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Sport jako styl života? Zaslouží si podporu
Tak jako je jasné, že čas nikomu nic neodpustí, je zřejmé, že každý z nás načal další rok svojí existence – rok 2014. Ano,
jsme opět o rok starší. Stalo se již tradicí, že na začátku přicházejícího roku se vyhodnocuje ten, který je již za námi. Děje
se tak v různých oblastech a kategoriích. Jedním z takových hodnocení je i anketa o nejlepší sportovce okresu.

V lednu se taková slavnost konala
v Třeboni v hale „Roháč“. Tři největší města našeho regionu se v pořadatelství této
akce pravidelně střídají, a to pod záštitou a organizačním vedením České unie
sportu. V příštím roce bude mít tu čest

hostit zmíněné sportovní setkání právě
naše město.
Letošní úspěšnost Dačic, tedy našich
sportovců, byla oproti předcházejícím
ročníkům poněkud slabší, což zároveň
dokazuje, že laťka byla nastavená vyso-

ko. Nejlepším umístěním bylo páté místo
kuželkářů v kategorii kolektivního sportu dospělých. Je to určitý ústup z pozic
oproti předchozím ročníkům. Jsem ale
pevně přesvědčen, že v příštím roce si to
v Dačicích plně vynahradíme.
V kontextu těchto akcí bych se chtěl
alespoň krátce pozastavit nad smysluplností podobných anket. Nejde pouze
o slavnostní akt jako takový, ale také o zásadní hodnotu, tzn. věnovat se sportovní
činnosti. Pro mnohé jde o smysl života,
který nás zároveň staví na správnou stranu barikády. Na tu stranu, proti níž stojí
často neřešitelné selhání v podobě různých závislostí, které jsou jen těžko slučitelné s běžnými normami kulturního života naší společnosti. Město Dačice chce
a bude v rámci svých možností sportovní
styl života podporovat.
Vlastimil Štěpán, starosta

Výtvarná soutěž Toulky za zvěří má své vítěze
V úterý 18. února se sešli vítězové výtvarné soutěže Toulky za zvěří v obřadní síni starého zámku na vernisáži a převzali drobné dárky z rukou představitelů města a organizátora Ing. Kupce.
Soutěže se zúčastnily děti z mateřských
a základních škol z Dačic a letos nově i ze
Starého Hobzí. Odborná porota vybírala
celkem z 287 výkresů. Všechny obrázky
zapojené do soutěže postupují dále do
krajského kola.
Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích a byla udělena i cena poroty.
Výsledky:
1. kategorie - do 6ti let
1. místo Š. Zarečný - MŠ Bratrská
2. místo L. Habrová - MŠ Bratrská
3. místo N. Nováková - MŠ B. Němcové
2. kategorie - 6 - 8 let
1. místo K. Morávková - ZŠ Komenského
2. místo D. Neshybová - ZŠ St. Hobzí
3. místo Š. Burian - ZŠ B. Němcové

4. kategorie 13 - 15 let
1. místo Y. Lovětínská - ZŠ Komenského
2. místo K. Martoglou - ZŠ B. Němcové
3. místo Z. Hávová - ZŠ B. Němcové
Cena poroty
1. cena D. Horváth - ZŠ Neulingerova
2. cena T. Malík - ZŠ Neulingerova
3. cena B. Škárka - ZŠ Neulingerova

3. kategorie - 9 - 12 let
1. místo K. Navrátilová - ZŠ St. Hobzí
2. místo E. Brunnerová - ZŠ Komenského
3. místo V. Kejvalová - ZŠ B. Němcové

Výkresy všech výherců si můžete prohlédnout do 4. března v přízemí starého zámku v pondělí a středu od 8:00
do 17:00 h, v úterý a čtvrtek od 8:00 do
15:00 h a v pátek od 8:00 do 14:00 h.
Markéta Přikrylová,
odbor kultury
a cestovního ruchu
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V kostce o sportu
Tak co milé čtenářky a čtenáři, také sledujete olympiádu a fandíte u obrazovek? Já v pravdě jsem takový horší sportovec. Období mého sportovního „vrcholu“ mám již dávno za sebou. Nejsem na to moc hrdý a vím, že sport by měl v mém
životě zaujímat více místa. Ať už jako prevence různých chorob, tak jako uvolnění stresu. Šedivá je teorie, zelený strom
života – jak se říká.
Tak schválně, a mnohdy jen pro tu radost ze sportu, permanentní dialog o tom, kolik je dobjak jste na tom překonávání vlastních limitů a posouvání ré do sportu dávat peněz. V tomto rozvy? Jste spoko- výkonů někam dál, abychom sami sebe hodování platí, že „co člověk, to názor“.
Myslím, že v rámci možností města, je
jení
s časem, překvapili.
který věnujete
Je to záslužná činnost, která v případě věrohodným partnerem. Zajímá mne
pohybu? Znáte amatérského sportu je na tom stejně i Váš názor. Adresu znáte – mistostarosto věčné dilema jako jiné dobrovolné činnosti – bez ta@dacice.cz. Rád si přečtu, co si myslíte
mezi snahou a nároku, nebo s minimální odměnou. o sportu v Dačicích.
A k tomuto tématu mne napadá
reálnými sku- O to cennější je toto snažení. Jenže výbatky? Nebo už jste na vše po marných va pro život, kterou člověk sportem získá, jeden citát od Henry Forda: „Překážky
jsou ony obávané věci, které spatříte,
pokusech rezignovali? Na to si musí se nedá koupit penězi.
odpovědět každý sám. Na jednom se
Velmi mne trápí, že je dnes sport tak když odvrátíte pohled od svého cíle.“
myslím všichni shodneme – přiměřená finančně náročným „koněm“. Pro některé Tedy v tom březnovém sluníčku hodně
dávka sportu do života prostě patří.
rodiny je za stávající situace těžké roz- úsměvů a radosti.
Váš Jan Bartošek
Zvláště nyní v době zimních olympijs- hodování, zda zainvestují tuto činnost.
kých her se v případě našich sportovců Město se snaží jít tomu v rámci víceletého
spojujeme, fandíme a společně pro- grantového řízení naproti a podpořit
žíváme úspěchy a případná zklamání. sport ve městě. Bohužel je to jako všude
Nevím jak vy, ale pokaždé když stoupá a finančních prostředků se nedostává
naše vlajka a zní česká hymna, mne to v dostatečné míře. Proto bych rád touto
dojímá.
cestou poděkoval všem (jednotlivcům
Jenže většinou prožíváme sportovní i organizacím), kteří sponzorují a to mnoklání na našich dačických kolbištích, hdy nemalými částkami naše sportovce.
Místní poplatek ze psů v roce 2014
bez fanfár a velkých oslav. S radostí,
Na druhou stranu z pohledu víceletého
je splatný do 31. 03. 2014.
velkým nárokem na volný čas – pro což financování sportovních organizací je
je důležité pochopení rodiny a partnerů naše město spíš výjimkou. A tak vzniká
Způsob platby místních poplatků

Splatnost
místního
poplatku ze psů

Važme si průmyslu v Dačicích
V jednom z předcházejících čísel Dačického zpravodaje jsem se zmínil o setkání našich podnikatelů s hospodářskou komorou, představiteli města a zástupci úřadu práce. Po oficiální části setkání následovala neformální debata
mezi účastníky.
Ze získaných informací se potvrdilo
Jedním z názorů proč a hlavně jak
moje přesvědčení o nezastupitelnosti změnit postoj našich žáků k těmto stufirem a podniků v životě našeho města, dijním oborům, byl návrh vzbudit zájem
a to především z pohledu nabídky pra- o zaměstnání, která se v našem regionu
covních příležitostí. Nejjasněji se to uka- nabízí. Toho lze mimo jiné dosáhnout
zuje hlavně ve strojírenství a průmyslové exkurzemi přímo do podniků. Město Davýrobě.
čice může nabídnout pomocnou ruku
Z tohoto důvodu zástupci radnice měs- jako zřizovatel našich základních škol pro
ta Dačice iniciovali druhé setkání s novo- start takové komunikace mezi základními
ročním přípitkem, tentokrát především školami, rodiči a žáky. Takovou domluvu
s firmami, které jsou zaměřené již zmí- bychom mohli zprostředkovat i v rámci
něná odvětví. Po krátkých prezenta- obce s rozšířenou působností, s pomocí
cích majitelé podniků otevřeně hovořili starostů Mikroregionu Dačicko.
o záměrech do budoucnosti. Velmi mě
V regionu, kde dříve nejvíce lidí zaměstpotěšilo, že jejich výhledy v rozvoji byly návalo zemědělství, se situace zcela změoptimistické.
nila. Pracovních sil v tomto odvětví výTuto potěšující skutečnost mi však kazi- razně ubylo a část obyvatel si našla práci
la informace o nedostatku kvalifikované v cestovním ruchu a službách. Zásadní
pracovní síly. Strojírenské obory prostě pro náš region je však průmyslová výronaši mládež netáhnou. V tomto okamži- ba. Město Dačice je z pohledu zaměstku bych mohl říct, že jde o problém špat- nanosti v průmyslu výjimečné. Važme si
né koncepce školství státu či kraje. Jenže toho a společně udělejme pro zajištění
s tímto problémem se teď potřebujeme dobrého stavu maximum.
vypořádat my, u nás v Dačicích.
Vlastimil Štěpán, starosta
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Živnostenský úřad (Palackého nám. 2,
Dačice I)
• Platba v hotovosti
• Pro bezhotovostní platbu sdělíme: VS
plátce, částku a číslo účtu
Pokladna MěÚ (Krajířova 27, Dačice I - starý zámek)
• Platba v hotovosti
• Platební kartou
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 místních poplatcích
č. 2/2011 je poplatník povinen do 15 dnů
ode dne vzniku ohlásit správci poplatku vznik a zánik poplatkové povinnosti
a změny s touto povinností související.
Informace, které se týkají evidence psů,
je možné získat na tel. čísle 384 401 254,
příp. e-mailu: zu.rejstrik@dacice.cz
Martina Tomšů, živnostenský úřad

www.dacice.cz

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

Rada města

na své 85. schůzi konané 22. 1. 2014
mimo jiné:

• schválila rozpočtové opatření číslo
23/2013 v těchto objemech: příjmy
2.867,30 tis. Kč, výdaje -4.781,93 tis. Kč,
financování -7.649,23 tis. Kč
• schválila vyhlášení výběrového řízení
na poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje
Města Dačice pro rok 2014 s termínem
podávání žádostí do 28. 3. 2014
• schválila smlouvu o partnerství s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy se
sídlem v Č. Budějovicích
• schválila
poskytnutí
finančního
příspěvku Kč 5.000,-- Občanskému
sdružení Babybox Praha na provoz
babyboxu v J. Hradci

na své 86. schůzi konané 5. 2. 2014
mimo jiné
• schválila zprávu hlavní inventarizační
komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2013
• schválila zprávu o výsledcích finančních
kontrol za rok 2013
• schválila smlouvu o spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou na
dobu neurčitou
• schválila spoluúčast města na projektu
oslav 550. výročí Mírové mise Jiřího
z Poděbrad. Za tímto účelem uvolnila
z rozpočtu města Kč 3.000,--

na své 87. schůzi konané 17. 2. 2014
mimo jiné
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2014,
které bylo vyrovnané v příjmové
i výdajové části ve výši -45.00 tis. Kč
• schválila poskytnutí grantů občanským

sdružením, jedná se o 10 spolků, které
pracují s dětmi a mládeží do 18 let

Zastupitelstvo města
na svém 22. zasedání konaném
19. 2. 2014 mimo jiné:
• schválilo přidělení Grantu zajištění
provozu mateřského centra a šatníku v roce 2014 a 2015 Diecézní charitě
Brno - Oblastní charita Jihlava za podmínek uvedených ve smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory
• schválilo smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na
pozemku p.č. 2836/1 v k. ú. Dačice
s Povodím Moravy, s. p. pro rekonstrukci výústního objektu kanalizace pro
odvod dešťové vody z Borku do vodního toku Vápovka za jednorázovou
úplatu Kč 10.000,-• schválilo smlouvu o zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích
p. č. 563/1 a p. č. 308/2 v k. ú. Borek se
Správou a údržbou silnic Jihočeského
kraje a se soukromou osobou pro rozšíření kanalizace v Borku
• schválilo smlouvu o zřízení bezúplatných věcných břemen se Správou
a údržbou silnic a s několika soukromými osobami pro stavbu splaškové
a dešťové kanalizace v ulici v Berky
z Dubé v Dačicích s napojením na kanalizační sběrač a do Moravské Dyje
• schválilo koupi pozemku p. č. 483/41orná půda o výměře 6206 m2 v k. ú.
Bílkov za cenu dle tržního znaleckého
posudku ve výši Kč 461.340,--; v budoucnosti bude možné tento pozemek
využít pro parcely na stavbu rodinných

domků
• pověřilo Ing. Jana Bartoška vykonáváním funkce politika Zdravého města
Dačice a místní Agendy 21

Poděkování
My, členové petičního výboru „Petice za zachování samostatného Gymnázia Dačice“, bychom chtěli touto
cestou a v tomto čase poděkovat
všem občanům Dačic, okolních měst
a obcí za mimořádnou podporu zmíněné petice.
Cesta, která započala na konci srpna
2013, zdárně dospěla do cíle. Na základě
mimořádné podpory petice ze strany
občanů - 2660 podpisů - vznikl jedinečný dokument, který nešlo přehlédnout.
Proběhlo jednání mezi starostou města Dačice, hejtmanem JČ kraje a ředitelem Gymnázia Dačice. Z jednání vznikla
dohoda, že pokud město Dačice odpustí
kraji placení nájmu, kraj zachová samostatné gymnázium ve stávajících prostorách. Při návštěvě Rady města Dačice dne
8. 1. 2014 konstatoval krajský radní pro
školství, že město svou část dohody splnilo a kraj považuje celý proces tzv. optimalizace za uzavřený a gymnázium zůstává i nadále samostatnou školou.
Mohutná podpora petice jasně ukázala, že občanům Dačic a okolí není lhostejné, co se ve městě děje. Ještě jednou
děkujeme.
Břetislav Pavlů, osoba oprávněná jednat za petiční výbor, Vladimír Henzl,
Ing. Marta Krechlerová, Karel Mandelík,
MUDr. Mario Novák, Marcela Vicanová

Dačice navštívil izraelský velvyslanec
Ve středu 12. února 2014 navštívil Dačice velvyslanec státu Izrael J. E. Gary Koren, který působí ve své funkci od září
minulého roku. Po přednášce v anglickém jazyce pro studenty 2. a 3. ročníku dačického gymnázia zavítal na městskou
radnici, kde ho přivítal starosta města Vlastimil Štěpán spolu s radními Milanem Točíkem a Jiřím Albrechtem. Jednalo
se o velmi příjemnou návštěvu.
Pan velvyslanec se zajímal
o dění v Dačicích
a o každodenní
problémy, s nimiž se radnice
potýká,
sdělil
starosta Vlastimil Štěpán. Městu Dačice nabídl
spolupráci zejména v kulturní
oblasti a zmínil
i možnost navá-

zání partnerství s některým z menších
izraelských měst. Jak uvedl velvyslanec:
„Tradice dobrých vztahů mezi ČR a Izraelem je dlouhodobá. Mojí prioritou je více
pracovat s regiony.“
Při cestě na společný oběd se pan velvyslanec poklonil pomníku v Kancnýřově sadu, který nám připomíná památku
místních židovských občanů deportovaných do koncentračních táborů během
2. světové války. Po společném obědě
pokračoval návštěvou Jindřichova Hradce.
Marcela Chvátalová, útvar tajemníka

3

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013

Příspěvky z prostředků města na rok 2014
Na základě Zásad poskytování podpor Města Dačice schválených usnesením číslo 236/16/Z/2012 vyhlašuje rada města Dačice pro občanská sdružení, humanitární organizace a jiné fyzické nebo právnické osoby se sídlem na území města
nebo které (výjimečně) nesídlí ve městě, avšak jejich činnost se týká občanů města, působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem
nebo zřizovatelem je Česká republika a Město Dačice nebo jiný územně samosprávný celek, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2014.
Uzávěrka příjmu žádostí:
21. března 2014 do 14:00 h
Termín vyhlášení výsledků výběru příjemců příspěvku:
16. dubna 2014 - pokud schvaluje přidělení příspěvku rada
města
23. dubna 2014 - pokud schvaluje přidělení příspěvku zastupitelstvo města
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři
„Žádost o přidělení příspěvku Města Dačice“, který je přílohou „Zásad poskytování podpor Města Dačice“ a musí obsahovat:
• základní identifikační údaje o žadateli (obchodní jméno, adresu a IČ, údaje o osobě oprávněné jednat za žadatele)
• právní formu žadatele (právnická osoba, občanské sdružení,
veřejně prospěšná společnost, akciová společnost, společnost s ručením omezeným, příspěvková organizace) a údaje
o registraci právní subjektivity
• zpracovaný projekt (název projektu, cíl projektu, postup k dosažení cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace,
ekonomická rozvaha, výše požadované dotace a její položkový rozpis – výdaje investiční a neinvestiční)
• údaje o finančních podporách, které žadatel obdržel z rozpočtu města Dačice v předchozích třech letech
• ověřenou kopii dokladu o existenci subjektu (IČ, výpis z obchodního rejstříku, doklad o registraci na ministerstvu vnitra
atd.); ověření podle přiloženého dokladu provede pracovnice
finančního odboru městského úřadu
• doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele

• u právnických a fyzických osob podnikajících výpis ze živnostenského rejstříku
• zprávu o činnosti za předešlý rok včetně výkazu zisků a ztrát
nebo přehledu o příjmech a výdajích a majetku a závazcích
• souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků dle části II,
čl. 8, odst. 9 písm. h) „Zásad poskytování podpor města Dačice“ podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem
• čestné prohlášení v souladu s částí II, čl. 8, odst. 9 písm. d) až
písm. e) „Zásad poskytování podpor města Dačice“
• potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice ne starší než
1 měsíc
Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti,
nebude do výběrového řízení zařazena. Žádosti lze podat
osobně na podatelně městského úřadu nebo poštou na adresu:
Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Za žádost podanou v termínu uzávěrky se považuje žádost,
která je zaevidována na podatelně městského úřadu v termínu
do 21. března 2014 do 14:00 h.
Veškeré informace týkající se poskytování příspěvků podává
finanční odbor Městského úřadu v Dačicích, M. Havlíková, tel:
384 401 218, e-mail: prispevky@dacice.cz
Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku
Města Dačic včetně „Zásad pro poskytování podpor Města Dačice“ jsou k dispozici na internetových stránkách města Dačice
www.dacice.cz nebo na Infocentru na Palackého nám. čp. 1/I
nebo na finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.
cz).
Martina Havlíková, odbor finanční

Nadační fond nemocnice Dačice
Nadační fond Nemocnice Dačice založili zástupci okolních měst a obcí ve spádové oblasti za účelem podpory a zlepšování zdravotní péče poskytované nemocnicí v Dačicích. Po několikaleté pauze v činnosti se podařilo Ing. Bartoškovi a
ostatním členům správní rady nadačního fondu ve spolupráci s MUDr. Člupkovou, předsedkyní představenstva Nemocnice Dačice, a.s. obnovit tradici přispívání do nadačního fondu, a tak je možné pokračovat v poslání a naplňování účelu,
pro který byl fond zřízen.
V roce 2013 zaslaly příspěvky téměř všechny zakládající obce
a podařilo se nashromáždit 129 510 Kč, tyto prostředky byly následně použity na nákup zdravotnických přístrojů dle potřeb
nemocnice. Nadační fond převedl na účet Nemocnice Dačice
a.s. dle Smlouvy o nadačním příspěvku 79 570 Kč. Byla zakoupena elektrická odsavačka Victoria Vesra od firmy PROMOS spol.
s r.o. za 42 060 Kč, ta je využívána především na lůžkovém oddělení ODN, druhý zakoupený přístroj je elektrokardiograf řady
BTL pro interní pracoviště nemocnice. Jedná se o 12ti kanálové
počítačové EKG - Cardiopont v hodnotě 37 510 Kč, které umožňuje současně se záznamem i tisk na běžný kancelářský papír.
V prosinci 2013 se uskutečnila schůzka zástupců obcí zakládajících Nadační fond Nemocnice Dačice, přímo v nemocnici, kde
měli možnost prohlédnout si zakoupené přístroje a jejich umístění v provozu nemocnice, popřípadě další vybavení a služby,
které svým klientům poskytují. Od února 2014 je na ambulanci

4

LSPP využíván nový diagnostický přístroj ke stanovení diagnostiky a terapie při podezření na zánětlivé onemocnění a následného sledování účinnosti léčby - vyšetření CRP. Na zakoupení
přístroje QuikRead go včetně příslušenství, který byl dodán
firmou Orion Diagnostica, poskytl v lednu 2014 Nadační fond
Nemocnice Dačice příspěvek ve výši 47 432 Kč.
Správní rada NF a vedení Nemocnice Dačice a.s. děkují všem
za to, že během roku 2013 posílali příspěvky na účet Nadačního
fondu Nemocnice Dačice a tím podpořili a umožnili jeho další
fungování. Jistě i v letošním roce uvítají další příspěvky od obcí
i od právnických nebo fyzických osob na podporu a rozvoj
zdravotní péče v Dačicích. Finanční prostředky v jakékoliv výši
je možno zaslat na účet Nadačního fondu Nemocnice Dačice
číslo 60 0000 2772/7940.
Květoslava Srbová,
odbor finanční

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 25. ledna 2014 přivítal starosta Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Josef Mrkvička, Valentýna Neužilová, Isabel Pospíšilová, Tadeáš Halaška, Anežka Šedová a Tereza Bláhová.

První občánek Dačic

Blahopřání k jubileu

Prvním občánkem roku 2014 je v Dačicích Mikuláš
Navrátil. Narodil se v porodnici v Praze - Podolí a je
prvním dítětem svých rodičů.

Do řad sedmdesátníků vstoupila v lednu paní Anežka
Nováková z Malého Pěčína. Prvními gratulanty byla matrikářka Eva Chňoupková a předseda občanské komise
pan Slavomír Horálek.

Jako prvního občánka
města jej přišel přivítat
do domu jeho prarodičů
v Dačicích starosta Ing.
Vlastimil Štěpán. Přinesl
mu tradiční dárek pro
prvního občánka a mamince kytičku.
Mikulášovi i celé rodině popřál hodně zdraví, štěstí a spokojený
život, ať již bude žít jako
dačický občan nebo se
jeho domovem stane
hlavní město.
Eva Chňoupková,
odbor správní

Pozvánka
na Svatořehořské větrání

S přáním pevného zdraví a spoustou šťastných let
v kruhu rodinném se připojují i ostatní spoluobčané Malého Pěčína. Gratulujeme.
L. Norbertová,
kronikářka Malého Pěčína

Blahopřání do
Velkého Pěčína
Dne 20. března 2014 oslaví své 80. narozeniny pan
Josef Slavík z Velkého Pěčína. Jeho největším koníčkem je stále rybaření tak mu všichni přejeme „Petrův
zdar“ a do dalších let hodně zdraví, štěstí a životních
úspěchů.
Jaroslava Hroudová,
kronikářka Velkého Pěčína
--- inzerce ---

Kdysi se slavil svátek papeže
Řehoře Velikého 12. března. Naši
předkové o tomto svátku koledovali. Se svátkem je spojena pranostika „Na svatého Řehoře líný sedlák,
který neoře“.
O tom všem se dozvědí návštěvníci březnového větrání kostela
a varhan, které se bude konat v neděli 16. března 2014 od 14:30 h
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích.
srdečně zve P. Gorazd se svými přáteli
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Trocha statistiky neuškodí
Součástí práce kurátora pro mládež není jen přímá práce s klientem, rodiči, školami, policií, soudy, ale i práce, která
není příliš záživná, a to práce s čísly. Na začátku každého nového roku musí kurátor provádět tzv. statistiku, což vlastně
znamená, že svou činnost, kterou uskutečnil během uplynulého roku, převádí do číselných údajů.
Sledovaný
rok

Počet
klientů
celkem

Trestná
činnost
/15–18/

Činy jinak
trestné
/do 15 let/

Z toho
dívek

Jiné
výchovné Přestupky
problémy

Rodina
úplná

Rodina
neúplná

2003

83

23

1

16

2

31

13

61

12

2004

62

13

1

25

0

10

14

31

20

2007

64

20

2

8

1

23

13

35

12

2010

75

5

1

1

0

47

22

40

25

2012

92

6

1

16

2

60

10

56

24

2013

103

6

1

2

0

69

26

61

32

Jedna známá písnička
říká, že statistika nuda je,
ale má však
přesné údaje,
které mohou
vypovědět
o tom, jak
v daném správním obvodě na tom jsou
nezletilí a mladiství s výchovnými problémy, kriminalitou, záškoláctvím apod.
Číselné údaje se dotýkají počtu případů,
které byly celkově řešeny během uplynulého roku, z tohoto počtu je možné dále
vyčíst, kolik případů se týkalo dětí do
15 let, kolik mladistvých od 15 do 18 let,
kolik z toho bylo dívek, chlapců, z jakých
typů rodin děti pocházejí. Také je možné
zjistit, kolik bylo soudních jednání s nezletilými či mladistvými delikventy, kolik
během roku proběhlo výslechů na policii, kolik šetření v terénu musel kurátor
uskutečnit.
Člověk si během roku ani příliš neuvědomuje, kolika případy se zabýval, zda se
jednalo o jednorázovou práci s klientem
nebo dlouhodobou pomoc a podporu.
Není na to příliš času, ale začátek nového roku přímo k tomuto zastavení vybízí.
A proto jsem se rozhodla o některé počty
s občany našeho města podělit.
V uplynulém roce 2013 jsem se jako
kurátorka zabývala celkem 103 případy
řešení výchovných či jiných problémů
s nezletilými a mladistvými klienty. Ke
srovnání uvedu např. počet případů za
rok 2003, který byl prvním rokem, kdy
tato agenda přešla z okresního úřadu na
obce tzv. III.stupně – obce s rozšířenou
působností, a to bylo celkem 83 případů, v roce 2004 62 případů, v roce 2007
64 případů, v roce 2012 pak 92 případů.
Takže když bychom náhodné roky porovnaly, tak mají vzestupnou tendenci
/viz tabulka/. Když se však podíváme na
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Z toho
dívek

počty případů u mladistvých, tedy dětí
od 15 do 18 let, tak došlo k markantnímu
snížení trestné činnosti. Tento aspekt,
kdy došlo ke snížení, nedokážu jako kurátorka přesně vysvětlit, ale není to jev
pouze zde na Dačicku, ale celkově i v dalších správních obvodech se tyto počty
snížily. Možná je to tím, že tyto činy policie jinak posuzuje, nebo je dobře vedena
preventivní činnost nebo prostě mládež
se nedopouští protiprávního jednání, což
by byl pozitivní posun.
Dle tabulky lze však poukázat na zvýšené počty jiných výchovných problémů,
do kterých je započteno vše ostatní jako
záškoláctví, neplnění školních povinností, neprospěch, nezájem o vzdělání, kouření, alkohol, užívání návykových látek,
ve většině případů marihuany, apod.
Možná by čtenáře zajímalo, kolik bylo
projednáváno v roce 2013 případů, které
se týkaly užívání alkoholu, cigaret, návykových látek dětmi do 15 let nebo staršími do 18 let. Téměř u všech evidovaných
případů se vyskytlo kouření cigaret, což
dnes považují jak děti, tak i rodiče za jev,
který se „neřeší“ nebo „nemusí řešit“.
Toto je však velký omyl, protože u kouření by se právě měly rodiče uvědomit, že
to je vlastně také závislost, které se člověk nesnadno zbavuje. Dnes kouří již děti
na prvním stupni, ty z druhého stupně
to berou již jako automatickou součást
života. Možná by se vyplatilo udělat v základních školách výzkum, kolik dětí kouří,
a to denně, kolik cigaret, jak k nim přijdou, zda o tom ví rodiče apod.
V roce 2013 bylo řešeno ve spojitosti
s užíváním návykové látky /marihuany/
celkem 20 případů, což je vlastně 1/5
celkového počtu případů. Z těchto 20
byla většina klientů žáky základní školy,
jen ve 2 případech se jednalo o studenty
středních škol. A to je jen zlomek, který je
zachycen školou, kurátorem či rodičem.
V jednom případě byl dokonce nezletilý

umístěn na detoxikačním pobytu. Co se
týká užívání alkoholu, tak to bylo celkem
v 16 případech u dětí školou povinných
a ve 13 případech u starších.
Mnoho čtenářů si možná řekne, co to
je 20 případů. Ano není to žádné horentní číslo, ale přesto nelze tyto údaje přejít
jen mávnutím ruky. Mnohem více je těch,
kteří nejsou zachyceni, rodiče o tom ví,
ale neřeší to, nebo zatím o tom nemají
ani „páru“, nechtějí mít. Nejběžnějším
způsobem řešení problémů je totiž, že se
je snažíme vytěsnit, zapomenout na ně,
ale v tomto případě to není ten správný
krok.
Dagmar Čermáková,
kurátorka pro mládež,
odbor sociálních věcí

Setkání s ubytovateli
V pondělí 3. února se uskutečnilo
setkání ubytovatelů z Dačic a okolí
se zástupci města a městského úřadu.
Během necelých dvou hodin byly odprezentovány způsoby propagace, které
město ubytovatelům prostřednictvím
infocentra poskytuje a starosta Vlastimil
Štěpán představil přítomným investiční záměry města, které jsou určené na
podporu volnočasových aktivit a turistiky. Od ubytovalelů pak zazněly postřehy
přímo z praxe, a to zejména o potřebách
a požadavcích návštěvníků Dačicka. Jedním z velkých nedostatků, jak z diskuze
vyplynulo, je malá nabídka mimosezónních aktivit, nevyhovující otevírací doby
některých cílů cestovního ruchu a malá
nabídka dalších navazujících služeb, jako
je např. chybějící občerstvení (kavárny,
cukrárny) v blízkosti památkových objektů, nedostatečné turistické značení apod.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Řešené přestupky v roce 2013
Na úseku přestupků podle zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, se dva přestupkové orgány, a to Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Dačicích a Komise k projednávání přestupků města Dačice zabývaly v období od 1. 1. 2013
do 31. 12. 2013 celkem 217 přestupky.
Z 217 přestupků jich bylo 107 odloženo, 10 přestupků bylo postoupeno jiným
věcně příslušným správním orgánům
k projednání a rozhodnutí a 49 přestupků
bylo převedeno ke zpracování do letošního kalendářního roku. 42 přestupků bylo
pravomocně projednáno přestupkovou
komisí a zbylých 9 přestupků pravomocně projednal Odbor vnitřních věcí MěÚ
Dačice.
Komise k projednávání přestupků
města Dačice pravomocně projednala
celkem 42 přestupků, z toho:
• 3 přestupky proti veřejnému pořádku
(znečištění veřejného prostranství)
• 24 přestupků proti občanskému soužití
(zejm. jiné hrubé jednání, drobné ublížení na zdraví, urážky na cti)
• 15 přestupků proti majetku (zejm. způsobení škody na cizím majetku krádeží,
poškození či zničení cizího majetku)
Odbor vnitřních věcí Městského
úřadu Dačice pak pravomocně projednal celkem 9 přestupků, z toho:

• 8 přestupků na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi (zejm. prodej tabákových výrobků
osobám mladším 18 let, nedovolené
držení malého množství omamných
či psychotropních látek, neoprávněné
pěstování malého množství rostlin obsahujících omamné nebo psychotropní látky)
• 1 přestupek podle zákona o střelných
zbraních střelivu č. 119/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů (nezabezpečení zbraní a střeliva v souladu se
zákonem)
Na pokutách pak oba přestupkové orgány uložily v roce 2013 celkem 75 750 Kč.
Mimo jiné v roce 2013 evidoval Odbor vnitřních věcí MěÚ Dačice celkem
8 stížností. Odboru vnitřních věcí náležely k prošetření 4 stížnosti.
Bohumír Böhm,
předseda Komise k projednávání
přestupků města Dačice

Pitná voda v Dačicích
Zajistit, aby lidem tekla z vodovodních kohoutků pitná voda, není jednoduchý úkol. Město Dačice je zásobováno z úpraven vod Landštejn a Řečice.
V poslední době
některým odběratelům čas od času teče
z kohoutku zakalená
voda. To způsobují
jemné částice, které
se při malém odběru
usadí ve vodovodním potrubí a naopak při velkém odběru
se dostávají opět do pohybu. Občasný
zákal může změnit barvu, případně chuťové vlastnosti pitné vody, ale ze zdravotního hlediska je naprosto nezávadný.
Pracovníci provozovatele, společnosti
ČEVAK a.s., se snaží pravidelným čištěním vodojemů a odkalováním vodovodních sítí omezit usazeniny na minimum.
V našich silách je odkalení hlavního vodovodního řadu, nikoli však odkalení vodovodních přípojek. Tam je potřeba, aby
si majitel sám vodu odpustil.
Zaměstnanci společnosti ČEVAK a.s.
se zaměřují na úseky, kde je tvorba sedimentů z důvodu koroze potrubí větší.
To je i případ 23 kilometrů dlouhého
hlavního zásobovacího řadu do Dačic.

Potrubí je staré více než 40 let a kromě
stáří tu velké množství usazenin způsobuje také pouze částečné využití jeho kapacity. Odkalování je zde velmi náročné.
Řešením by byla jeho výměna nebo sanace, tedy vyčištění vnitřní části potrubí
a jeho ošetření speciální vrstvou.
Město společně se společností ČEVAK
a.s. tento problém dlouhodobě řeší.
Představitelé města už rozhodli o výměně vodovodních řadů v ulicích Hradecká,
Göthova, Kapetova, Jemnická, Na Péráčku, 9. května, Krajířova, Vokáčovo náměstí, Palackého náměstí a v části ulice Berky
z Dubé.
Nyní se mění výtlačné řady z úpravny
vody směrem na Dačice a Novou Bystřici,
tyto práce financuje DSO Vodovod Landštejn s podporou z evropských fondů. Je
také připraven projekt na rekonstrukci
výtlačného potrubí do vodojemu Kostelní Vydří, včetně nového zásobovacího
potrubí z vodojemu do Dačic. Tato investice také významně přispěje ke zlepšení
kvality vody ve městě.
Společnost ČEVAK a.s. informuje oby-

Dotace na obnovu památek
nacházejících se mimo
památkově chráněná území
Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje
podle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
dotační program pro rok 2014.
Program se týká nemovitých kulturních památek stojících mimo památkově chráněná památková území, tj. mimo
Městskou památkovou rezervaci Slavonice, Městskou památkovou zónu Dačice a
Vesnickou památkovou zónu Plačovice.
Program se vztahuje také na obnovu
movitých kulturních památek, které jsou
pevně spojeny se stavbou (např. oltáře,
varhany). Žadatelé o finanční příspěvek
mohou podat žádosti prostřednictvím
obecních úřadů příslušných obcí.
Podmínky pro přiznání příspěvku
z programu v roce 2014:
• Realizace projektu musí být zahájena
a ukončena v roce 2014
• Příspěvek je poskytován na stavební
obnovu a restaurování kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
• Neuznatelné náklady jsou modernizace objektů, zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, splašková
kanalizace, plynofikace, vzduchotechnika, výplně otvorů z plastu, nebo typu
EURO (okna, dveře, výkladce), protipožární okna a další (kompletní výčet je
k dispozici na webu www.mkcr.cz)
Městský úřad Dačice, odbor kultury
a cestovního ruchu bude přijímat žádosti o dotace do 30. dubna.
Kontakt: Mgr. Pavel Urban, Vojtěch Lojka, kancelář č. 122, Krajířova 27/I - budova
starého zámku, tel. 384 401 244). Podrobné údaje o dotačním titulu naleznete na
webových stránkách stránkách Ministerstva kultury ČR v sekci Granty a dotace.
Pavel Urban,
odbor kultury a cestovního ruchu
vatele o všech pracích na vodovodních
řadech a snaží se omezení dodávek vody
či přechodné snížení její kvality minimalizovat.
Pokud lidé zjistí nějakou poruchu
na vodovodním řadu i případný zákal, mohou se obrátit na dispečink tel.
800 120 112, případně na zákaznickou
linku tel. 844 844 870, kde jsou jim k dispozici 24 hodin denně.
Richard Kuba,
vedoucí provozního střediska Dačicko

7

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 3/2013

Radnice chystá II. ročník
Fóra Zdravého města Dačice

Dačice se zajímají
o názory mladých lidí

Zajímá Vás město, ve kterém žijete? Máte dobré nápady a rádi byste se o ně
podělili? Chcete se zapojit do rozhodování a ukázat, čím je nutné se ve městě zabývat? Pak jste srdečně zváni do Městského kulturního střediska Dačice,
kde se v pondělí 17. března od 17:00 h uskuteční druhý ročník Fóra Zdravého
města Dačice.

MěKS přivítalo 20. 2. okolo padesáti žáků a studentů místních škol,
kteří se zde sešli u historicky prvního
Fóra mládeže Zdravého města Dačice.

Hned v úvodu se dozvíte, jaké kroky
město učinilo v řešení problémů nadefinovaných na loňském fóru, kterého se
účastnilo přes 100 aktivně diskutujících
občanů. Pokračovat budeme formulací
desatera problémů, které Vás tíží letos.
Z tematických okruhů si jistě vybere každý. Řešit se budou životní prostředí, sociální služby a život seniorů, občan a úřad,
podnikání, cestovní ruch, doprava, vzdělávání, školství, informovanost, kultura,
sport a volný čas, bydlení a bezpečnost
občanů. Z každého tématu vzejdou dva
největší problémy, o jejichž významnosti

budou hlasovat všichni přítomní. Desítka
problémů z fóra, která získá největší počet hlasů, bude ověřena anketou mezi
občany. Ověřené výsledky se následně
předkládají k projednání radě a zastupitelstvu města, které stanoví úkoly a odpovědnost za jejich řešení.
Akce se koná ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR. Pro účastníky
fóra je připravena slosovatelná tombola
a drobné občerstvení. Pomozte svými
náměty ovlivnit budoucí rozvoj města.
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

Fórum

ˇ
Zdravého mesta
Dačice

Verejná
diskuze o problémech,
ˇ
které obyvatele trápí

hlavní sál
MěKS Dačice
pondělí 17. března
od 17:00 h

Součást programu:

- ohlédnutí za rokem 2013
- stanovení desatera problémů
města Dačice a místních částí
- drobné občerstvení
- tombola pro aktivní účastníky

Témata:
1. občan a úř

ad
tředí
2. životní pros

3. sociální služ

by

ů
4. život senior
5. podnikání,
cestovní ruch
,
doprava

, školství,
6. vzdělávání
t
informovanos
7. kultura, sp
ort, volný čas
8. bydlení
9. bezpečnost

občanů

Moderují Ing. Petr Švec, ředitel Národní sítě Zdravých měst ČR
a Ing. Jan Bartošek, místostarosta města Dačice.
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Smyslem akce bylo vzbudit zájem mladých o dění kolem sebe, zapojit je a ukázat jim, že i oni mají možnost toto dění aktivně ovlivňovat a realizovat své nápady.
V průběhu celé akce se studenty diskutoval Ing. Jan Bartošek, místostarosta Dačic
a zároveň nový politik projektu Zdravé
město Dačice a MA21. O skvělé moderování se postaral Mgr. Petr Panaš z Ekologického střediska SEVER z Litoměřic.
Hned v úvodu proběhlo vzájemné seznámení přítomných prostřednictvím
leckdy vtipných otázek typu: Kdo už někdy ochutnal pivo, kdo má samé jedničky či kdo by chtěl být politikem. Poté byli
mladí rozděleni k pěti stolům dle tematických oblastí tak, aby u každého stolu
byly zastoupeny všechny školy. Aby se zástupci města dozvěděli, jak mladí vnímají
změny ve městě, byli vyzváni k sepsání
a odprezentování změn v Dačicích za poslední 3 roky. Pozitivně hodnotili opravy
komunikací, zřízení 3D kina, zbudování
rehabilitace v nemocnici, ale i akce pořádané Zdravým městem Dačice směrem
k veřejnosti, za což jsme velmi rádi. Mezi
těmi negativními zazněly nový návštěvní
řád v zámeckém parku či zvýšená doprava ve městě. K ověření znalostí mladých
posloužil vědomostní kvíz o Dačicích.
Poslední a také nejdůležitější částí fóra
bylo vydefinování nejvýznamnějších návrhů na zlepšení ve městě. O konečném
pořadí a důležitosti pojmenovaných problémů rozhodnou žáci a studenti formou
anketního lístku distribuovaného do
všech škol, a to po jarních prázdninách.
Ověřené problémy budou poté předány
vedení města.
Akce byla součástí projektu NSZM ČR
„Mládež v akci? Ano, v obci!“, který je realizován za finanční podpory Evropské
unie.
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

www.dacice.cz

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
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Co je nového na Základní škole Komenského
Zapsali jsme budoucí prvňáčky
V pátek 17. ledna proběhl zápis do
1. ročníku naší školy. Letos už z dálky vítal předškoláčky Večerníček. Třídy byly
vyzdobeny spoustou obrázků z různých
pohádek.

Děti prokazovaly znalosti barev, geometrických tvarů, předvedly početní
představy, písničku či básničku, kresbu
postavy. Prováděly různé činnosti, např.
navlékání, paměťovou hru, hod kostkou,
seznámily se krátce s interaktivní tabulí.
Závěrem obdržely medaili, dárek od dětí
ze ZŠ a dárkový balíček. Zapsali jsme 81
nových školáčků, a velmi si vážíme projevené důvěry.
Předškoláci a jejich rodiče jsou zváni na
přípravný kurz s názvem Školáčci, který
má 4 části a začíná v únoru.
Odpoledne bylo rušné, přesto velice
příjemné. Na všechny děti se v září budeme těšit!
Hana Zemanová
Pohádka o kostce cukru - výsledky
soutěže
V rámci oslav výročí našeho města
jsme vyhlásili literární soutěž na téma:
Pohádka o kostce cukru.
Soutěž byla rozdělena do třech kategorií: CUKRÁTKO, CUKŘÍK a VELKÝ CUKR.
Rádi se podělíme o vyhodnocení:
Cukrátko: D. Bartošová, E. Elstrová,
P. Popelínský, J. Terber
Cukřík: V. Křížek, V. Sekaninová
Velký cukr: J. Habr, O. Sidor
Děkujeme všem zúčastněným za jejich
spisovatelské nápady. Potěšilo nás zapojení veřejnosti. Městu Dačice děkujeme
za pěkné odměny.
Environmentální projekt „Stromy,
skřeti a dřeváci“.
Žáci 2. A se zapojili do programu Stromy, skřeti, dřeváci. Program jt realizován
Českým nadačním fondem pro vydru. Je
určen pro vybrané školy na území Jindřichohradecka se kterými fond spolupracuje, vychází z potřeb pedagogů.
Cílem projektu je zábavnou a tvůrčí formou vést děti k pochopení dějů
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v přírodě, jejich souvislostí a k ochraně
přírody. Autoři projektu mají pro děti
připraven cyklus programů zaměřený
na stromy, jejich význam i na poznávání
ekosystémů, jejichž jsou součástí. S dětmi se budou setkávat v průběhu roku
každý měsíc. Vždy budou mít pro děti připravené aktivity, tematicky se vztahující
ke stromům – např. Život stromu, Dřevo
v životě člověka, Stromy v krajině a mnoho dalších.  Na prvním setkání je provázel
i kalous ušatý - Kája.
Materiál tvořený žáky v programech
bude podkladem pro vytvoření interaktivních vzdělávacích knih a webových
stránek. Program je realizován v rámci
Investice do rozvoje vzdělávání.
Sportujeme rádi a často
Nový kolektivní sport Kin-ball
Od začátku ledna máme na naší škole
možnost hrát v hodinách TV novou míčovou hru Kin-ball. Tato hra byla vyvinuta

v Kanadě pro sportovní potřeby dnešní
doby. Hraje se lehkým balonem o průměru 122 cm. Je poměrně fyzicky náročná
a přitom nevyžaduje dlouhý trénink, je
zábavná a nestresující. Dá se hrát v běžné tělocvičně i venku na louce. Kin-ball je
sport určený pro všechny, společně mohou hrát dívky a chlapci, dobří sportovci,
ale i ti méně zdatní.
Děvčata „válí“ ve florbalu
Přinášíme výborný výsledek starších
žákyň ve florbale. V prosinci se jim podařilo vyhrát okresní kolo v J. Hradci. Na
tomto turnaji nepoznala naše děvčata

hořkost porážky a všechny zápasy vyhrála. Finálový zápas proti ZŠ Slavonice byl
opravdu napínavý a konečný výsledek
3:2 po skvělém výkonu zasloužený. Navíc
naše brankářka K. Pospíchalová obdržela cenu pro nejlepší brankářku turnaje.
Krajské kolo se konalo v Kaplici 14. ledna.
Zde se dívkám podařilo jednou vyhrát
a celkově v krajském finále obsadilo družstvo krásné šesté místo. Družstvo bylo
složeno: K. Pospíchalová, M. Bastlová,
S. Holcová, M. Popelínská, P. Kadlecová,
A. Kadlecová, L. Vašnovská, A. Jindrová
a N. Janáková.
Děkujeme za reprezentaci a sportu
zdar.
Eva Macků,
ředitelka školy
--- inzerce ---

Cestovní agentura
a prodej bižuterie
• Pořádáme poznávací zájezdy
a kulturní akce
• najdete u nás terminál TICKET-ART
a ticketportal
• jsme klientské centrum Invia
Otevřeno: Po - Pá 9 - 17, So 9 - 11
Göthova 149, 380 01, Dačice
tel.: 721 910 724, 727 801 733
www.x-travel.cz
info@x-travel.cz

Správa státního zámku Dačice a Klášter karmelitánů
v Kostelním Vydří Vás zvou na

FRIEDRICH EGBERT DALBERG
(1863-1914)
Setkání k připomenutí osobnosti šlechtice, politika, cestovatele
a spoluzakladatele karmelitánského kláštera
Program:
8. 3. 15:00 h - Klášter Kostelní Vydří
přednáška P. Goradza Cetkovského
Mše svatá obětovaná za F. E. Dalberga
Slavností průvod k hrobce Dalbergů
9. 3. 15:00 h - Zámek Dačice
přednáška Dr. Jany Bisové
koncertní vystoupení R. a I. Šedových
závěrečné slovo - Michael Prinz Zu Salm-Salm
vstup na všechny akce je zdarma, bližší informace na www.zamek-dacice.eu

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Úspěšná nominace v soutěži talent Jihočeského kraje roku 2013
Nedávno nominovala naše škola dva
žáky 9. ročníku do soutěže Talent Jihočeského kraje roku 2013, kterou pořádá Dům
dětí a mládeže České Budějovice se záštitou uvolněného člena Rady Jihočeského
kraje JUDr. Tomeše Vytisky, náměstka
primátora města České Budějovice Mgr.
Petra Podholy a vedoucí odboru školství
KÚ Jihočeského kraje Ing. Hany Šímové.
Ohromnou radost nám udělala zpráva,
že se Tereza Kupcová, naše nominovaná
žákyně, dostala do finále soutěže a 25.
února obdrží při slavnostním vyhlášení
výsledků ocenění v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích.
Tereza Kupcová byla nominována za 1.
místo v celostátní soutěži žáků ZŠ v psaní
na klávesnici ZAV – HOUBAŘ a úspěšnou
účast v mezinárodní soutěži v psaní INTERSTENO v letech 2012 a 2013. O konečných výsledcích soutěže přineseme zprávu po jejich vyhlášení, už teď ale Tereze
upřímně blahopřejeme.

Napříč Islandem s batohem na zádech
Další přednáška nezávislého mladého
cestovatele Vojtěcha Trčky obohatila vyučování žákům druhého stupně v pondě-

lí a úterý 10. a 11. února 2014.
Tentokrát sdělil našim žákům své zážitky z desetidenní cesty přes „ostrov ohně
a ledu“, jak se přezdívá Islandu. Na řadě
krásných fotografií a videí mohli žáci vidět neporušenou a divokou severskou
přírodu tohoto pro nás exotického ostrova. Děkujeme a jak známe Vojtu, jistě
to nebyla jeho poslední návštěva na naší
škole. Těšíme se na jeho další cestovatelská vyprávění.
Bohumil Šuhaj

Turnaje základních škol v přehazované a halové kopané

dvojice podle umístění v základním kole.
Všechna družstva se snažila o co nejlepší výsledek, ale vítězem může být jenom jedno družstvo a tím se stalo družstvo z V. B naší školy.
O týden později to v našich tělocvičnách žilo pro změnu fotbalem. Celkem
se utkalo 6 chlapeckých družstev ze stejných škol jako před týdnem.
V patnácti zápasech chlapci bojovali
o jako lvi a nakonec se ze zaslouženého
vítězství radovali fotbalisté z Kunžaku.
Vítězům obou turnajů blahopřejeme
a ostatním děkujeme za skvělé sportovní
výkony.
Alena Benešová a Marie Urbánková

Pořád se něco děje…

Ve středu 5. února žila naše tělocvična
od rána sportem. Žákyně 4. a 5. tříd sehrály turnaj v přehazované, kterého se
zúčastnily dívky ze ZŠ Kunžak, ZŠ Komenského Dačice a pořádající školy ZŠ Dačice,
Boženy Němcové.
Celkem 8 družstev bylo rozděleno do
dvou skupin a hrálo se systémem každý
s každým, ve finálových zápasech pak

Máme za sebou 1. pololetí školního
roku a mohli bychom psát o spoustě věcí,
kterými škola žije, ať už jde o radost žáků
z dobrých výsledků ve výuce a různých
soutěžích nebo se jedná o další aktivity,
které souvisí s výukou a volnočasovými
aktivitami dětí. Nabízí se otázka, zda psát
do novin úplně o všem, co se ve škole
šustne. Proto vás vybízíme, podívejte se,
máte-li zájem, na naše internetové stránky www.zsdacice.cz a udělejte si obrázek,
jak si naši žáci, vaše děti, vedou.
Bohumil Havlík

Zima v lese začíná, hlad má lesní rodina
Letos v lednu jsme opět realizovali projekt Zvířátka v zimě. Jsme rádi, že předškoláci z „Dřevěnky“ opět přijali pozvání kroužku „Skřítků“ z naší MŠ Za Lávkami na zimní procházku do lesa. Skřítek „Zimníček“ se s námi vydal ke krmelci
v lese „U dubové stráně“.

Cestou jsme společně pozorovali různé stopy zvířátek a skřítek „Zimníček“
nám vyprávěl o životě v lese. Byla to taková zimní přírodovědná stezka s kvízem
a zkouškou našich vědomostí a dovedností. Neopomněli jsme donést lesním
zvířátkům něco dobrého na zub – kaštany, tvrdý chléb, mrkvičku, zelí aj. Všechny
nás zaujal tento krásný koutek přírody,
kde si děti z obou mateřských škol s chutí vyzkoušely i své sportovní schopnosti
v přírodním terénu i fantazii při různých
stavbách z přírodnin.

My na oplátku jsme připravili po vycházce pro našeho skřítka Zimníčka
v mateřské škole hostinu ze samých
dobrot např. sněhových pusinek, jogurtového knuspi, popcornu, jedlého papíru, bílého jogurtu, atd. Byla to lákavá
hostina „v bílém“. Zimníček se s námi
o dobroty podělil, a tak jsme společně
vše ochutnali.
Následující týden nás navštívil myslivec pan Hudínek, s kterým jsme si popovídali o ochraně přírody a poradil nám,
jak pomáhat zvěři v zimním období.
Děti z obou mateřských škol si mohly
prohlédnout různé kožešiny, paroží atd.
Pro zpestření této besedy jsme společně
poslouchali zvukové nahrávky lesních
zvířat.
Také jsme si společně s panem „myslivcem“ zazpívali písničky pod taktovkou
paní učitelky Milady. Nechyběly ani obrázkové hádanky s lesní tématikou. Dětem z „Dřevěnky“ se u nás v „Zalávecké
školce“ líbilo a domluvili jsme se na dal-

ším zajímavém výletě, a to se skřítkem
„Jarníčkem“. Zážitky z těchto akcí pak
děti výtvarně zpracovaly do soutěže „Mé
toulky za zvěří“.
Neopomněli jsme také na krmení opeřenců na rybnících v okolí MŠ a řece Dyji.
Také na naší zahradě jsme rozvěsili na
stromy saláty pro ptáčky a instalovali krmítka. Už se těšíme na jarní ptačí štěbetání, které nám bude odměnou.
Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami
--- inzerce ---

Doučování Angličtiny
soukromé doučování angličtiny pro
všechny věkové kategorie
a úrovně od začátečníků
až po advance
příjemný a radostný pocit
z učení a domluvení se
cizím jazykem

Tel. 777 051 726
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Upozorňujeme žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče, že uzávěrka
podávání přihlášek ke studiu na naší škole je 15. 3. 2014.
S případnými dotazy k podání přihlášky a pro získání dalších
informací o výhodách studia na naší škole se neváhejte obrátit
přímo na nás (tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan
Točík). Lze domluvit i individuální prohlídku školy.

Návštěva velvyslance Státu Izrael
Ve středu 12. února navštívil naši školu J. E. Gary Koren, velvyslanec Státu Izrael. Pan velvyslanec strávil více než hodinu
přednáškou o své zemi a následnou besedou se studenty septimy, sexty, 2. ročníku a 3. ročníku. Poté našel ve svém nabitém
programu čas i na krátký rozhovor na studentskou televizi G-ONE.tv. Jeho návštěva Dačic dále pokračovala u starosty města.

Lyžařský kurz kvinty a 1. ročníku
Ve dnech 18. až 25. ledna se studenti kvinty a 1. ročníku zúčastnili LVVZ v Deštném
v Orlických horách.
I přes problematické
sněhové
podmínky
si studenti zalyžovali
a strávili nezapomenutelný týden na horách.

Úspěchy
našich
studentů v již proběhlých předmětových olympiádách
Anna Steinhauserová ze 4. ročníku se stala úspěšnou řešitelkou krajského kola Matematické olympiády v kategorii A
a postoupila mezi 45 nejlepších řešitelů do ústředního (celorepublikového) kola této soutěže.
Po loňském úspěchu Hany Kalábové, která reprezentovala
ČR na mezinárodním kole Lingvistické olympiády v Manchesteru, se letos opět osm studentů vyššího gymnázia zúčastnilo

školního kola České lingvistické olympiády, která je společným
projektem Filozofické a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Olympiáda se orientuje na studenty s hlubším zájmem o jazyky, logiku a informatiku. Náročné úkoly řešilo 1576
studentů středních škol, v drtivé většině šlo o studenty gymnázií. Do regionálního kola postupuje 147 studentů z celé ČR,
mezi nimi i naši studenti Hana Kalábová z oktávy a Petr Plachý
z 2. ročníku. Nikola Dvořáková ze septimy skončila na vynikajícím druhém místě v krajském kole Olympiády z ruského jazyka. Krajského kola se dále zúčastnili Eliška Peníšková (10. místo)
a Adam Trčka (12. místo).

Dějepisná olympiáda
V úterý 28. ledna se uskutečnilo okresní kolo Dějepisné olympiády. Naši školu na této olympiádě reprezentovalo 8 studentů
– Š. Burda, Z. Přibyl, Nguyen Thi Kim Khanh, R. Pavlů, A. Dostálová, D. Hledíková, V. Soukup a J. Vacková. Nejlépe se umístil Štěpán Burda z kvarty, obsadil čtvrté místo.

Olympiáda z německého jazyka
Dne 29. ledna proběhlo okresní kolo olympiády z německého
jazyka, do kterého se probojovali dva studenti naší školy Eliška Peníšková a Jan Veselý. V konkurenci středních škol z celého
okresu obsadila Eliška třetí místo a Honza šesté místo.
Ve dnech 6. a 7. února se konala okresní kola Olympiády v českém jazyce. 6. února to byla první kategorie, v níž nás úspěšně
reprezentovala Lucie Poláková z kvarty, která obsadila čtvrté
místo. 7. února následovala druhá kategorie pro studenty středních škol. Zde naše gymnázium zastupovali Luboš Landa ze
4. ročníku a Dominika Kellnerová z 2. ročníku. Luboš obsadil
šesté místo a Dominika se umístila na místě sedmém.
Všem úspěšným studentům děkujeme za zodpovědný přístup a dobrou reprezentaci našeho gymnázia a přejeme hodně
úspěchů v dalších kolech, do kterých postoupili.
Milan Točík

Tentokrát přímo ze senátorské lavice
Tak a máme to za sebou. V polovině února jsme v senátních výborech konečně projednali a doporučili ke schválení tři
senátní návrhy zákona.
Můj stranický kolega a kamarád z kanceláře senátor Jaroslav kud vše dobře dopadne a já věřím, že ano, bude rozhodovat PoZeman, který je zároveň starostou malé obce Albrechtice v Ji- slanecká sněmovna. Na ní a na vyjádření příslušných ministerzerských horách, inicioval novelu zákona o odpadech a dvě no- stev bude záležet, zda a případně jak rychle vstoupí v platnost.
vely zákona o hmotné nouzi. Zapojili se i ostatní senátoři napříč
Miloš Vystrčil, senátor
politickým spektrem a po jednání na ministerstvech a se všemi
--- inzerce --možnými dalšími organizacemi i jednotlivci vznikly tři návrhy
změn zákonů, které by po přijetí měly alespoň částečně zabránit třem nešvarům. Změna zákona o odpadech by měla všem
zlodějům okapů, litinových vík od kanálů, měděných kabelů
apod. podstatně ztížit zpeněžení tohoto nakradeného majetku.
Dvě novely zákona o hmotné nouzi by konečně měly:
Za prvé zásadně omezit zisky nově vznikající vrstvě „rádobypodnikatelů“ v oblasti nájemního bydlení. Přijetím novely by se
měly zásadně omezit možnosti získávat díky státem vypláceným příspěvkům na bydlení nehorázné sumy za ubytování od
v hmotné nouzi se nacházejících občanů.
Za druhé, by se měla pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří
již ztratili nárok na podporu v nezaměstnanosti, opět vytvořit
možnost si výkonem veřejné služby zvýšit vyplácený příspěvek
na živobytí. Kdo má chuť a snahu pracovat alespoň 20 hodin
měsíčně, by na tom měl být tedy lépe než ten, kdo vůbec pracovat nechce. Všechny tři novely zákona bude pravděpodobně
v březnu projednávat Senát na svém plenárním zasedání. Po-
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Nemocnice Dačice, a.s. informuje
Na našem ambulantním rehabilitačním pracovišti rozšiřujeme sortiment nabízených služeb jak hrazených zdravotními pojišťovnami, tak i přímo hrazené služby ze strany obyvatel. Uvědomujeme si, že člověk jako takový stárne, jeho
fyzická zdatnost a pohybová schopnost se mění a je třeba zintenzivnit činnosti, které pomáhají zachovat co nejširší
rozsah pohybových schopností.
Ačkoliv si to nechceme obecně přiznat, občas nás něco pobolívá, už autobus nedoběhneme tak svěžím tempem jako před
lety a pro upadlou tužku se ohýbáme taky opatrněji. A to nemluvím o dalších problémech jako je vadné držení těla, ochablé
zádové svalstvo dlouhodobým sezením u počítače a před televizí, povolené břišní svalstvo. Péče rehabilitačních pracovníků,
která je poskytována v akutním stadiu nemoci či úrazu není
dlouhodobě zdravotními pojišťovnami hrazena. A naši bývalí
pacienti potřebují mnohdy jen postrčit ke cvičení či zkontrolovat staré cvičební návyky.
A tak od 4. 3. 2014 otevíráme 2 kurzy cvičení ve cvičebně nového pavilonu rehabilitace v areálu Nemocnice Dačice, a.s. na
které vás srdečně zveme.
KURZ I. CVIČENÍ PRO ŽENY je složen z 8 lekcí na sebe navazujících cvičení s fyzioterapeutkou a bude se konat vždy v úterý
od 16:30 - 17:30 h a je určen pro 10 osob, které absolvují celých
8 lekcí po sobě. Tento kurz otevřeme opakovaně pro dalších
10 zájemců. Kurz je určen pro všechny věkové kategorie žen,
bude zaměřen na posílení svalů dna pánevního se zřetelem na
prevenci inkontinence, posílení zádových svalů jako prevenci
bolestí zad a zpevnění celého těla. Celý kurz 8 lekcí cvičení stojí
400,- Kč, je možno si jej objednat a zaplatit v recepci rehabilitačního pavilonu.
KURZ II. KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO VŠECHNY je průběžný
kurz, který se bude konat vždy ve čtvrtek a to vždy od 16:30 –
17:30 h pod vedením fyzioterapeutů a proškolených cvičitelů a
mimo prázdninové měsíce bude probíhat celý letošní rok. Kurz
je zaměřen na celkové posílení nejčastěji zkrácených a oslabených svalů, jejich protažení, zpevnění správného držení těla,
posílení zádových a břišních svalů a uvolňovacích cviků. Do
kurzu mohou přijít zájemci různých věkových skupin a různé
kondice. Při cvičení budou k dispozici cvičební pomůcky rehabilitačního pracoviště dle instrukcí cvičitele nemocnice. Upozorňujeme zájemce, že pokud mají zdravotní problémy /jako
výhřez ploténky, stav po infarktu myokardu, cévní mozkové
příhodě, implantaci kloubní náhrady apod./ je nutno možnost
účasti na cvičení konzultovat s ošetřujícím lékařem. Jednotlivá
cvičení stojí 50,- Kč.
Co s sebou pro oba kurzy vzít: vlastní cvičební podložku nebo
ručník na cvičení na podlaze, vlastní nealkoholické pití na doplnění vypocených tekutin, pohodlné cvičební oblečení, přezůvky.
Nemocnice Dačice, a.s. pořádá ve svém areálu i odborné víkendové semináře speciálně pro zdravotnické pracovníky fyzioterapeuty, které jsou garantovány odbornou společností
UNIFA , započítávají se 12 kredity do celoživotního vzdělávání:
Kurz A – Mobilizace žeber podle Ludmily Mojžíšové bude
probíhat o víkendu v únoru, květnu a září, Kurz B – Ošetření
pánevního dna podle Ludmily Mojžíšové proběhne o víkendu
v březnu červnu a říjnu Kurz C – Ošetření Lp a SI podle Ludmily
Mojžíšové proběhne o víkendu v dubnu, červnu a listopadu.
Od 1. 2. 2014 Nemocnice Dačice, a.s. na základě spolupráce
s praktickými lékaři pro dospělé z Dačic a okolí změnila personální zajištění služeb lékařské pohotovosti /LSPP/ o svátcích a
víkendech. Na službách se nyní podílejí registrující praktičtí lékaři pro dospělé MUDr. Kellner, MUDr. Fabešová, MUDr. Štróblová, MUDr. Štróbl, MUDr. Morava, MUDr. Krajíček, MUDr. Dvořák,

MUDr. Kopr, MUDr. Fridrichovský, MUDr. Kříž , MUDr. Kelblerová.
Nabídka byla projednána i s ostatními praktickými lékaři v okolí, ale ti zájem zapojit se neprojevili. Jmenovitě uvedeným lékařkám a lékařům, kteří jsou ochotni se o své registrované, ale i
neregistrované, pacienty postarat i o víkendu prostřednictvím
naší LSPP patří veliký dík a ocenění za to, že poskytují svůj volný čas na tuto službu. Ordinační hodiny LSPP pro dospělé jsou
v sobotu, neděli a ve svátek od 8:00 – 20:00 h.
Věříme, že i naši pacienti ocení personální změnu, neboť se
mohou při službách setkat se „svým doktorem“, který je zná
a kterého znají oni.
Miroslava Člupková, předseda představenstva

Masopust na odpoledních čajích
Svaz tělesně postižených uspořádal v měsíci únoru
v hotelu Stadion odpolední čaje. K tanci i poslechu hrál
pan Richter.
Toto odpoledne jsme slavili jako masopustní údobí. Na
parketě jsme přivítali i průvod masek. Maškarní rej se líbil
a připomněl nám čas blížících se svátků jara. Navštívila nás
i Dačická televize, která natočila, jak se bavíme. Odpoledne
krásně uteklo a ny se těšíme na další setkání 8. 3. v hotelu Stadion, kdy budeme slavit MDŽ
František Stejskal, předseda organizace

Jezevec se zatoulal pod okna radnice
Jezevec je těžko spatřitelný - uvádí
se v charakteristikách tohoto zvířete.
O to větší štěstí měli pracovníci úřadu
v úterý 11. února, když se tato šelma
objevila v rohu tvořeného budovou tzv.
arestu a speciální školy. Jeho odchyt
v ul. Vlašská provedli strážníci městské
policie a vypustili ho do volné přírody.
Naděžda Mastná, OKC
--- inzerce ---
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Městská knihovna
ohlédnutí za rokem 2013

Březen –
Měsíc čtenářů

Byl to rok nabitý a občas i veselý: 120 LET KNIHOVNY JSME OSLAVILI řadou
akcí: v březnu prezentací nové služby – tematických kufříků pro děti, nabídli jsme čtenářům k zapůjčení čtečku e-knih Kindle Paperwhite, prezentovali
jsme katalog Carmen.

Čtvrtek 13. 3.
v 17:00 h
TVÁŘE UNDERGROUNDU
O knize, která
navazuje na cyklus rozhlasových
pořadů z historie undergroundu. Beseda
a autorské čtení za přítomnosti spoluautorů: redaktorky Českého rozhlasu Ivany
Denčevové, historika Michala Stehlíka
a osobnosti undergroundu Františka
Stárka Čuňase.
Středa 19. 3. v 17:00 h
PRAKTICKÁ GRAFOTERAPIE
Lektorka Petra Sehnalová Vám vysvětlí,
že s každou čárou, kterou napíšeme na
papír, kopírujeme nějakou vazbu v našem mozku. Grafoanalýza umí pojmenovat to, co vidí na papíře, a dát to do souvislosti s vaším chováním.
Čtvrtek 20. 3. v 17:00 h
ZDRAVÍ MÁME JENOM JEDNO
Na přednášce s besedou Tomáše Brože
se dozvíte informace o tom, jak alternativními způsoby podpořit a doplňovat
léčbu klasickou. Lidské tělo jako celek.
Pátek 28. 3. v 17:00 h
STŘEDNÍ AMERIKA
Cestovatel Tomáš Kubeš představí Střední Ameriku je nespoutaný svět
tradic, moderního světa i hýřivých barev - kontinent plný překvapení a divoké hudby - z Nikaraguy do Hondurasu
a Guatemaly.
Na všechny přednášky, besedy a čtení
je vstupné dobrovolné.
Pátek – 14. 3. v 16:00 h Čtenář roku
ČTENÁŘSKÁ RODINA
Vybereme a oceníme čtenářskou rodinu – tj. rodinu, která často navštěvuje
knihovnu - její samostatní členové nebo
společně celá rodina, a alespoň jednou
měsíčně si vypůjčí knihy domů.
Základy práce s počítačem: ZÁKLADY – 11. 3., PSANÍ NA POČÍTAČI (WORD)
– 18. 3., INTERNETOVÁ DŽUNGLE – 25.
3. - určeno výhradně pro začátečníky!
Školení probíhá vždy v úterý od 14:00 do
17:00 h a přizpůsobuje se požadavkům
účastníků. Cena za jednu lekci je 99,- Kč
Do 31. března bude v knihovně přístup
do Mediální databáze, která obsahuje
české deníky včetně regionálních, přepisy některých rozhlasových a televizních
pořadů, vybrané zpravodajské a informační servery a populárně naučné časopisy v retrospektivě od roku 1996. Přijďte
si ji prohlédnout.

Během Dne pro knihovnu v červnu
jsme ve spolupráci se všemi školami ve
městě a s širokou veřejností připravili
a realizovali HAPPENING – Co největší počet lidí s knížkou v ruce na jednom místě,
který máme zapsaný i v české databázi
Muzea rekordů v Pelhřimově. Sešlo se
1 252 lidí s knížkou. Po celý den probíhaly v parku Pod lipkami koncerty a divadla dačického mládí a výstava Knihovna
v noci. Na podzim jsme nabídly veřejnosti 12+0 akcí: vydání Bibliografie Dačicka a Slavonicka – autor J. Kubíček, ve
spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou, autorské čtení J. Hájíčka, K. Tučkové,
J. Lebedy, dílny aj.
Vzrostl počet zapsaných čtenářů, což
nás velmi těší a to jak v oddělení pro
dospělé, tak především v oddělení pro
děti a mládež, roste počet virtuálních návštěvníků využívajících především služeb
katalogů knih, kdy si čtenář již před návštěvou knihovny zjistí, zda knížku máme
a velká je sledovanost novinek.
Máme opravený sklad knih a fontánku
v letní čítárně.
Počtářské ohlédnutí za rokem 2013:
• 48 001 návštěvníků celkem využilo některou ze služeb knihovny, ať návštěvou fyzickou či virtuální
• 23 353 fyzických návštěvníků knihovny
• 410 návštěvníků vzdělávacích akcí
• 3 025 návštěvníků kulturních akcí, besed a přednášek pro školy i pro dospělé
• 24 648 návštěvníků on-line služeb
• 8 933 návštěvníků webové stránky knihovny na doméně: www.mkdac.cz
• 1 460 zaregistrovaných čtenářů
• 518 zaregistrovaných čtenářů do 15 let
• 77 559 výpůjček knih a periodik
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•
340 výpůjček zvukových knih a CD-Romů
•
13 043 výpůjček periodik - časopisů
•
136 kladně vyřízených
meziknihovních výpůjček
(knížky půjčené pro naše
čtenáře z jiných knihoven,
protože je u nás nemáme)
•
141 knížek jsme do jiných knihoven půjčili od nás
•
5 962 knížek zapůjčených ve výměnných souborech do obecních knihoven
•
602 vyřízených rezervací
• 75 kulturních aktivit – besedy, pasování čtenářů, autorská čtení, výstavy,
divadla ad.
• 32 vzdělávacích akcí – základy práce
s PC, informační lekce pro školy, přednášky, virtuální univerzita třetího věku
• 38 705 všech knížek v knihovně
• 1 344 knih pořízených do fondu městské knihovny
• 98 titulů časopisů
• 305 titulů zvukových knih
• 285 000 Kč náklady na pořízení nových
knih včetně knih zvukových a časopisů
• 34 výpůjčních hodin pro veřejnost
• 5 poboček v místních částech
• 21 obsluhovaných obecních knihoven
na vesnicích (připravují se jim výměnné soubory knížek, větší knihovny se
automatizují, knihovny pořádají různé
akce)
• 673 nových knih ve výměnném fondu
(je to část knih, která je určena k půjčování do obecních knihoven, mají značku ST a RF)
Zdeňka Chadomivá, ředitelka

Vzdělávací kurz fotografie
1. 3. od 9:00 h v knihovně

 pro všechny zájemce a milovníky
amatérské fotografie
 kurz o fotografování pod vedením
doc. MgA. Josefa Ptáčka (dlouholetý
pedagog na FAMU a DAMU)
 kurz proběhne v pěti čtyřhodinových blocích do konce června, vždy
v sobotu od 9:00 do 13:00 h
 předpokládaná cena na osobu za
celý kurz je 1 000 Kč
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Občanská poradna Jihlava informuje
o aktuálních tématech klientů v Dačicích
Díky podpoře MěÚ Dačice mohla Občanská poradna Jihlava otevřít kontaktní místo pro odborné sociálně právní poradenství, které funguje v prostoru Klubu seniorů v DPS Dačice. Zájemcům z řad občanů se zde věnuje vždy 1 vyškolený
odborný poradce v poradenské době každý pracovní čtvrtek od 9:00 do 13:00 h.
Služby
poradny
jsou bezplatné, klient může vystupovat
anonymně, jsme diskrétní a nestranní.
Rádi využíváme prostor ve Vašem zpravodaji, abychom Vám
aktuálně přiblížili třeba
změny v zákonech ČR a jejich dopad na občany. Dnešní téma by
mohlo znít třeba:
Vzali jste si člověka s dluhy? Připravte se na návštěvu
exekutora!
Pozornost veřejnosti se soustředí především na nový občanský zákoník a snadno tak mohou čtenáři uniknout ostatní
právní novinky, které rovněž vstoupily v účinnost k 1. 1. 2014.
Jedna z těchto novinek nově umožňuje soudním exekutorům
postihnout společné jmění manželů nejen pro dluhy vzniklé za
manželství, ale i pro dluhy, které vznikly některému z nich před
uzavřením manželství a to bez ohledu na to, že druhý z manželů
o jejich existenci nemusí mít do poslední chvíle tušení.
Podle úpravy platné do 31. 12. 2013 bylo možné majetek spadající do společného jmění manželů postihnout pouze pokud
se jednalo o dluh vzniklý za trvání manželství. Pokud tak například manželé zakoupili za trvání manželství byt a následně se
ukázalo, že jeden z nich opomenul zmínit, že se před uzavřením
manželství zadlužil, nebylo možné tento byt bez dalšího postižen. Věřitelé museli být schopni dosáhnout prohlášení konkursu na tento majetek a teprve poté se mohli uspokojit prodejem
vypořádacího podílu připadajícího na dlužníka. Novelizované
znění exekučního řádu však umožňuje, aby v takovéto situaci
byl postižen dotčený společný byt přímo v rámci exekučního
řízení.
„V praxi bylo oprávněně kritizováno, že společné jmění manželů nemá sloužit k ochraně majetku dlužníků, právní úprava
vyžadující absolvování konkursu je vůči věřitelům nepřiměřeně

tvrdá a v tomto ohledu lze změnu právní úpravy označit za krok
vpřed,“ komentuje situaci JUDr. Ondřej Načeradský z Občanské
poradny o.s. Společnou cestou Praha.
Obratem však upozorňuje, že je rovněž třeba pamatovat na
ochranu druhého z manželů, který nabýval za trvání majetek
v dobré víře a dost dobře po něm není možné požadovat, aby
byl schopen před uzavřením manželství s určitostí zjistit, zda
jeho nastávající nemá závazky, pro které by mohlo být následně
postiženo společné jmění. V rámci konkursního řízení bylo toto
možné řešit v rámci stanovení vypořádacích podílu. Nová právní úprava je však pro běžného občana poněkud nebezpečnější,
jelikož nový občanský zákoník umožňuje omezit rozsah postižení společného majetku, ale pouze na základě skutečnosti, že
druhý z manželů bez zbytečného prodlení prokazatelně informuje věřitele, že dluh vznikl proti jeho vůli. „Lze se obávat, že
zvláště v počátečních obdobích budou časté případy, kdy bude
zcela zbytečně postiženo celé společné jmění manželů, protože
si občané nebudou vědomi nutnosti informovat věřitele“, komentuje JUDr. Ondřej Načeradský.
Manželé mohou být rovněž velmi nepříjemně zaskočeni skutečností, že zatímco nový občanský zákoník jim dává široký prostor pro úpravu majetkového režimu manželů, novela exekučního řádu stanoví, že pro účely exekuce se za majetek patřící do
společného jmění považuje také majetek, který netvoří součást
společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající
rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění
manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl
smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku. Jinými slovy, pokud např. manželé budou předpokládat, že je před
odpovědností za dluhy druhého z manželů ochrání předmanželská smlouva, ve které si stanovili oddělené hospodaření, tak
v případě exekuce zjistí, že pro tyto účely je smlouva jen bezcenný cár papíru.
(zdroj: tisková zpráva Asociace občanských poraden, 2014)
Kolektiv Občanské poradny Jihlava

3D Kino Dačice navštívilo vloni téměř 7 000 diváků
Dačické 3D KINO na konci ledna završilo první rok svého provozu. A tak je asi ten správný čas, trochu se ohlédnout.
Uskutečnilo se zde 149 veřejných i neveřejných filmových projekcí a celkově kino v prvním roce fungování navštívilo
6 990 diváků.

Mezi návštěvníky byli zastoupeni děti i dospělí, v průběhu
roku pak naše kino navštívili také školáci z Dačic a okolí a nezapomněli jsme ani na seniory.
A jaké filmy patřily v roce 2013 v našem kině mezi divácky
nejoblíbenější? Na prvním místě se s počtem 8 repríz a celkovým počtem 596 diváků umístila lidová komedie Zdeňka Trošky
Babovřesky (mimochodem také nejnavštěvovanější film roku
2013 celorepublikově). Na druhém místě se umístil fantasy trhák
Hobit: neočekávaná cesta, s celkovým počtem čtyř repríz a 335

diváků. A na pomyslnou bronzovou příčku dosedla romantická
komedie Martin a Venuše s celkovým počtem 264 návštěvníků
a pěti reprízami.
S velkým zájmem diváků se setkaly také netradiční akce spojené s filmovými projekcemi, například o jarních prázdninách,
ke dni dětí, nebo na Mikuláše.
Do kina se ale v průběhu roku chodilo nejen na filmy. Mohli
jste u nás navštívit tři cestopisné přednášky, hudební pořad pro
seniory, nebo semináře o zdravém životním stylu.
A co říci závěrem? Snad jenom poděkovat vám, kteří jste kino
navštívili, a doufat, že nám zachováte přízeň také v letošním
roce.
Milan Krotký, 3D Kino Dačice
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Malá statistika dačického muzea a galerie za rok 2013
• v roce 2013 navštívilo muzeum 12 208
osob, o 760 osob více než v roce 2012
• nejvíce lidí se do muzea vydalo v srpnu: 2 984 a prosinci: 2 121
• největší běžná denní návštěvnost
13. srpna: 190 osob
• nejvíce návštěvníků jsme měli během
jednoho dne o vánočním jarmarku
15. 12. - téměř 1450 osob
• proběhlo celkem 10 nových výstav,
z toho 8 velkých a 2 malé na výstavní
chodbě muzea, k výstavám bylo připraveno 8 vernisáží
•
•

•

• nejvíce navštívená výstava: „Oslaďme
si život - cukr, káva, čokoláda“ ke 170.
výročí výroby kostky cukru, vidělo ji
5 410 lidí
• ke 120. výročí vzniku muzea byla

•

21. dubna otevřena v rámci historické
expozice nová část věnovaná historii
města v letech 1850 až 1960
ke 170. výročí vzniku kostky cukru vydalo muzeum knihu doc. Smutného:
Po stopách kostky cukru v Dačicích
k výročí kostky proběhla 16. listopadu
Burza Klubu sběratelů baleného cukru,
kolem stovky sběratelů z celé republiky se sjelo do Dačic
muzeum připravilo Dny otevřených
dveří s volným vstupem do expozic
a na výstavy hned dvakrát za rok, k Mezinárodnímu dni muzeí 19. května a na
Dny evropského kulturního dědictví
14. a 15. září
tradičně se konala 8. června již VIII. Dačická muzejní noc, tentokrát ve znamení 170. výročí kostky cukru

• muzeum získalo v loňském roce dva finanční příspěvky na granty od Jihočeského kraje v celkové výši 40 000 Kč; na
vydání knihy ke kostce cukru a dále na
vydání propagačních materiálů muzea
Studovna muzea s knihovnou
Je otevřena pro veřejnost ve II. patře
muzea v úterý až pátek od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00 h.
Ve studovně najdete výběr časopisů
historického, vlastivědného, výtvarného a dalšího zaměření: Český časopis
historický, Český lid, Numismatické listy,
Vlastivědný věstník moravský, Vlastivědný sborník Vysočiny, Zprávy památkové
péče, Ochrana přírody, Z jihočeského
národopisu, Umění, Antique, Ateliér, Dačický zpravodaj od r. 1972, Listy jihozápadní Moravy, …
Fond odborné knihovny má více než
7 000 svazků širokého zaměření, dále
nabízí starší ročníky odborných časopisů
a novin, jako: Časopis Matice moravské,
Od Horácka k Podyjí, Dačické listy vycházející na přelomu19. a 20. stol., základní
knihy k historii regionu a města. K dispozici je jmenný a předmětový katalog.
Výpůjčky formou prezenčního studia ve studovně muzea.
Marie Kučerová, ředitelka 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. Nově bude restaurace a kuchyně 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.

28.února – 2.března Akční cena Jelzin
8.března MDŽ

Všem ženám nabízíme v tento den sladký zákusek ke kávě
zdarma!

8. března Odpočívej na MDŽ s kosmetikou Mary
Kay - Nechte si bezplatně poradit od nezávislých

kosmetických poradkyň jak pečovat o svou pleť, přijďte si
vyzkoušet kosmetické přípravky Mary Kay, nechat si poradit,
jak se správně nalíčit a to vše bezplatně. Čekají vás malé
dárečky a tři z vás, které vylosujeme bezplatně nalíčí
vizážistka ihned na místě. Hezké odpolední posezení Vám
zpříjemníme sladkým dezertem, který od nás dostanete jako
bonus. Začátek od 14:00 hodin.

21. března Hanky Panky Show

Po loňském úspěchu v semifinále talentové soutěže přijíždí
do našeho města travesti skupina Hanky Panky Show
představit velkolepé představení plné světelných efektů,
nezapomenutelných melodií a širokou paletou výpravných
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kostýmů. Přijďte se pobavit a zapomenout na všední starosti.
Během jednoho večera se pojďte potkat s našimi
i zahraničními hvězdami populární hudby, které by se
na jednom pódiu ani setkat nemohli. To vše a možná i něco
navíc uvidíte 21.3.2014 od 19 hodin. Předprodej vstupenek:
Tabák Dačice, Sportcentrum Rockhill 175 Kč a v den konání
na místě 200 Kč. Těšíme se na Vás.

21. -22. března svátek sv. Patricka
Těšte se na akční cenu Jamesona.

25. března Bazárek pro všechny

Provádíte jarní úklid? Máte doma spoustu nepotřebného
oblečení, hraček apod.? Příjďte své věci od 14:00
do 19:00 hodin bezplatně vystavit k prodeji.

28.-30. března Jägermeister s colou v akci
4.-6. dubna Akce na Tullamore Dew
Rozšířili jsme nabídku sportů o bosu, alpinning, TRX, flowin,
cvičení pro děti, cvičení pro těhotné a pro maminky po porodu
a jejich miminka. Nově cvičíme také dopoledne a
o víkendech. Přijďte si dát pořádně do těla!
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz, www.facebook.com
/SportcentrumRockhill,
sportcentrumdacice@seznam.cz, +420 384 971 440

www.dacice.cz

Mateřské centrum Dačice
Setkání bylo příjemné, děkují maminky
Mateřské centrum Dačice pořádalo na konci ledna besedu s tématem „Látkující maminka - spokojená miminka“. „Setkání bylo příjemné a dětičky měly skvělé kids friendly zázemíčko. Bylo to hezké, takže díky, díky moc,“ pochvaluje si
jedna z maminek.
O moderní metodě používání látkových plenek mluvila paní
Ivana Veselá. Ukázalo se, že používání látkových plenek je pro
miminka zdravé, ekonomicky zvladatelné pro rodinu a zároveň
šetrné k přírodě.
Ani děti, které také s rodiči přišly, se nenudily. Pro ně byl připraven program, který sloužil k procvičení jemné a hrubé motoriky.
Jako již několik předchozích besed proběhla i tato v prostředí dačického Rockhillu. Za vstřícnost a poskytnutí prostor patří
velké díky panu Pavlu Stejskalovi.
V rámci Mateřského centra nyní probíhají setkávání rodičů
s dětmi v náhradních prostorách dačické fary v ulici Krajířova.
Radka Běhalová,
Oblastní charita Jihlava

Tříkrálová sbírka
na Dačicku – poděkování
ředitele Charity
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita ČR. Skupinky koledníků, doprovodné akce
i distribuci pokladniček organizují jednotlivé oblastní
Charity ve spolupráci s dobrovolníky z farností, škol či
různých mládežnických organizací.
Úspěch celé sbírky tedy závisí na
aktivitě tisíců lidí ve všech koutech
republiky – ve městech, obcích i malých vesničkách. Je to největší dobrovolnická akce v České republice a díky
věrným koordinátorům, koledníkům
i dárcům jsme ji v roce 2014 mohli
uspořádat již počtrnácté.
Děkuji proto všem, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli do
jejich pokladniček. Stejné díky patří i samotným koledníkům,
kteří věnovali nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Chtěl bych zde především poděkovat dlouholeté koordinátorce Tříkrálové sbírky na Dačicku paní Marii Máchové a též nové
koordinátorce Ladě Nejedlé, která letos převzala břemeno zodpovědnosti na sebe.
Získané prostředky ze sbírky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji služeb pro potřebné lidi v našem regionu.
Michal Novotný,
ředitel Oblastní charity Jihlava

KOUPÍM

--- inzerce ---

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

Tel: 602 445 344

--- inzerce ---

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
17
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SEŽEV - REKO, a.s.
AUTOCENTRUM
TŘEŠŤ
Motoristické služby pro značky:

ŠKODA, VW, SEAT, AUDI, FORD, PEUGEOT, OPEL, CITRÖEN, HYUNDAI, KIA ...
Provádíme:
veškeré opravy, montáže, měření
a diagnostiku
opravy elektrických a elektronických systémů vozidel
opravy karosérií a lakování vozidel
kompletní pneuservis, skladování
pneu zdarma, kontroly, opravy a plnění klimatizací
prodej dílů, příslušenství, pneu, autolaků, kosmetiky, montáže příslušenství a doplňků

Potřebuje Vaše vozidlo STK?

Zajistíme kompletní vyřízení pro Vás. Navíc měření emisí zdarma. Po dobu vyřízení STK náhradní
vozidlo.

Porucha na cestě - není problém!

V případě jakékoliv poruchy a nejízdnosti zajistíme Vaši mobilitu náhradním vozidlem, vaše vozidlo odvezeme.

Odtahová služba NONSTOP
tel: 602 729 991

Řešení pojistných událostí s Vaší
pojišťovnou vyřídíme za Vás!
Využijte garantovanou kvalitu a rozsah služeb za bezkonkurenční ceny.
Jsme zajímaví pro každého zákazníka
z Dačic a okolí. Naše služby a ceny Vám
ušetří náklady a čas.

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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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
5. března, středa, 10:00 h
PŘÍBĚH KMOTRA, drama, 2D
99 min., česky, vstupné 50 Kč
7. března, pátek, 19:00 h
VLK Z WALL STREET, komedie, 2D
180 min., české titulky, vstupné 100 Kč
9. března, neděle, 19:00 h
NĚŽNÉ VLNY, retro komedie, 2D
80 min., česky, vstupné 120 Kč
12. března, středa, 19:00 h
FILMOVÝ KLUB
NYMFOMANKA II. část, erotické drama, 2D
130 min., české titulky, vstupné 80 Kč/FK 70 Kč
14. března, pátek, 19:00 h
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ, 2D
80 min., česky, vstupné 120 Kč
16. března, neděle, 17:00 h
VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ, animovaný, 3D
86 min., český dabing, vstupné 120 Kč
19. března, středa, 19:00 h
BABOVŘESKY 2, komedie, 2D
120 min., česky, vstupné 110 Kč
21. března, středa, 19:00 h
HOŘÍCÍ KEŘ, drama, 2D
206 min., česky, vstupné 90 Kč
23. března, neděle, 19:00 h
BABOVŘESKY 2, komedie, 2D
120 min., česky, vstupné 110 Kč
26. března, středa, 19:00 h
ZIMNÍ PŘÍBĚH, romantické drama, 2D
109 min., české titulky, vstupné 90 Kč
28. března, pátek, 19:00 h
300: VZESTUP ŘÍŠE, historické drama, 3D
102 min., české titulky, vstupné 130 Kč
30. března, neděle, 19:00 h
ANGELIKA, romantické drama, 2D
113 min., český dabing, vstupné 110 Kč

Městské kulturní středisko
12. března, středa, 17:00 h, hlavní sál MěKS
VESELÁ TROJKA
hvězda TV Šlágr
vstupenky v předprodeji na Infocentru

15. března, sobota, 20:00 h, hlav. sál MěKS
RYBÁŘSKÝ BÁL
vstupné 90 Kč
30. března, neděle, 10:00 h, hlav. sál MěKS
O MEDVĚDU ONDŘEJOVI
divadelní pohádka pro děti
Divadelní společnost Julie Jurištové
předprodej 70 Kč, na místě 80 Kč

Městské muzeum a galerie
1. března
Valná hromada Spolku přátel muzea
restaurace u Malínků od 15:00 h
2. - 30. března
slavnostní zahájení 2. března ve 14:00 h
VÝSTAVA
Vlastimil Sítař - fotografie
Rudolf Procházka - plastiky
út - pá 9 - 12 h, 13 - 16 h a ne 13 - 16 h
2. března - 30. dubna
VÝSTAVA
„Za císaře pána a jeho rodinu“ (před sto
lety začala I. světová válka)
výstavní chodba muzea

Sportovní okénko
TJ Centropen
Oddíl fotbalu:
23. 03. 2014
KP muži
15:00 h Dačice - Hluboká n/Vlt.
Oddíl kuželek:
29. 03. 2014
1. liga muži
14:00 h Dačice – KK Slavoj Praha
15. 03. 2014
2. liga ženy
11:00 h Dačice – Spartak Pelhřimov
29. 03. 2014
3. liga muži
10:00 h Dačice – KK Blansko B
Oddíl volejbalu:
15. 03. 2014
9:00 h
Turnaj smíšených družstev v hale SŠTO

Turnaj ve stolním tenise
TJ Velký Pěčín uskutečnil 25. ledna 2014
pod záštitou města Dačice, turnaj ve stolním tenise v budově staré školy. 1. - 4.
místo určila závěrečná utkání.

27. března od 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
Ing. Petr Novotný a PhDR. Petr Vedra
Jemnické slavnosti Barchan je 300 let
O historii a současnosti salvnosti, o zápisu
„Běhu o Barchan“ do seznamu národních nehmotných kulturních památek ČR. S obrazovou prezentací a možností zakoupení knihy
Dějiny Jemnice.
od 6. dubna
VÝSTAVA - JARNÍ POHLAZENÍ
Tradiční jarní výstava připravená z prací šikovných dětí i dospělých.
Sběr materiálu do 31. března.
--- 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

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
IČ 00246476
Náklad: 3100 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Předseda redakční rady: Ing. Karel Macků,
tajemník MěÚ Dačice

Muži:
1. místo Jiří Bulant
2. místo Václav Kadlec
3. místo Jan Burian
4. místo Luboš Navrátil
Děti:
1. místo Pavlína Kadlecová
2. místo Krystina Kadlecová
3. místo Matyáš Lovětínský
4. místo Adéla Kadlecová

OZNÁMENÍ
Svaz diabetiků Dačice
ukončil svou činnost
k 31. 12. 2013

Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 3/2014, ročník třetí, zdarma
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Městský televizní

PLES

aneb

DNES VEČER V GALA

22. březen 2014, 19:30 h, sál MěKS Dačice
ra

host veče

K
E
Z
E
R
PETR

dále účinkují:

Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice
kapela KLARET - Strážský výběr
Dačické mažoretky
předtančení - Richard Garglo a Adéla Dubová
(ukázka latinskoamerických tanců)

- slosovatelná tombola
- ochutnávka vína
vstupné 250 Kč

v ceně: vstupné, ochutnávka vína,
večeře a nápoj + káva nebo čaj
20

