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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Náš cíl? Rozvoj regionu!
Jaro už nás vítá, a to především díky letošní zimě – nezimě. Milovníci zimních sportů přišli v tuzemsku zkrátka. Je to
prostě tak, opravdové zimy jsme se letos nedočkali. Pro mnohé je to možná velké zklamání, pro jiné zase důvod k radosti.
V dnešním příspěvku bych se rád vrátil k předcházejícímu článku, ve kterém
jsem se zabýval tématem zaměstnanosti a vzdělanosti v našem regionu. V této
době připravujeme schůzku, která se
uskuteční ve čtvrtek 3. dubna a od které
očekáváme získání důležitých poznatků. Na setkání jsme pozvali zástupce
podnikatelů, základních a středních škol
v Dačicích, zástupce města a Hospodářské komory České republiky.
Shromáždění se bude konat na radnici
v Dačicích. Jeho cílem je najít společně
cestu, jak zlepšit podmínky pro život.
Jednou z důležitých potřeb je pomoc

podnikatelům při hledání kvalifikované
pracovní síly do jejich strojírenských provozů. O tom, jak se nám tento první krok
podařil, vás budu informovat příště.
Priorita radnice je zřejmá: musíme se
starat o rozvoj našeho regionu. Kromě
výše zmíněných aktivit nám v jejím naplnění rovněž pomáhá zřízení několika
funkčních svazků a společností.
Takovými společnostmi jsou Místní
akční skupina Česká Kanada (MAS), Mikroregion Dačicko, Region Renesance či
Svazek obcí Železnice Kostelec – Slavonice. Všechny tyto svazky jsou přínosem
pro region i naše město. O aktivitách

Kvítek zazářil na Canti Veris Praha
V sobotu 22. února 2014 se Komorní sbor Kvítek Dačice zúčastnil mezinárodní soutěže Canti veris Praha. Kvítek zde získal zlaté pásmo, vítězství ve své kategorii a hlavní cenu festivalu - Cenu Zdeňka Lukáše.

těchto spolků vás budu průběžně informovat.
Tak jak jsem tentokrát začal pro někoho možná melancholickým zamyšlením
o nevydařené zimě, tak bych rád zakončil svůj příspěvek v optimistickém duchu.
Vždyť máme před sebou svátky jara – Velikonoce. Z duchovního pohledu dokonce nejdůležitější svátky roku.
Pro nás pro všechny je důležité, abychom se stále měli na co těšit. I já se těším
na příští setkání s Vámi na stránkách Dačického zpravodaje.
Vlastimil Štěpán,
starosta

Poděkování
dárcům krve
V úterý 25. února byli na Městský
úřad v Dačicích starostou města panem ing. Vlastimilem Štěpánem pozváni dárci krve, kteří dovršili 80 odběrů krve.
Byli to pan Miroslav
Buk z Dačic, paní Alena
Kupcová z Dačic a pan
Jaroslav Čurda z Borku.
Za darování nejcennější tekutiny pan starosta dárcům poděkoval, jako pozornost předal drobný dárek
a popřál pevné zdraví.
Dana Krtková,
MS ČČK Dačice

Vedle Ceny Petra Ebena na vánočním
festivalu v Praze roku 2012, je to další
významné ocenění Komorního sboru
Kvítek. Soutěž je zaměřena výhradně na
soudobou sborovou tvorbu a dílo Zdeňka Lukáše. Festival pořádá agentura Mu-

sic Agency Travel Praga ve spolupráci
s Unií českých pěveckých sborů. Letošního ročníku se kromě Komorního sboru Kvítek zúčastnil sbor z Polska, z Ruska
a čtyři sbory z Čech.
Vítězslav Hergesel, sbormistr
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Zdravé město budiž pochváleno
Milí spoluobčané, tento článek píšu a malinko mě „pálí“ termín odevzdání
textu. Znáte to, někdy přijdou múzy a to se to píše. Někdy jsou zase lenošné
a písmenka se tak obtížně skládají do řádků, že je snazší skládat uhlí. Až najednou přišel impuls a vím, o co se chci s Vámi podělit.
Dne 17. 3. 2014 se
uskutečnilo druhé
setkání fóra Zdravého města. Oproti
prvnímu ročníku,
kdy byla znát určitá rozpačitost z neznámého, jsme tentokrát všichni směle prošli celým programem. Zhodnocení bodů z loňska. Co
se povedlo, co méně a v jaké fázi řešení
případné podněty jsou. Nepovedlo se
vše zrealizovat, ale podstatné je, že podněty nezapadly a řešily se.
Nedávno jsem slyšel, že demokratem
se člověk nerodí. Musí k němu vnitřně
dorůst, dovzdělat se, naučit se respektu
k názoru druhých v jejich jinakosti. Nesnadný úkol pro jeden lidský život.
A přesto je důležité tuto cestu nastoupit
a podstoupit.
Demokracie je velmi náročný způsob
vládnutí. Náročný, mnohdy drahý, ale jediný správný způsob jak předcházet válkám a zbytečným konfliktům. Bez ochoty
jít touto cestou se nabízí mnoho jiných
a na první pohled snadnějších. Kazatelé
rychlých soudů, rozhodnutí bez odbornosti a vše v konečném důsledku posta-

vené na násilí a hulvátství. Jsou to stavy,
kde strádá vzdělanost, absentuje moudrost a mezilidské vztahy jsou spálenou
zemí.
Demokracii se musíme všichni učit. Demokracii bez demagogie; demokracii ve
svobodě a zodpovědnosti. Řecký filozof
Platón jednou řekl: „Nakonec Vám budou
vládnout ti nejhloupější z Vás. A to bude
daň za to, že se nechcete veřejně angažovat.“ Co k tomu dodat.
Proč o tom píšu? Na druhém veřejném
fóru Zdravého města jsem zažil sdílenou
radost ze společné práce. Sešlo se nás víc
jak loni, atmosféra byla velmi tvůrčí a zaznělo mnoho dobrých nápadů jak zlepšit naše město. Ve svobodě rozhodovat
a zodpovědně přispět názorem k dalšímu
vývoji. A to ne hlasováním ve volbách,
ale společným uvažováním, společnou
prací. Jak vzácné, jak cenné.
Děkuji všem, kteří tuto akci zajistili.
Také Vám všem, kteří jste přišli a společně „tvořili“. No, a kdo to nestihl nevadí,
příští rok se bude fórum Zdravého města
opakovat, tak jste srdečně zváni. Pojďme
společně utvářet naše město. Pojďme se
učit demokracii.
Váš Jan Bartošek,
místostarosta

Oprava balkónů

INFORMACE
Z RADY
MĚSTA

Město Dačice připravuje opravu
balkónů na bytovém domě čp. 175/I
ul. Bratrská. Opravy bude provádět
dačická stavební firma KEY-STAV
GROUP s.r.o. se sídlem Antonínská
15/II, která vyhrála výběrové řízení
na tuto akci.

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

Rada města
na své 88. schůzi konané 5. 3. 2014
mimo jiné:

Tato firma bude provádět opravy balkónů v době od 1. 4. 2014 do 30. 6. 2014.
Při opravě firma provede upevnění
stávající uvolněné dlažby, montáž nových okapových plechů, pokládku nové
izolační folie, pokládku nové dlažby na
plastové terče, očištění zpevnění a nátěr
zábradlí, opravu a nátěr opadané fasády.
Jiří Koudelka, odbor správy budov
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• projednala a schválila výsledky hospodaření Městské knihovny Dačice
a Městského muzea a galerie Dačice
za rok 2013; hospodářským výsledkem
obou organizací byla převaha výnosů
nad náklady
• schválila rozpočtové opatření č. 2/2014,
které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 1.016,00 tis. Kč
• neschválila vyhovět žádosti Nadace
pro transplantace kostní dřeně Plzeň
o poskytnutí finančního příspěvku
• schválila vyhovět žádosti na prodloužení nájmu nebytových prostor v čp.

4/I na Palackého náměstí v Dačicích
• schválila zadání veřejné zakázky na
výběr zhotovitele stavebních prací
na výměnu oken v budově gymnázia
a v budově Základní školy v Neulingerově ulici
• schválila uzavření smlouvy s firmou
KEY-STAV GROUP s.r.o. Dačice na opravu balkónů na bytovém domě čp. 175/I
za nabídnutou cenu Kč 216.507,-- bez
DPH
• schválila uzavření smlouvy s firmou
Hron Dačice s.r.o. na plynofikaci
a ústřední topení domu čp. 89 v Bílkově za celkovou nabídkovou cenu
Kč 267.617,-- bez DPH
• nesouhlasila s vyhrazením trvalého
parkovacího místa pomocí registrační
značky vozidla na parkovišti v Jiráskově
ulici
• schválila poskytnutí sponzorského
daru ze skladových zásob Infocentra
Rybníkářství Dačice o. s. u příležitosti
1. dobročinného rybářského plesu
• pověřila radního Bc. Víta Svobodu
zastupováním Města Dačice v DSO
Sdružení pro likvidaci komunálního
odpadu Borek, DSO Vodovod Řečice
a DSO Vodovod Landštejn; současně ze
zastupování v těchto svazcích odvolala
místostarostu Ing. Jana Bartoška

na své 89. schůzi konané 12. 3. 2014
• schválila použití investičního fondu Mateřské školy Dačice ve výši Kč
235.000,-- na dodávku a montáž klimatizace do kuchyně a 3 tříd na pracovišti
MŠ v Bratrské ulici
• schválila vyhlášení výběrového řízení
na restaurování a opravu jižní sgrafitové fasády starého zámku

na své 90. schůzi konané 19. 3. 2014
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2014
v těchto objemech: příjmy 720,80 tis.
Kč, výdaje 785,60 tis. Kč, financování
64,80 tis. Kč
• projednala a schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací
ve školství, a to obou základních škol,
mateřské školy a školní jídelny; všechny
organizace vykázaly převahu výnosů
nad náklady
• schválila změny ve složení komise
Zdravého města Dačice a MA21
• schválila účast Základní školy v ul.
B. Němcové a Mateřské školy Dačice
v grantovém programu TRW-DAS pro
rok 2014
• schválila podání žádosti o grant z grantového programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje

www.dacice.cz

POZVÁNKA

Zastupitelstvo města Dačice
se sejde na svém 23. zasedání
23. dubna 2014 v sále MěKS

Splatnost poplatku
za komunální odpad
Místní poplatek za komunální odpad v roce 2014 je
splatný do 30. 4. 2014.
Způsob platby místního poplatku:
Na pokladně MěÚ (Krajířova 27, Dačice I):
• v hotovosti
• 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 zu.prijem@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.
Dále upozorňujeme, že podle obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 4/2013 je poplatník povinen do 15 dnů ode dne vzniku
ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti
a změny s touto povinností související. Dle výše uvedené vyhlášky je možno osvobodit od poplatku za rok 2014 nebo část
roku, pokud poplatník doloží existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.
Jana Klimešová, živnostenský odbor

Informace o vystavení
voličského průkazu
pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24.
května 2014
Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, který je u tohoto
obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá volit ve svém
volebním okrsku. Volič může požádat o voličský průkaz ode
dne vyhlášení voleb a to písemným podáním opatřeným úředně ověřeným podpisem žadatele. Žádost lze podat i osobně na
příslušném obecním úřadě. Poslední den pro doručení žádosti
je 8. května 2014.
Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 8. května 2014
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle.
Na Městském úřadě Dačice vyřídíte voličský průkaz na evidenci obyvatel, dveře č. 138, Palackého nám. 1.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky.
Jitka Hubatková, správní oddělení

KOUPÍM

pole, lesy, pastviny
Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel: 602 445 344

--- inzerce ---

Přístavba Domu
s pečovatelsko službou
je v plném proudu
Od září loňského roku probíhá přístavba Domu s pečovatelskou službou v Dačicích. Již na první pohled je zřejmé, že je realizace v plném proudu. Veškeré práce probíhají v souladu se stanoveným harmonogramem, ukončení
stavebních prací je plánováno v září tohoto roku.  

Za necelý půlrok byly postaveny obvodové a vnitřní nosné
zdi prvního a druhého nadzemního podlaží. Aktuálně probíhá
vyzdívání příček a příprava pro vnitřní instalace a začínají práce
na vyzdívání třetího nadzemního podlaží.
Přístavba rozšíří nabídku stávajícího pečovatelského domu
celkem o 18 nových bytů s 21 lůžky. Součástí bude společenská
místnost a venkovní pergola. Zároveň dojde k rozšíření parkovacích stání. Zhotovitelem stavby se na základě výběrového řízení stala Jemnická Stavba, a.s.
Martin Šťastný, odbor správy majetku
--- inzerce ---

3

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

Sociální dávky v roce 2014 – 1. díl
Každoročně dochází počátkem roku ke změnám legislativy. Často se tyto
změny týkají i sociálních dávek. Tento článek je prvním ze série, jejímž cílem je
usnadnit čtenářům orientaci v problematice sociálních dávek. V následujícím
textu se zaměřím na největší změny týkající se dávek pro osoby se zdravotním
postižením v roce 2014.
Průkaz osoby se zdravotním postižením
Při splnění zákonem
stanovených podmínek náleží osobám se
zdravotním postižením
jeden ze tří typů průkazů: TP, ZTP nebo ZTP/P,
které jsou odstupňovány podle závažnosti zdravotního postižení. Průkaz poskytuje svým držitelům
řadu výhod např. v dopravě, úlevách na
daních a správních poplatcích. Průkazy
ZTP a ZTP/P opravňují též k vystavení
parkovacího průkazu označující vozidlo
přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.
Nárok na průkaz má osoba starší 1 roku
s tělesným, smyslovým nebo duševním
postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu omezujícím pohyblivost nebo orientaci (týká se
i osob s poruchou autistického spektra).
Pro určení nároku na průkaz osoby
se zdravotním postižením se provádí
posouzení zdravotního stavu žadatele,
které provádí lékařská posudková služba
OSSZ. Oproti dřívější právní úpravě odpadá sociální šetření u žadatele.
Starší typy průkazů (tzv. průkazy mimořádných výhod vydávané do roku
2011) jsou platné do data uvedeného na
jejich zadní straně nejdéle však do 31. 12.
2015 (týká se průkazů, které mají platnost
trvale).
V současné době probíhá výměna tzv.
sKaret, jejichž platnost definitivně skončí
k 30. 4. 2014, a dříve vydaných dočasných
průkazů osob se zdravotním postižením
za nové. Pamatujte prosím na to, že pokud obdržíte nový průkaz osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P),
jehož platnost se neshoduje s platností
Vašeho parkovacího průkazu, je potřeba
vyměnit i parkovací průkaz, aby se platnost obou dokladů shodovala. Výměnu
parkovacích průkazů zajišťují obecní
úřady s rozšířenou působností, pro obyvatele Dačicka ji zajišťuje Městský úřad
Dačice, odbor sociálních věcí.
Příspěvek na mobilitu
Od ledna 2014 dávka náleží osobám
starším jednoho roku, které disponují
průkazem osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P přiznaném po 1. 1.
2014, v kalendářním měsíci se opakovaně
dopravují za úhradu a nejsou jim posky-
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továny zákonem vyjmenované pobytové sociální služby (v případech hodných
zvláštního zřetele lze u pobytových sociálních služeb učinit výjimku). Oproti
dřívější právní úpravě odpadá sociální
šetření u žadatele.
Příspěvek na mobilitu přiznaný podle
dřívějších právních předpisů bude vyplácen po dobu, uvedenou v rozhodnutí
o jeho přiznání, nejdéle však do 31. 12.
2015.
Výše dávky činní 400 Kč měsíčně. Je
možné volit mezi měsíční a čtvrtletní výplatou.
Obecné informace
Právní předpisy
• Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením
a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení
některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
V tomto článku jsou uvedeny pouze
základní informace pro snadnější orientaci ve změnách platných od 1. 1. 2014.
Podrobnější informace k těmto dávkám
naleznete v příslušných právních předpisech, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR – www.
mpsv.cz, osobně se můžete obrátit na
pracovníky nejbližšího kontaktního pracoviště úřadu práce, případně na jiné
organizace poskytující sociální poradenství.
O dávkách pro osoby se zdravotním
postižením rozhodují a vyplácí je krajské
pobočky úřadu práce, žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které lze
získat na pracovištích ÚP nebo na internetových stránkách MPSV.
Ucelené informace nejen o sociálních
dávkách obsahuje Příručka pro osoby se
zdravotním postižením v roce 2014, kterou lze nalézt na internetových stránkách
MPSV http://www.mpsv.cz/files/clanky/
16881/Prirucka_OZP.pdf.
V dalším vydání Dačického Zpravodaje
se dočtete o příspěvku na zvláštní pomůcku a příspěvku na péči.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

Upozornění pro prodejce
kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin
Podnikatelé, kteří chtějí prodávat
kvasný líh, konzumní líh a lihoviny,
musí mít po datu 17. 10. 2013 koncesi
na prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin.
Stávající podnikatelé, kteří byli oprávněni ke dni 17. 10. 2013 na základě živnosti volné s předmětem podnikání
„Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a živnosti řemeslné „Hostinská činnost“ prodávat kvasný líh, konzumní líh
a lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat až do 17. 4. 2014. Pokud v uvedené 6 měsíční lhůtě nepožádají o koncesi
na prodej kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin, toto oprávnění jim uplynutím lhůty zaniká (17. 4. 2014). Žádost
o koncesi pro stávající podnikatele nepodléhá správnímu poplatku, odborná
způsobilost není stanovena.
Noví podnikatelé musí být pro prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin držiteli koncese již od začátku podnikání, šestiměsíční přechodná lhůta se
na ně nevztahuje, stejně tak osvobození od správního poplatku. Oprávnění
k podnikání vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.
K žádosti o koncesi není třeba dokládat
odbornou způsobilost a ustanovovat odpovědného zástupce.
Patricie Rellová, živnostenský odbor

Pro majitele plynových kotlů
Upozorňujeme majitele zplynofikovaných bytů a domů, u kterých
neproběhlo kolaudační řízení (oznámení o užívání stavby), že je nutno
po dokončení plynofikace před uvedením do provozu požádat o kolaudaci stavby (oznámit užívání stavby)
a předložit potřebné doklady (revize
plynového zařízení, protokol o vpuštění plynu, revize komínů a seznámení s obsluhou plynového zařízení).
Dále doporučujeme u zkolaudovaných plynofikací z důvodu
bezpečného provozu
provádět
pravidelné revize
plynového zařízení.
Jiří Baštář,
vedoucí stavebního úřadu

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

2 roky Osobní účet zdarma
Platební karta zdarma
Internetbanking zdarma
Platební transakce zdarma

2 % p.a. Spořicí účet
od 2 % Hypotéka
Dačice, Palackého nám. 31

tel. 384 343 111 e-mail: karel.geist@wspk.cz

Zápis dětí do Mateřské školy Dačice
Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014 - 2015.
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 – Lenka Kučerová - vedoucí učitelka
MŠ Dolní Němčice 15 – Bc. Radka Burešová - vedoucí učitelka
Termín a doba podání žádosti:
• 14. 4. 2014 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 2014 - 15 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 doplňující kritéria: 1. Věk dítěte - vyšší věk dítěte je zvýhodňujícím
kritériem, 2. Zaměstnanost rodičů doložená dokladem.
•
•
•
•
•
•

.
KRITÉRIUM
BODY
Opakované podání žádosti u dětí starších tří let
2
Přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice
2
Trvalý pobyt dítěte v Dačicích
2
a místních částech obce
Trvalý pobyt
dítěte
Trvalý pobyt mimo Dačice a místní
1
části
Dítě, které dovrší do 30. 9. 2014
Věk dítěte
3
tří let věku
Mateřskou školu navštěvuje souro1
zenec dítěte
Dítě se hlásí k pravidelné celodenní
Individuální
3
situace dítěte docházce od 1. 9. 2014
Dítě se specifickými vzdělávacími
3
potřebami
Dny otevřených dveří v Mateřské škole Dačice:
yy MŠ B. Němcové, MŠ D. Němčice – 8. 4. 2014, 14:00 – 16:00 h
yy MŠ Bratrská, MŠ Sokolská, MŠ Bílkov – 9. 4. 2014, 14:00 – 16:00 h
yy MŠ Za Lávkami – 10. 4. 2014, 14:00 – 16:00 h
V této době si mohou děti pohrát se svými budoucími kamarády a společně s rodiči si prohlédnout prostory jednotlivých
mateřských škol.
Hana Švarcová,
ředitelka MŠ Dačice
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Otevřený dopis
starostovi města Dačice
Ing. Vlastimilu Štěpánovi
Pane starosto,
respektujeme Vaše názory, které jste uveřejnil ve Vašem stanovisku k našemu prohlášení ze dne 11. 12. 2013. Bohužel s nimi
nelze souhlasit.
Z Vaší rétoriky jsme nebyli vůbec překvapeni. Vzhledem k realitě jednotlivých zasedání zastupitelstva města Dačice se na
Vás obracíme s žádostí o doložení Vašeho tvrzení. Dejte možnost všem občanům nechť posoudí, zda je vedení zastupitelstva demokratické či nikoliv. Zda opoziční zastupitelé znemožňují neustálým „porušováním“ jednacího řádu a „napadáním“
ostatních členů zastupitelstva, věcné a konstruktivní jednaní.
Zároveň dejte šanci voličům, ať posoudí způsob Vašeho řízení
jednotlivých zasedání zastupitelstva města a naši opoziční činnost, kdy klademe otázky, které „konstruktivně“ necháváte bez
odpovědi.
Požadujeme zveřejnění necenzurovaných nahrávek ze ZM
na webu města Dačice a zařazení do vysílání městské televize,
která je pro podobnou informovanost předurčena. To se týká
celého volebního období od roku 2010. V zákonné lhůtě požadujme konkretizovat Vaše tvrzení, které jste uveřejnil ve Vašem
stanovisku.
S pozdravem níže uvedení opoziční zastupitelé
V Dačicích dne 3. 3. 2014
Podepsáni: MVDr. Ludvík Fabeš, MUDr. Ctibor Blaha, Milan
Bastl, Lubomír Kloiber

Odpověď na otevřený
dopis čtyř zastupitelů
Zastupitelé,
zcela nerozumím vaší „potřebě“ za každou cenu vytvářet
u veřejnosti dojem, že v Dačicích je téměř vše co souvisí s prací radnice špatně, ale je na Dačických jestli Vám dají za pravdu
nebo ne. Jak jistě víte, zasedání zastupitelstva jsou veřejná,
občané se jich mohou zúčastnit a udělat si obrázek o jednání
jednotlivých zastupitelů sami. Váš požadavek na zařazení, jak vy
uvádíte, necenzurovaných nahrávek za celé volební období od
roku 2010 do vysílání dačické televize znamená naprosté nepochopení funkce televize. Televize přenáší obraz se zvukem a ne
pouze zvuk, odmítám tedy degradovat televizi na pouhý rozhlas a nechat ji vysílat několikahodinové zvukové záznamy ze
zastupitelstva.
Pokud se jedná o uveřejnění nahrávek na webu Města Dačice, řídíme se v současné době stanoviskem Úřadu na ochranu
osobních údajů. V tomto stanovisku je uvedeno, že pokud obec
pořizuje záznam z jednání zastupitelstva pro informování veřejnosti bez rozlišení na občany a širší veřejnost (typicky prostřednictvím internetu) je nutné anonymizovat osobní údaje třetích
osob. Není v technických ani personálních možnostech úřadu
tuto anonymizaci provádět, nehledě na to, že by takováto manipulace s nahrávkou zastupitelstva mohla být opět označena
za cenzuru.
Neznamená to ovšem, že lidé by neměli možnost se s těmito
nahrávkami seznámit. Záznamy jsou k dispozici pro každého
jednotlivého občana, který se obrátí na město s žádostí o jejich
poskytnutí.
Na závěr Vám chci sdělit, že dál trvám na svých tvrzeních
z předchozího stanoviska a považuji je za dostatečně konkrétní.
S pozdravem starosta Ing. Vlastimil Štěpán

6

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VOLNÉHO MÍSTA
pracovník – pracovnice odboru správy majetku
UTA – 1/14
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka - pracovnice odboru správy majetku, zájemci se mohou přihlásit do 16. 4. 2014 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
•
•
•
•
•
•

SŠ/VŠ vzdělání stavebního směru
schopnost jednání s lidmi
organizační schopnosti
bezúhonnost v dosavadním životě
způsobilost k právním úkonům
státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým
pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
• znalost práce na PC

Výhoda:
•
•
•
•
•

autorizace v oboru dopravní nebo pozemní stavby
znalost v oblasti oceňování staveb
orientace ve stavebním právu
praxe ve stavebním oboru
praxe v oboru zadávání veřejných zakázek

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

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

Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
--- inzerce ---
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Stanovení měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva
Na posledním jednání Zastupitelstva města konaném dne 19. 2. 2014 byly
nově stanoveny výše měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele.
za výkon funkce

příplatek podle
počtu obyvatel

celkem

člen rady

1 650 Kč

260 Kč

1 910 Kč

předseda výboru
a komise

1 300 Kč

260 Kč

1 560 Kč

člen výboru
a komise

1 120 Kč

260 Kč

1 380 Kč

400 Kč

260 Kč

660 Kč

člen zastupitelstva

Veronika Macková, útvar tajemníka

Neslýchaná cena pronájmu prostor
v MěKS Dačice!
Již dosti dlouhou dobu se mi donáší z různých míst zprávy o „předražených
cenách“ pronájmů prostor MěKS Dačice pro pořádání kulturních akcí, především pak plesů. Mám potřebu se k tomuto tématu vyjádřit, když se nenašel
nikdo, kdo by si toto „předražení“ ověřil a zeptal se přímo u nás v MěKS Dačice.
Prý chceme za pronájem okolo 25 000
Kč a možná i třeba více. A znáte to - jedna
paní povídala a pak už to jede! Někomu
asi dělá dobře tyto fámy rozšiřovat!
Minulý týden vyšlo v Jindřichohradeckém Deníku krátké srovnání cen pronájmu na kulturní akce v Dačicích - Třeboni
- J. Hradci. Uvádím ceny, jak byly zveřejněny:
• KC Jitka Otín J. Hradec 25 000 Kč pronájem (pouze prostory bez výčepů)
• KC Roháč Třeboň 22 000 Kč (pouze prostory, bez výčepů)
• MěKS Dačice 10 000 Kč (pouze prostory, bez výčepů) a cca 15 000 Kč v případě
pronájmu prostor i výčepů
Jak jsem si ještě sám ověřil u pana ředitele Staňka v KD Střelnice v J. Hradci jsou
ceny 1200 Kč na hodinu pronájmu (přímá
produkce) + 900 Kč za hodinu v případě
příprav na akci.
U nás se například maturitní plesy připravují již den předem (výzdoba, nácviky
nástupů, příprava tomboly apod.) a druhý den po plese se ještě prostory vyklízí.
Takže si každý může sám zkalkulovat, co
by to stálo v tomto případě.
Nedávno proběhlo v sále MěKS Dačice
Fórum mladých, kde se mimo jiné probírala prý i tato otázka a závěr byl, že pronájmy v Dačicích by měly být podstatně
sníženy. Proč jsem jako ředitel této organizace nebyl přizván, abych se k této
otázce mohl ihned vyjádřit a promluvit si
s účastníky formou věcné diskuze? Ceník

pronájmů je volně přístupný i na našich
webových stránkách a jsem ochoten
s každým případným zájemcem o pronájem vše probrat a zkalkulovat.
Oldřich Svoboda,
ředitel MěKS Dačice

Upozornění
čísla popisná
Upozorňujeme vlastníky nemovitostí, že jejich povinností dle § 32
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
je na svůj náklad označit budovu
číslem určeným obecním úřadem
a udržovat ho v řádném stavu.
Číslo musí být podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 326/2000 Sb.
v platném zněni
umístěno tak, aby
bylo viditelné. Toto
označení je důležité pro orientaci záchranné služby, pošty a hasičů.
Vlastník budovy, který ji neoznačí číslem
popisným, může být potrestán za přestupek podle § 47b odst. 1 písm. c) přestupkového zákona, případně za správní
delikt dle § 58 odst. 1 písm. c) zákona
o obcích. Za chybějící číslo na budově
mu může byt uložena pokuta až do výše
10 000 Kč.
Jiří Baštář, vedoucí stavebního úřadu

Městská policie informuje
Co řešila městská policie
v únoru 2014
• 63x řešen přestupek
• 39x doručení písemností
• 4x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov) - provedena
kontrola objektů
• 2x na žádost Městského úřadu Dačice
rozvoz písemností členům rady města
a zastupitelům
• 1x zjištěno na Palackého náměstí nezabezpečené vozidlo (otevřené dveře
a klíčky v zapalování) - vozidlo uzamčeno, klíčky si majitel vyzvednul na
služebně MP
• 1x zjištěna závada na dopravním značení - oznámeno na Správu a údržbu
silnic
• 1x kontrolován mladík, který přemisťoval stavěče na kola - vráceno na místo,
řešeno domluvou
• 1x kontrolován opilý muž na autobusovém nádraží (3,69‰) - vyrozuměn
rodinný příslušník, který muže dopravil
domů
• 2x účast na zasedání občanské komise
v místních částech
• 2x kontrola nalévání alkoholu mladistvým			
• 1x odchycen pes - vrácen majiteli
• 1x odchycen jezevec - vypuštěn do volné přírody			
• 4x nález - 1x peněženka – předáno na
MěÚ, 1x injekční stříkačka – ekologická
likvidace, 1x iPod – předáno na MěÚ,
1x doklady - předáno majiteli
• 1x řízení dopravy - kamion v kopci na
Palackého náměstí
• 7x spolupráce s PČR - při zastavení vozidla zjištěn alkoholu řidiče – předáno
PČR, spolupráce při zabezpečování
místa trestného činu - loupež, nalezen
trezor z loupeže – předáno PČR, nahlášena sražená srna u silnice – dopravní
nehoda, předáno PČR
• 1x kontrola a řízení dopravy při konání
akce Masopust na Palackého náměstí
• 3x měření rychlosti - 4. 2. – Jemnická,
11. 2. - Velký Pěčín, 25. 2. - Velký Pěčín,
Borek, ul. Berky z Dubé
• 3x předán přestupek ke správnímu řízení
• 15x kontrola místních částí
Více informací o činnosti na internetových stránkách města v odkazu městská
policie.
Stanislav Zelenka,
vrchní strážník MP Dačice
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MOBILNÍ SVOZ
ODPADŮ
19. dubna 2014

Místo

Čas

Bílkov

8:00 - 8:30 h

Malý Pěčín

8:35 - 8:50 h

Velký Pěčín

9:00 - 9:20 h

Prostřední Vydří

10:45 - 11:00 h

Červený Vrch

11:10 - 11:20 h

Na Nivách

11:25 - 11:35 h

Toužín

11:40 - 11:50 h

Bratrská

11:55 - 12:05 h

Berky z Dubé

12:10 - 12:20 h

Vápovská

12:25 - 12:45 h

Borek

12:50 - 13:00 h

Dolní Němčice

8:00 - 8:40 h

Lipolec

8:50 - 9:20 h

Hostkovice

9:25 - 9:35 h

Havlíčkovo nám.

9:45 - 10:00 h

Dlouhá

10:05 - 10:20 h

Na Vyhlídce

10:25 - 10:40 h

Mládežnická

10:45 - 11:00 h

Antonínská

11:05 - 11:20 h

Jemnická

11:25 - 11:40 h

Hradišťko

11:45 - 12:00 h

Chlumec

12:05 - 12:20 h

Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede
19. dubna 2014 mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného odpadu
a bioodpadů. Sběrné vozy budou
přistaveny na místa obvyklá (zpravidla
se jedná o bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů).
Při předávání odpadů se řiďte pokyny
pracovníků svozové společnosti.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

Nebankovní úvěry? Tři typy
lumpáren, které stojí velké peníze
Tři triky, které jsou nastraženy na lidi
ve finanční nouzi:
Trik první : Zavolejte nám.
Tato lumpárna většinou začíná inzerátem
v
novinách.“
Půjčka do druhého dne! Zavolejte nám!“
Takový pokus o získání půjčky začíná
většinou zavoláním na běžné telefonní číslo, kde zájemce zpravidla automat
nejdříve ujistí, že vše proběhne rychle
a firma získá jeho zájem.
Telefonát pokračuje odkazem na placenou linku, na které pak operátorka
dlouze probírá nicotné dotazy a celý rozhovor slouží pouze k tomu, aby nešťastník zůstal co nejdéle na placené lince. Takový rozhovor může přijít i na tisíce korun
A většinou taková rozprava končí tím, že
půjčku nikdo neposkytne.
Jak poznat podle telefonního čísla co to
bude stát?
U čísel, která začínají 900, informuje
o ceně vždy čtvrtá a pátá číslice.
Např. u čísla 900 083 xxx bude každá
minuta stát 8 Kč
Na čísle 900 950 xxx bude každá minuta stát 95 Kč. U některých předčíslí, ale
stačí pár vteřin. Např. předčíslí 905 a 908
slouží k jednorázovým poplatkům.
Např. hovor na linku 905 45x xxx bude
stát 450 Kč na lince 905 99x xxx bude ale
už stát jednorázově 990 Kč.
Trik druhý: Zaplaťte poplatek za posouzení žádosti
Tento trik sází na to, že lidé ve finanční
nouzi přemýšlejí poněkud jinak.
Přemýšlejí v naději. V naději, že to konečně vyjde a jejich problémy budou
konečně vyřešeny. Racionální posouzení

transakce je poněkud upozaděno.
Z této situace vzejde nabídka od firmy,
jejíž zástupce kontaktuje zájemce o poskytnutí úvěru a sjedná s ním schůzku.
Ta zpravidla proběhne v kavárně. Sepíše se žádost o posouzení, která je často
označena jako pouhá formalita a zástupce nešťastníka ujistí o tom, že je na první pohled jasné, že tato žádost projde.
A aby vše proběhlo rychle, je nutné zaplatit poplatek řádově v tisících korun.
No a výsledek je ten, že samozřejmě
nikdo nepůjčí a na telefony nereaguje
a peníze jsou ty tam.
A lidé teprve tehdy zjišťují, že zase naletěli.
Trik třetí : Likvidační pokuty a zástavní právo k nemovitosti
Existují firmy, které peníze půjčí a mají
smlouvu připravenou tak, aby byl dlužník
nucen platit nesmyslně vysoké pokuty.
Ve spojení s uplatněním zástavního práva k nemovitosti to může být poslední
finanční transakce, kterou rodina udělá.
Smlouvy obsahují ujednání o smluvních pokutách v řádech desítek i stovek
tisíc korun. Poskytovatelé těchto půjček
sázejí na to, že většina lidí nečte pozorně
před podpisem smlouvu, a tím nad sebou vynesou ortel finanční smrti.
Důvody k uplatnění vysokých pokut
jsou předem formulovány tak, aby v pasti
uvízli téměř všichni. Dokonce jedna firma (která už zaplať bůh neexistuje) měla
jako důvod k uplatnění smluvní pokuty
ujednání, že dlužník musí první splátku
zaplatit tak, aby byla na účtu firmy v den
podpisu smlouvy.
Proto buďte opatrní ať se nepřipojíte
k tisícům žadatelů o osobní bankrot v letošním roce.
František Burian, finanční poradce
www.frantisekburian.cz

Městské kulturní středisko Dačice nabízí:

PRONÁJEM PROSTOR DAČICKÉHO KINA
Hledáte vhodné místo pro školení vašich zaměstnanců?
Setkání se zákazníky, prezentaci vašich výrobků či služeb?
Chcete oslovit větší množství lidí?
Pak jsou prostory dačického kina VHODNÝM místem právě pro vás! Co nabízíme?
ÐÐ 84 míst k sezení v příjemném prostředí komorního sálu
ÐÐ Profesionální audiovizuální techniku s možností promítání vaší prezentace přímo na plátno kina
ÐÐ Free wifi  připojení pro vás i návštěvníky vaší prezentace

Bližší informace v Městském kulturním středisku Dačice, Palackého náměstí 4/I, nebo na telefonu 384 401 277
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Kdo je poctivější?
V poslední době jsem zažil hned dva případy. Jednou
s nešťastným ředitelem školy a jednou s nešťastným
starostou. Když to velmi zjednoduším, v obou dvou případech byly vzniklé problémy způsobeny pochybeními,
která vznikla při složité administraci výběrového řízení
a přidělených dotací.
Pikantní na tom ovšem je, že chyb v administraci se nedopustili ani ředitel ani starosta ani jejich pracovníci, ale cizí firmy,
které byly za účelem administrace najaty. Současná administrace výběrových řízení nebo administrace podávání žádostí
o dotace je totiž dnes často tak složitá, že to prostě samotní zadavatelé výběrových řízení nebo žadatelé o dotace sami nejsou
schopni zvládnout, ba co více, často se v desítkách či stovkách
stran zadávací dokumentace nebo žádosti dobře nevyznají
a neorientují.
A tak se potom může stát, že se teprve při následné kontrole
realizace projektu nebo využití dotace nejmenovaný ředitel dozvídá, že zadávací dokumentace výběrového řízení příliš přesně
specifikovala některé poptávané komodity, a tím byl nepřípustně zvýhodněn určitý výrobce. Nejmenovaný starosta se zase od
následné kontroly dozvídá, že dříve uznatelný náklad je vlastně
nákladem neuznatelným. Výsledkem je, že jsou dotace kráceny,
navíc samozřejmě hrozí penále a osobní postihy nebo v lepším
případě pomluvy a ostuda.
Výsledný obraz je tedy tristní. Profesionální administrátoři jsou
pryč, odvedli svoji práci, dostali zaplaceno a nikdo si na nich nic
nevezme. Ředitel a starosta zůstávají a snaží se vysvětlit, že vůbec
netušili, jak bylo vše zúřadováno a že přece nejsou žádnými podvodníky. Přece si na administraci najali a zaplatili profesionály.
Kruh se uzavírá a najednou se ukazuje, že to celé zvyšování
počtu popsaných papírů a zvyšování počtu formulářů, které je
třeba popsat a vyplnit, přeposlat, správně založit apod. přináší
namísto zvýšení transparentnosti spíše pocit bezmoci a někdy
může být i nebezpečné.
Bohužel je dnes běžné, že nebývá v silách ředitele nebo starosty si vlastními silami s pomocí spolupracovníků požádat o dotaci
nebo vypsat a zorganizovat výběrové řízení.
Tuto situaci nepovažuji za normální. Pořád mi totiž vrtá hlavou
otázka, z čeho že vlastně plyne ten obecně (pro mě nepochopitelně) přijímaný fakt, že profesionální administrátor je v průměru
poctivější než starosta nebo ředitel. Osobně jsem totiž přesvědčen, že opak je pravdou.
Miloš Vystrčil, senátor

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

DNE ZEMĚ
sobota 26. dubna 2014, 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.
V případě deštivého počasí bude program přesunut na neděli
a následně omezen v prostorách MŠ.

Sponzoři:

--- inzerce ---

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
Jan Beneš
Provádíme veškeré geodetické práce:
 geometrické plány - zaměřování staveb
- rozdělení pozemků
- věcná břemena
 vytyčování staveb a hranic pozemků

--- inzerce ---

Kvalitní sekční garážová vrata

na míru od 20.000 Kč !

Včetně pohonu, ovladače, montáže a 15% DPH !!!
Více než 55 imitací dřeva a barevných fólií.
TRUHLÁŘSTVÍ » ZÁMEČNICTVÍ

 mapové podklady pro projekční činnost

V l a d i m í r T ů m a

 výpočet kubatur

V R ATA » B R Á N Y » P O H O N Y

 zaměřování skutečného provedení staveb
ZDÁ SE VÁM, ŽE U VAŠEHO GEODETA PLATÍTE MOC A ČEKÁTE DLOUHO?
OBRAŤTE SE NA NÁS! CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA.

mobil:

+420 720 247 577

e-mail:

benes.gk@gmail.com

AKCE
2014

Cukrovarnická 128/I., Dačice 380 01
M1 +420 602 113 385 | M2 +420 725 230 018
tumadacice@tumadacice.cz | www.tumadacice.cz
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Anketou budou určeny nejpalčivější Již známe probléproblémy Dačic
my mladých
Město Dačice uspořádalo v pondělí 17. března pro občany Dačic a místních
částí druhý ročník Fóra Zdravého města Dačice. Možnost diskutovat nad devíti
oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů běžného života ve městě využilo
okolo 80 občanů včetně představitelů města a zástupců městského úřadu. Cílem letošního setkání bylo opět naleznout tzv. desatero nejzávažnějších problémů našeho města.

Na úvod seznámil Ing. Jan Bartošek,
místostarosta Dačic a politik Zdravého
města Dačice, přítomné s tím, do jaké
míry se podařilo naplnit cíle stanové na
loňském fóru (prezentace k nahlédnutí
na www.dacice.cz v záložce Zdravé město Dačice). K jednotlivým problémům
uvedl kroky, které město v dané problematice učinilo. Poté si převzal slovo ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR Ing.
Petr Švec, který přítomné seznámil s průběhem akce.
Účastníci fóra vydefinovali ve skupinách celou řadu problémů, z nichž za
každou oblast byly vybrány dva nejpalčivější, o kterých se závěrem hlasovalo.
Akci zpestřili zástupci studentů, kteří
seznámili přítomné s výsledky Fóra mládeže, které se v Dačicích konalo koncem
února. Problémy z mládežnického fóra
byly již ověřeny mezi žáky a studenty dačických škol prostřednictvím ověřovací
ankety. Z 881 platných anketních lístků
patřily mezi dva nejčastěji zmiňované
problémy nepořádek na autobusovém
nádraží a lékařská pohotovost.
Závěrem večera proběhlo hlasování,
díky kterému byly stanoveny nejožehavější problémy města. Na fórum nyní
naváže anketa zveřejněna na zadní straně tohoto vydání Dačického zpravodaje.
Prostřednictvím této ankety máte možnost ověřit či vyvrátit a určit, které pro-
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blémy jsou nejvýznamnější a které by
měly být přednostně řešeny. Anketa potrvá od 1. do 25. dubna.
Dovolte mi zde poděkovat MěKS za přípravu sálu a sponzorům, kteří přispěli do
slosovatelné tomboly. Byli jimi Technické
služby Dačice, Řeznictví Petrik Slavonice,
Pedikúra a masáže Heleny Šimánkové,
pracovnice Pečovatelské služby LEDAX
a Kadeřnictví Lenka Linhartová. Za občerstvení, skvělou obsluhu a sladké dárky
do tomboly děkuji také Střednímu odbornému učilišti zemědělskému a služeb
Dačice, které je významným partnerem
Zdravého města Dačice. Velké poděkování patří i členům komise Zdravého města Dačice, s jejichž pomocí byl zajištěn
úspěšný průběh fóra, a samozřejmě Vám
občanům, kteří jste se druhého ročníku
fóra aktivně účastnili.
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

Zdravé město Dačice uspořádalo
koncem února Fórum mládeže, kterého se účastnilo okolo padesáti žáků
a studentů z místních základních
a středních škol.
Smyslem akce
i navazující ankety
bylo
dát
m l a d é
generaci prostor
otevřeně
se vyjádřit
k tomu, co
v
našem
městě chybí, co by se
mělo změnit, upravit či zrealizovat tak, aby
byli spokojeni s místem, kde žijí, studují
a tráví svůj volný čas.
Na samotném fóru mladých bylo naformulováno 11 problémů. O jejich konečném pořadí a důležitosti rozhodli
mladí formou anketních lístků, které byly
distribuované do všech škol v průběhu
března. Zde uvádíme výsledky ankety,
které se účastnilo 881 žáků a studentů
místních škol:
1. Autobusové nádraží (353 hlasů)
2. Lékařská pohotovost (298 hlasů)
3. Chybějící kavárna/čajovna (189 hlasů)
4. Kluziště (188 hlasů)
5. Špatné dopravní spojení (171 hlasů)
6. Parkovací místa u škol, náměstí (160
hlasů)
7. Sportovní hala – nová nebo rekonstrukce (123 hlasů)
8. In-line dráha (122 hlasů)
9. Snížený nájem na maturitní plesy
v MěKS (64 hlasů)
10. Více kontejnerů na tříděný odpad
(26 hlasů)
11. Dopravní hřiště (25 hlasů)
Pokud mají mladí občané možnost rozhodovat odpovědně a vidí, že je o jejich
názory zájem, nakonec mnohé překvapí,
jak „dospělý“ mají pohled na dění kolem
sebe a že vnímají nedostatky stejně, jako
jejich starší spoluobčané. Výsledky ankety budou předloženy radě města.
Celá akce proběhla ve spolupráci
s NSZM ČR v rámci projektu „Mládež
v akci? Ano, v obci!“, který je realizován
za finanční podpory Evropské unie.
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

www.dacice.cz

Zdravé město Dačice si Vás dovoluje pozvat na

ˇ
Farmárské
ˇ
trhy v Dacicích
sobota 26. dubna 2014 od 8:00 do 12:00 h
Pod Lipkami na Palackého náměstí
Přijďte nakoupit a ochutnat kvalitní místní produkty.
Těšit se můžete na:
pečivo, klobásy,
medové produkty
kravské, ovčí a kozí sýry,
živé ryby, rybí řízky,
sazeničky, bylinky, koření,
rakytníkové produkty
sušené ovoce a ořechy,

p

a další...

C
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Zprávy ze ZŠ B. Němcové
Tereza Kupcová převzala ocenění na
slavnostním vyhlášení Talent Jihočeského kraje 2013

Bezpříspěvkové dárcovství krve našich pedagogů
25. února poděkoval na radnici starosta města Dačice Ing. Vlastimil Štěpán
spolu se zástupkyněmi Místní skupiny
Českého červeného kříže třem dačickým
občanům, kteří dosáhli 3. řádu zlatého
kříže za 80 bezplatných odběrů krve. Jednou z oceněných byla paní Alena Kupcová, vychovatelka školní družiny.
5. března pak dosáhla deseti bezpříspěvkových odběrů krve paní učitelka
Anna Hronová.
Velice si Vážíme lidí, kteří nejsou lhostejní k potřebám druhých.
Nové interaktivní tabule s funkcí „chytrý dotyk“

Talentovaná mládež z celého Jihočeského kraje se sešla 25. února v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých
Budějovicích, aby před zraky svých
rodičů, přátel i pedagogů převzala
ocenění Talent Jihočeského kraje 2013.
Z přibližně 150 nominovaných vybrala
odborná porota asi 50 žáků a studentů. Ti
byli rozděleni do několika kategorií např.
humanitní, přírodovědné, hudební nebo
taneční.
Velmi nás těší, že se v kategorii technické umístila na druhém místě žákyně
naší školy Tereza Kupcová z IX. B. Byla
oceněna za své výborné výkony v psaní
na klávesnici. V roce 2013 byla na prvním
místě v republice v klávesnicové hře
ZAV - Houbař mezi žáky ZŠ. Dále nás
také mimo jiné úspěšně reprezentovala
na mezinárodní soutěži Intersteno 2012
a 2013.
Tereze gratulujeme a věříme, že toto
ocenění pro ni bude tou správnou motivací do dalšího tréninku v psaní na
klávesnici.
Bohumil Šuhaj
1. místo na talentové soutěži žáků ZŠ
v psaní na klávesnici ZAV
Velmi nás potěšily výsledky tří našich
žákyň, které vyrazily 6. března za doprovodu paní učitelky Pízové do Jindřichova
Hradce na ZAV – talentovou soutěž žáků
základních škol v psaní na klávesnici,
která se konala na tamější obchodní akademii. Soutěže se zúčastnilo 21 žáků ze
7 škol a naše děvčata opět nezklamala,
Tereza Kupcová zvítězila, Dominika
Štolbová se probojovala na 3. místo
a Aneta Škardová se dostala na hezkou
6. příčku.
Děvčatům blahopřejeme k jejich umístění a paní učitelce děkujeme za jejich
skvělou přípravu.
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V březnu byly na 1. stupni naší školy
nainstalovány dvě interaktivní tabule
vybavené novou funkcí „chytrý dotyk“.
Tyto tabule, které umožňují pracovat
současně dvěma žákům, nejsou zatím
příliš rozšířené (starší řada interaktivních
tabulí dovolovala psát nebo přesouvat
výukové objekty vždy pouze jednomu
uživateli). V současnosti používáme ve
škole 15 interaktivních tabulí a věříme,
že také tyto dvě nové budou dobrou
pomůckou vyučujícím i žákům.
Bohumil Havlík
DAČICKÝ DATEL 2014

Vyhlašujeme soutěž v psaní na klávesnici v disciplíně ZAV Houbař. K účasti zveme žáky základních a střed-ních
škol z Dačic a okolí, kteří jsou zapojeni do programu ZAV a kteří mají
hru Houbař doma nebo ve škole nainstalovánu – podrobnosti o hře na http://
www.zav.cz/clanek/80-zav-houbar.htm.
Do soutěže není třeba se přihlašovat
předem, výkony jednotlivých účastníků
jsou automaticky generovány, pro sestavení výsledkové listiny je pak ale třeba
zaslat kontaktní údaje (jméno, příjmení,
rok narození, bydliště, školu, telefon) na
alepiz@centrum.cz, do předmětu uveďte
prosím: Dačický datel 2014.

Soutěž končí 15. 6. 2014 v 18:00 h.
Případné dotazy zodpoví a na pěkné
výsledky se těší
Alena Pízová
Karneval školní družiny 2014
V sobotu 8. března se opět po roce
sešly děti navštěvující školní družinu
a jejich rodiče na tradičním karnevalu, aby
si mohli společně zasoutěžit, zatancovat
a užít si masopustního veselí.
Břišní tanečnice, klauni, kovbojové,
čarodějnice, víly, piráti a jiné pohádkové
postavičky byli nakonec za své výkony
sladce odměněni.
Děkujeme rodičům za pomoc a spolupráci a budeme se těšit na příští karneval.
Jana Stachová a Alena Kupcová
Krátce ze sportu
Okresní kolo skupiny C v halovém fotbale dopadlo pro naše mladší žáky dobře.
V hale SŠTO Dačice skončili ve čtvrtek
13. března v konkurenci dalších 4 mužstev
na druhém místě. Našim fotbalistům
možná přinesly štěstí nové oranžové dresy, které měli poprvé na sobě.
Pro mladší žáky 2. stupně naší základní školy a gymnázia jsme uspořádali
19. února turnaj ve florbale. Zúčastnily
se celkově 4 týmy (2 týmy z naší školy
a 2 týmy z gymnázia). Všichni bojovali
do posledních sil, žáci z VI. B. získali nakonec třetí místo a žáci z VI. A skončili na
čtvrtém místě.
2. března odpoledne poměřili své
síly osmáci a deváťáci z naší školy a žáci
nižšího gymnázia ve florbalovém turnaji
starších žáků. První dvě místa obsadily
naše týmy, třetí místo získala kvarta
víceletého gymnázia.
Bohumil Šuhaj a Jana Špičková
Vylepšené infopanely u Moravské Dyje

Ve středu 5. března se někteří žáci zapojení do programu Globe vydali na
obhlídku našich infopanelů u Moravské
Dyje, aby je rozšířili a vylepšili. Jak se
jim to povedlo můžete posoudit sami.
Nejlépe, když se vydáte na procházku
kolem řeky od Valchy směrem k Toužínu.
Stanislava Dvořáková a Bohumil Šuhaj
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Co je nového na Základní škole Komenského
Vědomostní soutěže zahájeny
V okresním kole dějepisné olympiády získal výborné 3. místo V. Řezáč,
žák 9. ročníku. V konkurenci 30 účastníků se jedná o mimořádný úspěch.
Postoupil do krajského kola, které se
uskuteční koncem března v Č. Budějovicích. Gratulujeme, přejeme hodně
dalších úspěchů, budeme držet palce! Vynikajícího výsledku dosáhl také
J. Linhart, žák 9. ročníku. Naši školu velmi
úspěšně reprezentoval v okresním kole
olympiády v anglickém jazyce a za svůj
skvělý výkon získal 2. místo. Přestože
v tomto případě postupuje pouze vítěz,
výborná znalost cizího jazyka je veliká
deviza. Blahopřejeme.
Vědomostní soutěže si organizujeme
také v rámci školy. V pátých třídách se
uskutečnila Přírodovědná olympiáda,
kde si žáci prověřili formou testu, křížovek a doplňovaček znalosti z učiva 4. a
5. ročníku. Vítězové postoupí do druhého kola, kde se potkají s náročnější verzí.
Nejlepší žáci z druhého kola vytvoří pro
své spolužáky prezentace zajímavostí
z přírody kolem nás. Přejeme všem mnoho úspěchů.
Sportujeme rádi a často
Plavecký výcvik v Jihlavě
Děti 3. a 4. ročníku zahájily plavecký výcvik v jihlavském bazénu. Celkem
v deseti lekcích se budou seznamovat
a učit základy techniky jednotlivých plaveckých stylů, zvládat skoky do vody,
potápění a hry ve vodě. To, jak se děti
s vodním živlem poperou, uvidí na samém závěru kurzu, kdy obdrží „mokré“
vysvědčení.
Zimní olympijské hry nejen v Soči, ale
také ve III. A
V únoru se tělocvična naší školy stala dějištěm zimních olympijských her.
Žáci se v rámci projektové výuky, dozvěděli, co je podstatou tohoto velkého
sportovního svátku. Seznámili se s historií, symboly OH, s našimi olympioniky,
s disciplínami zimních her a jejich pravidly.
S nadšením bojovali v disciplínách biatlon,
skoky na lyžích, curling, rychlobruslení,
hokej, slalom na bobech, slalom na lyžích
a krasobruslení. Všichni sportovci si tyto
OH velmi užili.
Školní družina naše nedílná součást
Odpoledne 18. února zpestřil všem
čtyřem oddělením školní družiny pan
Ing. K. Kupec, jednatel Městských lesů
Dačice. Poutavě dětem vyprávěl o životě
v lese, zvířatech, stromech atd. Na závěr
si děti hrou vypodobnily život čtyř typově odlišných zvířat. Děkujeme panu Kup-

covi za ochotu a dlouhodobou vynikající
spolupráci!
Vzdělávat se musíme všichni
Vynikající přednáška PaedDr. Z. Martínka
Ve čtvrtek 6. března jsme si doslova
užili vynikající přednášku PaedDr. Zdeňka Martínka na téma Agrese a agresivita
u dětí a mládeže. Tentokrát nejen pro
vyučující, ale také pro rodiče. Podnětné,
inspirativní, velmi potřebné... a hlavně,
docela určitě - ne poslední - 9. června ho
uvítáme znovu s tématem Šikana jako
narušení vztahů ve skupině. PaedDr. Zdeněk Martínek - absolvent Ped. fakulty UK
Praha, obor speciální pedagogika, specializace psychopedie, etopedie, sociální
patologie. Pracuje v PPP v Pelhřimově.
Ve své praxi se zabývá především agresí
a agresivním chováním dětí a mládeže
a šikanou ve školních kolektivech.
Sebeobrana - program primární prevence
Minimální preventivní program - školní
program prevence rizikového chování - neustále doplňujeme, inovujeme - v loňském
roce jsme do něj zařadili, pro žáky a žákyně 9. ročníku, základní prvky sebeobrany.
13. března se naši deváťáci, v sokolovně TJ Centropen Dačice, pod vedením
strážníků Městské policie – J. Žaloudkové
a F. Šindeláře a osobnosti dačického oddílu juda Milana Malého, seznámili se základními prvky sebeobrany, které se nesly
v duchu hesla „Když to neukecáš, uteč!“.
Děkujeme a těšíme se příští rok.
Recyklace hrou
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem
je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
osobní zkušenost se zpětným odběrem
baterií a použitých drobných elektrozařízení. V letošní roce jsme využili nabídky

programu a zajistili pro žáky 6. a 7. ročníku interaktivní přednášku Recyklace
hrou. Atraktivní formou předané informace upevňovaly v našich žácích kladný
vztah k životnímu prostředí.
Školáčci - program pro předškoláky

a jejich rodiče
Ve čtvrtek 20. února se poprvé otevřely
dveře naší ZŠ v Bratrské pro naše předškoláčky. V projektu nazvaném přiléhavě
„Školáčci“ se děti na čtyřech schůzkách
seznámí se školou, s režimem ve škole, procvičí si hravou formou potřebné
dovednosti, poznají paní učitelky i budoucí spolužáky. Rodiče se dozví spoustu zajímavých a potřebných informací.
Vše směřuje ke zdárnému startu dětí do
1. ročníku a dobré spolupráci školy a rodiny.
Eva Macků, ředitelka

Masopustní veselí
v MŠ Za Lávkami
Byl únor, měsíc masopustu. Společně jsme se na tyto dny těšili a připravovali. Vyprávěli jsme si o masopustních zvycích, vyzdobili si třídy,
tancovali jsme a užívali si masopustního a karnevalového veselí.

Děti si vyráběly čepičky a brýle pro šaška, škrabošky zvířátek: medvěda, myšky,
pejska, zajíčka...
V pestrobarevných maskách, které dětem vytvořili rodiče, jsme se v pondělí
3. března prošli centrem města v masopustním průvodu. Průvod měl několik
zastávek, kde jsme za doprovodu různých
hudebních nástrojů, zazpívali písničky,
zarecitovali básničky a pořádně si zarachotili. Během cesty si postávající hloučky
lidí prohlíželi děti v masopustním průvodu. Celé dopoledne přitom panovala
pravá masopustní atmosféra, které přálo
i slunečné počasí.
Zakončení našeho masopustního a karnevalového veselí vyvrcholilo karnevalem
v Domě dětí a mládeže Za Lávkami. Za
pěkně připravený program si pracovnice
DDM zaslouží poděkování. V programu
nechyběly soutěže, tanec, sladká odměna
a karnevalový dárek na památku. Stejně
tak si zaslouží pochvalu maminky, které
dětem vyrobily originální masky.
Společně jsme si tak přiblížili tradice
masopustu a karnevalu.
Ilona Kabelková, MŠ Za Lávkami
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Úspěch našich studentů na okresním
kole olympiády ze zeměpisu

Vítězové v jednotlivých kategoriích
školního kola zeměpisné olympiády nás
reprezentovali v okresním kole v J. Hradci
18. 2. 2014.
A reprezentace byla velmi úspěšná!
Štěpán Burda z kvarty zvítězil a postoupil do krajského kola. Jak Klivan z primy
a Jan Dohnal ze 3. ročníku obsadili shodně 3. místo. Izabela Starková ze sekundy
skončila na 4. místě.
Všem děkujeme za velmi úspěšnou
reprezentaci školy a fandíme v krajském kole!
Česká lingvistická olympiáda v Praze
28. února 2014 se v Praze na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy konalo regionální kolo České lingvistické olympiády.
Za naše gymnázium se ho zúčastnila studentka oktávy Hana Kalábová. V loňském

školním roce se jí v této soutěži podařilo
prosadit tak výrazně, že reprezentovala
naši republiku v Anglii. Letošní nejlepší
řešitelé by se podívali dokonce do Číny.
Oproti loňskému roku se však počet
řešitelů v základních kolech zvýšil na trojnásobek – letos to bylo 1576 studentů.
Regionální kolo, které se kvůli velkému
počtu řešitelů konalo v Praze a Olomouci, řešilo 132 studentů. Hanka obsadila
21. – 23. místo a do národního kola postoupí s dalšími 54 řešiteli. Budeme jí
přát, aby se jí opět dařilo a vyrazila v létě
do Číny.
Odpolední florbalové turnaje
21. února a 15. března zorganizoval
K. Chalupa florbalové turnaje pro žáky
nižšího gymnázia naší školy a pro žáky
druhého stupně ZŠ ul. B. Němcové. První
turnaj byl pro chlapce z primy, sekundy
a 6. a 7. tříd ZŠ. Druhý turnaj byl pro
chlapce z tercie, kvarty a 8. a 9. tříd ZŠ.
Výsledky najdete na www stránkách
gymnázia, ale ty nejsou to nejdůležitější.
Daleko důležitější je to, že žáci mají stále
zájem o sport. Oba turnaje proběhly ve
velice dobré sportovní atmosférě a všichni žáci hráli v každém zápase s velikým
nasazením
Milan Točík
www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Poznáváme zvířátka
I v letošním školním roce nás navštívil
pan Hořák ze záchranné stanice dravců
a sov. Ani letos nás nezklamal ve výběru
zvířátek. Seznámili jsme se s morčetem
skinnny, vhodným zejména pro alergiky.
Potěšil nás malý tarbík, který skáče jako
klokan. K našim starým kamarádům činčile, ježečkovi a chameleonovi, které už známe, přibyla letos agama, jejímž domovem
je Austrálie. A Lojzíček, krásná krajta tmavá, si nás úplně omotal nejen kolem prstu.
Děkujeme za pěkné povídání a těšíme se
na další setkání.
Karneval v družině
Další rok je za námi a také další tradiční
Karneval v družině má své vítěze a oceněné. V letošním roce se zúčastnilo málo dětí
a tak se na každého dostalo.
V kategorii o nejlepší masku letos na
1. místě umístila Monika Vacková, 2. byla
Eliška Moravcová a 3. skončila Kristýna
Heráková. V kategorii taneční se umístil na
1. místě Marcel Staněk, na 2. Kristýna Pelantová a 3. byla Nikola Jičínská.
Mé toulky za zvěří
Také v letošním školním roce jsme kres-
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lili obrázky zvířat do výtvarné soutěže
Mé toulky za zvěří, pořádanou městem
Dačice a Městskými lesy Dačice s.r.o.
Naši žáci získali cenu poroty.

1. místo David Horváth - Námluvy
2. místo Tomáš Malík - Zajíc hledá jetel
3. místo Bedřich Škárka - Divočáci hledají potravu
Všem úspěšným autorům gratulujeme!
Připravujeme v jarním období:
27. března – Soutěž ve zpěvu a recitaci
2. dubna – Den otevřených dveří a zahájení jarní prodejní výstavy
9. dubna – Jarní akademie
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Nabídka publikací k prodeji
v pokladně MMaG Dačice
(výběr)
• Albrecht, J.: Kreslířovy tipy na výlety, I.
• Albrecht, J.: Obrázky z jihozápadní Moravy. Kreslířovy tipy na výlety II.
• Dačice, brožura barevná, 2007
• Dačický vlastivědný sborník č. II. – VII.
• Dočekal, J.: O grafice
• Dočekal, J.: Max Švabinský, katalog stálé expozice
• Foitová, I.: Z Telče do Afriky a nikdy
zpět
• Honzíček Zlatohlávek
• Chládek, J.: Se skicákem k mohamedánům
• Jindra, V.: Divous Horác
• Jindra, V.: Dějiny Malého Pěčína
• Jižní Čechy – průvodce 2013, se vstupenkami
• Kučerová, M. : Dačické album I., dobové
fotografie a pohlednice
• Naučné stezky – jižní Čechy a Šumava
• Návraty paměti krajina, Staré Město
pod Landštejnem, 1999
• Památky Dačice, zámek
• Pověsti z Telče a okolí, I.- IV.
• Průvodce - Česká Kanada
• Průvodce Telčsko a Dačicko
• Říha, J.: Cykloprůvodce, sever Rakouska, 2013
• Sbor dobrovolných hasičů v Dačicích
(1882-2007)
• Smutný, B.: Po stopách první kostky
cukru v Dačicích
• Stehlík, M.: KSČ proti katolické církvi
• Stehlík, M.: Jít životem a sloužit (E. Rozmahel)
• Stehlík, M.: Český Rudolec v bouřlivém
půlstoletí 1918-1960
• Stehlík, M.: Slavonické dvacáté století
1900-1960
• Sto let místní dráhy Telč – Slavonice
(1902-2002)
• Vašek, B.: F. Bílkovský
Marie Kučerová,
ředitelka muzea a galerie

ZŠ NEULINGEROVA
DAČICE
Vás zve

2. 4. 2014
od 8:00 do 15:00 h
na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
zahájení prodejní výstavky prací našich
žáků, která potrvá do 16. dubna
Těšíme se na Vaši návštěvu!

www.dacice.cz

Muzea a velká válka
K připomenutí 100. výročí vypuknutí I. světové války je do 30. dubna 2014
v dačickém muzeu otevřena menší výstava se zajímavými originálními materiály: „Za císaře pána a jeho rodinu“. Na výstavě jsou jednak materiály ze
sbírky muzea a dále děkujeme za laskavé zapůjčení exponátů MVDr. Oldřichu
Novákovi z Dačic a Miroslavu Pelikánovi z Č. Budějovic. Jejich přispěním můžeme doložit osudy osob, které se přímo války účastnily.

Muzeum se tak zapojilo do letošního
celorepublikového programu muzeí na
téma: „Muzea a velká válka“.
Dobové snímky zachycují frontu na
potraviny, rekvizice povozů a odvody do
války.
První světová válka a Dačice (19141918)
• 28. června 1914 - Sarajevský atentát na
následníka trůnu Františka Ferdinanda
d`Este
• 4. července 1914 - v dačickém farním
kostele sloužena zádušní mše za následníka trůnu a jeho ženu Žofii Chotkovou
• 28. července 1914 - vyhlášení války Srbsku, počátek I. světové války
• 29. července 1914 - vyhlášení všeobecné mobilizace, do dačických ulic vyšel
obecní strážník Jan Kobos a vyvolával
ročníky určené k nastoupení vojenské
služby
• V noci z 29. na 30. července 1914 - zpráva o vypuknutí války byla vyhlašována
ve vesnicích v okolí Dačic
Brzy po červencové mobilizaci r. 1914
odešli první dačičtí odvedenci do Jihlavy
k 81. pěšímu pluku a hned v srpnu s ním
nastoupili do polské Haliče. (Jihlava se
stala střediskem pro místní brance, v Dačicích nebyla vojenská posádka. 3. srpna
1914 do Haliče odjíždí z Jihlavy první jednotka, válečné operace na východě nastaly 10. 8. 1914).
Vojáci z Dačic bojovali nejdříve na východní a od roku 1915 i na jižní italské

frontě. Řada z nich se zapojila do vojenského zahraničního odboje (téměř padesát legionářů).
Od podzimu 1914 začala ve františkánském klášteře fungovat pomocná nemocnice Červeného kříže.
V zázemí se obyvatelé města dočkali
zákazu spolkové, politické a veřejné činnosti, omezení občanských práv, nedostatku potravin, oblečení; následovaly
rekvizice povozů, koní, zvonů, prádla,
sukna, pokrývek…, do města přišli uprchlíci z Haliče, z Itálie. Během války probíhala celá řada sbírek na válečné účely.
Všeobecný nedostatek potravin a dal-

šího zboží se řešil vydáváním různých
poukázek – chlebenky, moučenky, cukřenky, sádlenky, mydlenky, bramborenky, máslenky, vajčenky, kávenky, šatenky
i uhlenky …
Telegram o konci války a o vzniku samostatného Československa dorazil do
Dačic 29. 10. 1918. Druhý den 30. října
proběhla velká manifestace lidu na Palackého náměstí, která vyvrcholila stržením
rakouského znaku z budovy okresního
hejtmanství. Byl zvolen Okresní národní
výbor v čele s předsedou Josefem Příhodou, dlouholetým starostou města.
První válka znamenala pro město velké
hospodářské vyčerpání a velké ztráty na
životech. Vyžádala si v Dačicích na osmdesát obětí. V r. 1935 byl obětem této války odhalen pomník v Kancnýřově sadu.
Marie Kučerová, ředitelka

Celoroční hra
Lovci perel
i v naší knihovně
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.
O CO TEDY VE HŘE LOVCI PEREL JDE?
Více než 300 dětských knih pro mladší
i starší čtenáře je zpracováno a v databázi
jsou připraveny ke stažení otázky, přesně
na míru ke konkrétní knížce. Tyto otázky
si děti berou domů současně s danou
knihou. Za každé vypracované otázky
děti bezprostředně po odevzdání dostávají perlu. Každá sada otázek se skládá
z povinné části (což jsou otázky z příběhu a snadno je odpoví každé dítě, pokud
knihu opravdu čte) a nepovinných otázek
(které jsou obtížnější a vyžadují aktivní
práci s příběhem).
Projekt vymyslely knihovnice v Knihovně města Hradce Králové (http://projekty.
kmhk.cz/). Všechny informace k ní najdete také na našem webu www.mkdac.cz.
Knížku zařazenou do soutěže poznáte
podle nálepky, která je na ní nalepená
- Toto je perlorodka. V knížce najde každý čtenář, který se chce zapojit, pravidla
a soutěžní otázky. Každý může kdykoli
začít a kdykoli skončit, ale samozřejmě
vyhrává ten, kdo sesbírá perel nejvíc.
Malé děti mohou získat perlu i za namalování obrázku ke knížce. Přijďte si vyzkoušet hru Lovci perel, ponořme se do
hlubin příběhů…
Zdeňka Chadimová,
ředitelka

Poděkování

Chtěla bych poděkovat panu Mocharovi za příkladné vedení dětí k hudbě.
Věnuje se dětem nejen ve vyučování, ale
i ve svém volném čase. Založil již několik
dětských hudebních skupin. Poděkování
patří také za krásně připravený Podvečerníček v hudebním sále ZUŠ v Dačicích.
K. Vronková

15

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

Včelařství na Dačicku
V neděli 9. března 2014 se uskutečnila výroční členská schůze základní organizace Českého svazu včelařů v Dačicích. Schůze se zúčastnilo několik významných hostů, mezi nimiž byli např. člen ústředního výboru ČSV Jan Moučka, starosta Dačic Ing. Vlastimil Štěpán či inspektor Krajské veterinární správy
České Budějovice MVDr. Andrea Nováková. Všichni ve svých příspěvcích ocenili nezastupitelnou úlohu včelaření.
Organizované
včelaření na Dačicku trvá již 113
let. Chov včel
patří k velmi
v ýznamnému
odvětví zemědělství. Význam
opylování rostlin se nedá ani vyčíslit. Pro optimální opylení hmyzosnubných rostlin je potřeba
stovky tisíc včelstev. V devadesátých letech 20. století došlo v ČR k významnému snížení stavu včelstev, a to především
z důvodů ekonomických. Nejkritičtější
situace byla v roce 2008, kdy stavy poklesly na 460 tisíc včelstev. Tato situace
se podařila zlepšit, český svaz včelařů má
nyní více než 46 tisíc členů, kteří ošetřují
téměř 530 tisíc včelstev. Pro srovnání to
v minulosti bylo asi 800 tisíc včelstev.
Hrozbou včelaření je výskyt nákaz
a nemocí, se kterými se musíme vypořádat. Je to varoáza, kterou se daří tlumit
především důsledným léčením. Dále je
to nová nemoc, nosema ceranae. Jedná
se nový druh nosematózy. Na toto onemocnění není dosud žádný lék. Včelstva
po 8 dnech hynou. Největší hrozbou je
mor včelího plodu. V minulém roce byla
na základě laboratorního vyšetření pro-

kázána další ohniska výskytu moru včelího plodu. Všechna včelstva byla utracena
a spálena, jakož i veškerá zařízení a pomůcky.
Péče o naše včelstva je rok od roku
náročnější a nákladnější. Jedná se především o důslednou léčbu a ošetření podle pokynů a nařízení krajské veterinární
správy. V naší organizaci je 108 členů
s 1524 včelstvy. Svou činnost byl nucen
ukončit včelařský kroužek, a to po 40 letech trvání. Ze strany vedení školy bohužel nebyl zájem ho nadále provozovat.
Produkce medu v naší organizaci
v loňském roce byla 17 750 kg. Med patří mezi komodity, kde dochází k mnoha
případům jeho falšování. Do republiky
jsou dováženy medy z Číny, Argentiny
a dalších zemí, kde je produkce vyšší než
u nás, a to díky klimatickým podmínkám.
V jejich medech se mohou vyskytovat
různá rezidua, případně antibiotika. Ta
jsou u nás zakázaná. Český med patří
svou kvalitou k nejlepším, je po něm obrovská poptávka, zejména v zahraničí.
Jak se říká: „každý má svého zubaře, tak
i každý má svého včelaře“.
Včelaření je dobrý koníček, je třeba do
něj zapojit mladší generaci a tu vychovávat.
Jiří Svoboda, předseda ZO ČSV Dačice

Tragédie v lese
V sobotu 22. 2. 2014 mne v časných ranních hodinách probudil nepříjemný
zvuk mobilu. Volala mne policie České republiky, že v lese směrem silnice na
Telč těsně za plynovodem trhají dva psi menšího vzrůstu srnčí zvěř a zda mohu
přijet.
Na vysvětlenou dodám, že jsem předsedou MS Háj a zmíněný katastr spadá do
naší honitby. Takovéto telefonáty se ozývají často, zvláště při střetech automobilistů se zvěří, kdy bývá zvěř usmrcena
a dle zákona je nájemce honitby povinnen se o ni postarat a tak jsem neváhal
telefonicky zavolal členu našeho sdružení p. Hudínkovi s prosbou, aby také přijel
a vypravil se na místo.
Na místě mne již očekávala motorizovaná hlídka policie a opodál ležel kus srnčí zvěře, který žalostně naříkal. Při bližším
ohledání jsme již s p. Hudínkem, povoláním hajným zjistili, že se jedná o mladou
srnu v dobré kondici. Ale srna měla zaživa
odhryzaný pravý slech (ucho) a byla silně
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potrhána v oblasti obřitku (řiť a pohlavní
orgány).
Protože se jednalo o závažné poranění
provedl p. Hudínek odborný záraz (rychlé
usmrcení zvěře).
Jistě si všichni dovedete představit
naše pocity s jakými jsme stáli nad tímto
kusem srnčí zvěře. Co asi strachu a bolesti
toto zvíře muselo vytrpět od pravděpodobně domácích mazlíčků, kteří dle informace policie byli náhodnými projíždějícími u srny viděni, jak ji trhají, než jeho
utrpení a bolest byly vykoupeny rychlou
smrtí.
Ano, i pes malého plemene, tzv. domácí mazlíček, má-li volný vstup do přírody
a spojí-li se s jiným psem nebo i dvěma,

stává se rychle pro všechno živé v přírodě nebezpečnou šelmou ve smečce, která usmrtí vše živé, ale vzhledem ke svojí
hmotnosti a schopnostem se také často
stává, že zvěř umírá v bolestech dlouhé
hodiny trhána zaživa dokud neuhyne.
Zákon o myslivosti č. 449/2002 sb. říká,
že pytlačící pes při prokázaném honění
a lovu zvěře může být členem myslivecké
stráže odstřelen při dodržení zákonných
podmínek. Ale ruku na srdce, ještě jsem
se za 42 roků své myslivecké praxe nesetkal s majitelem pytlačícího psa, který by
uznal, že jeho miláček je v přírodě krutou
šelmou. Vždy to byl jiný pes, jeho pes je
dobře vychován a sám do přírody nechodí atd.
Odstřelení psa je vždy problémovou
záležitostí. I já jako chovatel psa vím, že je
téměř členem rodiny a zvláště děti a staří
lidé na něj bývají citově vázáni.
Ale copak zvěř v přírodě necítí bolest, nemá svoje starosti a bolesti? Kdo ji
ochrání když to neudělá myslivec.
Za posledních 8 let nebyl v naší honitbě odstřelen pytlačící pes, ale to přece neznamená, že nám psi do honitby nechodí
a že svého psa občané nemohou zajistit
tak, aby mu neumožnili stát se krvelačnou
bestií, která v rámci vrozeného loveckého
pudu zabíjí vše živé. To jen znamená, že
přivíráme oči a snažíme se nevyvolávat
konflikty s veřejným míněním. A jen do
očí bijící případy řešíme s majiteli psů. Pes
za svoje vrozené pudy nemůže. Na vině je
jeho pán, který mu toto umožní.
Proto se na Vás všechny občany obracím s prosbou. Udělejte taková opatření,
aby se váš pes nemohl stát predátorem
všeho živého v přírodě.
Přichází jaro, kdy se budou rodit mláďata veškeré zvěře, která je v naší přírodě.
Copak i vy se chcete stát těmi, kdo za deset, dvacet let budou svoje děti a vnuky
vodit do zoologické zahrady, aby se podívali co je to zajíc, srna, bažant, koroptev
atd.
Příroda má díky civilizačnímu faktoru
sama se sebou dost problémů. Prosím
nepřidělávejme ji ještě další.
František Burian, předseda MS Háj
--- inzerce ---

Mutišovské řemeslné trhy
sobota 12. 4. 2014 od 13:00 h
Mutišov - náves

ukázky řemeslné výroby
prodej výrobků od českých řemeslníků
chutné občerstvení, živá hudba
vystoupení mrákotínských mažoretek
jízda na koních, skákací hrad

Přijďte podpořit šikovné české ručičky
a strávit s námi příjemné odpoledne

www.dacice.cz

Dačice sportovní halu
opravdu potřebují

Svaz tělesně
postižených

Poslední dobou je velice diskutovaným tématem v našem městě výstavba
nové sportovní haly. Je tato hala doopravdy potřeba?

V sobotu 8. 3. 2014 jsme v Hotelu
Stadion uspořádali výroční schůzi.
Této schůze se zúčastnilo 112 členů
naší organizace. V první části schůze
jsme zhodnotili naše veškeré akce,
které jsme pro své členy uskutečnili.
Dále jsme nabídli akce, které v letošním roce chceme uskutečnit.

Při pohledu zvenku se zdá, že je v našem městě hal dostatek a že nejsou zcela
využité. Pohled zevnitř ovšem ukazuje, že
v Dačicích není žádná sportovní hala, ale
pouze několik tělocvičen. Tyto tělocvičny
plně vyhovují potřebám škol a amatérských sportovců.
Bohužel pro potřeby sportovních oddílů jsou vhodné pouze na tréninky. Nelze
v nich totiž pořádat oficiální utkání, a to
ze dvou zásadních důvodů – žádná hala
nevyhovuje svými rozměry (pro florbal,
futsal, házenou jsou rozměry hrací plochy 40 x 20 m), dále chybí střídačky pro
hráče a tribuny pro sedící diváky. Z těchto
důvodů hrají svoje domácí zápasy florbalisté a futsalisté v hale v Třešti, případně
v Jindřichově Hradci. Je to škoda jak pro

samotné hráče, tak pro diváky, a to především z řad dětí, které nemohou sledovat své sportovní vzory. Multifunkční hala
by byla přínosem nejen pro jmenované
sporty, ale také ostatním sportům (judo,
mažoretky a další), které mají v Dačicích
vysokou úroveň a konečně by zde mohly pořádat utkání a soutěže na celostátní
úrovni.
V okruhu 35 km od našeho města není
žádná sportovní hala výše uvedených
parametrů. Proto by sportovní hala nejen bezpochyby pomohla rozvoji sportu v Dačicích, ale také by jistě přispěla
k upevnění významu Dačic v našem regionu.
Milan Točík,
viceprezident FK Sistemo Volfířov

Den otevřených dveří Katolického domu
Přijďte si prohlédnout nově zrekonstruovaný objekt bývalého kina, který
nabízí mnoho možností využití. Jistě vás překvapí obnovený víceúčelový sál,
mateřské centrum, lezecká stěna, klubovny, malá knihovna, zázemí.

Prostory mohou sloužit k pořádání
konferencí, přednášek, školení, rodinných oslav, společenských akcí, kulturních a sportovních aktivit (stolní tenis,
lezení, cvičení,...).
Neděle 6. dubna 2014 od 15:00 h
Program:
• prohlídka jednotlivých prostor

• vystoupení hudební skupiny SKELET
Dačice
• možnost zahrát si stolní tenis
• lezení na lezecké stěně
• výtvarné dílny, soutěže pro děti
• občerstvení
• v 17:00 h beseda s účastníky EXPEDICE
IZRAEL 2014 aneb na handbicích po
Izraeli a Palestině
Těšíme se na vaši návštěvu!
Více na www.katolicky-dum.cz.
Hana Kopečková

O kulturní vložku se nám
postaraly děti z mateřské
školky Sokolská pod vedením paní učitelky Břečkové. Děti nám zazpívaly
a zatančily v krásných krojích. Moc se nám líbily a za odměnu byl
dlouhý potlesk. Těšíme se zase za rok na
jejich vystoupení. Moc a moc děkujeme
paní učitelce za krásně nastudovaný program - díky. Na naší schůzi jsme přivítali
i pana starostu ing. Štěpána, slečnu Vašíčkovou ze sociálního odboru a sousedních
MO organizacích. Oslavili jsme i svátek
MDŽ a všem ženám jsme darovali růži.
Po dobrém obědě, který nám připravil
kolektiv Hotelu Stadion, jsme se mohli
věnovat zábavě. K tanci i poslechu nám
hrál pan Anděl a pan Švec. Celý sobotní
den byl krásný a rychle uběhl.
Chceme vás pozvat na odpolední čaje
26. dubna 2014, které se konají v Hotelu Stadion ve 14:00 h. Máte-li zájem,
přijďte mezi nás.
František Stejskal,
předseda organizace

18. 2. 2014 se konala Valná hromada Dačického ZVONEČKU o.s.

Klub seniorů
Schůzky klubu seniorů bývají dvakrát v měsíci, 1. a 3. pondělí od 16:00 h
v Klubovně Domu s pečovatelskou službou.
Na každé schůzce je program, besedy,
vyprávění o cestování.
Jsou zváni všichni, kdo mají zájem.
Fotka je z návštěvy Dačického zámku,
které se účastnilo 29 osob.
Srdečně zveme.
Rudolf Hájek
a Dana Krtková

Odpolední setkání se členy sdružení pokračuje. Každou středu plaveme
a čtvrtky tvoříme. Pro tato setkání hledáme dobrovolníky (nejen studenty), kteří
by hendikepovaným dětem pomáhali
s běžnýmy úkony. Ti, kteří by měli opravdu o tuto činnost zájem, nám mohou
psát na email: info@dacickyzvonecek.cz
nebo volat na tel. : 777 861 741.
Právě připravujeme nové webové
stránky www.dacicky-zvonecek.estranky.cz, kde se dozvíte vice informací o našem občanském sdružení. Najít nás můžete i na Facebooku.
Kateřina Bartošová, tisková mluvčí o.s.

17

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

S handbiky přes Sinajskou poušť až do Palestiny
Další z výprav členů projektu 3handbikes.com

Dačice, 16. 3. 2014 - Izraelská expedice tří cestovatelů na handbicích úspěšně skončila poslední únorový den. Tři mladí
kluci z Dačic a okolí projeli za 28 dní na speciálních kolech pro vozíčkáře Izrael, zavítali do Palestiny a strávili několik dní
v Golanských výšinách. U nás studený únor tak strávili například v poušti, u Mrtvého moře či v Jeruzalémě, kde v typických oblecích mimo jiné reprezentovali Dačice.
„Nebyla to sice nejnáročnější z cest, kterou jsme
absolvovali, ale přesto splnila svůj účel,“ říká jeden
z cestovatelů Jan Havel
a dodává, že cílem expedice bylo jako vždy
cestovat a neohlížet se
na bariéry. Překážky však
na ně přesto čekaly například v podobě změny
původně plánované trasy, zdravotních problémů
či neznalosti kulturních rozdílů. „Přes nelehké podmínky jsme
si však celou expedici velmi užili, poznali jsme několik zajímavých lidí, kteří nám mnohokrát nabídli pomoc a podívali se na
mnoho krásných míst,“ vzpomíná Havel a jmenuje místa, kam
se na handbicích dostali. Cestu začali v Tel-Avivu, pokračovali
do Jeruzaléma. „Ve Svatém městě jsme byli poprvé, ale myslím,
že ne naposledy – jeho atmosféra nás natolik chytila, že nám
ani nevadilo, že jeho prohlídka s Jirkou na vozíku byla kvůli jeho
historické architektuře náročnější,“ dodává. Trojice dobrodruhů
potom pokračovala kolem Mrtvého moře až na samý jih Izraele

do města Eilat. Po neúspěšném pokusu dostat se do Jordánska
se vydali na sever, kde navštívili Palestinu a Golanské výšiny.
„V Palestině byly nejvíce zřejmé zmíněné kulturní rozdíly. Mnohokrát nám tak místní překvapili svojí velkou pohostinností, kdy
nám nabídli jídlo, pití či nocleh, zároveň jsme ale nebyli zvyklí
například na přístup mužů k ženám,“ říká vozíčkář Jiří Čeloud
a dodává, že Palestina byl jeho největší cestovatelský zážitek:
„Cestování na hanbiku se stalo mojí velkou životní radostí.“
Po celou dobu cesty zapisovali kluci své zážitky průběžně
na internetové a facebookové stránky. Přidávali zde fotografie
z cesty, chystají se také zpracovat krátké video o jejich zážitcích.
Tyto a další materiály z cest použijí při prezentacích pro základní a střední školy, kde kromě vyprávění o svých cestách budou
také přednášet na téma primární prevence úrazu. V rámci projektu 3handikes.com navštíví také rehabilitační centra, kde jejím klientům chtějí ukázat, že lze cestovat i s hendikepem.
Členové projektu dodávají, že projekt by se nemohl uskutečnit bez podpory mnohých regionálních podnikatelů, dalších organizací a jednotlivců, kteří svými prostředky a nápady přispěli
na jejich cesty.
Jiří Čeloud
www.3handbikes.com, www.facebook.com/3handbikes,
telefon 723 996 694
--- inzerce ---
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Letošní Dačické kejklování nabídlo
devět skvělých představení
V Dačicích se ve dnech 28. února - 2. března setkalo na čtrnáctém ročníku divadelní přehlídky „Dačické kejklování“
rekordních devět souborů usilujících o postup na celostátní přehlídku  Divadelní Piknik Volyně. V třídenním klání se
v sálech Městského kulturního střediska představilo a zasoutěžilo sedm jihočeských souborů (Dačice, Č. Budějovice,
Homole u Č. Budějovic, Tábor, Písek, Strakonice, Volyně) a po jednom z Brna a Jiříkovic.

Vrcholem přehlídky se dle mínění poroty stalo představení
souboru Divadlo Stodola o.s. Jiříkovice s muzikálovou inscenací
„Nemrtvá nevěsta“. Perličkou je, že tento soubor byl nominován
do Dačic až jako náhradník a v Dačicích si pak vybojoval přímou
nominaci do Volyně.
Devět soutěžních představení trvalo dohromady celkem 13
hodin, k tomu je nutno ještě přidat 9 hodin strávených při rozborech jednotlivých představení.

Domácí soubor Tyl Dačice letos na přehlídce vystoupil opět
po 2 letech s úsměvnou komedií „Tři a tři je pět„ a rozhodně nezklamal a své příznivce dobře pobavil.
Čestné uznání za herecký výkon obdrželi Hana Kocmálová,
Jan Bartošek a Olin Svoboda. Cenu za herecký výkon pak Eva
Chňoupková. Velká gratulace!
Ale i ostatní soutěžící soubory předvedly výborné výkony
a přispěly k vysoké úrovni letošní přehlídky a patří jim všem za
to poděkování.
Dle mínění poroty, byl letošní ročník jedním z nejkvalitnějším
ze všech dosavadních ročníků (rozdáno 16 čestných ocenění
a 14 cen za herecký výkon). Při předávání cen a vyhlášení výsledků celé přehlídky vystoupil na závěr pan místostarosta Ing.
Bartošek a slavnostně celou přehlídku ukončil.
Velký dík patří všem pořadatelům, jak zaměstnancům MěKS,
tak členům souboru Tyl Dačice, kteří na tři dny obětovali přehlídce svůj volný osobní čas a bez nichž by nebylo možné takto
náročnou přehlídku realizovat, paní Jahelkové za scénář a novou režii při uvádění jednotlivých inscenací, dále Městu Dačice
za finanční příspěvek, pracovníkům TV Datel a samozřejmě Vám
- všem skvělým návštěvníkům.
Skončil XIV. ročník ať žije číslo XV.
Oldřich Svoboda, ředitel MěKS Dačice

Masopustní průvod v Malém Pěčíně
V sobotu 15. 2. se v Malém Pěčíně uskutečnil za podpory města Dačice IV. ročník  masopustního průvodu. Pěkné slunečné
počasí přilákalo nejen dostatek masek, kterých se letos sešlo téměř 50, ale i diváků, kteří nás celým průvodem doprovázeli.
Po náročné obchůzce plné hudby, jídla, pití, tance a veselí jsme
průvod ukončili v místním kulturním domě, kde byly připraveny
soutěže pro děti, hudba k tanci a již dlouho očekávané vyhlášení
soutěžních kategorií. Cenu za nejlepší dětskou masku získal malý,
ale udatný kovář Filípek Novák, cenu za nejlepší dospělou masku
si odnesl letec Miloš Novák ml. a nejlepší skupinovou masku získalo rodinné trio rybiček Jiří, Natálka a Lucinka Leitkepovi. Poslední soutěžní kategorií byl Nejchlebíček. Celkem se sešlo 17 různých
druhů obložených chlebíčků. „Odborná“ porota vybraná z místních obyvatel měla nelehký úkol, protože ochutnat tolik druhů
chlebíčků najednou není jen tak pro každého. Jednoznačně však
vyhrál chlebíček Marie Cvrčkové, který porotu oslovil jak vzhledem, tak i chutí.
Všem maskám i nemaskám děkujeme za účast, muzikantům
za krásný hudební doprovod a těšíme se na jubilejní V. ročník
malopěčínského masopustu.
SDH Malý Pěčín
--- inzerce ---

Hledáte dobře placenou práci ?

volejte: 602 493 770
denně od 8:00 do 17:00 h

--- inzerce ---

PRÁŠKOVÁ LAKOVNA - KOMAXIT
povrchové úpravy – lakování, tryskání, mobilní tryskání –
pískování /železo, ocelové konstrukce, nákladní automobily,
kámen, beton, cihly/
Mlýnská 72/a, Jihlava
Tel.: 777 326 863, e-mail: info@lakoma.cz, www.lakoma.cz
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Osobní asistence, Mateřské centrum a Šatník aktuálně
Oblastní charita Jihlava v Dačicích i nadále provozuje tři služby: Osobní asistenci, Mateřské centrum a Šatník. V posledních měsících a týdnech došlo ke změnám. O některých jsme již v Dačickém zpravodaji informovali. Po poslední větší změně – přesunutí Mateřského centra do nových prostor – přinášíme aktuální shrnutí nabídek všech těchto služeb.

Osobní asistence Dačice
je určena osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo
vysokého věku, a jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby. Je dostupná i pro seniory z Dačic a ze spádových obcí.
„Naše cílová skupina je velmi široká
– věnujeme se osobám se zdravotním
postižením od 6 let věku a seniorům,
kteří naši pomoc potřebují,“ říká Pavlína
Bačovská, vedoucí služby osobní asistence. „Občané Dačic nás možná byli zvyklí
vídávat při asistenci u dětí ve škole. Tato
naše služba funguje v určité míře dál - vozíme děti do školy a jsme s nimi ve školní
družině. Osobní asistence je ale také dostupná starším lidem, jimž zdravotní stav
neumožňuje fungovat bez pomoci jiné
osoby. Můžeme jim asistovat při zajišťování běžných záležitostí, chodu domác-

nosti, nebo například i při osobní hygieně. Nabízíme i doprovod na úřad, k lékaři
nebo na vycházku. Naši klienti se mohou
dál věnovat svým koníčkům a zálibám –
snažíme se jim to co nejvíce umožnit,“
doplňuje informace P. Bačovská.
Finanční zabezpečení služby je zajištěno formou dotace MPSV a Jihočeským
Krajem, dotací Městského úřadu v Dačicích, příspěvky sponzorů a vlastními
příjmy za poskytnuté služby od uživatelů
v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006
Sb. Ceník za služby je dostupný na webových stránkách: www.jihlava.charita.
cz/domovinkadacice. Sídlo Osobní asistence je v Masarykově ul. 295/I. Kontakt
na vedoucí služby: 736 523 633, pavlina.
bacovska@charita.cz.
Mateřské centrum Dačice
od 11. března 2014 funguje v nově
zkolaudovaných prostorách Katolického
domu na adrese Masarykova 295/I.
Smyslem mateřského centra je především umožnit rodičům s dětmi společně
se setkávat, navazovat nové kontakty
a realizovat různé aktivity s dětmi, včetně výchovně vzdělávacích programů.
Charitní mateřské centrum nabízí kromě
příjemného prostoru pro vzájemné sdílení také strukturované programy (tvořivé
činnosti rodičů s dětmi - výtvarné akce,
tvořivé hry, hudebně pohybový, relaxač-

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

ní program apod.).
Dačické mateřské centrum ještě donedávna využívalo náhradní prostory místní fary. „Za poskytnutí tohoto dočasného
zázemí bych tímto ráda velmi poděkovala P. Jaroslavu Pezlarovi,“ říká Lenka Holcová, nová vedoucí Mateřského centra.
Na duben pracovníci centra plánují
den otevřených dveří. „Zveme veřejnost, aby se podívala do nově zkolaudovaných prostor. Je krásně vymalováno
a připraveno pro naše programy a aktivity s dětmi a jejich rodiči,“ dodává L. Holcová. Pozvání s přesným termínem dne
otevřených dveří bude brzy zveřejněno
na webu města Dačice i na stránkách Oblastní charity Jihlava.
První reakce maminek, které již navštívily nové prostory, byla: „Jéééééé, krááása.“ „Věříme, že naše mateřské centrum
bude stále příjemným a podnětným prostředím pro rodiče a děti z Dačic. Plánujeme i nadále pravidelné setkávání rodičů
s dětmi každé úterý a čtvrtek mezi 8:00 a
12:00 h, besedy a další aktivity. Jste zváni,“ říká závěrem L. Holcová.
Šatník Dačice
i nadále funguje v Antonínské ul. 15.
Otevírací doba je od pondělí do pátku
7:30 - 12:00 h. Každou první středu v měsíci je šatník otevřen do 17:00 h.
Radka Běhalová

HLEDÁME JEŠTĚ 37 LIDÍ,
kteří chtějí snížit váhu o 5 -30 kg
Poradenství zdarma. Trvalé výsledky.
Pro nezávazné informace volejte

728 478 202 nebo www.zhubnemezdrave.cz
--- inzerce ---

--- inzerce ---

SEDM VĚCÍ, KTERÉ BYSTE MĚLI VĚDĚT O DŘEVOSTAVBÁCH
Znáte někoho, komu se nelíbí domy ze dřeva?
A přesto většina z nás obývá cihlové, betonové, panelové stavby.

ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ

1. Dřevostavby jsou úsporné
2. Stavby ze dřeva jsou rychlejší
3. Dřevostavby dýchají
4. Hořlavost dřevostavby je mýtus
5. Moderní dřevostavby jsou akusticky komfortní
6. Dřevostavby jsou ekologické
7. Dřevostavba vás přežije

Dřevo se dnes dočkalo své renesance a dokonce se stalo módním stavebním
materiálem. Rok od roku narůstá výstavba právě těchto domů.
Nízkoenergetické a pasivní dřevostavby se vyznačují vysoce nadstandardními
tepelně izolačními vlastnostmi. Díky úspoře energie ušetříte náklady za provoz
domu. Velmi příjemný a rozdílný je samotný život v těchto rodinných domech.

20

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
2. dubna, středa, 10:00 h
KAMEŇÁK 4, komedie, 2D
88 min., česky, vstupné 50 Kč
4. dubna, pátek, 19:00 h
VEJŠKA, komedie, 2D
85 min., česky, vstupné 100 Kč
6. dubna, neděle, 19:00 h
BABOVŘESKY 2, komedie, 2D
80 min., česky, vstupné 110 Kč
9. dubna, středa, 19:00 h
FILMOVÝ KLUB
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA,
dobrodružný - cestopisný, 2D
98 min., česky, vstupné 80 Kč/členové FK 70 Kč
11. dubna, pátek, 19:00 h
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU,
komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 120 Kč
13. dubna, neděle, 19:00 h
FAIR PLAY, drama, 2D
100 min., česky, vstupné 80 Kč
16. dubna, středa, 19:00 h
HOBIT: ŠMAKOVA DRAČÍ POUŠŤ, 3D
161 min., český dabing, vstupné 110 Kč

18. dubna, pátek, 19:00 h
BELLA A SEBASTIÁN, dobrodružný, 2D
104 min., český dabing, vstupné 100 Kč
23. dubna, středa, 19:00 h
ONA, romantická komedie, 2D
120 min., české titulky, vstupné 100 Kč

15. dubna, úterý, 19:00 h, hlavní sál MěKS
O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
Radim Uzel a písničkář Pepa Štross
vstupné v předprodeji 80 Kč a na místě 100 Kč
26. dubna, sobota, 21:00 h, hlavní sál MěKS
SECRET - taneční zábava
vstupné 70 Kč

25. dubna, pátek, 19:00 h
NOE, dobrodružný, 3D
134 min., český dabing, vstupné 130 Kč
27. dubna, neděle, 17:00 h
ZVONILKA A PIRÁTI, animovaný, 2D
78 min., český dabing, vstupné 80 Kč

29. dubna, úterý, 19:30 h, hlavní sál MěKS
PETRA ČERNOCKÁ
SE MNOU SI PÍSEŇ BROUKEJ
vstupné v předprodeji 150 Kč a na místě 180 Kč

Městské muzeum a galerie

30. dubna, středa, 19:00 h
PAMÁTKÁŘI, akční/válečný, 2D
112 min., české titulky, vstupné 100 Kč

6. dubna, 14:00 h, slavnostní zahájení
VÝSTAVA JARNÍ POHLAZENÍ
do 11. května

Městské kulturní středisko

13. dubna, neděle, 10:00 - 16:00 h
VIII. VELIKONOČNÍ JARMARK
vstupné 20 Kč, děti do 15ti let zdarma

5. dubna, sobota, 21:00 h, hlavní sál MěKS
KOMPROMIS - taneční zábava
kapela poprvé sama v sále MěKS
vstupné do 21:00 h 50 Kč
a od 21:00 h 70 Kč
12. dubna, sobota, 17:00 h, hlavní sál MěKS
VÍTÁNÍ JARA - tradiční koncert sborů ZUŠ
hosté Brumlíci z Č. Krumlova
vstupné v předprodeji dospělí 60 Kč
a děti 30 Kč

27. dubna, neděle
VÝLET SPOLKU PŘÁTEL MUZEA
Zřícenina hradu Štamberk a Mrákotín
bližší informace v MMaG
do 30. dubna
VÝSTAVA - ZA CÍSAŘE PÁNA A JEHO RODINU
(před sto lety začala I. světová válka)
výstavní chodba muzea
--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
Akce BOWLING + PIZZA – ke každé zaplacené
hodině bowlingu nabízíme slevu 10% na pizzu!
Nevztahuje se na další slevové a akční nabídky.
Změnili jsme otevírací dobu restaurace o víkendech
a st. svátcích. Restaurace s kuchyní bude otevřena
od 11:00 hodin. Ke každému obědu od 11:00 do 14:00
hodin dostanete 0,3l točené limonády nebo 0,3l
perlivé či neperlivé vody zdarma.
I letos připravujeme pro Vaše děti příměstský
tábor. O jeho termínu Vás budeme již brzy
informovat.
4.-6.4. Akce na Tullamore Dew
12.4. Bar s restaurací a bowlingem bude uzavřený
z důvodu uzavřené společnosti. Sauna, tělocvična
a squash budou v provozu beze změny.
17.4. Zelený čtvrtek
I letos se můžete těšit na zelené pivo, akci
na zelenou, atd.
19.4. Velikonoční grilovačka
s kapelou P.M.G. Group
V sobotu se můžete těšit na velikonoční grilovačku,

ke které nám od 20:00 hodin zahraje naše oblíbená
kapela P.M.G. Group. Vstupné dobrovolné.
Doporučujeme včasnou rezervaci stolu.
19.4. Amatérský squash turnaj pro ženy
Od 8:00 hodin se utkají ženy. Startovné je 90 Kč,
hlásit se můžete přes FB, e-mail či na baru.
20.4. Amatérský squash turnaj pro muže
Od 8:00 hodin se utkají muži. Startovné je 90 Kč,
hlásit se můžete přes FB, e-mail či na baru.
25.-26.4. Akce na vodku Jelzin
7.5. Akce na vodku s džusem
Nabízíme také možnost ubytování
K dispozici je osm 1-4lůžkových pokojů.
Pokoje jsou vybaveny sedacím a spacím nábytkem,
úložnými prostory, TV, varnou konvicí, Wi-Fi
připojením. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Rozšířili jsme nabídku sportů o bosu, alpinning,
TRX, flowin, hathajógu a alpinning pro baculky.
Nově cvičíme také dopoledne a o víkendech.
Přijďte si dát pořádně do těla!
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz, +420 384 971 440
www.facebook.com /SportcentrumRockhill,
sportcentrumdacice@seznam.cz,
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SEŽEV - REKO, a.s.
AUTOCENTRUM
TŘEŠŤ
ZAHÁJENÍ LETNÍ MOTORISTICKÉ SEZONY
Vážení zákazníci, máte zájem zjistit jak se negativní podmínky zimního provozu projevily na Vašem
vozidle?
ZVEME VÁS NA JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKU!
ÐÐ Vaše vozidlo zkontrolujeme a dostanete záznam o zjištěném stavu.
ÐÐ V případě potřeby opravy a dle rozsahu opravíme na počkání, nebo dle domluvy s cenovým zvýhodněním.
ÐÐ Každý účastník jarní servisní prohlídky obdrží malou pozornost.

CO JE OBSAHEM JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKY?
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ

kontrola brzdové soustavy
kontrola podvozku vozidla – řízení, čepy, tlumiče
kontrola karoserie, ochrana proti korozi
kontrola osvětlení vozidla, baterie
kontrola stavu klimatizace vozidla
kontrola stavu stíracích lišt

TRVÁNÍ AKCE: od 15.března do 30.dubna 2014
Jarní servisní prohlídkou si zajistíte další bezproblémový provoz Vašeho vozidla, klid a pohodu na cestách.
CELÁ JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA A KONTROLNÍ ÚKONY ZDARMA !!

Musíte s Vašim vozidlem na pravidelnou technickou kontrolu?
NENÍ  PROBLÉM! Rádi zajistíme kompletní vyřízení za Vás
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ

Měření emisí
Vozidlo připravíme k absolvování STK
Po dobu vyřízení STK možnost využít náhradního vozidla
Vaše vozidlo si u Vás vyzvedneme a zpět přistavíme
Žádné navýšení ceny a manipulační poplatky
Ušetříme Vám náklady a čas

LETNÍ  MOTORISTIKÁ  SEZONA PŘED ZAHÁJENÍM.
Vážení zákazníci v jakém stavu jsou Vaše letní pneumatiky?
ÐÐ v případě potřeby Vám nabízíme zakoupení nových pneu a v tomto případě je montáž zdarma
ÐÐ běžně k dispozici pneu značek: Barum, Continental, MICHELIN, BRIDGESTONE,
GOODYEAR, DUNLOP, Kleber, Sava, Firestone, PIRELLI, BFGoodrich , FULDA...
ÐÐ zimní sady ošetříme a budeme Vás informovat při výměně o stavu demontovaných pneu
ÐÐ skladování sezónních pneu zdarma
ÐÐ provádíme barevné úpravy disků kol
Vážení zákazníci využijte naší nabídku, jsme zajímaví pro každého zákazníka!
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Kontakty:

Dr. Richtra 34, Třešť
Servis příjem: tel: 567 141 116, 602 404 393,
e-mail: servis@sezev-reko.cz
www.sezevrekotrest.cz
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Turnaje smíšených
družstev ve volejbale
22. února 2014 se uskutečnil v hale Střední technické
školy technické a obchodní v Dačicích třetí turnaj smíšených družstev ve volejbale za účasti jedenácti družstev
z Dačic, Brna, Znojma, Třebíče a okolí. Zápasy proběhly
ve dvou skupinách.
Pořadí na 1. až 4. místě určila závěrečná utkání, kdy se utkala
družstva, která se umístila na 1. a 2. místě ve skupinách.
Výsledné pořadí v turnaji bylo následující :
1. místo
NAŠROT Valeč
2. místo
R.P. Těšetice
3. místo
NO TO TO Brno
4. místo
MAMBO Dačice
Pořadí na dalších místech: Nová Říše, MÁŠA Dačice, TNT Znojmo, K.P.P. Moravské Budějovice, DRACI 2 Brno, G-tým Dačice,
DRACI 1 Brno.
15. března 2014 se uskutečnil v téže hale poslední turnaj
24. ročníku smíšených družstev ve volejbale, kterého se zúčastnilo devět družstev. Zápasy proběhly ve třech skupinách
a celkové pořadí si družstva vybojovala podle umístění ve skupinách v dalších zápasech o 1. až 3. místo, 4. až 6. místo a 7. až
9. místo.
Konečné pořadí v turnaji:
1. místo
R.P. Těšetice
2. místo
MAMBO Dačice
3. místo
ZNOJMO
4. místo
NOVÁ ŘÍŠE
Pořadí na dalších místech: Sokol CTIDRUŽICE, TNT ZNOJMO,
Našrot VALEČ, MÁŠA Dačice, G-tým Dačice.
Vyhlášení výsledků a předání věcných cen proběhlo po obou
turnajích v hotelu Dyje.
V letošním ročníku turnajů se projevila vyrovnanost družstev,
což se odrazilo na kvalitě utkání a každé družstvo muselo o vítězství bojovat. Všichni se už těšíme na jubilejní 25. ročník, který
začne v listopadu tohoto roku.
Michael Novák, předseda oddílu volejbalu
--- inzerce ---

Sportovní okénko TJ Centropen
Oddíl fotbalu:
06.04.2014
KP muži 15:00 h Dačice – Sedlice
12.04.2014
KP muži 16:30 h Dačice – Čimelice
27.04.2014
KP muži 15:00 h Dačice – Lažiště
05.04.2014
Dorost KP11:00 h Dačice – Bechyně
19.04.2014
Dorost KP10:00 h Dačice – Týn n/Vltavou
13.04.2014
Źáci OP 09:30 h Dačice – České Velenice
Oddíl kuželek:
12.04.2014
1. liga muži 14:00 h Dačice – Sokol Kolín
05.04.2014
2. liga ženy 11:00 h Dačice – KK PSJ Jihlava
12.04.2014
3. liga muži 10:00 h Dačice – Kamenice n/L
Stolní fotbal:
20.04.2014
10:00 h velikonoční turnaj v klubu KOSTKA
Florbal:
02.- 04.05.2014 8:00 h velikonoční turnaj v Městské hale
			
a v hale SŠTO
04.05.2014
15:00 h finále v hale SŠTO
Sport pro všechny:
Cvičíme každé pondělí od 20:00 h v Sokolovně a zveme muže
i ženy, kteří si chtějí protáhnout tělo a zacvičit si.

Starší přípravka zakončila zimní přípravu
domácím turnajem
V sobotu 15. 3. 2014 proběhl v Městské sportovní hale
1. ročník turnaje O pohár města Dačice starších přípravek.
Turnaje se zúčastnilo
šest týmů – Dačice, Slavonice, Černíč, Třešť, Jemnicko
a Počátky. Hrálo se systémem každý s každým, jeden
zápas trval 15 minut.
Naši chlapci v turnaji ani
jednou neprohráli, tři zápasy
vyhráli a dvakrát remizovali,
což jim v konečném účtování vyneslo krásné 2. místo za vítěznou Třeští. Na 3. místě se umístilo družstvo Slavonic. Nejlepším hráčem našeho týmu byl Jan
Vacek, který se stal nejlepším střelcem turnaje.
Turnaj se uskutečnil za podpory města Dačice, které věnovalo
poháry a medaile pro nejlepší týmy a hráče. Slavnostní vyhlášení
proběhlo za účasti starosty Ing. Vlastimila Štěpána.
Věcné ceny pro všechny účastníky turnaje věnovala banka Waldviertler Sparkasse a firma Centropen Dačice. Banka
Waldviertler Sparkasse navíc věnovala hodinky pro hráče vítězného týmu.
Závěrem bych chtěl poděkovat trenérům p. M. Vicanovi a p. J.
Němcovi za jejich práci a obětavost, se kterou se věnují fotbalové
mládeži. Je to především jejich zásluha, že naše děti fotbal tolik
baví a sport se bezpochyby stane jejich celoživotním koníčkem.
Za rodiče hráčů Milan Točík
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Bližší informace na tel.: 384 401 286, e-mail: zdravemesto@dacice.cz

DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ ZÁJEM O NAŠE MĚSTO A VÁŠ ČAS.

SBĚR ANKETNÍCH LÍSTKŮ: 1. - 25. dubna 2014. Anketa je anonymní.

Jiný problém: ..................................................................................................................

£ bezbariérové nájezdy na chodníky
£ černé skládky a údržba zeleně
£ drahé parcely pro bytovou výstavbu
£ financování místních částí
£ financování pravidelného amatérského sportu a kultury
£ chybějící dopravní hřiště
£ chybějící multifunkční hala s tribunou
£ chybějící odborné sociální poradenství (vztahové, párové, rodinné, adiktologické)
£ jednosměrná ulice Boženy Němcové
£ kamerový systém
£ komise v dačických čtvrtích
£ lékařská pohotovost (prodloužení ordinačních hodin)
£ málo parkovacích míst u škol v ulici Boženy Němcové
£ nepořádek na autobusovém nádraží
£ nezpevněná stanoviště na tříděný odpad
£ neorganizovaná mládež (nízkoprahové zařízení)
£ přístavba městské knihovny
£ senior bus
£ využití domu čp. 63 v Göthově ulici

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

NEZÚČASTNILI JSTE SE TOHOTO SETKÁNÍ?
NEVADÍ, ZAJÍMÁ NÁS I VÁŠ NÁZOR!

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou anketní lístek, který obsahuje problémy formulované
na Fóru Zdravého města Dačice a místní Agendy 21 konaném 17. března 2014.

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

DESATERO PROBLÉMŮ DAČIC A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 4/2013

..........."................................................................."...................................................................".........................................

Anketní lístky můžete odevzdávat na následujících sběrných místech:
Infocentrum Dačice na Palackého náměstí, Městská knihovna Dačice, Lékárna na Červeném Vrchu, Pošta Dačice, Dům s pečovatelskou službou Dačice, vestibul hlavní budovy Nemocnice Dačice,
Potraviny Štěpán a syn Dačice. Vyplněné anketní dotazníky je také možné zaslat na adresu: Městský úřad Dačice, útvar tajemníka, Krajířova 27, 380 13 DAČICE.

...............................".................................................................................. "................................................".................................................................................. "..............................................
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