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Vztah zaměstnanosti a kvalifikace v Dačicích
Vážení spoluobčané, v době, kdy Vám píšu tyto řádky, jsou již v plném proudu přípravy na velikonoční svátky. V jedné známé písni se parafrázovaně zpívá o tom, že sliby se mají plnit nejen o Vánocích. I já se vracím svým „velikonočním
slibem“ k mému poslednímu příspěvku v Dačickém zpravodaji. Ke článku, ve kterém bylo mojí snahou popsat vztah
zaměstnanosti a kvalifikace v Dačicích, a to v kontextu připravované schůzky na naší radnici. Ta se uskutečnila 3. dubna.
Hned na úvod chci poděkovat všem,
kteří dorazili. Setkání se zúčastnili zástupci regionu Dačicka středních a základních
škol, podnikatelů, hospodářské komory
a radnice. Smyslem schůzky bylo pomoci
vlastními silami rozvoji našeho regionu.
Tyto naše aktivity potom také prezentovat i ve vyšších patrech politiky.
Když se vrátím k úvaze, co můžeme
udělat okamžitě pro řešení této problematiky, dostalo se nám od tohoto setká-

ní několik podnětných poznatků. S těmi
bych Vás alespoň krátce rád seznámil.
• Exkurze do firem (ty už fungují a bude
vhodné na ně navázat společnými návštěvami žáků a jejich rodičů)
• Školní dílny (obce jako zřizovatelé základních škol musí vyhodnotit stav dílen ve školách a zamyslet se nad jejich
vybaveností)
• Kroužky s technickým zaměřením (je
třeba posoudit stav kroužků na základ-

Mažoretky DDM Dačice opět zlaté
V sobotu 29. března se nejmladší a nejstarší mažoretky DDM Dačice zúčastnily prestižní soutěže EMCO TANEČNÍ SKUPINA ROKU v Jindřichově Hradci.

Nejmladší skupina pod vedením Anety a Ilony Novotných získala 1. místo.
K němu mu pomohla choreografie „Tanec s deštěm“ a nové nebesky modré
kostýmy.
Nejstarší skupina pod vedením Nikoly
Krebsové a Dany Rychlíkové získala rovněž zlato. Děvčata zazářila v nádherných
kostýmech a se skladbou „Pandořina
skříňka“.
DDM Dačice Vás zve na vystoupení

mažoretek v zámeckém parku, které
se koná 4. května od 14:00 h. Kromě
výše uvedených skupin uvidíte v nových
kostýmech i prostřední skupinu, kterou
vede Zuzana Kuchtová a Soňa Nováková.
Přehlídku mažoretek obohatí vystoupení tří aerobních skupin. Mažoretky
doprovodí Městský dechový orchestr při
ZUŠ Dačice.
Ilona Novotná,
vedoucí DDM Dačice

ních školách, především zda jsou dostatečně zaměřené na rozvoj manuální
zručnosti a zájmu pro technické obory)
• Medializace technických oborů (město
musí být dle možností a dodržení zákonů nápomocné při medializaci firem
v regionu)
• Zviditelňování úspěšných (je žádoucí
zvyšovat povědomí o úspěšných firmách i jednotlivcích v našem regionu,
a to na ose nejlepší firma a zaměstnanec - slavnostní ocenění ve spolupráci
s hospodářskou komorou)
Na úspěšném splnění výše uvedených
bodů chceme pracovat v součinnosti se
všemi zástupci Mikroregionu Dačicka.
Možná se někomu budou tato východiska zdát až příliš regionální. Mohu však
s klidným svědomím říci, že za dobu
mého působení na radnici měla podobně
přímočará řešení vždy největší úspěch.
Rozhodně větší než primární debaty ve
vysokých patrech politiky bez regionálního základu. I ty ale mají v konečném
efektu svůj smysl.
Děkuji všem, kteří vydrželi až do konce.
Ve chvílích, kdy dočítáte tyto řádky, jsou
Velikonoce již minulostí. Věřím, že jste
je prožili v klidu a nabrali nové síly. Přeji
Vám pěkné jarní dny a těším se na setkání s Vámi nejen na stránkách Dačického
zpravodaje.
Vlastimil Štěpán,
starosta
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V kostce - Demagogie patří do
BLESKU, ne do komunální politiky
Na zasedáních zastupitelstva v Dačicích si připadám občas jako v Jiříkově
vidění. Nikdy to nebyla pouze věcná diskuse spojená s normální schopností
vyjednávat. Schopnost racionálně postupovat vpřed se s blížícími se komunálními volbami mění. U některých zastupitelů přímo ve svůj opak.
Donedávna jednání o tom, jak pokročit k cíli na konkrétních projektech se
změnila v zákopovou válku silných hesel
a politického taktizování. Co včera šlo, je
dneska „problém, který musí být naléhavě řešen“. Připadám si chvílemi jak ve
sněmovně - obstrukce, obviňování a zabývání se „smrtí chrousta v zájmu voličů“.
Možná Vám přijde, že místostarosta
trochu přehání a není mu milá kritika
opozice. Bohužel nejde jen o opoziční
taktiku. Jsou to zcela konkrétní lidé, kteří
do věcných jednání vnášejí ideologické
(mnohdy demagogické) spory a šlapou
na brzdu tam, kde je třeba přidat plyn.
Jenže máloco na světě je tak zbaveno
ideologie, jako komunální politika. Je důležité, aby vládla koalice a tu kontrolovala
opozice. Ale jestli je Lojza u komunistů
a Franta pravičák, začne být srdečně jedno, když je potřeba sehnat peníze na protizáplavová opatření nebo postavit dům
s pečovatelskou službou. To jsou věci,
které potřebují všichni, rudí, modří, zelení, žlutí a tečkovaní také. Zkrátka a dobře
– politika v malém městě je o společných
potřebách a měřitelných výsledcích.
A také mně mrzí – a to snad ještě víc
– že naše zasedání jsou ze strany dačických občanů zcela nenavštívena. Jak se

chcete rozhodnout, kdo bude nejlépe
spravovat naše krásné město? Hodně
poznáte z toho, jak se kdo na zastupitelstvu projevuje. Politika není dvakrát
zábavná věc a jednání jsou zdlouhavá
a úmorná - kdo by si s nimi kazil večer.
Jenže moment! V tomhle „kasinu“ se
hraje o peníze ze společné městské kasy.
Takové peníze, které mohou prospět
nebo uškodit každému, podle toho, jak
s nimi hospodaříte. Jestli někdo je nebo
není dobrý hospodář s vašimi penězi,
nezjistíte večer na Nově, ale na dlouhém
a mnohdy nudném zasedání zastupitelstva.
Tedy… poslední dobou už moc nudná nejsou, začínají se měnit v konfliktní předvolební show a houfně ubývá
schopnosti soustředit se a mluvit k věci.
Jan Werich řekl: „Nad lidskou blbostí
se taky nedá zvítězit. Ale nikdy se nesmí
přestat proti ní bojovat.“
A tak Vás prosím, milí sousedé, najděte
si před komunálními volbami minimálně
jeden večer čas a přijďte se na ta jednání
podívat. Rádi Vás uvidíme a na Vaši účast
se upřímně těším. Třeba Vás to bude motivovat se aktivně do politiky v našem
městě zapojit.
Váš Jan Bartošek

Spokojenost klientů MěÚ
Již od roku 2005 se ptáme našich klientů, jak jsou spokojeni s přístupem pracovníků městského úřadu. Za tu dobu jsme oslovili více než 4 000 respondentů.
Z průzkumu vyplynulo, že okolo třech
čtvrtin klientů je místních a že přespolní
zpravidla jezdí autem. Co je ovšem pro
všechny důležitější, je, že více než 75 %
našich klientů nečeká před jednáním
déle nežli 5 minut a že průměrná známka
při posledním průzkumu byla 1,15 (bylo
použito známkování jako ve škole). Nejlépe hodnocený odbor je odbor kultury
a cestovního ruchu těsně následovaný
finančním odborem a odborem dopravy. Nicméně i další odbory nezaostávají
o více nežli několik setin. Je na místě poděkovat těm pracovníkům městského
úřadu, kteří se zasloužili o toto výborné
hodnocení. Stejně tak děkuji respondentům, kteří odpovídali na naše dotazníky.
Karel Macků, tajemník
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INFORMACE
Z RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na
www.dacice.cz/radnice/samosprava

Rada města
na své 91. schůzi konané 2. 4. 2014
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2014
v těchto objemech: příjmy 110,00 tis. Kč,
výdaje 117,75 tis. Kč, financování 7,75 tis.
Kč
• schválila použití prostředků investičního
fondu ZŠ v ulici Komenského na dofinancování výměny radiátorů v učebnách
a zhotovení přístřešku nad vchodové
dveře na pracovišti v Bratrské ulici
• schválila zvýšení nájemného o míru inflace 1,4 %, která byla za předcházející kalendářní rok uveřejněná Českým statistickým
úřadem. Nájemci budou platit upravené
nájemné od 1. 4. 2014
• schválila Domovní řád pro byty v majetku
města Dačice a Vnitřní řád pro byty v DPS
• schválila výsledky hospodaření MěKS za
rok 2013; výsledkem byl přebytek ve výši
Kč 20.944,82
• schválila zápis do kroniky města Dačice
a do kronik místních částí Borek, Bílkov,
Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, Malý
Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2013
• schválila návrh vyúčtování nájemného
z provozování veřejné kanalizace za rok
2013
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o investicích pro rok 2014
• schválila záměr předložení žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na zateplení staré části Domu s pečovatelskou službou

na své 92. schůzi konané 16. 4. 2014
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 5/2014
v těchto objemech: příjmy 365,44 tis. Kč,
výdaje 365,44 tis. Kč, financování 0
• schválila rozdělení příspěvků z rozpočtu
města pro rok 2014 zájmovým organizacím a spolkům
• schválila uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši Kč 20.000,-- na realizaci
projektu Dačická řežba 2014
• schválila uzavření smlouvy s firmou Jan
Bastl, Třebětice 75, na provedení výměny části oken na budově Gymnázia Dačice a ZŠ v Neulingerově ulici za nabídkovou cenu Kč 455.748,-- bez DPH
• vzala se souhlasem na vědomí podněty naformulované na Fóru mládeže
Zdravého města Dačice dne 20. 2. 2014
a současně vzala na vědomí výsledky
ověřovací ankety

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 15. března 2014 přivítal starosta Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města. Přivítány byly děti: Pavel Tomšů, Eliška Nesnídalová, Václav Švorc, Natálie Růžičková, Martin Koukal a Anna
Drozdová.

Blahopřání k jubileím

Městské lesy Dačice s.r.o. zvou na

dětské rybářské závody
na rybníku Sasiňák

Dne 3. dubna oslavila krásné 70. narozeniny paní Věra
Habrová z Malého Pěčína.
O týden později si s manželem Jaroslavem připomněli
50. výročí svatby. K oběma
slavnostním událostem poblahopřál paní Věře předseda občanské komise pan
Horálek a matrikářka z Dačic
paní Chňoupková. Mnoho štěstí, zdraví, lásky všech nejbližších
a Božího požehnání přejí i ostatní spoluobčané Malého Pěčína.
Gratulujeme.
		
Ludmila Norbertová, kronikářka M. Pěčína

ZO ČSOP Vysočina ve spolupráci s ČSO Vás zve na

Spolek pro vybudování a udržování katolického domu v Dačicích
srdečně zve všechny maminky, babičky a jejich rodiny na

Vítání ptačího zpěvu

DEN MATEK

Katolický dům (Masarykova 295/I, Dačice)
neděle 11. května v 15:00 h
• vystoupení dětí z MŠ Sokolská
• Aerobik DDM Dačice
• hudební překvapení
• lezení na umělé stěně s překvapením
• výtvarné dílny pro děti
• hrací koutek pro nejmenší
• občerstvení zajištěno

neděle 1. 6. 2014 od 8:00 h




Pořadatelé zvou všechny
děti i nerybáře
Účast zdarma
Občerstvení zajištěno

Informace na tel.: 384 421 080

neděle 4. května v Toužíně u Dačic
337:30 h sraz u loděnice
337:30 - 9:30 h vlastní Vítání (pozorování ptáků,
ukázka kroužkování, soutěž pro děti)
Vydejte se s námi na jarní vycházku, při které Vás zasvětíme do tajů ptačí říše. Vašimi průvodci budou Hana
Uhlíková, Pavel Beneš a kroužkovatel Tomáš Brinke. Dalekohledy s sebou! Akce se koná za jakéhokoliv počasí.
Více informací na tel. 734 170 810, hana.u@seznam.cz.
--- inzerce ---

neděle 11. května od 14:30 h, kostel sv. Linharta v Lidéřovicích

Větrání kostela a varhan tentokrát
o historii, medicíně a životní moudrosti
MUDr. Dita Cebecauerová bude vyprávět o nemoci, která ve
středověku představovala opravdovou pohromu: o moru. Bude
se zabývat nejen nemocí samotnou, ale i tím, jak se vyvíjely
představy našich předků o příčinách nemoci, o způsobu léčení
i o opatřeních, kterými se společnost této pohromě bránila.
Zazní hudba pro varhany, flétnu a zpěv. Srdečně zve P. Gorazd
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Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu

Kdy si vyměnit
řidičský průkaz?

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 23. 5. 2014
od 14:00 do 22:00 h a dne 24. 5. 2014 od 8:00 do 14:00 h.

Také v letošním roce čeká některé
držitele řidičského průkazu (dále jen
ŘP) jeho výměna. Jde o ŘP vydané po
1. 5. 2004, kterým po 10 letech, končí
jejich platnost.

Starosta města Dačice podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, oznamuje:

Okrsek č. 1
Městský úřad Dačice, Palackého nám. 2,
přízemí budovy katastrálního úřadu
• Dačice I - Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická, Masarykova,
Na Příkopech, Na Rybníčku, Neulingerova, Pivovarská, Soustružnická, Školní, Vlašská, Vokáčovo nám., Dačice II
- Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická,
U Nemocnice, U Valchy, V Kaštanech,
místní část Toužín

Okrsek č. 2
Městské kulturní středisko, Palackého
nám. 5/I, Dačice, přízemí
• Dačice III - B. Smetany, Družstevní, Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského, Vápovská, Za Lávkami, místní část
Borek, místní část Hradišťko

Okrsek č. 3
SOUzas, Jemnická 58/III, Dačice, přízemí
• Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy Cimrmana, Jemnická, Jiřího z Poděbrad, Kapetova, Na Výhoně, Svobodova, U Třech
křížů, Zahradní, Za Školou, místní část
Chlumec

Okrsek č. 4
Městský úřad Dačice, ul. Krajířova
27/I, Dačice, přízemí
• Dačice I - Bratrská, Krajířova, Palackého
nám., Dačice V - Dělnická, Nádražní,
tř. 9. května, U Podcestného mlýna

Okrsek č. 5
Základní škola v ul. Komenského 7/V,
Dačice, přízemí
• Dačice V - Bezručova, Husova, Komenského, Na Vyhlídce, náměstí Republiky,
Sokolská, Tyršova, U Stadionu

Okrsek č. 6
Základní škola v ul. Komenského 7/V,
Dačice, přízemí
• Dačice V - Jiráskova

Okrsek č. 7
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - horní pavilon vlevo
• Dačice IV - Červenkova, Hradecká,
Krátká, Na Jordánku, Na Peráčku, Na
Sádkách, Na Výsluní, Nivy, Pantočkova,
Příčná, Příhodova, Strachovského, Toužínská, V Lukách, Dačice V - B. Němcové

Okrsek č. 8
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - horní pavilon vpravo
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• Dačice V - Červený vrch, Jižní, Mládežnická, Polní, Severní, Větrná, Vyderská

Okrsek č. 9
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - dolní pavilon vlevo
• Dačice V - Dlouhá

Okrsek č. 10
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - dolní pavilon vpravo
• Dačice V - Antonína Dvořáka, Karla
Čapka, Máchova, Otakara Březiny

Okrsek č. 11
Budova Občanské komise Velký Pěčín,
Velký Pěčín 31
• místní části Malý Pěčín a Velký Pěčín

Okrsek č. 12
Budova Občanské komise Lipolec, Lipolec č.p. 55
• místní části Lipolec a Hostkovice

Okrsek č. 13
Budova Hospody Bílkov, Bílkov 89
• místní část Bílkov

Okrsek č. 14
Budova Občanské komise Dolní Němčice, Dolní Němčice 62
• místní části Dolní Němčice a Prostřední
Vydří
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem
(dále jen „cestovní pas“) nebo platným
občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po
příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu
a že je na území ČR přihlášen k trvalému
pobytu nebo k přechodnému pobytu na
území ČR. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Každému voliči
budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič
může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. K zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise. Každý
volič se musí před hlasováním odebrat do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích
lístků, jinak mu okrsková volební komise
hlasování neumožní.

Výměna ŘP je bezplatná, pokud se nezměnily osobní údaje
řidiče a žádost je podána u našeho úřadu
včas. Městský úřad
doporučuje pro výměnu ŘP lhůtu max. 3 měsíce před vypršením platnosti, jinak bude výměna považována za předčasnou a bude vybrán
správní poplatek 50 Kč.
Obnovit průkaz si budou muset i někteří profesionální řidiči, kterým rovněž
letos končí průkaz profesní způsobilosti
řidiče (dále jen PPZŘ).
Samotný průkaz se již od 19. 1. 2013 nevydává, ale zapisuje se do ŘP. Důležitým
podkladem pro zapsání profesní způsobilosti je Potvrzení o pravidelném školení řidiče, které žadatel předloží spolu
s ostatními doklady, tj. dokladem totožnosti, ŘP, PPZŘ a zaplatí správní poplatek
50 Kč.
K žádosti o nový ŘP je potřeba mít
1 průkazkové foto o rozměru 3,5 x 4,5 cm.
Lhůtu platnosti dokladu si musí pohlídat i výše zmiňovaní řidiči, aby do konce
platnosti PPZŘ stihli absolvovat pravidelné školení v 5ti kurzech, jak jim nařizuje
zákon. Může se stát, že řidič nestihne
z různých osobních nebo profesních důvodů všechna školení včas absolvovat,
pak je povinen doložit nové 35ti hodinové školení.
Podat žádost lze ve standardní lhůtě
do 20ti pracovních dnů nebo tzv. blesk
ve lhůtě do 5ti pracovních dnů ze poplatek 500 Kč. Bližší informace získáte na tel.
384 401 259.
Markéta Šťastná, odbor dopravy

Konkurzní řízení na místo
ředitele/ky ZŠ Dačice
Rada města Dačice oznamuje vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky Základní školy
Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec.
Vyhlášení konkurzního řízení s bližšími informacemi je zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách Města Dačice.

www.dacice.cz

Pokračování spolupráce MěÚ
se SOUzas v Dačicích

Hrabal

Ve dnech 21. a 28. dubna 2014 proběhly na SOU zemědělském a služeb v Dačicích další přednáškové akce uskutečněné v rámci BESIP ve spolupráci s MěÚ
Dačice, jmenovitě s odborem dopravy a žáky uvedeného učiliště.
Jednalo se o přednášky pracovníka
odboru dopravy agendy přestupků v dopravě spojenou s besedou při plánované
automobilní přípravě končících ročníků
před závěrečnými zkouškami budoucích
řidičů. Přednáška, kterou provedl Zdislav
Páral, byla zaměřena na přestupky v dopravě řešené podle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb., zákona č. 361/2000 Sb.
o provozu na pozemních komunikacích
a zákona č. 168/1999 Sb. odpovědnosti

za škody způsobené provozem vozidla
na pozemních komunikacích.
V rámci přednášky proběhla i krátká
diskuse v návaznosti na nejčastější přestupky v našem regionu a zodpovězení
dotazů ze strany budoucích řidičů. Výše
uvedené akce navázaly na stejné akce
provedené v minulých letech a přispěly
k větší informovanosti současných i budoucích řidičů.
Zdislav Páral, vedoucí odboru dopravy

I v místních částech třídíme bioodpad
Když jsme v loňském roce začínali připravovat oddělený sběr bioodpadu
v místních částech, stáli jsme u čisté nepopsané tabule. Letos se nacházíme
v obdobné situaci, ale jsme na tom lépe – ta naše pomyslná tabule je již popsaná některými čísly za rok 2013…
průměrná
celková
výtěžnost
výtěžnost
(kg/1 obyva(t)
tel)

průměrná
výtěžnost
(t/1 svoz)

výtěžnost
1 svozu (kg)
MIN / MAX

celkové
náklady
(Kč)

náklady
na svoz
1 t bioodpadu (Kč)

Bílkov

30,77

82,72

1,23

510/1960

45 592

1 482

Borek

10,94

82,26

0,91

260/1330

20 474

1 871

Dolní
Němčice

24,89

69,33

1,66

570/2420

29 722

1 194

Hostkovice

9,92

86,26

1,10

510/1760

15 986

1 611

Chlumec

12,70

112,39

0,79

210/1370

26 602

2 095

Lipolec

17,74

98,56

0,74

120/1270

39 424

2 222

Zkušenosti získané v prvním roce odděleného sběru bioodpadu samozřejmě neumožňují jeho objektivní vyhodnocení.
Neodvážím se proto vynášet nějaké soudy
o číslech příznivých či méně příznivých,
budu respektovat možný prvek náhody.
Získaná data ale mohou některé skutečnosti, k nimž se dá přihlížet při úvahách
o dalším rozvoji této oblasti, naznačit.
A přihlédnout k těmto skutečnostem
bychom měli. Jen tak se posuneme v našem snažení dále, jen tak budeme třídit
kvalitně a třeba i efektivně. Že třídíme v Dačicích kvalitně, to už jsme dokázali. Zvládneme letos i tu efektivnost?
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

K nedožitým stým narozeninám
Bohumila Hrabala se toho po celé
naší zemi dělo celkem dost. Kromě
připomínek jeho knih a na základě
těchto knih vzniklých filmů se na různých, většinou se životem Bohumila
Hrabala nějak spojených, místech setkávali lidé, aby si popovídali, napili
se piva, ochutnali zabíjačku… a tak
si nějak v klidu a v pohodě osobnost
Bohumila Hrabala připomněli.
Měl jsem štěstí
a mohl jsem se zúčastnit 29. března setkání
v Polné, kde Bohumil
Hrabal prožil v polenském pivovaře důležitou část svého dětství.
Klub za historickou
Polnou společně s městem Polná, za
podpory ochotníků a mnohých dalších
včetně současného majitele bývalého pivovaru Ivana Vlacha, připravili oslavy Hrabalova nedožitého stého výročí opravdu
zajímavě a příjemně.
Mně osobně k napsání tohoto článečku nakonec přiměly zejména tři důvody.
Tím prvním byla zmínka polenského
patriota Jana Prchala, kterému je líto, že
historici často části života Bohumila Hrabala, kterou prožil v Polné, nevěnují dostatečnou pozornost, ba někdy ji přímo
opomíjí. Přitom Bohumil Hrabal v Polné
společně se svojí matkou i ochotničil. Tak
jsem se rozhodl tuto skutečnost ještě jednou připomenout.
Tím druhým důvodem je moc pěkný
pocit z celé akce. Přesně jsem to nepočítal, ale oslav se v Polné spontánně zúčastnily stovky lidí. Všichni jsme se moc
dobře bavili. Když jsem si uvědomil, kolik
volného času museli přípravě věnovat
desítky dobrovolníků, byl jsem na naše
lidi hrdý. „Fakt bezva pocit“ by to asi glosovala dnešní mládež.
Tím třetím důvodem byla samotná
osobnost Bohumila Hrabala. Přiznávám,
že nejsem žádný velký znalec Hrabalova
díla. Přesto si myslím, že bychom se mohli všichni z jeho přístupu k lidem a k životu v mnohém učit. Sice si nemyslím, že
by Bohumil Hrabal mohl být dokonalým
výchovným vzorem. Tak to asi není. Ale
například jeho věty: „Buďte na lidi hodní,
nebo vám nepůjdou na pohřeb.“ nebo
„Jak je ten svět pořád hezčí a hezčí. Ne,
že by byl, ale já ho pořád tak vidím.“, jsou
přesně tím, nad čím bychom se mohli měli alespoň občas pousmát a zamyslet
zároveň.
Miloš Vystrčil, senátor
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Sociální dávky v roce 2014 – 2. díl
V minulém čísle jsem se zaměřila na dávky pro osoby se zdravotním postižením, u kterých došlo k významným
změnám. Tento článek Vás stručně seznámí se zbývajícími dávkami pro osoby se zdravotním postižením, u kterých se
legislativa příliš neměnila.

Příspěvek na zvláštní pomůcku
Příspěvek je určen osobám s těžkou
vadou nosného nebo pohybového
ústrojí, těžkým sluchovým postižením
nebo těžkým zrakovým postižením. Jeli pomůckou motorové vozidlo nebo
speciální zádržní systém, poskytuje se
příspěvek osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí anebo
těžkou nebo hlubokou mentální retardací.
Okruh oprávněných žadatelů je uveden v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
U příspěvku na pořízení motorového
vozidla je od ledna 2014 rozšířen okruh
oprávněných o osoby s amputovanou
nohou nad kolenem.
Příspěvek se přiznává, pokud pomůcka
osobě umožňuje/usnadňuje sebeobsluhu, pracovní uplatnění, přípravu
na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání anebo styk s okolím.
Žadatel musí být schopen pomůcku
používat. Příspěvek se neposkytuje na
pomůcky hrazené z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčené zdravotní
pojišťovnou. V případě motorového
vozidla je podmínkou, aby se žadatel
opakovaně v měsíci dopravoval.
Věkové hranice pro nárok na
příspěvek na zvláštní pomůcku:
• 3 roky – motorové vozidlo, schodolez,
stropní zvedací systém, schodišťová
plošina, schodišťová sedačka, úprava
bytu
• 15 let – vodící pes
• 1 rok – všechny ostatní pomůcky
Seznam druhů a typů pomůcek je uveden ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., v aktuálním znění. Příspěvek je možné poskytnout i na pomůcku neuvedenou v této
vyhlášce, pokud bude tuto pomůcku
možné považovat za srovnatelnou
s některou z pomůcek uvedených ve
vyhlášce.
Výši a podmínky použití příspěvku
podrobně upravuje zákon o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením.

Příspěvek na péči
Dávka náleží osobám starším jednoho roku, kterým jejich dlouhodobě
nepříznivý zdravotní stav znemožňuje
samostatné zvládání základních životních
potřeb, a proto potřebují pomoc dalších
osob. Příspěvek na péči slouží k uhrazení
poskytované pomoci.
U této dávky došlo pouze k minimálním změnám, nově je upraveno, že pro
nárok na dávku je nutné doložit, že osoba
trvale žije v České republice.
Podle rozsahu nezvládaných základních životních potřeb jsou stanoveny
čtyři stupně závislosti a tomu odpovídající měsíční výše příspěvku:
1. stupeň (lehká závislost) - 800 Kč (nad
18 let) a 3 000 Kč (do 18 let)
2. stupeň (středně těžká závislost) 4 000 Kč (nad 18 let) a 6 000 Kč (do 18
let)
3. stupeň (těžká závislost) - 8 000 Kč (nad
18 let) a 9 000 Kč (do 18 let)
4. stupeň (úplná závislost) 12 000 Kč (nad
18 let) a 12 000 Kč (do 18 let)
Výši příspěvku lze zvýšit o 2 000 Kč
měsíčně v případě nízkopříjmových rodin s dětmi a u dětí s přiznaným III. nebo
IV. stupněm závislosti ve věku od 4 do
7 let.

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. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
V tomto článku jsou uvedeny pouze
--- 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
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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.
Protože sociální dávky se netýkají
pouze osob se zdravotním postižením,
v dalších vydáních Dačického zpravodaje
se dočtete o změnách v dávkách státní
sociální podpory a dávkách pomoci
v hmotné nouzi.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

Ohnisková deratizace 2014
Od 28. 4. 2014 do 30. 5. 2014 bude
na území města Dačic probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou bude
provádět odborná firma DDD, s.r.o. Třebíč. V průběhu ohniskové deratizace
budou ošetřeny kromě jiného i plochy
veřejného prostranství se zjištěnými
pobytovými stopami myšovitých hlodavců.
Upozorňujeme proto občany na zákaz
volného pobíhání zvířat na veřejném prostranství dle vyhlášky Města
Dačic č. 6/2009.
Bližší informace naleznete na
www.dacice.cz

KOUPÍM

--- inzerce ---

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

Tel: 602 445 344

www.dacice.cz

Peněžní příspěvky rozděleny

Turistická sezóna je tady

Rada města na své 92. schůzi 16. 4. 2014 schválila rozdělení peněžních příspěvků z rozpočtu města subjektům působícím 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, takto:

Zimní měsíce jsou za námi, jaro je
v plném proudu a s prvními hezkými
dny se začali objevovat první turisté.
Ať už jako organizované skupinky
nebo jako jednotlivci. Většina z nich
po příjezdu do města automaticky
míří na infocentrum, kde se poptají
na místní atraktivity, otvírací dobu
památek, nakoupí si pohlednice
a drobné suvenýry a zajímají se o výlety do nejbližšího okolí.

Název organizace
1 Svaz tělesně postižených, MO Dačice
2 Český červený kříž, místní skupina Dačice
3 FK Sistemo Volfířov
4 Rybníkářství Dačice o.s.
5 SDH Malý Pěčín
6 SDH Bílkov
7 SDH Dolní Němčice
8 SDH Dačice
9 SDH Hostkovice
10 SDH Chlumec
11 ČM svaz chovatelů holubů, ZO Dačice
12 Základní kynologická organizace Dačice
13 TJ Velký Pěčín - moderní gymnastika
14 TJ Velký Pěčín - sport a kultura
15 OS při ZŠ Dačice, Boženy Němcové
16 Sdružení rodičů při ZŠ ul. Komenského
17 Nadační fond při Gymnáziu Dačice
18 LÁVKY - Klub rodičů a přátel MŠ
19 Spolek pro vyb. a udr. kat. domu v Dačicích - AGAPÉ
20 Spolek pro vyb. a udr. kat. domu v Dačicích - st. tenis
21 Spolek pro vyb. a udr. kat. domu v Dač. - f. knihovna
22 Občanské sdružení Borek
23 Dačický zvoneček
24 Letecké muzeum V. Götha v Dačicích
25 Divadelní spolek TYL Dačice
26 Krasohled
27 DDM J. Hradec - Baby club
28 DDM J. Hradec - aerobik
29 DDM J. Hradec - příměstské tábory
CELKEM

IČ
organizace
75004208
nemá IČ
22877576
22709487
60820217
60819545
60819600
42408792
69092168
39100233
nemá IČ
60817208
27021637
27021637
22685847
42410134
25182412
70525374
46641793
46641793
46641793
22887784
22812628
26655179
70516464
69099901
42409152
42409152
42409152

schválený
příspěvek
6 000,2 000,5 000,7 000,10 000,10 000,12 000,17 000,4 000,8 000,4 000,4 000,5 000,7 000,12 000,12 000,6 000,3 000,3 000,5 000,1 000,4 000,45 000,15 000,25 000,13 000,0,0,0,245 000,-

Do 15 dnů od podpisu smluv statutárními zástupci jsou peněžní prostředky převedeny na účty jednotlivých příjemců příspěvků.
Lea Andrejsová, vedoucí odboru finančního

V rámci mikroregionu strážníci MP Dačice
uskutečnili ukázky sebeobrany
Pod vedením strážníků Městské policie Dačice - Františka Šindeláře a Jitky
Žaloudkové se dne 3. 4. 2014 v dopoledních hodinách žáci ZŠ Staré Hobzí seznámili se základními prvky sebeobrany.
Ukázky sebeobrany se uskutečnily v tělocvičně ZŠ St. Hobzí.
Žáci si mohli na strážnících vyzkoušet
základní hmaty sebeobrany. Celá akce
byla v duchu předat žákům dovednosti

pro život velmi praktické a že je velmi důležité umět se bránit.
Nejen strážníkům, ale i žákům se ukázky moc líbily.
Jitka Žaloudková

Jsme rádi, že si cestovatelé a turisté
našli cestu do Dačic už záhy z jara. Snad
je to předzvěst dobré hlavní sezóny. Pro
návštěvníky jsme připravili několik novinek, které už jsou nebo v nejbližší době
budou zrealizované a týkají se nabídky
zboží, materiálového vybavení i informačního servisu.
Na veletrzích cestovního ruchu, které jsme absolvovali v zimních měsících,
se objevila řada nabídek a prezentací
nových aktivit a soutěží pro turisty. Bližší informace o těch nejzajímavějších se
postupně objeví na webových stránkách
města v sekci Turistika.
Jednou z
prvních, kterou představujeme, a do
které se fandové cestování můžou kdykoliv zapojit se jmenuje
Značkománie.cz. Podporuje domácí cestovní ruch a úspěšným sběratelům fotek
se značkami názvů obcí nabízí zajímavé
ceny v soutěži. Pod heslem Od Řitky až
po Onen Svět můžete navštívit řadu zajímavých míst a o své zážitky se podělit
po jednoduché registraci do soutěže
i s ostatními. Víte, že můžete navštívit
Vídeň, Mnichov, Benátky anebo Košice,
aniž byste překročili hranice?
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu
Dne 25. května by oslavil 94. narozeniny významný dačický rodák, hudební
skladatel, aranžér, dirigent, sbormistr
a učitel Vladimír Fuka.

Večer písní Vladimíra Fuky
pro Vás pořádá v sobotu 17. května
od 17:00 h v sále Městského kulturního
střediska v Dačicích manželka Ludmila
Fuková a město Dačice.
Přijďte zavzpomínat a zazpívat si
společně s Telčskou dechovkou pod
vedením p. Evžena Mašáta. Večerem
písní Vladimíra Fuky vás provede Jaroslav Čajka st.
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Co bylo, je a bude...?
V minulých letech jsme Vás na tomto místě pravidelně informovali o dění v Dačicích a místních částech z pohledu
správy městského majetku, tedy z oblasti, která je v kompetenci odboru správy majetku Městského úřadu v Dačicích.
Pro velký zájem o tyto informace jsme
se rozhodli naše pravidelné články obnovit
a zprostředkovat Vám tak činnosti malé
i velké, které v důsledku, věříme, pomáhají

nám všem k příjemnému žití v našem krásném městě. Úvodem bychom rádi shrnuli
činnosti, které jsou v kompetenci našeho
odboru s uvedením konkrétních pracov-

níků, na které se s daným problémem či
žádostí můžete obrátit. Odbor správy majetku sídlí v budově „Starého zámku“, Krajířova 27/I, I. patro, kanceláře č. 102 a 103.
Marcela Rehardtová

tel. 384 401 230
pozemky@dacice.cz

Marie Bulíčková

tel. 384 401 228
pozemky2@dacice.cz

Věra Smetanová

tel. 384 401 228
ekom@dacice.cz

Bc. Martin Šťastný

tel. 384 401 288
dotace@dacice.cz

Vyjádření ke stavbám, překopy komunikací, vyjádření k projektovým dokumentacím, aj.

Ing. Lukáš
Chocholouš

tel. 384 401 288
vystavba@dacice.cz

Investiční výstavba, příprava a realizace investičních akcí, reklamace provedeného díla,aj.

Zdeněk Sedláček

tel. 384 401 288
investice@dacice.cz

Dispozice s pozemky ve vlastnictví, města, prodej, pronájem, výpůjčka
Údržba veřejné zeleně, sečení travnatých ploch, údržba stromů a keřů
Zatížení majetku věcnými břemeny
Hřbitovní agenda, nájemní smlouvy na hřbitovní místa Dačice - Nový a Starý
hřbitov, Bílkov, Chlumec, Lipolec
Zábor veřej. prostranství, prodej. stánky, restaurační zahrádky, staveb. a výkopové práce
Fond rozvoje bydlení

Mimo výše uvedené, jsou v kompetenci
odboru správy majetku také další činnosti
jako správa a údržba dětských hřišť, správa a údržba veřejných sportovišť a stadionu, správa budov občanských komisí
a budov SDH v místních částech, údržba
komunikací, veřejné WC, správa a údržba
kašen, městského mobiliáře, údržba
a revize dopravního značení na místních
komunikacích a mnoho dalšího.
Podněty a připomínky v těchto oblastech můžete konzultovat s vedoucí
odboru správy majetku Bc. Monikou
Novákovou, tel. 384 401 227, majetek@
dacice.cz.
Dačice:
• Pokračují práce na přístavbě Domu
s pečovatelskou službou. V přístavbě
vznikne 18 nových bytových jednotek
pro jednu až dvě osoby. Práce probíhají
v souladu s harmonogramem a měly
by být dokončeny v září tohoto roku.

• Probíhají práce na akci s názvem
„Snížení energetické náročnosti budov
MŠ a ZŠ Bratrská ul.“. V rámci této akce
bude provedena výměna zbývajících
oken, zateplen obvodový plášť a opra-
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vena střecha na budovách Mateřské
školy a Základní školy v Bratrské ulici.
• Byla provedena revize dopravního
značení. Jeho doplnění a obnova
proběhne v průběhu měsíce května.
• Na Havlíčkově náměstí dojde ke změně
dopravního značení tak, že dojde
k navýšení počtu stání pro osobní vozidla při zachování dvou parkovacích
stání pro BUS.
• Osazeny nové lavičky v ul. Vápovská,
U Stadionu, u kaskády rybníků.
• Probíhá příprava jednotlivých investičních akcí v souladu s rozpočtem
města (výstavba ZTV v lokalitě Za Školou, oprava Letní scény, aj.)
Místní části
• Ve všech budovách občanských komisí
bylo doplněno kuchyňské vybavení
pro využití při volbách a místních akcích.
• V průběhu měsíců února a března
proběhly schůze v jednotlivých místních částech za účasti zástupců vedení
města. Byly shromážděny jednotlivé
připomínky a požadavky, na kterých
se začalo obratem pracovat. Na tomto
místě Vás budeme průběžně informovat o jejich naplňování.
Bílkov
• Byla podána žádost o dotaci z grantového programu Jihočeského kraje na
osazení svodidel na místní komunikaci
podél strmého svahu k potoku.
• Probíhá plynofikace Kulturního domu
v čp. 89. Práce budou dokončeny
v první polovině měsíce května.
• Proběhla jednání k majetkovému
vypořádání hřiště. Informace o výsled-

ku podána předsedovi občanské komise.
• Objednáno dřevo na akci Dřevorubec
roku 2014.
• Probíhá výběr herních prvků pro obnovu dětského hřiště v areálu Mateřské
školky.
Borek
• Iniciováno osazení oplocení nezabezpečené stavby u místního hřiště.
• Odstraněny náletové dřeviny na části
pozemku u dětského hřiště.
• Objednána výměna a revize veřejného
osvětlení ve spodní části obce.
Dolní Němčice
• Byl osloven správce el. vedení s dotazem časového horizontu pro uložení
el. vedení do země.
• Byly zahájeny kroky k vyvolání pozemkových úprav v k.ú. Dolní Němčice.
• Probíhá přestěhování archivu z budovy Občanské komise. Prostory budou následně zrekonstruovány na
společenskou místnost.
• Byla podána a schválena žádost o pokácení smrku před domem čp. 86.
Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu.
Hostkovice
• Proběhla revize stavu stropů v budově
Občanské komise. Aktuálně probíhá
hledání vhodného řešení způsobu
opravy.
• Probíhá výběr nových kamen do sálu
v budově Občanské komise.
Chlumec
• Probíhá rekonstrukce WC v budově
Občanské komise.
• Byla zadána poptávka na opravu

www.dacice.cz

Komunitní plánování sociálních služeb pokračuje
Na Dačicku pokračuje komunitní plánování sociálních služeb, které bylo zahájeno v roce 2006. Zapojují se do něj poskytovatelé sociálních služeb, zadavatelé (obce), uživatelé služeb i široká veřejnost.

První komunitní plán byl zpracován
v roce 2008. Druhý plán byl vytvořen
v roce 2012. Mimo toho město Dačice
aktivně zpracovávalo zakázky v rámci
krajských projektů zaměřených na plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji.
V lednu letošního roku byla zahájena realizace projektu „Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb ORP Dačice“,
financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt je zaměřen na udržení
procesu plánování, jeho výstupem bude

střešní krytiny na kapli.
• Provedena oprava komunikace k vodojemu.
Lipolec
• Ve spolupráci s místními byla provedena probírka a odvoz náletů přiléhajících
ke komunikaci na Lidéřovice.
• Osazena lavička na dětském hřišti.
• Posíleno veřejné osvětlení u autobusové čekárny.
• Na základě podnětu řešena se správcem kvalita pitné vody.
Malý Pěčín
• Ve spolupráci s JC Malý Pěčín řešen
odvod vod z louky u Biologického rybníka.
• Zažádáno o povolení kácení javoru na
ploše u budovy Občanské komise.
• Zahájeny práce na zateplení sociálního
zařízení v budově Občanské komise.
Toužín
• Probíhá výběr zhotovitele projektové
dokumentace na opravu místních komunikací.
• Provedena revize a přesunutí veřejného
osvětlení.
• Iniciovány práce na odbagrování potoka. Zajišťuje Povodí Moravy a.s.
Velký Pěčín
• Z dětského hřiště odstraněn herní
prvek neodpovídající bezpečnostním
normám.
• Objednána dodávka a montáž nového
herního prvku s termínem dodání do
31. 5. 2014.
• Probíhá zajištění statického posouzení
mostních konstrukcí v místní části.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

aktuální katalog sociálních a doprovodných služeb a nový komunitní plán pro
další období.
V současné době se zpracovávají analýzy a probíhá zapojování obcí a organizací do procesu. Konalo se veřejné setkání
a byla zahájena činnost řídící skupiny.
Bylo také připraveno setkávání tří pracovních skupin, které navážou na činnost
z předchozích roků. Jedna skupina se
zabývá sociálními službami, které jsou
určené pro seniory a osoby se zdravotním postižením, druhá skupina je zaměřena na pomoc lidem v krizi, třetí skupina

řeší problematiku dětí, mládeže a osob
ohrožených závislostmi. V pracovních
skupinách jsou zástupci poskytovatelů
sociálních služeb, uživatelů a samospráv
obcí. Dále jsou to i aktivní občané, které
tato problematika zajímá a chtějí přispět
k jejímu řešení. K zapojení do činnosti
pracovních skupin je zván každý, kdo má
o sociální problematiku zájem. Bližší informace o jednotlivých pracovních skupinách (zaměření činnosti, místo a termíny
setkání) podá vedoucí odboru sociálních
věcí MěÚ Dačice pí. Věra Janáková, tel.
384 401 213, email: socialni@dacice.cz.
Jan Bartošek, místostarosta
Věra Janáková,
vedoucí odboru sociálních věcí

Městská policie informuje
Co řešila městská policie v březnu 2014
• 119x řešen přestupek
• 18x doručení písemností
• 4x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov) - provedena
kontrola objektů
• 2x přistižena osoba při ničení veřejného majetku - zdokumentováno na místě, sepsán úřední záznam a předáno
k vyřešení na správní orgán
• 1x zjištěna závada na dopravním značení - oznámeno na MěÚ
• 1x zjištěno otočené zrcadlo na Palackého náměstí - oznámeno na SÚS
• 2x v nočních hodinách kontrola nalévání alkoholických nápojů mladistvým
v barech a restauracích
• 1x přivolána hlídka k opilému muži - po
vyšetření lékařem převezen na záchytnou stanici do Jihlavy
• 1x zjištěn propadlý chodník v ul. Husova - místo zabezpečeno, oznámeno na
TS
• 2x vykázán muž ze zastávky ČD, který
tam spal
• 1x účast na zasedání „Zdravé město“
• 1x přijato oznámení, že na Nivách není
zabezpečený jeřáb a ve větru se otáčí
- od stavbyvedoucího zjištěno, že je to
v pořádku
• 2x zjištěno kouření mladistvých - informováni rodiče
• 1x nahlášeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou v bytovém domě - upozorněni nájemníci bytu, věc řešena
domluvou
• 1x přivolána hlídka k potyčce v místním

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

baru - po příjezdu na místo věc řešena
domluvou, účastníci potyčky se rozešli
1x přijato oznámení na porušování občanského soužití - po prošetření stavu
věci byl přestupek řešen domluvou
1x zjištěn poničený odpadkový koš oznámeno na TS
4x odchycen pes - z toho 2x ve Starém
Hobzí, 4x vrácen majiteli
2x nález - 1x injekční stříkačka – ekologická likvidace, 1x doklady - předáno
majiteli
3x spolupráce s PČR - pomoc při hledání pohřešované osoby, obava o zdraví
uživatele bytu - nepotvrzeno, na žádost PČR provedena osobní prohlídka
u ženy
1x přednáška - sebeobrana ve St. Hobzí
4x měření rychlosti - 6. 3. – ul. Berky
z Dubé, Velký Pěčín, 14. 3. – ul. Hradecká, tř. 9. května, 20. 3. - Velký Pěčín, ul.
Berky z Dubé, ul. Kapetova, 27. 3. – Bílkov, ul. Hradecká
Dne 31. 3. 2014 - ukazatel rychlosti přemístěn z ul. Jemnická do tř. 9. května
9x předán přestupek ke správnímu řízení - 4x odbor dopravy - rychlost, 3x
odbor dopravy – parkování, 2x odbor
vnitřních věcí – ničení veřejného majetku
9x 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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Test nikotinové závislosti
Světový den bez tabáku, ke kterému se připojujeme i u nás v Dačicích, připadá na sobotu 31. května 2014. Není to ten
pravý okamžik s kouřením přestat? Nezapomeňte, že kouření škodí zdraví a trendy je ten, kdo nekouří! Nabízíme Vám
Fagerströmův test nikotinové závislosti, který Vám umožní zjistit Vaši míru závislosti na nikotinu. Přejeme Vám odvahu
přestat kouřit a pevnou vůli vydržet!
1. Jak brzy po probuzení si zapálíte
2 – 4: střední
Ne (0 bodů)
svou první cigaretu?
Jste závislí na nikotinu. Běžně se u Vás
6. Kouříte i během nemoci, když musíDo 5 minut (3 body)
objevují abstinenční příznaky. Začněte
te ležet v posteli?
Za 6 – 30 minut (2 body)
ihned s odvykací kúrou, neboť na tomto
Ano (1 bod)
Za 31 – 60 minut (1 bod)
stupni již reálně hrozí vznik zdravotních
Ne (0 bodů)
Po 60 minutách (0 bodů)
problémů způsobených kouřením.
Orientační hodnocení:
2. Je pro Vás obtížné nekouřit tam,
5 – 10: silná závislost na nikotinu
0 – 1: žádná nebo velmi malá závislost
kde je kouření zakázáno?
Vaše závislost na nikotinu je vysoká.
Vaše závislost na nikotinu je stále ještě
Ano (1 bod)
Nad
kouřením nemáte kontrolu, ono má
poměrně nízká, avšak začínáte již čelit něNe (0 bodů)
kterým abstinenčním příznakům. Tento pod kontrolou Vás.
3. Kterou cigaretu byste nerad/a poKromě častých abstinenčních příznaků
stupeň závislosti je hraniční pro relevantní
strádal/a?
snadnost odvykání. Začněte tedy odvykat, máte vysoké riziko vzniku onemocnění
První ráno (1 bod)
neboť později to již bude jen těžší. Zkuste souvisejících s kouřením. Začněte s Vaší
Kteroukoli jinou (0 bodů)
závislostí bojovat, nikdy není pozdě!
to, dokud není pozdě.
4. Kolik cigaret denně kouříte?
0 – 10 (0 bodů)
11 – 20 (1 bod)
21 – 30 (2 body)
Zdravé město Dačice se účastní mezinárodní kampaně
31 a více (3 body)
5. Kouříte častěji během dopoledne?
Ano (1 bod)

Zaniklé vesnice nejsou
němé 2014
Mezi Slavonicemi a Novou Bystřicí
těsně u státní hranice mezi Československem a Rakouskem leželo po staletí několik obcí. „Zanikly“ po roce
1950. Důvodem zániku bylo úsilí
komunistického režimu o zamezení
přechodů hranice z ČSR do svobodného světa. Proto byli obyvatelé vesnic vystěhováni a vesnice vojenskými útvary zdemolovány.
Již řadu let pořádají karmelitáni z Kostelního Vydří ve spolupráci s Přírodní školou a několika občanskými sdruženími
z Česka i Rakouska program určený mladým s názvem Zaniklé vesnice nejsou
němé.
Kdokoliv, také lidé středního věku
či senioři, se může zúčastnit v sobotu
10. května 2014 Poutě smíření.
Program začíná v 10:00 h u kříže na
místě bývalé kaple v zaniklé obci Košťálkov. Následuje pěší putování Rakouskem
přes obec Klein Taxen do obce Radschin.
Ve 14:30 h se uskuteční setkání u kříže
u statku rodiny Röschlových na státní
hranici. Odtud vyjde procesí do Romavy,
kde bude sloužena v 15:00 h mše svatá na
místě bývalé kaple Nalezení svatého Kříže. K programu se lze připojit v kterékoliv
části.
Jan Jelínek
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DETN
ABÁKU
BEZ

31. květen
2014

Proč v Dačicích upozorňujeme na nebezpečí kouření?
V posledních letech můžeme sledovat v celé ČR i u nás v Dačicích zvýšený
zájem především mladých lidí o kouření cigaret. Chceme však vyvolat zájem
o tento celospolečenský problém a upozornit na něj. Pokud bychom zapůsobili
alespoň na několik kuřáků, jedná se o úspěch.
Většina kuřáků si myslí, že ten, kdo kouří, je borec. Ale trend dnešní doby je jiný!
„IN“ JE TEN, KDO NEKOUŘÍ!!!

Zkuste to i Vy, třeba se Vám zlepší
a změní pohled na život a svět.

Pátek 30. května, 14:00 - 16:00 h

VZHŮRU DO MRAVENIŠTĚ ANEB ZVÍŘÁTKA TAKÉ NEKOUŘÍ
Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na pásmo her a soutěží
na čerstvém vzduchu v letní čítárně a zahradě Městské knihovny Dačice.

Sobota 31. května, 10:00 - 20:00 h

ZAHÁJENÍ SEZÓNY NA KOUPALIŠTI DAČICE

Vstupné po celý den zdarma, konání pouze v případě pěkného počasí.
Sledujte informace na www.dasport.cz.

Sobota 31. května, 10:30 - 11:30 h

CVIČENÍ S JANČOU NA KOUPALIŠTI DAČICE

Připojte se k nám, rozhýbeme těla a podpoříme myšlenku kampaně!
Vstupné zdarma. Za špatného počasí se cvičení koná ve sportovní hale.

PROVOZOVNY, KTERÉ NABÍZÍ V SOBOTU 31. 5. PROSTŘEDÍ BEZ CIGARETOVÉHO KOUŘE:
Bufet Pod Věží, Cento bar, Dačická kavárna, Hospoda Dolní Němčice, Hospoda na Červeném Vrchu,
Hospoda Pod Betonem, Hostinec U Smrků v Bílkově, Hotel Dyje, Klub Kostka, Klub U Kořena,
Kuželna TJ Centropen, Sportcentrum Rockhill, Restaurace Homolkův mlýn, Restaurace U Koníčka,
Restaurace U Šuláků, Restaurace U Malínků, Pivovarský dvůr, Pizzerie U Veselého kmotra

www.dacice.cz

Soutěž
o nejkrásnější
slavnostní
hasičský prapor
Sbor dobrovolných hasičů Dačice
se zapojil do celorepublikové soutěže o nejkrásnější slavnostní vyšívaný
prapor, kterou vyhlásila na začátku
března redakce Hasičských novin
spolu se společností Alerion Brno
a nechaly tak posoudit sborové slavnostní prapory širokou veřejností.

Sbor dobrovolných hasičů Dačice vlastní historický, slavnostní, ručně vyšívaný
prapor z roku 1932, který byl v loňském
roce odborně ošetřen ve firmě Alerion
Brno a je uložen na stanici HZS Dačice.
Sbor vlastní i jeho nejvěrnější repliku, jež
byla vyrobena také v Alerionu.
Fotografie a příběhy těchto praporů
byly zaslány do redakce Hasičských novin.
Nejhezčí prapory budou zveřejněny
v Hasičských novinách a na internetu, široká veřejnost bude hlasovat, který prapor je z jejich pohledu nejzajímavější.
Myslíme, že i prapory Sboru dobrovolných hasičů Dačice mají velkou šanci, aby
byly vyhlášeny těmi nejkrásnějšími.
O nejkrásnější hasičský prapor lze hlasovat na internetovém portálu Hasičských novin www.hasicskenoviny.cz od
9. května.
Vlastislav Švec,
náměstek starosty SDH Dačice

Pojďte
s místostarostou
na pivo
Kde? v restauraci U Koníčka
Kdy? 31. května 2014 v 17:00 h
popovídáme si o tom,
co se děje u nás ve městě

Poslanec Evropského parlamentu
Ing. Jaromír Kohlíček CSc. v Dačicích
V září loňského roku zavítal do Dačic na besedu s občany města poslanec
Evropského parlamentu Ing. Jaromír Kohlíček CSc. (KSČM). Setkání proběhlo
v hotelu U Stadionu.
Při této příležitosti byl vznesen dotaz
ohledně čerpání dotací z EU na výstavbu
nového zázemí pro Sbor dobrovolných
hasičů Dačice, které je nevyhovující. Slovo dalo slovo a koncem listopadu se pan
poslanec Kohlíček setkal na dačické radnici se starostou města Ing. Vlastimilem
Štěpánem, tajemníkem MěÚ Ing. Karlem
Macků a zástupci SDH Dačice, kde byly
řešeny prvotní informace čerpání peněz
z Evropských fondů a byla slíbena maximální pomoc v této záležitosti.
V letošním roce se pan poslanec Kohlíček setkal na stanici HZS Dačice s ředitelem ÚO HZS Jindřichův Hradec plk. Ing.
Janem Všetečkou, velitelem stanice npor.
Ing. Michalem Hejdou, vedením SDH
Dačice, místopředsedou parlamentu ČR
a místostarostou města Ing. Janem Bartoškem a poslankyní parlamentu ČR Alenou Nohavovou, kde byly řešeny otázky

možné výstavby zázemí pro sbor. Setkání
bylo zároveň využito k seznámení se stanicí HZS a fungování HZS, města a SDH
Dačice.
Mezi tímto časovým horizontem byl
schválen rozpočet města a v něm je vyčleněna částka na projektovou dokumentaci nového stánku pro dačické dobrovolné hasiče.
V jarních měsících se pan poslanec Kohlíček setkal s dačickými hasiči dvakrát,
aby se seznámil jak probíhají přípravy na
projekt a zároveň finančně přispěl na ohňostroj tolik oblíbené první jarní kulturní akce Palení čarodějnic. Další pracovní
setkání se zástupci vedení města i sboru jsou již předběžně naplánovaná a lze
předpokládat, že i přes náročnost tohoto
projektu se výstavba podaří.
Vlastislav Švec,
náměstek starosty SDH Dačice

Otevření Katolického domu
Po náročné rekonstrukci jsme mohli být svědky znovuotevření Katolického
domu v Dačicích. Na první dubnovou neděli odpoledne byl připraven pestrý
program pro širokou veřejnost. Jak množství návštěvníků ukázalo, výběr byl
velmi vydařený.

Už půl hodiny před oficiálním začátkem začali přicházet první hosté a během programu Katolický dům navštívilo
mnoho obyvatel města, mezi nimi také
místopředseda poslanecké sněmovny
Ing. Jan Bartošek a starosta Dačic Ing.
Vlastimil Štěpán. Přesné počty nebylo
možné dopočítat, protože ochotné ruce
pořadatelů byly zaměstnány na různých
místech objektu.
Hudební část programu v hlavním sále
doplňovaly soutěže pro děti, lezení na
nové lezecké stěně a hra stolního tenisu.
V druhém patře pak bylo možné prověřit

kapacitu kuchyňky a přilehlé klubovny,
která se proměnila v příjemnou kavárnu,
kde u dobré kávy, zákusků a buchtiček
nebo u piva Ježek a třeba párku v rohlíku
byl prostor posedět v relativním klidu se
známými a přáteli. Další místnosti druhého patra byly vyhrazeny hlavně dětem.
Nejmenší s nadšením prozkoumaly hračky Mateřského centra a ty větší i s jejich
rodiči zkusily vyrobit v malé výtvarné dílničce některou z jarních a velikonočních
dekorací.
Program vrcholil poutavou reportáží tří
cestovatelů z putování po Izraeli na handbicích, na kterou si počkalo nebo právě
kvůli ní přišlo více než 150 návštěvníků.
Velmi mile mě překvapil zájem občanů
Dačic i přilehlých obcí, perfektní příprava
a propagace programu i nasazení a vytrvalost pořadatelů. Všem, díky kterým
jsme mohli prožít krásné nedělní odpoledne, tímto děkuji a přeji hodně síly
k dalším podobným akcím a Katolickému
domu zdárné fungování a mnoho dalších
spokojených hostů.
Za spokojené návštěvníky Bára Piáčková
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Občanská poradna Jihlava informuje
Díky finanční podpoře města Dačice má Občanská poradna Jihlava otevřené kontaktní místo pro odborné sociálně
právní poradenství v prostoru Klubu seniorů v DPS Dačice. Otevřeno je každý pracovní čtvrtek od 9:00 do 13:00 h. Služby poradny jsou bezplatné, klient může vystupovat anonymně, jsme diskrétní a nestranní.
Dluhové poradenství je v poradně se tak novodobým otrokem a zdrojem příjmu pro svého věřidlouhodobě nejčastěji žádané. Dnes tele. Klient nemůže požádat o pomoc rodinu, nikoho nemá. Za
Vám blíže přiblížíme životní situaci lidí, každý rok vymáhání si exekutor bude moci účtovat náklady na
kteří se podepsáním úvěrové smlouvy vymáhání exekuce, dluh bude narůstat. Protože má nyní klient
mohou stát téměř novodobými otro- jen nepravidelný občasný příjem, po konzultaci v poradně požádal exekutora o dočasné zastavení exekuce pro nemajetnost
ky.
Klient uzavřel úvěrovou smlouvu, dlužníka.
Klientovi by pomohlo, pokud by sehnal práci a poté mohl
proto, aby pomohl kamarádovi, který
potřeboval peníze. Netušil, že kama- vstoupit do insolvenčního řízení a projít procesem oddlužení.
Na tomto příběhu bychom rádi čtenáře upozornili na jednotrád je podvodník, který zneužil stejným způsobem více lidí.
Obelstil je pohádkou o své těžké životní situaci a půjčené pení- livá rizika.
Pokud přemýšlíte o uzavření úvěrové smlouvy nebo o půjčce,
ze ihned prohrál v ruletě.
Klient tedy svým jménem podepsal úvěrovou smlouvu, zís- nechte si vyčíslit, kolik zaplatíte za smluvenou dobu splácení
kané peníze předal kamarádovi a věřil, že kamarád úvěr splácí, celkem, jaké jsou smluvní úroky, kolik ve výsledku přeplatíte.
S návrhem smlouvy o půjčce se můžete jít poradit, neuzavícož nebyla pravda. Po čase přišel klientovi platební rozkaz od
soudu. Klient se rozzlobil, že to je nespravedlivé a v tuto chvíli rejte smlouvy pod časovým nátlakem a smlouvy opravdu poučinil další chybu – nereagoval na dopis soudu a neřešil situaci. zorně čtěte.
Uzavřít svým jménem smlouvu o půjčce či úvěru je možno
Asi po půl roce klienta navštívil exekutor. Klient je nezaměstnaný a bydlí v nájmu, pobírá sociální dávky, neboť přišel o práci. pouze, pokud víte, že budete mít Vy sami na splátky. Pokud
Přesto se snažil exekutorovi splácet alespoň několik stokorun peníze někomu půjčíte, měl by dlužník splácet přímo Vám na
měsíčně. Příležitostně chodí na brigádu a výdělek posílá exeku- základě smlouvy (třeba uznání dluhu) mezi Vámi uzavřené –
torovi. Nyní požádal exekutora, aby mu vyčíslil, jak dluh ubývá, abyste měli kontrolu nad jeho platební morálkou.
Pokud obdržíte jakýkoliv vymahačský dopis, nebo dopis od
domníval se, že po 2 letech splácení už může být dluh doplacen.
Z vyčíslení vyplynulo, že jistina dluhu se vůbec nesnížila, na- soudu, urychleně situaci řešte. Otálení se nikdy nevyplatí.
Závěrem si sami položte otázku: „Kolik máte dobrých přátel,
opak narostly vysoké smluvní úroky a ze splátek exekutor zaplatil pouze náklady na právníka žalobce a náklady na exekuci. pro které byste si vzali půjčku na své jméno?“
kolektiv Občanské poradny Jihlava
Z klientovi situace vyplývá, že pokud se nezmění jeho podVíce informací: www.obcanskaporadna.cz, e-mail: opj@volny.cz,
mínky, jeho dluh bude splácen nekonečně dlouhou dobu, netel.: 567 330 164, mob.: 739 178 390, nebo při osobní návštěvě
boť měsíční smluvní úroky převyšují jeho měsíční splátky. Stává

Oslava MDŽ v Dačicích již podvanácté
Místní organizace KSČM v Dačicích uspořádala v sobotu 22. března 2014 již podvanácté tradiční odpoledne pro ženy
při příležitosti svátku MDŽ. Pro zábavu hrála a různé hry a soutěže moderovala E. Pavlásková. Zdařilé odpoledne plné
hudby, tance a dobré zábavy navštívilo okolo 90 návštěvníků v sále hotelu Stadion v Dačicích. Byla uspořádaná bohatá
tombola. Tato vyvrcholila losováním hlavních cen. Každá žena obdržela přáníčko a tradiční karafiát.

A co vlastně MDŽ znamená?
Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března, je původem socialistický svátek, jde však
o mezinárodně uznávaný den stanovený Organizací spojených
národů k výročí stávky newyorských švadlen v roce 1908. Svátek žen byl poprvé slaven 28. února 1909 po vyhlášení Americkou socialistickou stranou. Od roku 1911, kdy byl poprvé slaven
v Německu, Rakousko-Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA, mezi
jeho cíle patřilo volební právo žen, od roku 1975 pak je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost,
spravedlnost, mír a rozvoj. Demonstrace žen na konci zimy, tradičně o nedělích, se nejdříve konaly v USA na popud tamní So-
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cialistické strany USA; velké shromáždění za volební právo žen
se konalo 8. března 1908 v New Yorku.
Na první mezinárodní ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani v srpnu 1910 prosadila německá socialistka Clara
Zetkinová pořádání mezinárodního svátku, tehdy ještě bez určení pevného data. Datum 8. března se ustálilo až po 1. světové válce, zejména pod vlivem velké demonstrace v Petrohradě
roku 1917 těsně předcházející únorové revoluci, která se konala
poslední neděli v únoru dle juliánského kalendáře, což odpovídá 8. březnu kalendáře gregoriánského.
Svátek se rychle rozšířil, jeho obsah kolísal od politického
a feministického protestu po apolitickou socialistickou obdobu
Svátku matek.
To jen vysvětlení pro ty, kteří neznají historii anebo si historii
vysvětlují jinak, nežli skutečně běžely milníky doby.
Jan Mikl, ZO KSČM Dačice
--- inzerce ---

Sběratel koupí předválečné i poválečné motocykly,
sidecary, návěsné vozíky značek JAWA,ČZ,OGAR,ARIEL,PAV
a jiné do roku výroby 1970. Solidní jednání,
platba v hotovosti hned na místě. Tel: 739 057 695
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Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Žáci z programu Globe opět zkoumali
vzorky vody z Moravské Dyje

Aktivity naší skupiny zapojené do Globe programu pokračují tak, abychom
naše zjištění mohli prezentovat na blížících se Globe Games v Třebíči. V pondělí
7. dubna jsme se tedy za krásného jarního
počasí vydali opět k řece...
Tentokrát jsme se rozhodli porovnávat vzorky vody hned na dvou různých
místech. První stanoviště jsme si již dříve zvolili u Toužína a druhé stanoviště
na kraji Dačic u kamenolomu. A co jsme
zjistili?
Teplota vody v řece byla na obou místech 11 °C. Průhlednost vody byla překvapivě vyšší v Toužíně, a to 20 cm (oproti 13
cm na druhém stanovišti). Předpokládali
jsme, že voda bude zakalenější po průtoku městem, tedy pravý opak. Naproti
tomu pH vody (tedy kyselost/zásaditost)
byla vyšší v Toužíně - 8,4 (u kamenolomu 7,45).
Jen pro vysvětlení - čistá voda s hodnotou pH 7 je označována jako neutrální,
voda z vodovodu má zpravidla hodnotu
pH mezi 7,0 a 7,5. Čím hlouběji klesne
pH pod hodnotu 7, tím kyselejší je voda.
V případě naměření hodnot pod pH 6
nebo nad pH 9 může dojít u ryb k poškození kůže a žáber, v extrémním případě
to může vést k jejich uhynutí.
Poslední zjišťovanou hodnotou byla
koncentrace dusičnanů ve vodě. Hodnoty naměřené našimi žáky jsou 1,32
mg/l (Toužín) a 1,76 mg/l (kamenolom).
Tyto hodnoty nechceme zatím nijak komentovat, protože je třeba provádět měření opakovaně...
Stanislava Dvořáková
a Bohumil Šuhaj

Výsledky Velikonočního datlování
Vítězkou Velikonočního datlování, soutěže v psaní na kávesnici, která probíhala
v uplynulých týdnech na naší škole, se
stala Tereza Kupcová z IX. B před Dominikou Štolbovou a Anetou Škardovou (obě
VIII. A).
V soutěži bodovalo celkem 59 žáků.
Mnozí z nich si vylepšili své osobní rekordy a někteří se svými výkony probojovali na přední místa celostátních žebříčků (ZAV HOUBAŘ – Lenka Riedlingová
3. mezi žáky ZŠ a 1. mezi žáky 7. tříd), ZAV
HRY – Aneta Škardová 1., Dominika Štolbová 3. a Radek Kubeš 9. mezi účastníky
bez rozdílu věku (307 soutěžících). Mezi
žáky narozenými v roce 2002 je Radek
nejlepší, stejně tak Tereza Štibichová
mezi žáky narozenými v roce 2003. Tereza byla naší nejmladší účastnicí, které se
v soutěži podařilo bodovat. Kompletní
výsledkovou listinu zveřejňujeme na internetových stránkách školy.
Alena Pízová
Okresní kolo soutěže Mé toulky za zvěří
Všechny dětské výtvarné práce, které
byly zařazeny do místního (dačického)
kola, postoupily do kola okresního. Velice
nás potěšily výsledky našich žáků, kteří se
umístili opět na předních místech.
Celkem bylo do okresního kola soutěže
zařazeno 423 výtvarných prací. Vítězem
v kategorii 6 - 8 let se stal náš žák Šimon
Burian (obrázek Stádo divočáků), Veronika Kejvalová (obrázek Potápka roháč
s mláďaty) získala 2. místo v kategorii
9 - 12 let a v poslední kategorii 13 - 15 let
obsadili 2. a 4. místo Zuzana Hávová (Liška na lovu) a Kevin Martoglou (Medvěd).
Bohumil Havlík
Krajské kolo soutěže Eurorebus 2014
Na základě dostatečného počtu bodů
získaných v rámci 19. ročníku soutěže EU-

Tardon (z VI. A), Tomáš Svoboda, Jan Dvořák a Jakub Böhm (z VI. B), Karel Müller,
Lukáš Pokorný a Ondřej Svoboda (ze VII.
A). Nejlepšího umístění dosáhli žáci VII. A,
kteří se skončili na pěkném 15. místě z 35
týmů.
Stanislava Dvořáková a Jitka Krejčí
Další střípky ze života školy
Velikonoční program pro seniory
V úterý 15. dubna potěšili žáci druhého a pátého ročníku pásmem jarních
písniček, básniček a hudebních skladeb
klienty dačického domu s pečovatelskou
službou.
Vědomostní soutěž „Co víš?“
V úterý 14. dubna proběhla na prvním
stupni vědomostní soutěž „Co víš?“. Žáci
soutěžili ve třech kategoriích. Nejmladší,
prvňáčci, se utkali v pohádkovém pexesu, druháci a třeťáci opravovali popletené pohádky a nejstarší soutěžili a porovnávali své znalosti ve vědomostní soutěži
RISKUJ.
Zvyky a tradice našeho regionu
V úterý 8. dubna strávili netradičním způsobem 2 vyučovací hodiny žáci
2. - 6. ročníku, pro které uspořádala společnost MAS Česká Kanada o.p.s. přednášku o lidových zvycích našeho regionu. Žáci mohli vidět ukázky tradičních
krojů, dozvěděli se mnoho zajímavého
o lidových zvycích a na vlastní kůži si vyzkoušeli svou zručnost při malování velikonočních vajec.
Jarní výstava v městském muzeu
Výrobky žáků prvního stupně je možné
zhlédnout na jarní výstavě v Městském
muzeu a galerii Dačice.
Bolest jménem šikana a Moderní je
nekouřit
Přednášky Mgr. Vladimíra Váchy ze
společnosti ACET ČR věnované prevenci
šikany a škodlivosti kouření si vyslechli
15. dubna žáci 7. - 9. ročníku.
Bohumil Havlík

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

Nabízené služby:

ROREBUS naši žáci z VI. A, z VI. B a ze VII. A
postoupili do krajského kola.
Soutěž se konala v sobotu 12. dubna
v Českých Budějovicích. Školní třídu vždy
zastupovala trojice reprezentantů ve složení Jakub Stuchlík, Pavel Kopal a Zdeněk

yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy

laminování, NOVĚ A3
barevné a černobílé kopírování
PC, internet
kroužková vazba
fax, skenování
prodej upomínkových předmětů
prodej regionální literatury
prodej vstupenek
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Co je nového na ZŠ Komenského
Vynikající výsledky v Dějepisné olympiádě
Vynikajícího úspěchu dosáhl náš žák
9. A V. Řezáč v dějepisné olympiádě. Po
třetím místě v okresním kole se umístil
na 13. místě v krajském kole. Gratulujeme
a děkujeme za úspěšnou reprezentaci
školy a chválíme vynikající znalosti.
Besedy v rámci prevence rizikového
chování
Doplnili jsme výuku o Čas proměn, besedu pro dívky ze 6. ročníku, ve které se
dozvěděly mnoho nového o tělesných
i psychických změnách v období, které je pro dívky velmi důležité. Lektorka
paní M. Šindelářová děvčatům objasnila
hlavní zásady intimní hygieny, prevence
gynekologických onemocnění a předala
jim ještě spoustu dalších užitečných informací a rad. Na startu mužnosti - to byl
název přednášky pro chlapce, kteří byli
opravdu pozornými posluchači a o dané
téma jevili velký zájem. I ti byli seznámeni se změnami, které probíhají v období
dospívání, se zásadami správné hygieny
a výživy v tomto období.
Pro žáky 9. ročníku tříd jsme zajistili

besedu na téma „Pohled do zrcadla aneb
jak se vidím JÁ“. Lektorka besedu zaměřila na výchovu ke zdravému životnímu
stylu - zdravá výživa, co je zdravá strava,
proč se stravovat zdravě, výživová doporučení, sport, upozornění na nebezpečí anorexie, bulimie.
Žáci 8. ročníku absolvovali přednášku „Stádia vzniku závislostí, jejich formy
a rizika, závislostní chování, odpovědnost za své zdraví“, pro žáky 7. tříd bylo
téma besedy „Prevence závislosti na alkoholu, pochybné tekutiny, důsledky, rizika, osobní odpovědnost za své chování,
první pomoc při intoxikaci“. Na uvedená
témata se žáky hovořili Mgr. B. Havlová
a Mgr. M. Týmal ze Sdružení Meta.
Sportujeme a jde nám to
Pěkného úspěchu dosáhli chlapci
7. ročníku (posílení o dva šesťáky) v halovém fotbalu. Před týdnem vyhráli skupinu okrskového kola a dnes se umístili
na 2. místě v okresním kole. Pořádající
okres má právo vyslat do krajského kola
dva týmy, proto postupují kromě vítězné
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Dětské letní tábory

Nové Bystřice i naši hráči. V okrskovém
kole jsme začali remízami s Gymnáziem Dačice a se Studenou, ale k postupu
nás nasměrovaly následné výhry nad ZŠ
B. Němcové Dačice a nad Slavonicemi.
V okresním kole jsme opět začali remízou
- 1:1 proti Gymnáziu Třeboň. Po vysoké
výhře 6:2 nad 5. ZŠ J. Hradec jsme měli

Dům dětí a mládeže v Dačicích má
s organizováním letních táborů bohaté zkušenosti. Pořádáme příměstské i pobytové letní tábory na TZ
D. Radíkov. V posledních letech pozorujeme zájem především o tábory
příměstského typu. Díky vysoké poptávce letos pořádáme již tři běhy.

postup téměř jistý. Nic na něm nezměnila ani porážka s vítězem turnaje - 0:2
s N. Bystřicí. Postup do krajského kola byl
pro naše hráče velkým úspěchem. Děkujeme.
Ukončení projektu - Školáčci počtvrté
a naposledy
Ve čtvrtek 3. dubna se sešli zájemci
z řad předškoláků na poslední přípravce.
Po obvyklých činnostech jako např. psaní, třídění geometrických tvarů, rozlišování barev, matematických představách,
lepení, zpívání, relaxačních činnostech,
seznámení s interaktivní tabulí aj. se rodiče dozvěděli závěrečné hodnocení
z úst paní učitelek. Také rodiče zhodnotili Školáčky. Tak v září se budeme těšit na
připravené školáčky!
Ostrov pokladů v Brně
Žáci 8. a 9. ročníku v brněnské metropoli zhlédli jevištní adaptaci dobrodružného románu skotského spisovatele Roberta Louise Stevensona Ostrov pokladů.
Výprava hlavního hrdiny Jima Hawkinse
za hranice dětské fantazie byla umocněna zdařilými kostýmy a celkovou aranží
divadelní scény. Kulturní zážitek upevnil
pohled na krásný neobarokní interiér Mahenova divadla, kde se snad každý musí
cítit svátečně. Fotodokumentaci nejen
této akce najedete na www.zsdacice.eu.
Eva Macků, ředitelka

Hlavní vedoucí příměstských táborů:
I. Novotná (773 039 996, 602 125 597).
• I. běh - 30. 6. - 4. 7. 2014 na téma Šmoulové v Dačicích
• II. běh - 7. - 11. 7. 2014 na téma Gargamelův hrad
• III. běh - 14. - 18. 7. 2014 - pro malé mažoretky
Pro děti z 1. - 5. třídy
Poodhalení programu příměstských
táborů: Děti se mohou těšit na hry zábavné i soutěživé, na poznávání našeho města očima modrých skřítků, na koupání,
sportování, výlety, diskotéku a tajemnou
noc v domě dětí.
Hlavní vedoucí pobytových táborů:
J. Bačáková (723 788 736).
• LT D. Radíkov – 8. - 16. 7. 2014 na téma
- Avatar, děti 5. - 9. třída, střed pozemšťanů a domorodců na měsíci Pandora.
Na průzkumnou misi se můžete přihlásit i vy.
• LT D. Radíkov – 17. - 21. 7. 2014 na téma
– Univerzita pro příšerky, děti 1. - 4.
třída, pro děti, které se nebojí objevovat strašidelný svět a stát se „příšerkou“.
Těšíme se na Vás i na zážitky, které nás
společně čekají.
Ilona Novotná

11. ročník

PROCHÁZKY POHÁDKOU
proběhne v sobotu 31. května
od 14:00 h v zámeckém parku.
Těšíme se na Vás!
ZŠ Komenského Dačice

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice Novinky ze ZŠ Neulingerova
Družstvo chlapců obhájilo okresní florbalový titul
Dne 10. 4 2014 odjelo družstvo chlapců z vyššího gymnázia
na okresní kolo ve florbalu, které se konalo ve sportovní hale
v J. Hradci. Celkem se tohoto finále zúčastnilo 11 středních škol
z okresu J. Hradec.
Celkové výsledky turnaje: 1. místo - Gymnázium Dačice,
2. místo – SŠRV Třeboň, 3. místo – SŠTO Dačice, 4. místo – Gymnázium Třeboň. Vítězové postupují do krajského kola, které se
koná 24. 4. 2014 (po uzávěrce tohoto vydání) opět v J. Hradci.
Na závěr je potřeba pochválit všechny naše hráče za předvedený výkon v jednotlivých zápasech, od rozcvičení před zápasem, přes aktivní hru po celou dobu zápasu, disciplinovanost
až po dodržování taktiky hry. Složení družstva: A. Morávek
(O), P. Gellner (O), D. Lovětínský (O), F. Šlápota (O), D. Točík (Sp),
D. Mašát (Sp), P. Stejskal (Sp), D. Holeček (Sp), D. Vacuška (Sp),
V. Krajíček (Sx), P. Chromý (2. r.), A. Matějka (1. r.).
Karel Chalupa
Štěpán Burda vyhrál Krajské kolo zeměpisné olympiády
V pondělí 17. 3. 2014 se Štěpán Burda,
vítěz okresního kola, zúčastnil krajského
kola zeměpisné olympiády v kategorii
C v Českých Budějovicích.
Ráno bylo trochu chaotické. Autobus z Dačic měl zpoždění a my jsme
nestihli městskou dopravu. Pěšky jsme
šli dost rychlým tempem do DDM, kam
jsme přišli jako poslední. To ale Štěpána nezaskočilo, všechny tři části (test,
práci s atlasem i praktickou část) zvládl
výborně. Z možných 100 bodů získal
91 bodů! Zvítězil a postoupil do celostátního kola, které se konalo po uzávěrce tohoto vydání v Praze.
Děkujeme za perfektní výkon a přejeme podobný úspěch
i v republikovém kole.
Zdeňka Veverková

Soutěž ve zpěvu a recitaci
Ve čtvrtek 27. března se konala soutěž ve zpěvu a recitaci.
Jako každoročně byla velká konkurence a porota měla opravdu náročnou práci. Vítězi ve svých kategoriích v recitaci jsou
Ferko Daniel, Zabloudil Pavel, Lojková Markéta, Bartoňová
Denisa a Jičínská Nikola. Ve zpěvu obsadili první místa ve svých
kategoriích Malík Tomáš, Lojková Markéta, Jičínská Nikola.
Děkujeme všem soutěžícím a vítězům gratulujeme!
Světový den autismu v naší škole
Středa 2. dubna připadla na připomenutí světového dne autismu. V naší škole jsme se v tento den sešli v modrém oblečení,
abychom se připojili ke světové kampani Modré světlo pro lidi
s autismem. Děkujeme žákům a učitelům, že tentokrát všichni
naši domluvu dodrželi a přišli v modrém oblečení. Také v budoucích letech se chceme v tento den připojit k celému světu
s přáním pochopení pro lidi s autismem.
Den otevřených dveří
Jsme vždy rádi, když se o naši školu a žáky zajímá široká
veřejnost. Proto dvakrát ročně pořádáme Den otevřených
dveří, tentokrát připadl na 2. dubna. Rádi všem návštěvníkům
ukážeme snoezelen, bazén, relaxační zónu na zahradě, třídy
a hlavně výrobky našich žáků. Výstavka výrobků, která
doprovází Den otevřených dveří, je vždy plná nápadů a každý
si vybere.
Jarní akademie

Další informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Velké poděkování patří občanskému sdružení Rybníkářství Dačice o.s., které 15. 3. 2014 pořádalo 1. dobročinný rybářský bál, jehož výtěžek ve výši 17 300 Kč věnovalo Dačickému
ZVONEČKU o.s.
Děkujeme také všem, kteří činnost našeho sdružení podporují a není jim osud hendikepovaných dětí v našem regionu
lhostejný.

Výzva
Pro naše členy připravujeme letní příměstský tábor, v termínech 7. - 11. července a 11. - 15. srpna. Na tyto termíny hledáme brigádníky, starší 17ti let. Zájemci mohou psát na e-mail:
info@dacickyzvonecek.cz, nebo volat na tel.: 777 861 741. Na
novou spolupráci se moc těšíme.
Kateřina Bartošová, Dačický ZVONEČEK o.s.

Již druhá letošní akademie proběhla ve středu 9. dubna. Byla
oslavou jara a jarních her a radovánek. Zajímavou novinkou se
stala módní přehlídka. V první části připravily děti přehlídku
triček a doplňků pro jaro 2014, ve druhé části potom předvedly
kouzelné modely klobouků pro nejrůznější příležitosti. Děkujeme všem, kteří se na přípravě akademie podíleli i našemu
skvělému publiku.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
Více informací a fotogalerie na: www.zsdacice.net
--- 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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Oči dokořán
Jarní měsíce jsou na základních uměleckých školách tradičně obdobím soutěží – těmi nejprestižnějšími jsou samozřejmě soutěže zaměřené přímo na
ZUŠky. V jednotlivých oborech je periodicita měření sil tříletá – a tak jsme se
sešli všichni zuškoví výtvarníci letos v Českém Krumlově na krajském kole.
Z devatenácti škol přijelo čtyřiatřicet
pedagogů, kteří předložili výsledky své
tříleté práce. Přihlášeno bylo 41 výtvarných projektů (soubory prací provázaných
myšlenkově a tematicky) a 150 samostatných prací. Porota při své práci naslouchala prezentacím a výkladům jednotlivých učitelů, hodnotila a posuzovala jimi
předkládané soubory, vybírala projekty
a práce pro prezentaci a výstavu v krajském
kole a nakonec přišlo to nejdůležitější – rozhodování o postupu do kola ústředního
(proběhne na podzim ve Šternberku).
Je mi velkým potěšením oznámit, že
porota soubory předložené paní Kateřinou Zedínkovou (projekt Čtení z ruky)

a Mgr. Václavou Zamazalovou (projekt
Muří noha a výtvarná řada Hostina) spolu s patnácti dalšími poslala reprezentovat jihočeský kraj do ústředního kola.
Na slavnostní vernisáži pak byly předány
i ceny poroty – bylo jich uděleno celkem
pět, Dačice jsou jedinou školou, která se
může pochlubit tím, že získala ocenění
pro obě své vyučující.
Takže pokud budete o Velikonocích
cestovat po jižních Čechách, zajeďte se
podívat do Krumlova – v regionálním
muzeu trvá výstava krajského kola s názvem OČI DOKOŘÁN do 27. dubna.
Václava Zamazalová,
vedoucí výtvarného oboru

Hudební škola Yamaha v Dačicích?
Ano, málo kdo ví, že u nás v Dačicích funguje už tři roky kromě Základní
umělecké školy i Hudební škola Yamaha. Co Yamaha je? První Hudební školy
Yamaha vznikly v Japonsku, nyní fungují v Německu a od roku 1994 jsou zakládány po celé České i Slovenské republice. Zásada Hudební školy Yamaha je:
„Není nehudebních lidí. Jsou jen nerozvinuté talenty!“
Vyučujeme dva předškolní programy,
které navštěvuje mnoho dětí se svými maminkami, ale i tatínky. Hodiny probíhají na
ZŠ Komenského.
Pro nejmladší děti je tu program První
krůčky k hudbě (od 18 měsíců do 4 let).
Výuka vychází z předpokladu, že každé
dítě reaguje na zvuky, tóny a rytmus. Děti
se učí jednoduché lidové i umělé písně,
hudebně pohybové a rytmické hry, poslech skladeb, hru na rytmické hudební
nástroje a to vše je doplněno výtvarnou
a pracovní činností. Děti si zvykají na pobyt v kolektivu a učí se sociálním vztahům.
Každá hodina má své téma ze života dětí.
Tím vším nás provází naši plyšoví kamarádi. V jedné skupině může být max. 12 dětí
s doprovodem rodiče či prarodiče. Děti
jsou rozděleny do skupin podle věku.
Druhý program se jmenuje Rytmické
krůčky (od 4 do 6 let). Děti hravou formou
zvládají základy hudební nauky společně
s praktickými činnostmi, učí se vnímání
metra, rytmu a interpretace na dětské
hudební nástroje, rytmizace, melodizace
a scénické vyjádření říkadel apod. Součástí výuky je i elementární hra na hudební
nástroje jako je zobcová flétna, keyboard,
melodické rytmické nástroje (boomwhackers) atd. Počet dětí ve skupince je 8 - 10
s doporučeným doprovodem rodiče.
16. června v 16:30 h se bude konat
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v sále Katolického domu naše závěrečné
vystoupení. Popřípadě se rádi uvidíme
s Vašimi dětmi v září u zápisu, o kterém
budete včas informováni. Další informace můžete získat na webových stránkách
www.yamahaskola.cz nebo na tel. 720 242
092. Za Hudební školu YAMAHA se na Vás
těší
Romana Marková, lektorka

Přijímací řízení do přípravných
ročníků ZUŠ Dačice
Základní
umělecká
škola Dačice
se obrací na
rodiče předškolních dětí
nejenom
z Dačic, ale
i z okolních
obcí. Přijďte se informovat o možnostech studia
u nás.
Přijímací řízení do přípravných ročníků hudebního a výtvarného oboru se
uskuteční ve čtvrtek 15. 5. a v pondělí
19. 5. vždy v době 9:00 – 12:00
a 13:00 – 17:00 h.
V pondělí 9. 6. v 18:00 h se koná první
informativní schůzka s rodiči předškoláků.
V pondělí 9. 6. v 17:00 h vystoupí žáci
přípravné hudební výchovy se svým
vyučujícím Jiřím Novákem a následně
proběhne zařazení žáků na nástroje pro
školní rok 2014/2015.
Eva Nováková,
zástupkyně ředitele ZUŠ Dačice

Výstava Barevná paleta
v městském muzeu
Výtvarný obor tak jako v minulých letech představí své absolventy a úspěš-

--- inzerce ---

nabízí hudební vzdělání
v Dačicích

♫První
♫
krůčky k hudbě
děti od 18 měsíců do 4 let
(skupinky max. 12 dětí)

♫Rytmické
♫
krůčky
děti od 4 do 6 let
(skupinky 8 -10 dětí)

kontakt:

lektorka Bc. Romana Marková
tel: 720 242 092
www.yamahaskola.cz

né žáky na výstavě v muzeu – pozor,
nastane ovšem malá změna – výstava
bude pro veřejnost přístupná od středy
14. května, ale vernisáž NEBUDE! Nebojte se, o slávu nepřijdete. V poslední den
výstavy v neděli 1. června v 16:00 h vás
zveme na rozloučení s výstavou a našimi žáky – na slavnostní DERNISÁŽ.
Malby, grafiky, keramika, světelné objekty, animace, módní kreace (ty v průběhu výstavy na fotografiích, na dernisáži
živě). Těšíme se na Vás.
V. Zamazalová,
vedoucí výtvarného oboru

www.dacice.cz

Jarní jarmark
Letos se poprvé dveře Velikonočního jarmarku otevřely v neděli 13. dubna již v 10:00 h dopoledne a do 16:00 h využilo
možnosti prohlídky na 900 návštěvníků. Ukázalo se, že ani vrtkavé aprílové počasí návštěvníky neodradilo. Rozvržení
otevírací doby i do dopoledních hodin napomohlo tomu, že návštěvnost nebyla koncentrována jen do hodin odpoledních
a dalo se lépe procházet, hlavně v prostorách muzea.
Nabídka ukázek a výrobků se vázala především k Velikonocům
a jaru vůbec. Zúčastnilo se 36 řemeslníků a prodávajících. Jarmark
opět probíhal jak na nádvoří zámku, tak v prostorách za zámeckou
pokladnou a dále v celém prvním patře muzea. Tradičně se velké
pozornosti dětí těšila kůzlatka a ovečky na nádvoří z chovu pana
Zdeňka Valenty z Dačic. V nabídce nechyběla celá řada kraslic,
perníčky, med, svíčky, hrkačky, pomlázky, jarní květinové dekorace, šperky, bylinné koupele a bylinky, sklo, veselá „keramika
z fary“, dárky pro radost a jiné. Snad přišlo vhod i občerstvení,
jako langoše, párek v rohlíku, klobásy či teplá medovina a výborné valašské frgále.
Jen nás trochu mrzelo, že jsme neměli pro děti tentokrát dílničku, se kterou jsme samozřejmě počítali a paní se na poslední chvíli omluvila. A doufejme, že nám příště přijede i historický
kolotoč pro dětičky točený na kliku a středověká střílna. Některé
zájemce o účast na jarmarku asi odradilo nestálé aprílové počasí.
Tak ať se mohou děti příště na něco nového těšit.
Marie Kučerová, ředitelka muzea a galerie

Výlet do Toužína
Dne 9. 4. 2014 Dům s pečovatelskou službou Ledax
o.p.s. navštívila paní Jakešová, která si pro nás připravila
velmi poutavé vyprávění o obci Toužín.
Své vyprávění začala historií obce
a tím, jak se měnily jednotlivé názvy
této obce. Poté jsme
šli dům po domě
a vyprávěli si o tom,
ve kterém domě kdo
bydlel a kde jsou
nyní jeho potomci.
Celé vyprávění bylo
také podpořeno fotografiemi daných míst. Tento typ cestování po známých místech se obyvatelům domu velmi líbil a těšíme se na nějakou
další přednášku paní Jakešové o dalších nám dobře známých
místech.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. děkují všem zúčastněným vedoucí střediska Marie Cimbůrková a sociální pracovnice
Hana Veselá.

--- inzerce ---

Farní knihovna zahajuje
»» Katolický dům v Dačicích (horní patro)
»» Můžete si půjčit knihy různých žánrů: beletrie, duchovní literatura, teologie, výchova, historie, knihy pro děti
a mládež ...
»» Aktuální seznam knih najdete na stránkách spolku: www.katolicky-dum.cz
»» Knihovna je určena pro širokou veřejnost.
»» Poplatky: roční 50 Kč (člen spolku katolického domu), 70 Kč
(nečlen), děti a studenti 30 Kč. Možnost jednorázové výpůjčky
(max. 2 knihy) za 10 Kč.
»» Otevřeno v sobotu od 9:00 do 10:00 h, individuální výpůjčka možná na tel. č. 724 910 948 (A. Štěpánek).
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Ohlédnutí za Březnem – měsícem čtenářů
První jarní měsíc se v naší knihovně v rámci celostátní akce Svazu knihovníků a informačních pracovníků konala řada
akcí, které měly pěknou návštěvnost a doufám, že jejich účastníky zaujaly a potěšily, a to jak beseda o knížce Tváře
undergroundu za účasti všech autorů včetně dačického patriota Michala Stehlíka, či praktická grafoterapie, přednáška
o zdraví či cestopisné vyprávění.
Novinkou letošního Března
bylo vyhlášení čtenáře roku –
čtenářské rodiny. Protože si myslíme, že čtení více členů z jedné
rodiny je důležité, rozhodli jsme
se vybrat rovnou čtyři. Lépe řečeno, vybral je náš knihovní systém,
který zaznamenává výpůjčky
čtenářů ve svých počítačových
útrobách. Nejvíc výpůjček, za rok 2013, celkem 262, má na svém
kontě rodina Koukolových s dcerou Milenou a vnučkou Klárkou
z Lidéřovic, dalšími výbornými čtenáři jsou Černochovi a Kučerovi z Dačic a Nehybovi z Třebětic. V pátek 28. března se konalo
v knihovně malé posezení s poděkováním a přáním, ať stále nacházejí v knihovně knížky, které je zajímají, které potřebují nebo
které je baví. Hezké dárky na památku věnovalo Infocentrum
Dačice.
V knihovně dále probíhalo školení základů práce s počítačem, vzdělávací kurz fotografie, čtenáři měli přístup do Mediální databáze. Na schodech knihovny je do konce dubna k vidění
a k hlasování výstava PRACÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KOMENSKÉHO ULICI, které vytvořili pod vedením paní učitelky Kamily
Urbancové do krajské soutěže LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS. Na
začátku května vybereme tři práce z každé soutěžní kategorie
do krajského finále v Jihočeské vědecké knihovně. Přijďte nám
pomoci s výběrem, bude to těžké, protože obrázky jsou moc
hezké.
NOC S ANDERSENEM 2014
V pátek 4. dubna se konala u nás i v několika dalších zemích
světa společná akce k podpoře dětského čtení, která je zároveň
i připomínkou narození dánského pohádkáře. Noc s Andersenem jako časově první v pořadí začala v Austrálii, po časovém posunu se četlo i u nás, na Slovensku, v Polsku, Slovinsku,
Chorvatsku, Bosně a Hercegovině, Řecku, Německu, Švýcarsku,
Francii, Velké Británii, v Českém kroužku v Kodani a pomyslnou
štafetu nakonec ukončilo čtení i v zámoří... Letošní téma – Noc
s Andersenem a psím komisařem Vrťapkou – bylo super. U nás
v Dačicích strávilo večer v knihovně 15 dětí. Četli jsme všichni,
dospělí i děti, z daleké Kodaně dorazil dokonce sám pan An-

dersen a při interwiev s paní detektivkou Sherlock Holmesovou
se děti dozvěděly hodně o životě světoznámého pohádkáře.
Velkým překvapením byla návštěva dvou opravdických, skutečných detektivů – policistů, kteří ukázali dětem spoustu pomůcek a nezbytností, které potřebují v boji proti tomu zlému, co je
v lidech. Noční pátrání v zahradě knihovny a v parku korunovaly děti nalezením pokladu ve sklepě knihovny a i když pavoučí
muffiny vypadaly strašidelně, byly sladkou tečkou za letošním
svátkem dětského čtení. Za spolupráci děkuji panu Káju Kubatovi, kolegyním a pánům policistům. Vedle Dačic prožily pohádkovou noc i děti v Obecních knihovnách v Hříšici a v Budči.
Podívejte se na www.mkdac.cz.
VYZKOUŠEJTE SI…
hhKatalog Carmen - moderní a uživatelsky vstřícný on-line
katalog knihovny na webových stránkách knihovny na internetu – www.mkdac.cz - znamená kvalitní a rychlý přístup
do fondu naší knihovny a k řadě dalších navazujících služeb
a zdrojů v rámci knihovnické sítě v ČR.
hhČtečku elektronických knih - Kindle Paperwhite. Má přesné dotykové ovládání, promyšlené rozhraní a řadu šikovných
funkcí. Díky vyššímu rozlišení displeje jsou nyní písmena ostřejší než kdykoli předtím. Text je perfektně čitelný na slunci
i v noci v posteli. Čtečka se půjčuje na smlouvu na kauci
1 000 Kč na 14 dní, kauce se po vrácení čtečky uživateli vrací.
Na čtečce jsou ke čtení především tituly s volnými autorskými
právy, což je například celé dílo K. Čapka, V. Vančury, J. Haška
a dalších. Knihovny zatím bohužel nemohou půjčovat všechny e-knihy. Studenti zde najdou kompletní literaturu k maturitě. Přijďte si vyzkoušet moderní čtečku e-knih!
hhTematické kufříky – jsou kufříky na různá témata. Najdete
je v katalogu knih, když do políčka sign. napíšete TK. Zatím
máme 10 kufříků. V každém najdou děti s rodiči knížky k příslušnému tématu, hry, soutěže, drobné ilustrující předměty,
pexesa apod. Vybírat si zatím můžete z těchto témat: Počítání, Společenské hry, Povolání pro kluky a děvčata, Dinosauři,
Večerníčky, Příroda, Předškolák, Dopravní prostředky a Na
statku. Kufříky se půjčují zdarma proti podpisu rodiče na jeden měsíc.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

--- inzerce ---

--- 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.
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Poděkování prince zu Salm-Salm za péči o dačický zámek
Poděkování pana Michaela Prinz zu Salm-Salm, Dalberg u příležitosti oslavy ke 100. výročí úmrtí Friedricha Egberta
Dalberga dne 9. března v Dačicích.
požádat za prominutí. Proto chci také
nyní jménem své rodiny požádat o odpuštění.
Velice nás těší a děkujeme všem, kteří
pečují o památku naší rodiny. To pro nás
hodně znamená. Zveme vás na oplátku
všechny z Dačic do Dalbergu a Wallhausenu na návštěvu. Tam spolu můžeme
ochutnat Dalbergské víno, které je skoro
stejně dobré jako moravské. Víno vytváří
„Pomalu, pomalu“ - to byla první česká předkové Dalbergové přišli před téměř veselou a mírumilovnou náladu, a proto
slova, která mě učila moje babička, Maria 200 lety do Dačic z Dalbergu v Německu ho přináším dnes také jako dárek.
Pane Bože, ochraňuj tuto zemi, tato
Anna Dalberg, která se narodila před sto (byli tehdy vyhnáni Francouzy) a byli tu
dvaceti třemi lety tady v Dačicích jede- velmi přátelsky přijati. O to je hroznější, místa a všechny lidi, kteří zde žijí.
Ze srdce Vám i nám všem přeju šťastnáctého března osmnáct set devadesát že tolik utrpení a nespravedlnosti způsobilo Německo Čechům v letech 1938 nou budoucnost ve smířené Evropě. Dějedna.
„Pomalu, pomalu“ musím mluvit, když - 1945. Proto bych vás chtěl jako Němec kuji.
chci mluvit Vaším hezkým, ale pro mě
Římskokatolická farnost Dačice a Město Dačice zvou na
poněkud složitým jazykem. Děkuji za
nádherné dny zde na Moravě, v Dačicích
a Kostelním Vydří. Děkuji všem za velkou
pohostinnost.
Moje babička říkávala často „pomalu,
pomalu“, když se jí něco zdálo velmi rychlé. To bylo především v tom případě, když
jsme poprvé spolu v roce 1972 jeli autem
do Dačic. Bylo to za komunismu a my
jsme cestovali inkognito. Musel jsem jet
pomalu, aby si mohla všechno ve své staré vlasti pořádně prohlédnout. Moje babička strávila v Dačicích a Řečici šťastné
dětství s mnoha krásnými vzpomínkami.
V roce 1972 byl zámek v mnohem horším stavu, než je dnes. Blahopřeji vám
k renovacím, které byly mezitím provedeny. Je to velmi krásné!
Také můj otec, který po smrti svého
strýce Johanna v roce 1940, uprostřed
strašlivé války, zdědil dalberský dačický
majetek, vzpomínal s velkou vděčností
na přátelství zdejších lidí.
Toto přátelství jsme mohli zažít také
dnes. Děkuji pane Mikeši za skvělou organizaci této slavnostní chvíle. Děkuji také
za krásné hudební zážitky.
Děkuji velmi, paní Bisová, za zajímavé
přednášky. Děkuji, milý otče Gorazde, za
včerejší přednášky a za to, že jsme včera
v Kostelním Vydří i dnes v zámecké kapli
mohli společně prožít mši svatou. Díky
za společnou cestu na rodinný hřbitov
v Kostelním Vydří, který je také krásně
udržovaný.
Se mnou se radují a jsou zde i tři z mých
šesti dětí a jedno z mých deseti vnoučat.
Moje manželka zůstala doma, kde hlídá
čtyři naše vnoučata. Jí by obzvláštní radost udělala především hudba.
Na dnešní přednášce jsme slyšeli, že mí

NOC KOSTELŮ
23. květen 2014
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Odešel Antonín Carda výjimečný z prvních
dačických maturantů

Dorostenečtí kuželkáři
TJ Centropen Dačice slaví
titul mistra republiky

Bylo to někdy začátkem června
roku 1956. Potkal jsem se s Antonínem u sokolovny v Dačicích. Antonín šel pěšky, já jsem jel na kole.
Slezl jsem a vydali jsme se směrem
na Kostelní Vydří a oklikou se vrátili
do Dačic.
Oba jsme ještě byli pod dojmem
právě ukončených maturit, oba naplněni očekáváním, co přinese nová
etapa života. Dvě hodiny jsme vedli rozhovor, který se pohyboval mezi zpovědí a formulováním budoucích plánů. Mluvili
jsme o tom, zda člověk má životem pohodlně proplouvat nebo
se angažovat, stát se na oko komunistou či vyhýbat se tomuto
pokušení, dokonce zda se oženit či nikoliv. Rozloučili jsme se
v rozpacích, že jsme vlastně nic nevyřešili.
Antonína jsem znal teprve tři roky. Do Dačic se přistěhoval
s rodiči poté, co se jeho otec stal primářem v místní nemocnici. Dělal dojem spíše plachého a zdrženlivého hocha, ve třídě
byl respektován. Jeho nadání v přírodovědeckých předmětech
z něho později učinilo uznávaného odborníka. Antonínova málomluvnost měla v sobě určitý prvek záhadnosti či tajuplnosti
- co si vlastně myslí, ptal jsem se často sám sebe. Jeho mlčenlivost nebyla výrazem neschopnosti projevu. Spočívala na poznání, že slova jsou lehce manipulovatelná. Jeho svět byly vzorce, axiomy a fyzikální zákonitosti. A hudba.
Naše cesty pak rozdělila železná opona – téměř na čtyřicet
let. Setkali jsme se při jedné z mých návštěv v České republice
už jako staří pánové na sjezdu maturantů. Na náš poslední rozhovor si vzpomínám docela přesně. Antonín mi říkal: „Josefe,
půjči si příště v Dačicích kolo a půjdeme se projít, jako tenkrát.“
Bohužel, nepůjdeme.
Josef Hladík

Dačičtí dorostenci jsou poprvé v historii klubu mistry
České republiky družstev. Tým trenérů Zdeňka Blechy
a Miloše Bártů s přehledem ovládl jak celosezónní základní skupinu, tak i semifinálové turnaje konané v Dačicích
a Valašském Meziříčí.

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

STŘELECKOU SOUTĚŽ
DRUŽSTEV V BROKOVÉM TURNAJI
X. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 3. května od 9:00 h
Program: 9:00 - 9:45 h registrace družstev, prodej položek, kontrola dokladů, 9:45 h slavnostní zahájení, 10:00 h
střelby, 14:00 h vyhlášení výsledků a předání cen
yy Závod je vypsán na 60 terčů: 20 lovecká baterie, 20 zajíc
s terči, 20 lovecké kolo
yy Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm
yy Při střelbě je povinná ochrana sluchu, na LK i ochrana očí
yy Občerstvení zajištěno, parkování v areálu střelnice
yy Cena položky pro 3členné družstvo členů ČMMJ = 1500 Kč
Na Vaši účast na střelnici v Zahrádeckém lese se těší
členové střelecké sekce Dačice a Okresní myslivecký
spolek ČMMJ J. Hradec.
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Vše završil vítězstvím ve dvojici finálových turnajů, kdy po
druhém místě v domácím turnaji, vyhrál na Hořické kuželně.
V celkovém součtu dosáhl 18 bodů, druhý skončil tým Valtic
s 14 body, bronzovou medaili vybojoval tým Hořic s 12 body.
Tým hrál ve složení: Lukáš Křížek, Mojmír Holec, Tadeáš Bartoň, Lukáš Prkna, Josef Brtník a Petr Dobeš. Všichni společně
s Michalem Wasniovskim, Ondrou Baštářem a Vlastou Muselem
tvoří výbornou partu, která již získala mnoho úspěchů. Věříme,
že to klukům vydrží i v dalších letech a přispějí ke skutečnosti, že
jsou a budou v Dačicích kuželky sportem č 1.
Zvláštní poděkování za obětavost a trpělivost patří trenérům
Zdeňku Blechovi a Miloši Bártů. Nemůžeme zapomenout ani na
trenéry Otu Fischera a Rudolfa Kiesslinga, kteří byli u úplných
začátků jejich úspěšné kariéry.
Přehledné výsledky najdete na stránkách kuželkářského oddílu TJ Centropen Dačice www.kuzelkydacice.sklub.cz
Mojmír Holec
--- inzerce ---
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Valná hromada TJ Centropen Dačice
Ve čtvrtek 27. března 2014 se uskutečnila na dačické kuželně valná hromada Tělovýchovné jednoty Centropen Dačice.
Kromě volených zástupců ze sedmi oddílů TJ a výkonného výboru se schůze zúčastnili i pozvaní hosté, tajemník města
Dačice ing. Macků, generální ředitel Centropenu Dačice a.s. ing. Maršán, předseda OS ČSTV p. Jindřich Švec a jeden ze
sponzorů mládeže, ředitel Generali pojišťovny v Dačicích pan Pelikán.

Ve své zprávě o činnosti TJ za rok 2013 vyzdvihl předseda
jednoty Vladislav Říha zejména úspěchy našich sportovců.
U oddílu fotbalu dosáhli výrazného úspěchu dorostenci, kteří
bez prohry suverénně zvítězili v krajském přeboru. Dostalo se
jim za to ocenění jak od města, tak od hlavního sponzora klubu Pojišťovny Generali. Podařil se i nábor, mladých fotbalistů je
120, na jejich plné zapojení však schází peníze. Dobře si vedlo i A družstvo dospělých, kteří s menšími propady bojovali
o čelo tabulky v KP. Do nové sezony bylo připraveno i „farmářské“ družstvo „B“ pod Pečí, kde by se přesouvali starší dorostenci jako přípravka, nebyly však peníze a ani trenéři.
Velmi dobře propagovali naše město hráči v současnosti nejatraktivnějšího sportu florbalu. Muži hráli II. ligu, juniorky dokonce I. ligu. Dobře si vedou i ostatní mládežnická družstva, kde
se v posledních letech daří nábor a oddíl postaví od nejmladších elévů kompletní mládežnickou sestavu. Jsme prakticky složením družstev v oddílu na úrovni krajského města. Škoda že
Dačice s šesti tělocvičnami a halami nemají regulérní halu pro
tento sport a mistrovská utkání hrají naši hráči bez dačických
fanoušků v halách v Třešti a v Žirovnici. Tím nám i kraj, který má
vlastní halu, uniká. Jednání s městem a krajem pokračují, snad
se i blýská na lepší časy.
V oddíle volejbalu si zaslouží pochvalu družstvo žen, které
hraje soutěž KP a OP, neztratila se ani družstva mládeže v OP.
KP hrají i tenisté, začínají i s mládeží, oddíl Sportu pro všechny
pravidelně cvičí pro zdraví několikrát týdně.
Oddíl stolního fotbalu reprezentuje naší TJ v národních turnajích.
Hodnocení oddílu kuželek bylo ponecháno na závěr,
poněvadž je to oddíl tradičně nejúspěšnější. Muži hrají
I. ligu, ženy II. ligu a letos dokonce na čele tabulky, dalších
6 družstev velmi dobře reprezentuje Dačice. Velmi úspěšná je
i mládež, která se může pochlubit svými výkony v I. lize dorostu
a svou účastí ve finále dorostenecké ligy. Mezi osmi nejlepšími
jim v Dačicích pouze o 6 kuželek uniklo vítězství. Zúčastnili jsme
se slavnostního vyhlášení nejlepšího sportovce okresu pod patronací MěÚ v Třeboni, kde se „na bedně“ ocitli naši muži kuželkáři. Podařil se i nábor mladých - budoucích kuželkářů.
V tělovýchovné jednotě se za tento rok finanční situace po
stabilizaci minulých let zhoršila a TJ přešla do roku s mírnou
ztrátou. Nepomohlo ani zvýšení členských příspěvků, prokaza-

telné hospodaření a šetření jednotlivých oddílů a pomoc našich
hlavních sponzorů, zejména Města Dačice, Centropen Dačice
a.s., zmiňovaná Generali pojišťovna, Sparkasse Dačice, grant
z TRW Dačice pro žáky florbalu ve výši 20 000 Kč a dary od desítky drobných podnikatelů a podniků, kteří na naší sportovní
činnost přispěli. Vyjadřujeme jim tímto velký dík. Byli bychom
rádi, kdyby pomohli i další.
„Rozjezd“ mládeže v roce 2012, a je to jedině dobře, popostrčil mimořádný dar z Města Dačice ve výši 650 000 Kč. Peníze na podporu sportu město dostává od sázkové společnosti
Fortuna, TJ takto obdržela 650 000 Kč. Tyto peníze jsme využili
z části na dokončení GO šaten - ubytovny a část jsme přesunuli
na oddíly s největším počtem mládeže, tj. do fotbalu a florbalu.
Část těchto peněz nám zbyla i do roku 2013.
Letošní rok je však více než alarmující. TJ obdržela grant kraje na dokončení 2. etapy GO ubytovny ve výši 170 000 Kč, kde
je spoluúčast TJ 50 000 Kč. Naběhne 1. splátka půjčky města
na opravu drah kuželny ve výši 100 000 Kč (město půjčilo pro
vysvětlení na nutnou opravu 400 000 Kč, jinak končila licence
kuželny, a tím i I. a II. liga v Dačicích). V neposlední řadě se do
finančních problémů promítne i ten fakt, že město a zastupitelstvo snížilo sportovní podporu mládeže z 2 000 Kč na 1 800
Kč na každého orgnizovaného sportovce do 18 ti let. Tím jsme
přišli v roce 2013 o 50 000 Kč a letos dokonce o 55 000 Kč. Předložený požadavek Radě města předsedou TJ s možnými řešeními se prozatím nesetkal s žádnou odezvou a možnou pomocí.
Pokud se řešení nenajde nebo se neukáže hodný sponzor, bude
sezóna 2014/15 chudší o několik mládežnických družstev.
V diskusi vystoupil tajemník Města Dačice ing. Macků, poděkoval za dobrou propagaci města a popřál zejména mládeži hodně sportovních úspěchů. Poděkoval za sportovní akce,
které s malou podporou města Tělovýchovná jednota v rámci
oslav 830 let výročí založení Dačic zorganizovala.
Pomoc i podporu slíbil náš hlavní sponzor, jehož v názvu
nosíme a celostátně na dresech propagujeme, GŘ Centropenu
a.s. ing. Maršán, stejně tak p. Pelikán s Generali pojišťovny. Do
bouřlivé diskuse se zapojili i členové TJ, zase šlo zejména pouze
o peníze a náročnou práci mládežnických trenerů.
O situaci v nové ČSTV, která se jmenuje ČUS - Česká unie
sportu pohovořil předseda OS p. Švec. Hlavním problémem je,
dostat peníze z vrcholu sem k nám dolů. Je pravdou, že přes
sportovní svazy formou grantů nějaké peníze TJ obdrží , ale jsou
to řádově tisíce.
Tento rok byl volební, v tajných volbách byl zvolen staronový
výkonný výbor složený ze zástupců jednotlivých oddílů. Výbor
zvolil na další 4 roky do svého čela opět předsedu TJ Vladislava
Říhu. Usnesení na rok 2014 s hlavním cílem příprava výstavby
multifunkční sportovní haly a vybudování treninkového hřiště
s umělým povrchem nad stadionem byl jednomyslně valnou
hromadou přijat.
Na závěr valné hromady TJ Centropen Dačice popřál předseda TJ všem funkcionářům, trenérům a sportovcům hodně elánu
a úspěchů v naší bezplatné a na čas tak náročné práci, našim
sponzorům a příznivcům hodně zdraví, štěstí a podpory naší
sportovní činnosti v reprezentaci Dačic.
Vladislav Říha, předseda TJ Centropen
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Nehoda?
Nenecháme Vás v tom!

Komplexní servis v případě nehody
Svěřte se v případě nehody do péče
skutečných profesionálů. Zajistíme nejen
odtah Vašeho vozu, ale také jeho opravu
dle technologických postupů předepsaných
výrobcem. Navíc Vám po dobu opravy můžeme
zapůjčit náhradní vůz a vyřídíme za Vás
jednání s pojišťovnou. Náš autorizovaný servis
ŠKODA se o Vás zkrátka za všech okolností
postará komplexně a s maximální péčí.
Pro více informací nebo řešení konkrétní
situace nás kontaktujte na telefonním čísle
567 214 116 nebo na servis@sezev-reko.cz.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

SEŽEV-REKO,a.s.
Dr. Richtra 34
589 01 Třešť
Tel.: 567 214 116

www.sezev-reko.cz

A4_OpravyPoNehodach_DYN_r_2158010974914261ada4a67703e419bd_indd 1
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Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice
Fotbalový oddíl:
11.05.2014, 15:00 h
KP muži		
Dačice–Jankov
24.05.2014, 17:00 h
KP muži		
Dačice–Třeboň
03.05.2014, 10:00 h
KP dorost
Dačice–Soběslav
17.05.2014, 10:00 h
KP dorost
Dačice–Veselí n/L
24.05.2014, 10:00 h
KP dorost
Dačice-Bernartice
04.05.2014, 9:30 h		
OP žáci 		
Dačice–Soběslav
18.05.2014, 9:30 h		
OP žáci 		
Dačice–K. Újezd
Oddíl kuželek:
28.04.2014 - 11.05.2014
Memoriál Ivana Kopečka a Jaroslava Kadrnožky
manželské, partnerské a smíšené dvojice
Oddíl volejbalu:
14.05.2014, 17:30 h
KP ženy		
Dačice–Třeboň
21.05.2014, 17:30 h
KP ženy		
Dačice–Ledenice
28.05.2014, 17:30 h
KP ženy		
Dačice-Lišov
Oddíl florbalu:
02. - 04.05.2014, 8:00 h
Velikonoční turnaj
v Městské hale a v hale SŠTO
04.05.0214, 15:00 h
finále v hale SŠTO
Oddíl tenisu:
03.05.2014, 9:00 h		
KP1 muži
Dačice-Tábor

BRANOU PODYJÍ - Pojďte s námi do přírody
Oddíl SPV při TJ Centropen Dačice pořádá 24. května
2014 již 25. ročník turistické akce BRANOU PODYJÍ na kole
i pěšky. Vychází se od sokolovny v Dačicích.
Trasy pěší:
yy 10 km - 9:00 až 14:00 h
yy 15 km - nejpozději 0,5 hodiny před odjezdem vlaku
(odjezd vlaku 9:25 a 11:39 h z nádraží ČD, směr Slavonice)
yy 25 km - 7:00 až 9:00 h
yy 35 km - nejpozději 0,5 hodiny před odjezdem vlaku
(odjezd vlaku 9:25 a 11:39 h z nádraží ČD, směr Slavonice)
yy 50 km - od 6:00 h
Trasy cyklo:
yy 30 - 60 km - odjezd od 8:00 do 9:00 h
Zvláštní trasa pro děti:
yy 7 km - společný odchod v 9:30 h,
doprovod zajištěn, buřty s sebou
Přijďte si protáhnout těla do krásné
jarní přírody.
Pro účastníky je připraven suvenýr.
Srdečně zvou pořadatelé.

Přijďte si zahrát stolní tenis
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice
nabízí možnost pro amatérské hráče
hraní stolního tenisu v sále Katolického
domu každou středu od 18:30 do 20:30 h.
Zájemci se mohou zúčastnit pouze ve
sportovním oblečení a sportovní obuvi.

Stolní tenis
Mistrovské soutěže stolních tenistů se dostaly do úplného závěru. Družstva ST-KD reprezentující Dačice si v letošní sezóně vedou velmi úspěšně. Oddíl hrající mistrovské soutěže 7. rokem patří dle věku hráčů mezi nejmladší
a to nejen v okrese, ale i v krajských soutěžích.

Během této velmi krátké doby se hráči A družstva poctivým
přístupem k trénování probojovali přes tři okresní soutěže do
krajské soutěže. V letošním roce se A družstvu ve složení Ondřej Doležal, Vojtěch Havlík, Martin Havlík, Petr Kelbler, Zdeněk
Havlík a Lukáš Syrovátka povedlo tuto soutěž vyhrát, ačkoliv
družstvo tuto soutěž hrálo teprve druhým rokem a postaralo se
tak o historický úspěch dačických stolních tenistů. B družstvo
tvořící zálohu pro A družstvo hrálo ve složení Zdeněk Havlík,
Lukáš Syrovátka, Martin Mareš, Antonín Štěpánek a Jan Syrovátka nejvyšší okresní soutěž OPI. Toto družstvo střídalo výborné
výkony se slabšími a zajistilo si účast v této soutěži i v příštím
roce. C družstvo hrající OPIII tvoří začínající hráči a mladí talentovaní hráči, někteří ještě školou povinní. Toto družstvo hrálo
ve složení Jan Syrovátka, Jakub Kněžíček, David Mašát, Martin
Mareš ml., Petra Syrovátková a Tomáš Pospíchal. Hráči v tomto družstvu hráli soutěž prvním rokem a její mladí hráči sbírají
především hráčské zkušenosti. I tito mladí hráči dokázali hrát
v soutěži s mnohem zkušenějšími soupeři vyrovnaná utkání
a dokázali, že jsou velmi dobrou zálohou pro budoucnost oddílu. K těmto úspěchům oddílu významnou měrou přispěli sponzoři, kterými jsou Město Dačice a bankovní ústav Waldviertler
Sparkasse. Touto cestou jim oddíl ST-KD Dačice děkuje za podporu a těší se na další spolupráci v novém období. Hráči oddílu
rovněž děkují všem věrným divákům a přátelům stolních tenistů za jejich povzbuzování a přízeň.
Zdeněk Havlík
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
2. května, pátek, 19:00 h
WALESA: ČLOVĚK NADĚJE, životopisný, 2D
127 min., české titulky, vstupné 80 Kč
4. května, neděle, 19:00 h
POJEDEME K MOŘI, komedie, 2D
90 min., česky, vstupné 100 Kč
7. května, středa, 10:00 h
COLETTE, drama, 2D
125 min., česky, vstupné 50 Kč
9. května, pátek, 19:00 h
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ, komedie, 2D
100 min., české titulky, vstupné 100 Kč
14. května, středa, 19:00 h
VAMPÝRSKÁ AKADEMIE, mysteriózní, 2D
105 min., české titulky, vstupné 90 Kč
16. května, pátek, 19:00 h
CAPTAIN AMERICA: NÁVRAT PRVNÍHO
AVENGERA, sci-fi, 3D
136 min., český dabing, vstupné 130 Kč
18. května, neděle, 17:00 h
RIO 2, animovaný, 3D
101 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč
21. května, středa, 19:00 h
FILMOVÝ KLUB

PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ,
krimikomedie, 2D
153 min., české titulky, vstupné 80 Kč/členové
FK 70 Kč

24. května, sobota, 21:00 h, hl. sál MěKS
VIGO - taneční zábava
kapela poprvé v sále MěKS
vstupné 70 Kč

23. května, pátek, 19:00 h
NEED FOR SPEED, akční, 3D
130 min., české titulky, vstupné 120 Kč

Městské muzeum a galerie

25. května, neděle, 19:00 h
DLOUHÁ CESTA DOLŮ, komedie, 2D
96 min., české titulky, vstupné 90 Kč
28. května, středa, 19:00 h
NEKONEČNÁ LÁSKA, romantický, 2D
109 min., české titulky, vstupné 110 Kč
30. května, pátek, 19:00 h
JUSTIN BIEBER´S BELIEVE, hudební, 2D
105 min., české titulky, vstupné 100 Kč

Městské kulturní středisko
15. května, čtvrtek, 19:30 h, hl. sál MěKS
Z LOUŽE POD OKAP - divadlo
Fanny Agentura Dany Homolové, hrají: V. Kratina, M. Dolinová, D. Homolová a F. Tomsa
vstupné - předprodej 170 Kč, na místě 200 Kč
17. května, sobota, 17:00 h, hlavní sál MěKS
VEČER PÍSNÍ VLADIMÍRA FUKY
účinkuje Telčská dechovka
vstupné 50 Kč

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. Termín je 30.6.-4.7.2014. Na děti čeká
spousta zábavy, hry, soutěže, tvůrčí dílna a mnoho
dalšího. Určeno pro kluky i holčičky do 5. třídy,
i šikovné předškoláky. Cena je STEJNÁ JAKO
LOŇSKÝ ROK = 1 600 Kč, v ceně jsou obědy,
dvě svačinky denně, pitný režim, materiály do tvůrčí
dílny. Přihlášky a platba v kanceláři Sportcentra
Rockhill (1. patro po schodech na balkon).
7.5. Akce na vodku s džusem
9.-11.5. Po celý víkend bude irská whiskey
Tullamore Dew za skvělou cenu!
24.5. Grilovačka s Pavlem Urbancem
Tento sobotní večer strávíme ve společnosti Pavla
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do 11. května
VÝSTAVA JARNÍ POHLAZENÍ
tradiční jarní výstava
3. května - 29. června
FOTBAL TO JE HRA A TEN MÍČ KULATÝ...
80 let dačické kopané
výstavní chodba muzea
14. května - 1. června
BAREVNÁ PALETA
práce absolventů výtvarného oboru ZUŠ
Dernisáž výstavy - neděle 1. června v 16:00 h
18. května
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MMaG
k Mezinárodnímu dni muzeí
volný vstup 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h

Katolický dům
25. května, 15:00 - 18:00 h
AGAPÉ - Setkávání všech generací
po dobu akce bude k dispozici lezecká stěna,
herna pro rodiče s dětmi, stolní tenis a společenské stolní hry
--- inzerce ---

Urbance, který nám od 20:00 hodin zahraje k tanci
i poslechu. Na své si přijdou i mlsné jazýčky.
Doporučujeme včasnou rezervaci stolu.
Vstupné dobrovolné.
30.5. – 1.6. Akce na Jägermeistra s colou
nebo energy drinkem
1.6. Den dětí
Od 14:00 hodin tu čekají na děti soutěže, hry, tvůrčí
dílna atd. Při pěkném počasí budeme opékat buřty
(možno zakoupit i na místě). Vstupné dobrovolné.
6.-8.6. Víkend s Captain Morganem a colou
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,

