této hektické době dnešním dětem
chybí pozitivní vzory, ať v rodině, tak
mimo ni, což je také důležitým faktorem
pro jejich zdárný vývoj a hledání té správné cesty v životě.
Dagmar Čermáková,
kurátorka pro děti a mládež

Úřední dny insolvenční správkyně
budou ve dnech 10. 4. 2015 a 24. 4.
2015. Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I –
Dům s pečovatelskou službou, vždy
od 8:00 do 14:00 h.

Změna výplatních
termínů
Svátky v roce 2015 přinesou změny
některých termínů výplat důchodů.
Ke změně výplatního termínu důchodu dojde v průběhu letošního roku celkem pětkrát, ve třech případech obdrží
klienti důchod o den nebo dva dříve.
Státní svátky, dny pracovního klidu
a svátky stanovené zákonem totiž změní
v tomto roce některé výplatní termíny
důchodů, které klientům zasílá Česká
správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Změna výplatních termínů se týká pouze
starobních, invalidních a pozůstalostních
důchodů.
Výplatní termín

Nová splatnost

6. 4. 2015

7. 4. 2015

2. 5. 2015

30. 4. 2015

8. 5. 2015

7. 5. 2014

6. 7. 2015

7. 7. 2015

24. 12. 2015

23. 12. 2015
(red)

Splatnost místního
poplatku ze psů
Místní poplatek ze psů v roce 2015
je splatný do 31. 3. 2015.
V případě, že držitel psa místní poplatek ze psů dosud neuhradil, nechť tak neprodleně učiní.
Včas nezaplacený nebo neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatku
může být zvýšen až na trojnásobek.
Způsob platby místních poplatků
1) Živnostenský úřad (Palackého nám. 2,
Dačice I)
• Platba v hotovosti
• Pro bezhotovostní platbu sdělíme: VS
plátce, částku a číslo účtu
2) Pokladna MěÚ (Krajířova 27, Dačice I –
starý zámek)
• Platba v hotovosti
• Platební kartou
Dále upozorňujeme,
že podle obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích č. 2/2011 je
poplatník povinen do
15 dnů ode dne vzniku
ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti
a změny s touto povinností související.
Informace, které se týkají evidence psů,
je možné získat na tel. čísle 384 401 254,
příp. e-mailu: zu.rejstrik@dacice.cz.
Martina Tomšů, živnostenský úřad

www.dacice.cz

Služby sociální péče - průvodcovské a předčitatelské služby
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme si popsali služby sociální péče - osobní asistenci, pečovatelskou službu
a tísňovou péči. Dnes si představíme další službu z této série, a to průvodcovskou a předčitatelskou službu.
Průvodcovské a předčitatelské služby
jsou terénní nebo ambulantní služby
poskytované osobám, jejichž schopnosti
jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo
komunikace, a napomáhá jim osobně si
vyřídit vlastní záležitosti. Tyto služby mohou být poskytovány též jako součást
jiných služeb např. pečovatelské služby,
osobní asistence apod.
Průvodcovské a předčitatelské služby
jsou zajišťovány v rozsahu těchto
úkonů:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dětí
a dospělých do školy, školského zařízení,
k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity a doprovázení zpět, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět)
• pomoc při uplatňování práv, opráv-

něných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování
běžných záležitostí, při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných
zájmů, předčítání nebo jiný způsob
zprostředkování informací osobám
s poruchami komunikace)
Pokud služba není součástí jiných služeb,
tak je poskytována v rámci působnosti jednotlivých krajů.
V registru služeb pro Jihočeský kraj
nalezneme tyto průvodcovské a předčitatelské služby:
• Česká maltézská pomoc SŘMR pod patronátem Velkopřevorství českého, stř. Č.B.,
o.p.s., Na Sadech 2035/19, 370 01 Č. Budějovice, tel. 602 469 466, www.cmpcb.cz
• Tyflokabinet Č. Budějovice, o.p.s., Roudenská 485/18, 370 01 Č. Budějovice,
Komenského 71/15, Č. Budějovice, tel.
386 460 660, www.tyflokabinet-cb.cz

V registru služeb pro kraj Vysočina
nalezneme tyto průvodcovské a předčitatelské služby:
• Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova
4725/38, 586 01 Jihlava, tel. 608 805 838,
www.tyflovysocina.cz
• Tyflocentrum Jihlava o.p.s., Brněnská
626/8, 586 01 Jihlava, tel. 724 865 566,
http://tyflocentrumjihlava.cz
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o průvodcovské a předčitatelské službě. Pro bližší informace či
poskytnutí sociálního poradenství se
můžete obrátit na samotné poskytovatele
služeb, nebo také na sociální odbor MěÚ
Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře
č. 210 Irena Vašíčková a č. 209 Lada Nejedlá.
V dalším vydání zpravodaje se dočtete
o další službě sociální péče, a to o podpoře
samostatného bydlení.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice

Řešení problémů z fóra
Město Dačice se v uplynulém roce pečlivě zabývalo problémy, které vzešly z Fóra Zdravého města Dačice a MA21
v roce 2014. V následujícím přehledu se dočtete, jaké kroky město učinilo pro jejich řešení.
Černé skládky a údržba zeleně
Odstraněny 3 černé skládky (68.540 Kč)
a zbudována odpočinková zóna v Neulingerově ulici (173.365,60 Kč). Náklady na údržbu
zeleně v místních částech činily 586.935 Kč,
v Dačicích 1.959.410 Kč. Z rozpočtu 2015 bude
pořízen pasport zeleně.
Financování místních částí
Občané byli o financování informováni na veřejných schůzích,
v roce 2014 činily celkové výdaje do místních částí 5.880.593 Kč.
Financování amatérského sportu a kultury
Zvýšení příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže
z 1.800 Kč na 2.000 Kč na každého registrovaného člena, který
je mladší 18 let (1.342.000 Kč), podpořeno bylo 671 dětí. Zřízení
komise volnočasových aktivit.
Chybějící dopravní hřiště
Realizace je plánována v západní části zahrady školy B. Němcové v roce 2016 celkem za 3,3 mil. Kč, grant z Jihočeského kraje 800
tis. Kč, zlepšení podmínek pro BESIP.
Chybějící multifunkční hala s tribunou
Do konce července 2015 bude vypracovaná studie proveditelnosti, která nám ukáže nejvhodnější umístění a odhadne investiční a provozní náklady.
Kamerový systém
Pořízená přenosná kamera za 22.500 Kč, která je nyní umístěna
na skate hřišti v ul. Za Lávkami.
Rozšíření lékařské pohotovosti
Jednání s Nemocnicí Dačice a Jihočeským krajem, žádosti
o rozšíření pohotovosti nebylo z finančních a personálních důvodů vyhověno.
Málo parkovacích míst u škol v ul. B. Němcové
Uspořádán kulatý stůl k řešení provozu a parkování v ul. B.
Němcové, na kterém vzešla potřeba zbudování parkoviště pro

zaměstnance škol, na které je v rozpočtu města pro rok 2015 připraveno 700 tis. Kč, rada rozhodla o zpracování projektu na parkoviště u vjezdu do školy.
Neorganizovaná mládež
Projednáno na kulatém stolu s mládeží, návrh centra pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v budově MěKS, v roce 2015
zpracování studie rekonstrukce MěKS, čekání na vhodný grant.
Nepořádek na autobusovém nádraží
Jednání s vlastníkem nádraží, umístěn zákaz vstupu na travnatou plochu k řece, upraven provozní řád čekárny, pravidelné kontroly městskou policií.
Vyjádřete nám svůj názor a určete problémy, které mají být
přednostně řešeny v roce 2015. Anketní lístek s problémy formulovanými na letošním ročníku Fóra Zdravého města Dačice
a MA21, najdete na zadní straně Dačického zpravodaje.
Marcela Chvátalová, tajemnice Zdravého města
--- inzerce ---
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Jak se podniká v Dačicích
PAS-D s.r.o.
Restaurace U Malínků

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy a začátek Vašeho podnikání?
PAS–D s.r.o. vznikla v červnu 1998 jako
velkoobchod školních a kancelářských
potřeb. Navázala tak na firmu Fénix, která zde byla od roku 1994 a v níž jsem působil jako obchodní zástupce. Tato práce
mě bavila a proto, když firma v roce 1998 ukončila svou existenci na trhu, jsem se rozhodl založit svou vlastní společnost.
V té době měla dobrou pozici na trhu pražská firma PAS,
s.r.o. Její strategií bylo vytvořit pobočky po celé ČR. A tak jsem
v červnu 1998 založil ve spolupráci s touto společností dceřinou
firmu PAS-D s.r.o. Po letech dobré spolupráce se mi podařilo
osamostatnit.
Zabýváme se nákupem zboží od výrobců a následným prodejem, a to jak do maloobchodů, škol, institucí, firem až ke
koncovému zákazníkovi. Pro naše zákazníky zajišťujeme rozvoz
zboží zdarma. Na velmi dobré úrovni je spolupráce se školami
v regionu. Pro žáky všech tříd základních škol sestavujeme balíčky sešitů a výtvarných potřeb.
Na začátku jsme obchodovali s vyloženě kancelářskými
a školními potřebami. Postupem času jsme rozšiřovali náš sortiment. Dnes už u nás najdete širokou nabídku papírenského
a kancelářské zboží. Dále základní hygienu pro domácnost až
po výrobky pro profesionální úklidové firmy a to i s poradenskou službou. GASTRO program, který nabízí široký sortiment
plastového a papírového nádobí pro zahradní akce, ale i pro
podnikatele, kteří se zabývají např. rychlým občerstvením. Jako
další nabízíme možnost objednání a výrobu reklamních předmětů, dárkového zboží. Naši novou službou je výroba razítek
do 24 hodin. V prodejně na Palackého náměstí 30, kterou jsme
otevřeli v únoru 2014, je tento sortiment rozšířen ještě o hračky
a tapety.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Sdružení českých spotřebitelů nám v minulém roce udělilo
pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje certifikát „Spokojený
zákazník“. Je to ocenění, které vypovídá o stabilitě a kvalitě poskytovaných služeb. Nevím, zda je to největší pracovní úspěch,
ale je to odměna za naši dlouholetou činnost a snahu zákazníky
získat, udržet a vycházet jim vstříc. Za to bych chtěl poděkovat
celému kolektivu firmy.
Jak se nám podniká v Dačicích?
Podnikání na malém městě v našem oboru je spojené s kupní
silou občanů. Určitě je dobře, že jsou zde fungující firmy, které
dávají lidem práci. K našemu zviditelnění jistě pomohlo přestěhování firmy do nových prostor na třídě 9. května (za Kačenkou), kde vznikla, vedle velkoobchodního skladu, nová prodejna s možností parkování.
Luboš Dvořák, jednatel
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Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy a začátek Vašeho podnikání?
V Restauraci u Malínků působím od roku 2013. Do té doby se
jednalo výhradně o rodinnou restauraci, kterou založil Tomáš
Malínek již v roce 1913. Zákazníkům nabízíme tradiční českou
i mezinárodní kuchyni ve formě denního menu, stálých jídel
na objednávku i sezónních akcí jako jsou Svatomartinské hody,
dny čínské kuchyně, grilování apod. Každý den po 15. hodině
připravujeme také pizzu. Veškeré pokrmy připravujeme z kvalitních a čerstvých surovin. Při výrobě pokrmů nepoužíváme
žádné polotovary, ale naopak upřednostňujeme vlastní výrobu.
Pokud je to možné, rádi připravujeme pokrmy ze sezónních surovin. Nabízíme stravování pro širokou veřejnost, ale i závodní
stravování pro firmy za zvýhodněné ceny. Prostory restaurace
poskytujeme k pořádání rodinných oslav, firemních akcí či večírků. Jako dárek pro své blízké u nás mohou zákazníci zakoupit
i dárkový poukaz v libovolné hodnotě.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
V Dačicích není jednoduché podnikat v pohostinství vzhledem k dostatečnému počtu stravovacích zařízení. Ovšem známkou toho, jak se nám zde podniká je zákazník, který je u nás spokojen, stále se vrací a dál doporučuje. Těchto zákazníků si velice
vážíme a touto cestou děkujeme za jejich přízeň.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Osobním největším pracovním úspěchem byla dlouholetá
práce v zahraničí, ze které jsem si odnesl spoustu zkušeností
a velice rád je teď předávám dál svým zaměstnancům. Pracovním úspěchem je pak pro mne rozšiřující se stálá klientela. Jako
velký úspěch také vnímám to, že restaurace si udržela svou tradici až dodnes, ve které bych rád pokračoval.
Pavol Markoči,
provozovatel Restaurace u Malínků

www.dacice.cz

Výtěžek letošní Tříkrálové Místní kolo soutěže Mé toulky
za zvěří zná své vítěze
sbírky mile překvapil
V březnovém vydání, ve kterém jsme přinesli informace
o úspěšné Tříkrálové sbírce, nám zařádil novinářský šotek
a nedopatřením vypadnul řádek s informací o výsledku
sbírky v Hostkovicích. Všem obyvatelům této místní části
se omlouváme a zveřejňujeme poskytnutý úplný přehled
ještě jednou.
(red)
obec

2014

Báňovice

2015

10 981,00 Kč

10 752,00 Kč

Hostkovice

3 063,00 Kč

2 192,00 Kč

Malý Pěčín

5 167,00 Kč

4 677,00 Kč

Hříšice

9 554,00 Kč

10 517,00 Kč

21 976,00 Kč

20 260,00 Kč

Bílkov

8 043,00 Kč

8 436,00 Kč

Velký Pěčín

4 708,00 Kč

3 880,00 Kč

Chlumec

4 841,00 Kč

5 960,00 Kč

Dobrohošť

4 500,00 Kč

3 900,00 Kč

Toužín

1 255,00 Kč

850,00 Kč

Kostelní Vydří

5 851,00 Kč

6 347,00 Kč

Nové Dvory

1 947,00 Kč

1 830,00 Kč

Knínice

5 280,00 Kč

0,00 Kč

Horní Slatina

3 291,00 Kč

3 236,00 Kč

Budeč

4 050,00 Kč

5 959,00 Kč

Vesce

5 111,00 Kč

4 182,00 Kč

12 184,00 Kč

11 916,00 Kč

Borek

5 092,00 Kč

4 734,00 Kč

Dolní Němčice

7 642,00 Kč

9 135,00 Kč

Volfířov

2 259,00 Kč

7 171,00 Kč

Lipolec

4 599,00 Kč

5 359,00 Kč

Třebětice

Budíškovice

Staré Hobzí

10 427,00 Kč

9 255,00 Kč

2 266,00 Kč

1 700,00 Kč

10 270,00 Kč

7 958,00 Kč

Cizkrajov,D.Bolíkov

5 922,00 Kč

6 116,00 Kč

Peč

3 437,00 Kč

4 156,00 Kč

Vnorovice
Dešná

Lidéřovice

2 693,00 Kč

1 973,00 Kč

Urbaneč

1 430,00 Kč

1 730,00 Kč

Hradišťko

3 040,00 Kč

3 658,00 Kč

Ostojkovice

12 940,00 Kč

14 210,00 Kč

Manešovice

1 004,00 Kč

1 300,00 Kč

Panenská

3 620,00 Kč

4 843,00 Kč

188 443,00 Kč

188 192, 00 Kč

Kostel sv.Vavřince

4 762,00 Kč

2 725,00 Kč

Kostel sv.Antonína

915,00 Kč

3 346,00 Kč

85 899,00 Kč

101 808,00 Kč

1,5 Euro

4,42 Euro

274 342,00 Kč

290 000,00 Kč

celkem

Dačice celkem
Dárce EURO
sbírka celkem

Tabulku Oblastní charitě Jihlava dodala Lada Nejedlá

V pondělí 16. března proběhlo na radnici v Dačicích
vyhlášení vítězů místního kola výtvarné soutěže Mé
toulky za zvěří. Odměnění mladí výtvarníci si kromě
diplomu odnesli také drobné dárky od sponzorů soutěže,
kterými byly Centropen, a.s. a Město Dačice.
Hlavním posláním této
výtvarné soutěže je zachytit zážitky dětí získané
při toulkách krajinou a budovat v nich kladný vztah
k přírodě. Tradičním organizátorem dačického kola
jsou Městské lesy Dačice.
Týden před vyhlášením
vybrala vítěze na základě
bodování třináctičlenná
komise. A že to nebyl úkol vůbec jednoduchý, dokazuje fakt, že
porotci dostali k posouzení celkem 283 výkresů.
Výsledky místního kola:
děti do 6 let (odevzdáno 52 prací)
• Pokorná Tereza - Rysí naslouchání, MŠ Bratrská
• Kounek Filip - Na lovu za úplňku, MŠ Bratrská
• Sommerová Elen - Přátelství, MŠ Dolní Němčice
děti 6 - 8 let (odevzdáno 56 prací)
• Tůma Adam – Rys ostrovid, ZŠ B. Němcové
• Leitkepová Natálie – Divočák v lese, ZŠ Komenského
• Pykalová Karolína - Život strakapoudů, ZŠ Komenského
děti 9 - 12 let (odevzdáno 106 prací)
• Urbanec Martin – Námluvy, ZŠ Komenského
• Kamiš Jan – V úkrytu, ZŠ Komenského
• Jakubec Martin – Lelkoun soví, ZŠ B. Němcové
děti 13 - 15 let (odevzdáno 69 prací)
• Macků Kateřina – Souboj, ZŠ Komenského
• Vejmělková Veronika – Ledňáččí souznění, ZŠ Komenského
• Dohnalová Denisa – Rozhled, ZŠ B. Němcové
Cena poroty
• Poláček Jakub – Sova v noci, ZŠ Neulingerova
• Šťastný Marek – Mraveniště, ZŠ Neulingerova
• Vacková Monika – Liška číhá, ZŠ Neulingerova
Práce vítězů, ale i všechny ostatní výkresy, budou předány do
okresního a následně do celostátního kola. Za zorganizování soutěže
patří poděkování Ing. Kamilu Kupcovi, jednateli Městských lesů
Dačice, s.r.o., který se této akci věnuje s velkým zápalem již řadu let.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Hledáme zajímavý regionální produkt
nebo suvenýr
Každá turistická oblast má své tradiční produkty. Infocentrum Dačice využívá pro propagaci i jako oblíbený
turistický suvenýr místní „devízu“, kterou je první kostka
cukru na světě.
Přesto se obracíme na širokou veřejnost s výzvou ke spolupráci - pokud sami vyrábíte nebo máte vhodný tip na regionální
produkt nebo suvenýr z oblasti upomínkových, dekorativních
či užitkových předmětů nebo gastronomie, které je možné prodávat na pultě infocentra, napište nám na kultura@dacice.cz
nebo info@dacice.cz. Děkujeme.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu
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Kam nechodí slunce, chodí lékař
Když vidím dnešní děti a mládež téměř permanentně skloněné nad obrazovkami mobilních telefonů, či tabletů;
když se zamyslím nad dospělými jedinci, trávícími celé dny u počítačů a večery u televizních obrazovek, okamžitě mi
naskočí lidové rčení z titulku příspěvku… Smutné, jak nás moderní doba a s ní spojené hi-tech technologie vyhnaly
z lesů a luk.
Vzpomínám si na své vlastní
dětství, vzpomínám si na tu svobodu a volnost, kterou jsme cítili,
když jsme celé volné dny trávili
venku. Dny všední, školou povinné, jsme vytěžili do poslední možné minuty. Po škole úkoly (hodilo
by se tvrdit, že vždy – nejdříve povinnosti, potom zábava – pravdou
je, že na úkoly jsme vzpomněli někdy až večer před spaním),
něco k snědku a honem ven. Domů až před setměním.
Umluvit současného teenagera k výletu nebo procházce je
ale téměř nadlidský úkol. Má lákavější zábavu, navíc to vše, na
co ho vábíme ven, může najít na internetu. Možná ano, ale na-

Den učitelů
Návštěvy škol, školních akademií, dětských koncertů,
výstav, setkání s žáky a jejich učiteli patří obvykle k mým
nejpříjemnějším zážitkům.
A vůbec, dovolím si napsat, že obecně prostředí našich školek, základních
i středních škol, základních uměleckých škol a nesmím zapomenout také
na malotřídky a další školská zařízení,
na mě působí obvykle velmi příjemně
a povzbudivě.
„Dnes je svátek Váš, nezkoušejte nás,“
jsme psali ještě jako žáci vždy 28. března křídou na tabuli. Všichni učitelé totiž
měli (mají) svátek a my jsme doufali, že nebudou zkoušet. Bylo
tomu tak, zpravidla nezkoušeli a dokonce si někdy s námi ten
den třeba i jen tak povídali. Alespoň nám žákům připadalo, že si
s námi naši učitelé jen tak povídají, i když ono to z jejich strany
přitom nakonec často bylo zase o škole, tedy přesněji o životě,
o výchově, o zkušenostech, zkrátka o tom, jak se věci mají a jak
vlastně fungují.
Někteří moji známí mi někdy vyčítají, že jsem příliš přísný
a že kritikou zrovna nešetřím. Je pravdou, že jsem přesvědčen,
že vždy je co zlepšovat, a že člověk by neměl nikdy podléhat
sebeuspokojení. Na druhé straně je třeba i chválit a děkovat.
Proto rád píši, že přes všechny neduhy jsem přesvědčen, že
naše školy se svými učiteli, žáky a dalšími zaměstnanci fungují velmi dobře. Velký počet z nich ve svém senátním obvodu
znám totiž osobně. To znamená, že při svém tvrzení vycházím
z osobních zkušeností a osobních poznatků a nikoliv z nějakých
výzkumů či jiných vnějších anonymních hodnocení.
Navíc, shodou okolností mám již delší dobu možnost sledovat, jak učitelé a studenti jedné ze škol naprosto nezištně
pomáhají svému těžce nemocnému kolegovi – oblíbenému
učiteli. A obdobně i na jiných školách dokáží naši učitelé žáky
a studenty nejen učit, nýbrž i vychovávat. Tak jsem si řekl, že
při příležitosti Dne učitelů napíši, že jsem přesvědčen, že hlavně
díky učitelům to s kvalitou našeho školství a tím pádem i s našimi dětmi nebo vnuky není vůbec tak špatné, jak se nám někteří
snaží namluvit.
Miloš Vystrčil, senátor
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bídne mu sebeinteraktivnější aplikace aktivní pohyb a čerstvý
vzduch? Mám nepříjemný pocit, že pleť dnešních dětí dostala
obecně nádech do průsvitného šedobíla, zaznamenáme-li nádech zarůžovělých tváří, může to být v případě mladých slečen
dílem zručného efektu líčidla na tváře.
Může mi někdo oponovat, že tato posedlost všemi druhy obrazovek, počítačovými hrami a jinými technologickými vymoženostmi, které drží naše děti doma, není v celoplošném měřítku stoprocentní… Je skutečně typická spíše pro děti městské
a venkov si uvědomuje moc a sílu pohybu na čerstvém vzduchu? Nejsem si tím ale zcela jist. Samozřejmě uznávám, že určitě
není vůbec jednoduché najít pro děti dostatečně atraktivní argumenty pro opuštění tepla domova zintenzivněného podmanivým světlem počítačové obrazovky a adrenalinu z her…
Ale jde to, stačí se konstruktivně a kreativně zamyslet, ukázkové příklady jsou. Zaujal mne například „projekt“ Západočeského rybářského svazu v Plzni, který nabídl dětem od šesti
do patnácti let roční povolenku k rybolovu zdarma. Výsledek?
Enormní nárůst nových členů této věkové kategorie, kteří opustili virtuální svět počítačů a nechali se zlákat reálnou atraktivní
aktivitou na čerstvém vzduchu.
Je vidět, že „zlomit dětskou lenost“ (nebo spíše pohodlnost)
jde, že nemusí být „in“ pouze virtuální dobývání nových světů,
že zdravý rozum může zvítězit. Je možné „zlomit“ hrozbu návykovosti počítačů, lze pomalu narovnat dětské hřbety ohnuté
nad klávesnicemi, můžeme zachránit dětské oči devastované
zářením obrazovek a nasměrovat je do zeleně přírody, která
přeci oko i duši uklidňuje.
Jen chtít a nevymlouvat se na vlastní zaneprázdněnost dospěláka, který je „přeci klidnější, když má své dítě pod dohledem doma.“ Jen tak dál!
Váš Jan Bartošek
--- inzerce ---

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
První místo v ČR
17. února se posunula naše škola na
1. místo v republice v soutěži v psaní na
klávesnici. Mezi více než třemi sty zapojenými školami se dlouhodobě držíme na
předních místech a výsledky našich žáků
dělají určitě dobré jméno nejen naší škole, ale i našemu městu.
Jitka Krejčí
Třetí místo v okresním kole zeměpisné olympiády
Blahopřejeme Patriku Hroudovi k dosažení 3. místa v kategorii A okresního kola
zeměpisné olympiády, které proběhlo
17. února v Domě dětí a mládeže v Jindřichově Hradci. Patrik obdržel od organizátorů soutěže za své výborné umístění diplom a poukaz na nákup knih v hodnotě
100 Kč.
Mé toulky za zvěří
V místním kole tradiční výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří byli letos oceněni
tito naši žáci:
Adam Tůma - 1. místo v kategorii 6-8
let, Martin Jakubec – 3. místo v kategorii
9-12 let a Denisa Dohnalová – 3. místo
v kategorii 13-15 let.
Bohumil Havlík
Lovu zdar a přírodě a vědění zvláště!
Před zahájením výtvarné soutěže „Mé
toulky za zvěří“ jsme využili krásného koníčka – myslivosti, tatínka našeho žáčka
Matěje Tůmy, abychom si prostředí lesa
a zvěře více přiblížili a získali nějaké nápady a náměty do soutěže.
Pan Tůma nás v krátkosti seznámil
s historií myslivosti. Od lovu ve starší
době kamenné, kdy tato činnost ještě
znamenala pro člověka jeden z hlavních
zdrojů obživy, přes feudalismus, kdy panovník zavedl lov jako výsadu vrchnosti,
až po minulé století, kdy byla založena
Československá myslivecká jednota. Se-

známili jsme se s chovem zvěře a lovectvím.
A potom jsme se již ocitli v lesním království se všemi jeho obyvateli. Krásné
vyprávění s názornými pomůckami, nás
všechny moc zaujalo a potěšilo. Také již
víme, že díky myslivosti, její tradici a poslání se naše republika může chlubit nádhernou přírodou a zvěří.
Panu Tůmovi tak patří velké poděkování za milé setkání a za mnoho nových
poznatků a také za dárečky v podobě časopisů Malá myslivost, měřítek, balónků,
bonbonů a medailí… a za jeho čas.
Jaroslava Dohnalová
a Jitka Procházková
Beseda se spisovatelkou
26. února byly čtvrté třídy pozvány na
zajímavou besedu do Městské knihovny
v Dačicích. Konalo se zde autorské čtení
spisovatelky Petry Braunové, která píše
knihy pro děti, ale i pro dospělé.
Beseda s touto autorkou se všem dětem moc líbila.
Jitka Chvátalová
Důležitá je prevence
Ve středu 25. a ve čtvrtek 26. února
se uskutečnila série 4 přednášek Mgr.
Vladimíra Váchy ze společnosti ACET
ČR o.s. určených pro žáky 2. stupně
o rizikových faktorech, které mohou
dětem komplikovat život a ubližovat
jim. Pro šesťáky bylo určeno povídání
o nebezpečích, která na ně čekají v kyberprostoru, sedmáci byli poučeni o šikaně, osmáci o škodlivosti kouření a pro
žáky devátého ročníku byla určena přednáška Sex, AIDS a vztahy.
Bohumil Havlík
Karneval školní družiny
V sobotu 21. února se již po sedmé
v tělocvičně naší školy uskutečnil tradiční
karneval ŠD. Princezny, klauni, víly, čaro-

dějnice, čerti a jiné pohádkové bytosti
si užívaly dopoledne plné soutěží, her
a zábavy. Zároveň děkujeme rodičům za
pomoc a spolupráci a budeme se těšit
zase za rok.
Jana Stachová
Turnaj ve stolním tenise
Ve středu v odpoledních hodinách proběhl turnaj ve stolním tenise mezi starší-

mi a mladšími žáky naší základní školy.
Z mladších žáků vyhrál Radek Kubeš
(VII. B), těsně za ním byl na druhém místě
František Kret (VII. B) a třetí místo vybojoval Martin Jakubec (VI. B).
Ze starších ročníků vybojoval první
místo Lukáš Kolanda (VIII. B), druhé místo získal Richard Máša (VIII. B) a na třetím
místě byl Partik Bouda (IX. B).
Všichni jsme si užili příjemné sportovní
odpoledne a budeme se těšit zase na další.
Jana Špičková
a Alena Benešová

Dačické děti rozdávají radost i v okolních obcích
I malé děti dokáží velké věci. O tom nás opět přesvědčily ještě předškolní děti. Již po opakovaném pozvání na výroční
schůzi STP do Studené a Strmilova, byly letos děti pozvány i do Slavonic a Cizkrajova.
Ve Slavonicích děti rozdávaly radost písničkami v lednu se svým programem „Naše cesta do Betléma“.
V ostatních zmíněných obcích vystupovaly již s novým programem.
Ten se skládal ze dvou částí. V první
děti zazpívaly, zatančily a zahrály na
flétny písně pro publikum neznámé.
A aby se do společného zpěvu mohli lehce zapojit i diváci, děti měly ve
druhé části zařazené pásmo lidových písniček. Celé vystoupení byly
děti doprovázeny hrou na akordeon

a také se samy doprovázely na různé
dětské nástroje. Některé si i vlastnoručně vyrobily.
Novinkou pro děti byla účast na
oslavách MDŽ.
Nyní už se děti těší na zahájení
jarní výstavy v Městském muzeu
a galerii v Dačicích.
Můžeme jim jen popřát neutuchající radost z písniček, pohybu a vesele strávené chvíle se svými kamarády a rodiči.
Dagmar Břečková
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Co je nového na Základní škole Komenského
Vynikající výsledky ve vědomostních soutěžích
Velkou radost máme z výsledků našich žákyň na okresním
kole Olympiády v anglickém jazyce. K. Macků, žákyně 8. ročníku,
se mezi 22 účastníky umístila na opravdu vynikajícím 2. místě
v kategorii II. A (8. a 9. ročník). B. Linhartová, žákyně 7. ročníku,
ve své kategorii I.A (žáci 6. a 7. ročník) vybojovala mezi 20 účastníky pěkné 6. místo. Gratulujeme!
Potěšilo nás umístění našich žáků v okresním kole zeměpisné olympiády. Nejlepšího výsledku dosáhl T. Pospíchal, který
byl ve své kategorii C třetí. J. Kamiš obsadil 7. místo, v kategorii
A a A. Pospíchalová deváté místo v kategorii B. Blahopřejeme
a děkujeme za reprezentaci školy.
Doplňujeme výuku o …
Přednášky k prevenci rizikového chování
dramatickém boji stal tým osmého ročníku. Nejlepším střelcem
turnaje byl R. Novák. Fotografie na našem webu www.zsdacice.
eu. Sportu zdar!
Eva Macků, ředitelka školy

Základní škola Komenského, Dačice

pro všechny rodiče,
prarodiče a přátele školy na

Čas proměn - pro dívky ze 6. třídy proběhla přednáška, ve
které se dozvěděly mnoho nového o tělesných i psychických
změnách. Lektorka paní Paroubková děvčatům mimo jiné objasnila hlavní zásady intimní hygieny, prevence gynekologických onemocnění. Na startu mužnosti - to byl název přednášky
pro chlapce, kteří byli opravdu pozornými posluchači a o dané
téma jevili velký zájem. I ti byli seznámeni se změnami, které
probíhají v období dospívání, se zásadami správné hygieny
a výživy v tomto období.
Žáci 7. ročníku vyslechli přednášku Adam a Eva aneb nejsme
stejní. Lektorka opravdu srozumitelnou formou předávala informace o dozrávání po stránce psychické, fyzické i sociální, uvědomování si sama sebe, o vzájemných vztazích. Velmi pěkné,
kvalitní přednášky. Děkujeme.
Seznámení s místem, ve kterém žiješ…
Žáci třetího ročníku se v pondělí 23. února vydali na návštěvu
Městského úřadu v Dačicích. Tam je přivítal pan starosta města Ing. Karel Macků a provedl je prostorami Městského úřadu.
Vysvětlil žákům funkci jednotlivých odborů, složení rady města
a zastupitelstva. Závěr patřil návštěvě sklepů úřadu, což byl pro
žáky překvapující závěr. Děkujeme.
Beseda se spisovatelkou
Čtvrťáčci navštívili Městskou knihovnu Dačice a zúčastnili se
poutavé besedy s autorkou knih pro děti a mládež Petrou Braunovou (www.petrabraunova.cz). Spisovatelka dětem vyprávěla
nejen o svých knihách, ale i jak kniha vzniká a co vše je k tomu
potřeba. Vyprávění zpestřila ukázkami ze své tvorby. Všechny
nás nadchla a budeme se těšit na další setkání nebo aspoň její
nové knihy. Děkujeme za pozvání.
Futsalový turnaj
V rámci výuky Tělesné výchovy v úterý 24. února proběhl
školní futsalový turnaj žáků 6. - 9. ročníku. Vítězem se po velmi
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5. a 6. května 2015
od 16:30 hodin
do hlavního sálu MěKS Dačice
Oslavte s naší školou krásných 120 let!

--- inzerce ---

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Úspěchy našich studentů na předmětových olympiádách
• Dějepis
Dne 20. ledna 2015 se konalo v Jindřichově Hradci okresní kolo
olympiády z dějepisu. Oba dva naši studenti se umístili v první
polovině výsledkové listiny. Radek Pavlů z kvarty obsadil pěkné
7. místo a Honza Habr z tercie skončil desátý.
• Německý jazyk
Dne 4. února se v Jindřichově Hradci konalo okresní kolo olympiády z německého jazyka. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích a naše gymnázium zastupovaly studentky septimy,
Barbora Svobodová a Ivona Štěrbová.
Kategorie, ve které soutěžily, byla určena studentům středních
škol, kteří mají německý jazyk jako hlavní cizí jazyk. I přesto, že
obě děvčata mají německý jazyk jako druhý cizí jazyk, se úspěšně zúčastnily.
• Český jazyk
Ve dnech 5. – 6. února 2015 proběhla v Jindřichově Hradci okresní kola
olympiády v českém jazyce. Výrazných úspěchů bylo dosaženo v kategorii pro střední školy, v níž se náš
student septimy Vojtěch Krajíček
umístil na třetím místě a postupuje do krajského kola. Pouze o jeden
bod méně měla Dominika Kellnerová
z třetího ročníku, umístila se na pěkném čtvrtém místě. V nižší
kategorii olympiády se na páté místo probojovala Anežka Kálalová z tercie.
•
Zeměpis
17. února se v J. Hradci
konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Do
krajského kola postoupili
Honza Klivan ze sekundy
a Gabriela Kubešová ze
3. ročníku, oba se umístili ve svých kategoriích
na 2. místě. Školu dále
reprezentovali Kryštof Blažek z primy, který skončil na 4. místě
a Izabela Starková z tercie, která skončila na 6. místě.
• Ruský jazyk
Před jarními prázdninami 27. února 2015 proběhlo v Českých
Budějovicích krajské kolo olympiády z ruského jazyka. Vynikajícího výsledku dosáhla studentka septimy Barbora Svobodová,
která se umístila na třetím místě. Také druhá účastnice soutěže
Barbora Havlíková statečně bojovala.

BestDrive

• Anglický jazyk
20. února se v J. Hradci konalo okresní kolo olympiády z AJ
pro gymnázia. V kategorii I. B zvítězila Jessi Pham ze sekundy a postupuje
do krajského kola. Nikol Koukalová,
mladší z obou studentek, skončila
čtvrtá. V kategorii II. B obsadil Radek
Fridrichovský 3. místo a Viktor Soukup
byl těsně čtvrtý. V nejobsazenější kategorii III. A skončil Jiří Kubek na 8. místě
a Lada Veverová se dělí o 9. a 10. místo.
Všem účastníkům olympiád děkujeme za velmi úspěšnou
reprezentaci školy a postupujícím fandíme v krajských kolech!
Florbalový tým chlapců z vyššího gymnázia pokračuje ve
vítězném tažení
Po vítězstvích v okresním a krajském kole florbalu chlapců
SŠ, o kterých jsme Vás informovali v minulém čísle zpravodaje,
zvládli hoši i poslední krok a po vítězství v kvalifikaci postoupili
do republikového finále mezi 6 nejlepších týmů.
Celému týmu pod vedením Mgr. K. Chalupy děkujeme a přejeme krásné zážitky na republikovém finále, které se odehraje
v Brně.
Nové vybavení učebny biologie v akci
Pondělní přírodovědné praktikum 9. března bylo zaměřeno
na téma „Mechorosty“. V první části si studenti sami zhotovili
mikroskopické preparáty různých druhů mechů, které mohli zároveň ukázat ostatním spolužákům díky novému modernímu
mikroskopu s kamerou.
V druhé části pak s využitím moderní digitální technologie
sledovali, jak se mění koncentrace kyslíku v nádobce s vodou
a mechovými rostlinkami při různé teplotě v závislosti na čase.
K měření použili měřící čidla systému PASCO (senzor rozpuštěného kyslíku a teplotní sondu). Výsledky experimentu rovnou
zpracovali a vyhodnotili graficky na noteboocích v příslušném
programu.
V úterý 10. března proběhlo v 1. ročníku cvičení z biologie na
téma řasy. V první části hodiny využili studenti pro zkoumání
řas nový mikroskop a poté získané poznatky zpracovávali s využitím tabletů.
Milan Točík
--- inzerce ---

Pronájem volných prostor
v zavedeném kadeřnictví.
Tel: 723 037 803

P n e u S e r v i s D a č i c e s. r. o.
OSOBNÍ | NÁKLADNÍ | MOTO | AGRO
BÝVALÁ BARUMKA

VÝHODNÉ CENY PNEUMATIK CONTINENTÁL - vítěz testu
AKČNÍ CENY PNEUMATIK BARUM
OSOBNÍ A NÁKLADNÍ PNEUSERVIS
PŘEZOUVÁNÍ A VYVAŽOVÁNÍ MOTOCYKLŮ
PRODEJ PNEU A DISKŮ, POJIŠTĚNÍ PNEU - EURO GARANCE
HUŠTĚNÍ PLYNEM, MYTÍ KOL
USKLADNĚNÍ PNEUMATIK
OPRAVY BOČNÍCH PRŮRAZŮŮ
AUTOSERVIS - nověě
PRODEJ NAFTY A OLEJŮŮ
AUTOBATERIE A AUTOKOSMETIKAA

--- inzerce ---

www.pneuservis-dacice.cz

Příjemné prostředí - KÁVA ZDARMA !!!

Učňovská

, Dačice tel:
,
PROVOZNÍ DOBA:
Po-Pá :::---:::
So
březen, duben, říjen, listopad :::---:::
Po domluvě prodloužená pracovní doba
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Novinky v knihovně
V březnu jsme oslavili v knihovně měsíc čtenářů. Proto jsme pro naše čtenáře a uživatele připravili malé dárky v podobě nových služeb.
Novinka – půjčování e-knih
•Půjčování e-knih v
knihovně nyní
jednoduše,
snadno a zcela
legálně…
• Přes 1 500 titulů e-knih!
• Zájemce o půjčování e-knih MUSÍ být
čtenářem naší knihovny a mít na své
čtenářské kartě zadaný platný e-mail.
• Na webu ereading.cz/cs/ musíte mít
účet se stejným e-mailem, který máte
na své čtenářské kartě v knihovně (registrace je zdarma). Na svém tabletu či
mobilu (s Androidem) musíte mít staženou aplikaci eReadingu (stažení aplikace je zdarma). Ze čteček lze e-knihy
stáhnout a číst na čtečkách eReading.
cz 4 Touch Light, což je sice omezující
podmínka, nicméně u iPhonů a iPadů
a tabletů s operačním systémem Android vše funguje dobře.
• E-knihy jsou dostupné z katalogu
knihovny Carmen - po přihlášení se do
svého čtenářského konta – současně si
lze vypůjčit dva tituly - Délka výpůjčky
je 21 dní, poté se výpůjčka e-knihy automaticky znepřístupní.
• Služba je registrovaným čtenářům poskytována zdarma.
Novinka - půjčování stolních her
Společenské stolní hry nejsou jen moderní záležitostí. Řada klasických her má
svůj původ již ve starověku, lidé se bavili
a krátili si dlouhé chvíle. Hry jsou zdrojem
zábavy a radosti, slouží ale také ke vzdělávání. Hraní her posiluje komunikaci
a mezilidské vztahy.
Naše první nabídka:
• Cestujeme se Čtyřlístkem (od pěti let)
• Krkouni - Příběhy pro maminku (od
čtyř let)
• Pictomania (od devíti let)
• BrainBox - Moje první obrázky (od čtyř
let)
• Střelené kachny (od deseti let)
• Zlaté Česko - Otázky a odpovědi (od 12 let)
• Activity special (od 12 let)
Pravidla půjčování: podobná jako
u tematických kufříků - nerezervují se,
výpůjční doba jeden měsíc se neprodlužuje, do dvanácti let je nutný podpis
rodičů, u starších dětí stačí mít čtenářský
průkaz.
Hry budeme doplňovat a jejich nabídku rozšiřovat. Potěší nás proto, když nám
dáte vědět, zda se vám tato služba líbí, či
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jak byste ji případně upravili, o námětech
na nové hry nemluvě. Přejeme vám příjemnou zábavu i poučení! Pozor! Ztráta
hry nebo jakékoli její poškození či neúplné vrácení (chybějící figurka, karta apod.)
se nahrazuje v plné výši pořizovací ceny.
Duben v knihovně
V dubnu bude pokračovat realizace
řady projektů. Například projekt Už jsem
čtenář – knížka pro prvňáčka, do nějž
jsou zapojeny všichni žáci prvních tříd základních škol v Dačicích. V dubnu děti navštíví knihovnu, naučí se v ní orientovat,
dozví se leccos o poezii a protože u nás
nebudou ani poprvé ani naposled, získají na závěr projektu, v červnu, původní
českou novinku – knížku, která není k dispozici v běžné prodejní síti a básník Jiří
Žáček ji napsal právě pro prvňáčky zapojené v tomto projektu.
Dále budeme realizovat projekt Příběhy našich sousedů, v němž jsou zapojeni
žáci zdejšího gymnázia ve dvou týmech
a cílem projektu, který spadá do výukových oblastí dějepis a mediální výchova,
je vytvoření nahrávky zajímavého osudu
pamětníka. Studenti si musí pamětníka
najít, seznámit se s pravidly projektu, nahrát s ním rozhovor, vše zdokumentovat,
následně zpracovat a sestříhat nahrávku
do prezentace a tu následně představit.
Výstupy budou v červnu, tak nám držte
palce, ať vše dobře dopadne. Příběhy našich sousedů jsou jedním z projektů Paměť národa - Post Bellum, o.p.s.
Pokračuje projekt Lovci perel - Hra
Lovci perel mění čtení v dobrodružství
a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané
dětské knížky se ve hře stávají perlorodkami a přinášejí svým čtenářům zajímavý
zisk v podobě opravdových perel. Všechny informace na www.mkdac.cz/detske.
Pokračuje letní semestr VU3V – virtuální univerzity třetího věku – v níž studuje
v Dačicích ve dvou skupinách celkem 28
studentů. Větší skupina, která se schází
na Městském úřadě, studuje Barokní architekturu v Čechách a má ji na starost
paní M. Rehartová, menší skupina se
schází v knihovně a probírá téma Potraviny a spotřebitel. Pro zrakově handicapované uživatele nabízíme půjčování
zvukových knih, v knihovně si je také
možné vyzvednout přihlášku k žádosti
o seniorpas. Všechny informace podáme
rádi v knihovně, najdete je také na www.
mkdac.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu
a přejeme hezké jarní dny.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Akce v Katolickém domě
Velikonoční dílnička a otevřená
lezecká stěna
•
ve
čtvrtek
2. dubna od 9:30
do 11:00 h
•
Přijďte si užít
velikonoční prázdniny – můžete si
vyrobit velikonoční dekorace, pohrát si v herničce
nebo si zalézt na lezecké stěně!
• Přezůvky/sportovní obuv s sebou.
• Těšíme se!
Velikonoční tancovačka
• V neděli 12. dubna od 14:00 h Vás Katolický dům zve na odpolední tancovačku s kapelou S. P. BAND Kostníky.
K tanci a poslechu bude hrát pan Stanislav Tobolka a Petr Puchnar.
• Pokud zrovna nebudete tančit, můžete
si v příjemném prostředí popovídat či
využít s dětmi prostory dětské herny
a klubovny v patře nad sálem.
• Občerstvení zajištěno.
• Těšíme se na Vaši návštěvu.
„VÁLKA NA UKRAJINĚ aneb dobrovolníkem na Donbase“
• V pondělí 13. dubna v 18:00 h se v sále
Katolického domu uskuteční beseda
na téma válka na Ukrajině.
• Přednášejícím
bude
dobrovolník
„Kody“ Michal Kislicki, který se právě
vrátil z Ukrajiny.
• Bude hovořit o svých zážitcích a zkušenostech za 4 měsíce působení dobrovolníka v bojové zóně. Nebudou
chybět ani originální fotky a videa. Věříme, že nám pomůže vyjasnit mnohé
otázky.
• Připravený okruh témat besedy: Jaké
to je, stát se dobrovolníkem a pomáhat lidem? Je jednoduché najít v sobě
odvahu a odjet do války? Jak poznat,
která strana je ta „dobrá“? Vyprávění
o tom, co všechno jsem zažil za 4 měsíce v týlu i na frontě ukrajinské války.
„BLEŠÍ TRH“ - bazar věcí všeho druhu
• Potřebujete provětrat skříně? Překáží
vám věci, ze kterých už děti vyrostly?
Máte doma cenné kousky všeho druhu,
které je vám líto vyhodit?
• Anebo naopak. Chcete levně a výhodně nakoupit? Pro děti, pro manžela,
manželku, pro radost...
• V sobotu 18. dubna od 9:00 do 12:00 h.
• V sále Katolického domu.
• Informace a rezervace prodejních míst:
kopeckova.hana@email.cz, 604 673 389.
Katolický dům Dačice z.s.

www.dacice.cz
--- inzerce ---

Jsme tu společně doma

Průhledná hypotéka
od Vaší regionální banky

Dačice

© Vojtěch Jelínek

• Transparentní podmínky
• 100 % ﬁnancování
• Ideální také pro malé podnikatele
• Výhodné reﬁnancování
bez
skrytých
poplatků

Palackého nám. 31, Dačice
Věra Bendová
tel.: 384 343 112
e-mail: vera.bendova@wspk.cz

Vítáme tě, jaro!

Výroční schůze

I tak by se dala nazvat nová jarní výstava v dačickém muzeu, která bývá tradičně otevíraná v předvelikonočním čase. Ta letošní nese název: „Co dokážou
šikovné ruce“. A určitě zjistíte, že dokážou skutečně mnoho.
Můžete se těšit na žen. V minulém roce se ženy rozhodly,
krásné práce žáků ze že předvedou široké veřejnosti krásu
základních dačických i náročnost této ruční textilní výtvarné
škol, které připravují techniky. Výstava bude probíhat v Dav rámci výuky vý- čicích v prostorách Městského muzea
tvarné výchovy, v družině, na I. stupni a galerie od 22. 3. do 19. 4. 2015, v Jinškol, v základní škole v Neulingerově uli- dřichově Hradci v Domě gobelínů od
ci či v keramickém kroužku v domě dětí 4. 9. do 4. 10. 2015 a v Třeboni na záma mládeže. Chybět nebudou samozřejmě ku spolu s výstavou amarylisů od 9. 4.
ani výrobky dospělých.
do 17. 4. 2016. Kromě svých prací, buSpecialitou letošní výstavy je před- dou patchworkářky vystavovat i tři spostavení velice zajímavé techniky – tzv. lečné projekty. První projekt „Hvězda“ je
patchworku. Skupina žen, která se této charitativní a po skončení výstav budou
technice věnuje, se dala dohromady při deky takto vzniklé předány do některých
kurzech ve Výtvarné dílně v Zahrádkách sociálních ústavů v rámci našeho okresu.
či v gobelínce v J. Hradci a ze svých vý- Dalším projektem je „Jablko“, zde ženy,
robků připravila atraktivní část výstavy.
každá po svém, zpracovaly toto téma do
Od roku 2004 se začaly jednou ročně společného alba. Posledním projektem
konat kurzy patchworku ve Výtvarné je „Inch“, kde jsme se na nejmenším fordílně Zahrádky. V roce 2010 se základní mátu jednoho inche také dokázaly výkurz patchworku začal konat jako seriál tvarně vyjádřit.
a později se k němu přidaly i další paJarní výstavu můžete v muzeu zhlédtchworkové techniky pro pokročilé. Od nout denně kromě pondělí 9-12, 13-16 h
roku 2012 probíhají též kurzy patchworku až do 19. dubna 2015. Na Pondělí velikov Domě gobelínů v Jindřichově Hradci. noční je ovšem otevřeno.
Kurzy absolvovalo už na několik desítek
Marie Kučerová, ředitelka

Svaz tělesně postižených Dačice
pořádal 14. 3. výroční členskou schůzi v hotelu Stadion. Schůze se zúčastnilo celkem 124 členů organizace.
Jako hosty jsme přivítali starostu města
pana Ing. Karla Macků, předsedkyni STP
Ing. Klasnovou a za soc. odbor města Mgr.
Vašíčkovou. Na začátku nám přišly zazpívat
a zatančit děti z MŠ Bratrská s paní učitelkou. Jejich krásné vystoupení bylo odměněno potleskem.
Po zprávě předsedy pana Stejskala jsme
se dozvěděli, jak organizace pracovala
v loňském roce, jaké výlety, besedy a kulturní akce jsme mohli navštívit. Mnoho členů
se akcí zúčastnilo, a tak jsme si připomněli,
jak byly tyto akce hezké. Dále jsme se dozvěděli, jak organizace hospodaří, a co se
chystá na letošní rok. Nabídka akcí je široká,
můžeme vybírat ze zájezdů, jednodenních
výletů, divadla, koupání, odpoledních čajů
či besed se známými osobnostmi (pan Hanzlík, pan Větvička).
Po dobrém obědě, který nám připravili pracovníci hotelu Stadion a vzorné obsluze, nám
k tanci i poslechu hrál pan Vlasák. Všem moc
děkujeme a těšíme se na další akce. Teď nás čekají čarodějnice, na které srdečně zveme.
František Stejskal
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
1. dubna, středa, 19:00 h
CESTA VEN, drama, 2D
103 min., česky, vstupné 70 Kč/FK 50 Kč
2. dubna, čtvrtek, 17:00 h
ZVONILKA A NETVOR, animovaný, 2D
76 min., český dabing, vstupné 80 Kč
8. dubna, středa, 10:00 h
FAIR PLAY, drama, 2D
100 min., česky, vstupné 50 Kč
10. dubna, pátek, 19:00 h
RYCHLE A ZBĚSILE 7, akční, 2D
100 min., české titulky, vstupné 120 Kč
12. dubna, neděle, 19:00 h
VYBÍJENÁ, komedie, 2D
110 min., česky, vstupné 110 Kč
15. dubna, středa, 19:00 h
KINGSMAN: Tajná služba, komedie, 2D
112 min., české titulky, vstupné 100 Kč
17. dubna, pátek, 19:00 h
GHOUL, horor, 3D
89 min., české titulky, vstupné 130 Kč
19. dubna, neděle, 19:00 h
TEORIE VŠEHO, romant.,životopisný, 2D
118 min., české titulky, vstupné 90 Kč

22. dubna, středa, 19:00 h
AMERICKÝ SNIPER, válečný, 2D
133 min., české titulky, vstupné 100 Kč
24. dubna, pátek, 19:00 h
REZISTENCE, akční, 2D
119 min., české titulky, vstupné 100 Kč
26. dubna, neděle, 17:00 h
KONEČNĚ DOMA, animovaný, 2D
92 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč
29. dubna, středa, 19:00 h
CHAPPIE, sci-fi, 2D
121 min., české titulky, vstupné 80 Kč

Městské kulturní středisko
3. dubna, pátek, 19:00 h, hlavní sál MěKS
SEX, ČACHRY A KULTURA PRO VŠECHNY
Divadlo Pavla Trávníčka, hrají: P. Trávníček,
L. Finková, K. Kornová, P. Jablonský ad.
vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 230 Kč
11. dubna, sobota, 17:00 h, hlavní sál MěKS
VÍTÁNÍ JARA - Tradiční koncert sborů
Základní umělecká škola Dačice
vstupné v předprodeji - děti 30 Kč, dospělí
60 Kč
14. dubna, úterý, 19:00 h, hlavní sál MěKS
NEZMAŘI
koncert legendární jihočeské kapely
vstupné v předprodeji 100 Kč a na místě 130 Kč

Městské muzeum a galerie
do 19. dubna
CO DOKÁŽOU ŠIKOVNÉ RUCE
jarní výstava spojena s ukázkou výrobků
z patchworku
9. dubna, čtvrtek, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
přednáška OS Signum belli 1914 k historii 81.
pěšího pluku v Jihlavě
23. dubna - 20. května
BAREVNÝ SVĚT POD VODOU
Výstava velkoplošných fotografií Tomáše Kotouče, zahájení 23. 4., 17:00 h s přednáškou
a fotoprojekcí

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 2015
3. května

Vydejte se s námi na tradiční jarní
vycházku. Naučte se nové hlasy ptáků.
Pojďte se blíže seznámit s letošním
Ptákem roku.
• 7:30 h - sraz před vl. nádražím v Dačicích
• 7:30 - 9:30 h - pozorování ptáků, pták
roku, ukázka kroužkování, soutěž pro děti
pořádá ZO ČSOP Vysočina ve spolupráci s ČSO
• průvodci: Hanka a Tomáš Brinkeovi
• dalekohledy s sebou
• 737 170 810, hana.u@seznam.cz
--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
2. dubna ZELENÝ ČTVRTEK
2. dubna – 6. dubna VELIKONOČNÍ
GASTRONADÍLKA
A je to tu zase! Zelený čtvrtek a s ním zelené pivo,
zelená a mojito! Na své si přijdou i jedlíci,
od čtvrtka do pondělí jsme připravili velikonoční
gastronadílku!
11. dubna GRILOVÁNÍ S PAVLEM URBANCEM
I v dubnu společně posedíme u živé hudby, v sobotu
od 20:00 hodin nám zahraje Pavel Urbanec a k tomu
zakousneme masíčko z grilu. Po celý víkend navíc
Captain Morgan s colou za báječnou cenu.
Doporučujeme včasnou rezervaci stolu.
Vstupné dobrovolné.
11. dubna SPORTOVNÍ WORKSHOP
Opět si dáme pořádně do těla na sportovním
maratonu! Připravena je pro vás hodina alpinningu,
následovat bude hodina kombinace bosu a flowin a
odpoledne uzavřeme lekcí fitboxu a powerkicku.
Začátek akce je ve 13:00 hodin, konec v cca 16:30
hodin. Celým odpolednem Vás bude provázet zkušený
lektor Petr Konrád. Přihlásit se můžete na našich
stránkách. Přijďte i Vy posunout své hranice a naučit
se něco nového! Pro více info sledujte náš web.
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17.-19. dubna TATARÁKOVÝ VÍKEND
Po celý víkend nabízíme tatarský biftek
za neodolatelnou cenu. Zapíjet ho můžete whiskou
Tullamore Dew, jak jinak než také za hubičku.
Doporučujeme včasnou rezervaci stolu.
18. dubna UZAVŘENÁ SPOLEČNOST
Po celý den bude restaurace s barem uzavřená.
Sauna, squash a sporty budou v provozu beze změny.
24.-26. dubna RYBÍ VÍKEND
Poslední dubnový víkend potěšíme chuťové buňky
rybíma specialitkama. Za bezva ceny budou také různé
druhy salátů a gin s tonikem.
1.-3. května SLEVA NA VŠECHNY DRUHY PIZZ
Tento víkend potěšíme všechny mlsné jazýčky 10%
slevou na pizzy!
Přijďte si také zasportovat! V nabídce máme bosu,
alpinning, TRX, flowin, cvičení na míčích, jumping,
fitbox, taichi, cvičení pro děti do 6 let a funkční
trénink. Časy tréninků Vám přizpůsobíme, stačí nás
kontaktovat!
Více informací na: www.sportcentrumnaskale.cz,
384 971 440, sportcentrumdacice@seznam.cz
www.facebook.com /SportcentrumRockhill

www.dacice.cz
Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek
3. 4.

19:00 h

divize

Dačice„D“-TJSlovanJ.Hradec

17. 4.

19:00 h

divize

Dačice „D“ - TJ Nová Ves u Č.B.

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:

Mateřská škola Dačice, MŠ Za Lávkami a Občanské sdružení „LÁVKY“
pořádá oslavu

DNE ZEMĚ

sobota 18. dubna 2015, 14:00 - 17:00 h
areál zahrady MŠ Za Lávkami
Zde si můžete ověřit svou zručnost, znalosti o přírodě a občerstvit se. U některých stanovišť můžete získat Zalávecké tolary,
které lze směnit u občerstvení za odměny. Zajištěn skákací hrad.
Vstupné je dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

19. 4.

9:30 h

žáci

Dačice - Rudolfov

3. 5.

9:30 h

žáci

Dačice - K.Újezd - Velešín

18. 4.

10:00 h

dorost

Dačice - Bernartice

V případě deštivého počasí bude program přesunut na neděli
a následně omezen v prostorách MŠ.

2. 5.

10:00 h

dorost

Dačice - Bechyně

Sponzoři:

19. 4.

15:00 h

muži KP

Dačice - Sedlice

26. 4.

15:00 h

muži KP

Dačice - Kaplice

Oddíl florbalu:
upřesnění termínu Velikonočního turnaje ve florbalu, 24. - 26. 4. 2015 ve sportovní hale i hale SŠTO
Oddíl volejbalu: 11. 4., 9:00 h - OP žákyň a dorostenek - tělocvična ZŠ B. Němcové
Oddíl SPV: 6. 6. - Brána Poddyjí, starty dle propozic, 1. start na 50 km v 6:00 h od sokolovny
--- inzerce ---

VELKÝ VÝPRODEJ
LETNÍCH ŠATŮ,TRIK,KALHOT
A SKLADOVÝCH ZÁSOB od 99,‐ Kč
VÝPRODEJ TĚHOTENSKÝCH KALHOT
A SUKNÍ od 299,‐ Kč
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SBĚR ANKETNÍCH LÍSTKŮ: 1. - 15. dubna 2015. Anketa je anonymní.
Anketní lístky můžete odevzdávat na následujících sběrných místech:
Infocentrum Dačice, Potraviny Štěpán a syn Dačice, Lékárna na Červeném Vrchu, DPS Dačice,
Městská knihovna Dačice nebo ho zaslat na adresu: Městský úřad Dačice, útvar tajemníka, Krajířova 27, 380 13 Dačice. Anketu můžete také vyplnit elektronicky na www.dacice.cz.

DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ ZÁJEM O NAŠE MĚSTO A VÁŠ ČAS.
Informace: Ing. Marcela Chvátalová, koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21
e-mail: zdravemesto@dacice.cz, tel.: 384 401 286
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Informace: Ing. Marcela Chvátalová, koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21
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Kromě dvou výše zaškrtnutých problémů můžete uvést i jiný podnět:

Kromě dvou výše zaškrtnutých problémů můžete uvést i jiný podnět:

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
Multifunkční hala s tribunou - urychlení kroků v jednání
Nekuřácké zóny u škol
Odpolední organizované aktivity pro máděž v Katolickém domě
na zkušební provoz (obdoba nízkoprahového zařízení)
Oprava vozovky a vybudování chodníku směrem na Hradišťko
Optimalizace svozu bioodpadu
Pokračování v řešení obchvatu
Rozšíření prostor pro Městskou knihovnu Dačice
Řešení křižovatky na Palackého náměstí jinak než kruhovým objezdem
Slevy na kulturní akce pro osoby 55+
Snížení pronájmů za sportovní halu
Údržba zeleně mimo zastavěné území obce
Zřízení parkoviště v ulici Bratrská

£
£
£
£
£
£
£
£
£

£
£
£
£

Prosíme Vás, označte 2 problémy, které považujete za nejvýznamnější, jejichž řešení by
podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno. Problémy v seznamu jsou uvedeny abecedně, nejsou tedy řazeny dle důležitosti - tu jim dáte Vy, svým hlasem!

Prosíme Vás, označte 2 problémy, které považujete za nejvýznamnější, jejichž řešení by
podle Vašeho názoru mělo být upřednostněno. Problémy v seznamu jsou uvedeny abecedně, nejsou tedy řazeny dle důležitosti - tu jim dáte Vy, svým hlasem!
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NEZÚČASTNILI JSTE SE TOHOTO SETKÁNÍ?
NEVADÍ, ZAJÍMÁ NÁS I VÁŠ NÁZOR!
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ANKETA

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulované na Fóru Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 konaném 23. března 2015.

ANKETA
Už víme, jaké jsou ...
ale souhlasíte s nimi?

PROBLÉMY DAČIC A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
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