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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Dačický Kvítek čtyřikrát zlatý
Ve dnech 24. - 27. dubna 2014 se v Bratislavě konal již 8 .ročník mezinárodního festivalu „Slovakia cantat“, který pořádá agentura Bratislava Music Agency.
Celkem se zúčastnilo 24 sborů z 9 států Evropy a Asie (Dánsko, Česká republika, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovinsko, Srbská republika, Švédsko a Turecko).

Letošní ročník soutěže navštívily dva
dačické dětské sbory Základní umělecké
školy: Kvítek, vedený sbormistrem Vítězslavem Hergeselem a Komorní sbor Kvítek vedený sbormistryní Anežkou Hergeselovou. Oba sbory doprovodila na klavír
Vendula Kaluzsná.
V kategorii „Dětské sbory do 16 let“
získal Kvítek zlaté pásmo a Vendula Kaluzsná zvláštní cenu za klavírní doprovod.
Komorní sbor Kvítek získal 3 zlatá pásma v kategoriích: „Současná hudba“, „Duchovní hudba“ a „Komorní sbory 9 – 24
členů“. Výkony sboru ohodnotila porota
nejvyšším počtem bodů a tím se stal komorní sbor Kvítek vítězem každé kategorie.

Vítězslavu Hergeselovi byla udělena
Zvláštní cena poroty za příkladnou sbormistrovskou činnost.
Děkuji všem dětem za pečlivou přípravu a přesvědčivá soutěžní a festivalová
vystoupení, dále děkuji Vendule Kaluzsné za organizační přípravu celé cesty a
za klavírní doprovod, své dceři Anežce
Hergeselové, která připravila Komorní
sbor Kvítek a Janě Polákové za pedagogický doprovod.
Děkuji za finanční podporu Městu Dačice, Nadaci život umělce, Jihočeskému
kraji a Občanskému sdružení a firmě Nekula za bezpečnou dopravu.
Vítězslav Hergesel,
sbormistr

Dačice - autobusové nádraží
Vážení spoluobčané, v mém dnešním krátkém zamyšlení bych Vás rád seznámil s problematikou autobusového nádraží v Dačicích. Situace, která ještě
před nedávnem na nádraží panovala, neumožňovala cestujícím naplno a bez
potíží využívat tuto stanici.
Začnu pro někoho možná od nepodstatné věci, a to od označení samotné
budovy. V minulosti nádraží chyběl viditelný název. Stávalo se, že především cestující nočních autobusových spojů ani kolikrát pořádně nevěděli, že se ocitli právě
na nádraží v Dačicích. To se podařilo napravit po jednání se zástupci vlastníka firmy ICOM v Dačicích a Jindřichově Hradci.

Dnes je nádraží konečně řádně označené.
Další a složitější problémy týkající se
nádraží na nás však teprve čekaly a stále
čekají. Stanici si totiž oblíbili nepřizpůsobiví občané, kteří v našem městě žijí.
Ti svým chováním znepříjemňují pobyt
cestujícím, především v místní čekárně.
Jakmile radnice města tento neudržitelný stav zaznamenala, požádala vlastní-
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ka objektu a provozovatele autobusové
dopravy firmu ICOM o zjednání nápravy.
Několikrát nám bylo přislíbeno, že situaci
vyřeší. Bohužel ke zlepšení nedocházelo.
Po zvýšeném a důrazném úsilí ze strany
radnice provozovatel opatřil prostory nádraží novými provozními řády a zároveň
požádal o pomoc při řešení problému
městskou policii. Ani tento model však
nastalou situaci nezlepšil.
Z další iniciativy naší radnice se zrodily
schůzky starosty města s majitelkou firmy
ICOM Kateřinou Kratochvílovou v Jihlavě
a poté také přímo v Dačicích. Ze setkání
vzešla následující opatření, která poté firma ICOM uskutečnila a zlepšila tím situaci
na autobusovém nádraží:
• kamery v nádražní čekárně
• flexibilní otevírací doba v budově nádraží (podle příjezdu a odjezdu autobusů)
• personál ICOMU, který v budově sídlí,
se zapojil do udržování pořádku
• vyčištění plochy za nádražím u řeky
(rovněž ve vlastnictví firmy)
K závěrům slíbila majitelka firmy zpracovat právní rozbor. Současně požádala
dačickou městskou policii o pomoc při
řešení nastalé situace.
Z výše uvedeného je zřejmé, že řešení
takového problému si vyžaduje mnoho
cílevědomé, trpělivé a na první pohled
neviditelné práce. Spisovatel Karel Čapek prohlásil, že člověk se nikdy nezbaví
toho, o čem mlčí. Zásadní proto podle
mě je, že radnice situaci řeší a v nastolení
dobré cesty, která nevyhovující stav zlepšuje, chce pokračovat. Jde nám o to, aby
slušný člověk měl v našem městě zastání.
Jsem rád, že právě takovým občanům
Dačic můžu proto přinést tuto příznivou
zprávu.
Děkuji všem, kteří jste vydrželi číst tyto
řádky až do konce. Považoval jsem za
nutné Vás o situaci na nádraží v Dačicích
informovat. Těším se na příští setkání na
stránkách Dačického zpravodaje při dalších, snad příjemnějších, tématech z našeho města.
Vlastimil Štěpán,
starosta
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V kostce - Účinné nástroje pro obce
v boji s drobnou kriminalitou?
Často, nebo občas se člověk na ulici potká s lidmi, kteří nemají domov. Nemusí to na nich být poznat na první pohled.
Obvykle si jich člověk buď nevšimne, nebo je přehlédne a pokračuje v chůzi. Nezřídka se ale stává, že vás takový člověk
zastaví a dožaduje se nějakého toho „drobáčku“. V horším případě si vyslechnete několik peprných vulgarit, protože
odmítáte svůj vydělaný plat dávat těm, kteří nechtějí nepracovat. Výjimečně se i stává, že dojde k napadení či okradení.
Zvláště ve větších městech.
Co s tím? Většinou se jedná o drobné
přestupky, které mohou policisti řešit
výstrahou nebo nějakou pokutou. Ani
jedno však nic neřeší. Výstraha je často
pouze házení hrachu na zeď a pokutovat
člověka, který dluží, kam se podívá, nebo
nic nemá, výsledně také není efektivní.
Pokud se člověk rozhodne žít na ulici
a nepracovat, nic s tím dělat nemůžeme.
Pravda, můžete jej motivovat a nabádat
ke změně životního stylu. Pokud nedochází k porušování zákona a dochází
pouze k přestupkům, nic s tím obec ani
policie neudělá. I tak asi všichni cítíme, že
to v pořádku není.
Někdy se mluví o obecních šatlavách.
To je názor hodně kontroverzní. Pokud
by v nějakém případě docházelo k pravidelným přestupkům, obec by měla právo
na jeden či více dní takového člověka

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

Zastupitelstvo města
na svém 23. zasedání konaném
23. 4. 2014 mimo jiné:
• schválilo pravidla a zásady prodeje
bytů z vlastnictví města pro IV. etapu
• schválilo poskytnutí úvěrů z Fondu
rozvoje bydlení pro rok 2014 na modernizaci bytového fondu
• odvolalo z orgánu obchodní společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o. Ing. Jana Batoška
a jmenovalo novým zástupcem města
v této společnosti Bc. Víta Svobodu

zadržet. Zcela jistě by to bylo u řady
případů výchovné. Pokud člověk ví, že
při nějakém jeho konání přijde trest, rozmyslí si, jestli se mu takové jednání vyplatí. Naopak pokud takový člověk ví, že
maximální trest bude hodina strávená na
služebně s policisty, není důvod přestat
s takovým jednáním. Otázkou zůstává
zneužívání tohoto opatření.
Naopak také znám lidí, kteří mají sklony
k jednoduchým a radikálním řešením.
Občas slýchám taková hesla typu:
„Zbavíme se problémů!“, kdy problémem
jsou jednotlivci, nebo jednotlivé skupiny
společnosti a jsou velmi nebezpečná.
Takto jednoduchá řešení nikdy nebyla
ta správná. Myslím, že platí, co řekl Alphonse Daudet: „Nenávist je hněv bezmocných.“
Osobně by mě velmi zajímalo, jaký na

tuto problematiku máte názor vy, milí
občané. Jaké byste uvítali řešení, nebo
co sami považujete za nejefektivnější
nástroj. Jako místostarosta Dačic jsem
tyto problémy opakovaně řešil a jsou
pro mne stále aktuální. Současná právní
úprava neposkytuje žádný efektivní
nástroj. Pokud bude definován účinný
postup, který by řešil tuto problematiku,
jsem připraven pomoc. Napište mi, co si
o tom myslíte - mistostarosta@dacice.cz.
Jan Bartošek, místostarosta

den na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let
• jmenovala komisi pro konkurzní řízení
na obsazení funkce ředitele/ky ZŠ v ulici B. Němcové v Dačicích
• schválila uzavření smlouvy o dílo s MgA.
Tomášem Tichým na restaurování a opravu jižní sgrafitové fasády starého zámku
za nabídkovou cenu Kč 1.769.453,- bez
DPH a s předpokládaným termínem dokončení do 31. 10. 2014
• schválila uzavření smluv na dodávky
zemního plynu se společností E.ON
Energie, a.s. České Budějovice za Kč
716,-/MWh bez DPH na období 1. 7.
2014 - 31. 12. 2014 pro MěÚ Dačice, příspěvkové organizace města a organizace, které Město Dačice zřídilo

Mystery Client

Rada města

na své 94. schůzi konané 14. 5. 2014
mimo jiné:

• schválila rozpočtové opatření č. 6/2014
v těchto objemech: příjmy 793,36 tis.
Kč, výdaje 793,36 tis. Kč, financování 0
• schválila účetní závěrky příspěvkových
organizací zřízených městem za rok
2013
• schválilo řádnou účetní uzávěrku Technických služeb Dačice s.r.o. za rok 2013;
hospodářským výsledkem je zisk ve
výši Kč 226.364,43, který bude převe-

• projednala výsledky hospodaření města za I. čtvrtletí 2014
• na základě vyhodnocení zkušebního
provozu nesouhlasila s prodloužením
autobusové linky č. 340721 Dačice Telč po zkušební době od 15. 6. 2014
• schválila vyhlášení 3. ročníku soutěže
Rozkvetlé Dačice
• projednala návrhy ke zvýšení spolupráce mezi podnikateli, školami a radnicí
s cílem zvýšit zájem o kvalifikovanou
pracovní sílu ve strojírenském odvětví

na své 93. schůzi konané 30. 4. 2014
mimo jiné:
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Pojďte s místostarostou
na pivo
Kde? v hotelu Dyje
Kdy? 21. června 2014 v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

Každý přemýšlí, co se za tímto podivným názvem skrývá. Je to způsob, jak vyhodnotit zejména jednání
a přístup náhodně vybraných zaměstnanců ke klientům.
Hodnocení v Mystery Client zahrnuje
telefonické rozhovory, e-mailovou korespondenci a především jednání s pracovníky v kancelářích, méně často pak
na chodbách budov. Na městském úřadě
v Dačicích tuto metodu používáme již
několik let a já bych Vás chtěl seznámit
s výsledky posledního šetření. K hodnocení se používá tradičně 5 známek jako
ve škole. Pokud jde o telefonický kontakt,
obdrželi jsme hodnocení 1,17 a byli jsme
upozorněni na to, že v některých případech nebylo volanému rozumět příjmení.
Další hodnocenou oblastí byla e-mailová
korespondence, kde jsme dosáhli hodnocení 1,21. Při osobním jednání jsme
dostali známku 1,09 a hodnotitelé konstatovali, že byli s celkovým přístupem
zaměstnanců spokojeni, kontakty byly
velmi profesionální a klientsky přívětivé.
Karel Macků, tajemník

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 24. zasedání
18. 6. 2014 v hlavním sále MěKS

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 3. května 2014 přivítal starosta Vlastimil Štěpán společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Adéla a Tereza Fialovy, Andrej Slavík, Filip Čurda, Kristýna Musilová, Mikuláš Navrátil a Daniela
Kleiblová.

Dačické cukrování
VII. ročník

sobota 21. června
pod dačickým koupalištěm
Hudebně zábavné odpoledne, spojené s večerní
taneční zábavou. Soutěže a hry pro děti, skákací hrad, koně, taneční parket, mobilní kryté podium, velkokapacitní stan, občerstvení zajišťují
dobrovolní hasiči Dačice.

Program:
13:30 - 13:45

Dixieland Jazz Band Telč

13:45 - 14:00

Mažoretky I. DDM Dačice

14:00 - 14:25

Dixieland Jazz Band Telč

14:25 - 14:40

Aerobic DDM Dačice

14:40 - 15:00

Dixieland Jazz Band Telč

15:00 - 15:20

Mažoretky II. DDM Dačice

15:20 - 16:20

Hudba z Marsu Revajvl

16:20 - 16:40

Filipino combat - ukázka bojové techniky

16:40 - 17:40

kapela SKELET

17:40 - 18:00

brněnská taneční skupina Démáirt

18:00 - 19:00

kapela KAROLÍNA - folk, country

19:30 - 24:00

taneční zábava s kapelou V I G O

22:00

Ohňostroj

Křest monografie o Jiřím z Poděbrad aneb Dačice
v dalším pokusu o vytvoření českého rekordu
Kdy? 22. června 2014 ve 14:45 h. Kde? V ulici Jiřího z Poděbrad v Dačicích. Proč? V letošním roce si nejen celé
Česko, ale také celá Evropa a další světové země připomínají 550. výročí Mírové mise Jiřího z Poděbrad, ke které
se stále hlásí všechny významné mezinárodní organizace
včetně OSN.
A právě v Poděbradech se zrodil celoroční projekt, jehož součástí je i křest monografie o králi Jiřím, do kterého se zapojila
většina obcí a měst, na jejichž území se nachází místní část nesoucí jméno po významném českém králi. V neděli 22. června se
na těchto místech bude konat hromadný křest nové monografie, spojený s hudebním vystoupením pod širým nebem.
A protože i v Dačicích máme ulici nesoucí jméno Jiřího z Poděbrad (v lokalitě směrem na Hradišťko), zveme vás srdečně na
tuto akci, která bude současně pokusem o vytvoření nového
českého rekordu. Celý křest bude zdokumentován a s čestným
prohlášením svědků odeslán komisařům do Muzea rekordů
v Pelhřimově.
Program akce: přibližně půlhodinové setkání bude sestavené
z hudebních vstupů, krátkého seznámení s projektem a odkazem krále Jiřího z Poděbrad, za zvuků fanfár se uskuteční slavnostní křest publikace, proběhne registrace rekordu a podpisy
na pamětní archy. Zájemci si mohou prohlédnout, případně
zakoupit, monografii, která jedinečným způsobem vypovídá
o jednom z nejvýznamnějších českých panovníků.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
--- inzerce ---

Program zajišťují:
MěKS Dačice, Město Dačice, ZUŠ Dačice, DDM Dačice,
ZŠ Komenského Dačice, Městské muzeum a galerie Dačice,
TS Dačice, Městská policie a Červený kříž, Jezdecký oddíl
M. Pěčín
VSTUP VOLNÝ
Vyplněný anketní lístek (naleznete na str. 20) je možné doručit
do 20. 6. do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice.
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Změna č. 1 územního plánu
Dačice nabyla účinnosti
Dne 10. 5. 2014 nabyla účinnosti změna č. 1 územního
plánu Dačice, o jejímž vydání rozhodlo zastupitelstvo
města Dačice svým usnesením č. 357/23/ZM/2014 dne
23. 4. 2014.
Změna č. 1 byla pořízena podle požadavku odboru dopravy
a silničního hospodářství krajského úřadu Jihočeského kraje na
základě „Studie proveditelnosti severního obchvatu Dačic“ tato studie totiž prokázala, že pro komunikaci obchvatu s dostatečnou rezervou vyhoví kategorie S 7,5/60 a že je účelné upravit
křížení dvou komunikací s obchvatem:
1. Oproti původnímu znění územního plánu (kde byly pro jednotlivé druhy a třídy komunikací explicitně předepsány parametry a kategorie; konkrétně pro obchvat kategorie S 9,5/70)
změna požadavky na parametry a kategorie komunikací formuluje obecněji, s odkazem na příslušné normy; změna tak
umožňuje navrhnout komunikaci obchvatu v kategorii podle
výše uvedené studie.
2. Změna oproti původnímu územního plánu umožňuje mírné
posunutí křižovatky silnice III/1519 (směr Dolní Němčice) s obchvatem východním směrem - studie totiž prokázala, že takto
posunutá křižovatka bude bezpečnější z důvodu lepších rozhledových poměrů.
3. Změna navrhuje koridor přeložky obslužné komunikace podél kaskády rybníků tak, aby obslužná komunikace mimoúrovňově křížila obchvat v místě předpokládaného přemostění vodoteče.
Do změny č. 1 lze nahlédnout na odboru stavební úřad městského úřadu Dačice (Krajířova 27/I, 2. patro, č. dveří 210). Kompletní návrh změny č.1 v elektronické podobě je trvale vystaven
na webových stránkách města Dačice na adrese: http://www.
dacice.cz/radnice/mestsky-urad/odbor-stavebni-urad/uzemniplanovani/.
Jiří Baštář, vedoucí odboru stavební úřad

Opravy balkónů na 175/I dokončeny
Firma KEY-STAV GROUP s.r.o. dokončila opravy balkónů na bytovém domě čp. 175/I v ul. Bratrská a dílo k 14. 5.
2014 předala.
Práce na opravách
byly provedeny v dobré kvalitě, takže nové
izolace, nové dlažby,
nátěry zábradlí i opravy fasády přispějí nejen k lepšímu vzhledu
budovy, ale hlavně ke
spokojenosti nájemníků bytového domu čp.
175/I.
Na závěr bych chtěl
poděkovat
nájemníkům bytového domu
za vstřícnost a spolupráci při opravách balkónů a dodavatelské
firmě za dobře odvedenou práci.
Jiří Koudelka,
odbor správy budov
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VOLNÉHO MÍSTA
pracovník – pracovnice odboru správy majetku
UTA – 2/14
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých
zákonů vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka - pracovnice odboru správy majetku, zájemci se mohou přihlásit do 30. 6. 2014 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

Požadavky:
•
•
•
•
•
•

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

Výhoda:
•
•
•
•
•

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

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

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

Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout, že se žádným
ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

Vyúčtování nákladů na služby
spojené s bydlením
za rok 2013 v městských bytech
Koncem dubna 2014 proběhlo vyúčtování nákladů na
služby spojené s bydlením za období od 1. 1. - do 31. 12.
2013 u bytů v majetku města Dačice.
Nájemníci měli možnost vznést připomínky k tomuto vyúčtování v měsíci květnu 2014. Nedoplatky budou vybrány jako
jednorázová platba přes inkaso v měsíci červnu 2014. Přeplatky budou vráceny prostřednictvím pošty formou poukázek „B“
také v měsíci červnu 2014.
V roce 2013 se podařilo nakoupit zemní plyn za cenu 710 Kč/
MWh oproti roku 2012 kdy byla cena 766 Kč/MWh (úspora za
MWh tedy byla 56 Kč).
Martina Bénová,
vedoucí odboru správy budov

www.dacice.cz

NABÍDKA PRONÁJMU
VOLNÉHO BYTU
V souladu se Směrnicí o zajišťování bytových náhrad
a o nájmech bytů v majetku města zveřejňuje Městský úřad
v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu uvolněného bytu
č. 7, ul. Nivy, č. p. 162, Dačice IV.
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 2+0, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 11. 6. 2014 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

12,75

Koupelna

5,39

Pokoj 2

21,68

WC

0,94

Prac. kuchyně

6,82

Komora

2,24

Předsíň

5,95

Celkem

55,77

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2014 - do 31. 12.
2017, s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na
uzavření nájemní smlouvy.
V případě že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí,
nebo neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení
nájmu radou města nájemní smlouva bude uzavřena s dalším
v pořadí. Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je
k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále ji lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 7. 2014
získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce
a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 7,
Dačice 162/IV“ žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti
vůči městu Dačice (nesmí být starší než 3 měsíce - k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a vylosuje si
první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádosti: 13. 6. 2014 do 13:00 h
(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)
Všichni zájemci o byt se dostaví na losování bytu, které
proběhne dne 16. 6. 2014 v 15:00 h na Městském úřadě
Dačice, Palackého nám. 1, zasedací místnost rady města.
V případě, že se zájemce nebude moct dostavit na losování,
může se nechat zastupovat jinou osobou, která bude mít
písemnou plnou moc (nemusí být ověřena na matrice MěÚ
Dačice). Každá osoba zastupující uchazeče může zastupovat
pouze jednoho uchazeče při jednom losování.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

Předváděcí prodejní akce jsou
stále aktuálním tématem
Lidé se těchto akcí účastní z nejrůznějších důvodů - láká
je nabízené zboží, chtějí si s někým popovídat, setkají se
s vrstevníky, je to pro ně zážitek, dostanou dárek, mají
kávu či oběd zadarmo...
I přes zvýšenou pozornost
České obchodní inspekce
a médií pokračuje mnoho
pořadatelů předváděcích
akcí v porušování zákonů.
Jen v průběhu prvního
čtvrtletí roku 2014 uložila
ČOI v rámci kontrol souvisejících s organizovanými předváděcími
akcemi 42 pokut za téměř 4,5 milionu Kč a další správní řízení
o uložení pokuty ještě probíhají.
Nejčastějším protiprávním jednáním jsou klamavé obchodní
praktiky. Především jde o uvádění nepřesných, či přímo nepravdivých údajů o nabízených výrobcích a zájezdech, jejich
ceně a podmínkách, za kterých je lze zakoupit. Dále jsou užívány
agresivní obchodní praktiky, pomocí nichž se prodávající snaží
přimět spotřebitele k uzavření kupní smlouvy.
Od 15. ledna 2014 mají organizátoři předváděcích prodejních
akcí dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele povinnost předem ohlašovat České obchodní inspekci řadu údajů
a podrobností o akci, například identifikaci prodávajícího (obchodní jméno, IČ, adresu sídla), datum a adresu konání akce, její
časový harmonogram, identifikaci propagovaného či poskytovaného výrobku či služby. Dále musí zaslat inspekci kopii letáku či pozvánky na akci, která musí tyto údaje také obsahovat.  
Pořadatelé akcí používají různé způsoby, jak nalákat potencionální zákazníky na jejich předváděcí akce a přitom ztížit
provádění přímých kontrol. Zasílají adresné pozvánky nebo
zvou na akce telefonicky a termín konání akce se kontroloři dozvídají často až od nespokojených zákazníků.
Ochranu spotřebitele před nekalými praktikami, možnosti
odstoupení od smlouvy, ochranu před agresivními praktikami a další problémy běžného spotřebitele může pomoci řešit
také institut tzv. spotřebitelského ombudsmana. Tento institut
není žádný nový úředník či úřad. Spotřebitelský ombudsman
je označení pro systém, který pomocí živnostenských úřadů
a jejich spolupráce s nevládními neziskovými organizacemi
umožní oklamaným a zneužitým spotřebitelům, především
seniorům, domoci se svých spotřebitelských práv. V praxi to
znamená, že se spotřebitel může obrátit na některý z obecních
živnostenských úřadů, kde se mu dostane základní informace
o tom, jak může například odstoupit od kupní smlouvy nebo se
domáhat vrácení peněz.
Patricie Rellová,
živnostenský odbor
--- inzerce ---
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Státní sociální podpora
V dnešním čísle zpravodaje Vás seznámíme s dávkami státní sociální podpory a jejich úpravami platnými od 1. ledna
2014.
Přídavek na dítě
Nárok na tuto dávku má nezaopatřené
dítě do 26 let, které žije v rodině s rozhodným příjmem nižším než je 2,4 násobek
životního minima rodiny.
Pro výpočet dávky se posuzuje příjem
za předchozí kalendářní rok (od 1. 10. do
30. 9. následujícího kalendářního roku).
Přídavek je vyplácen ve třech výších podle věku dítěte:
do 6 let		
500 Kč
6 - 15 let		
610 Kč
15 - 26 let		
700 Kč
Příspěvek na bydlení
Nárok na dávku má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen
k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze
35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 %
(v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než
příslušné normativní náklady stanovené
zákonem. Normativní náklady na bydlení
jsou stanoveny jako průměrné náklady
na bydlení podle velikosti obce a počtu
členů v domácnosti. Jsou propočítány na
přiměřené velikosti bytů pro daný počet
osob v nich trvale bydlících.
Výše příspěvku na bydlení se stanoví
jako rozdíl mezi normativními náklady na
bydlení a násobkem rozhodného příjmu
a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35). Pokud
jsou skutečné náklady na bydlení nižší
než normativní náklady, náleží příspěvek
na bydlení jen do výše těchto skutečných
nákladů.
Výplata příspěvku na bydlení je časově
omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení
neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby
se zdravotním postižením, které bydlí
v pro ně postavených nebo upravených
bytech.
Rodičovský příspěvek
Nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně
pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky
220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.
Maximální měsíční výše rodičovského
příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ:
• pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno
7 600 Kč, rodičovský příspěvek může
činit nejvýše 7 600 Kč
• pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je
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výše rodičovského příspěvku omezena
touto částkou, maximálně však výše
rodičovského příspěvku může činit
11 500 Kč měsíčně
• pokud ani jednomu z rodičů nelze
uvedený vyměřovací základ stanovit,
náleží rodičovský příspěvek v pevných
měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši
3 800 Kč do 4 let věku dítěte.
Volbu výše rodičovského příspěvku je
možno měnit jedenkrát za tři měsíce.
Rodičovský příspěvek náleží, pokud
dítě mladší 2 let navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení
pro děti předškolního věku v rozsahu
nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním
měsíci; pokud dítě navštěvuje léčebně
rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro
zdravotně postižené předškolní děti
v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně; pokud dítě zdravotně postiženého
rodiče navštěvuje jesle, mateřskou školu
nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím
4 hodiny denně; pokud dítě dlouhodobě
zdravotně postižené navštěvuje jesle,
mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně nebo
plní povinnou školní docházku.
U dítěte, které dovršilo 2 roky věku,
není docházka do zařízení omezena.
Příjem rodiče není sledován, rodič
může při nároku na výplatu rodičovského příspěvku zlepšovat sociální situaci
rodiny výdělečnou činností.
Porodné
Nárok na tuto jednorázovou dávku má
žena, která porodila své první živě narozené dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině je v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte nižší než 2,4násobek
životního minima rodiny. Jestliže žena zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má
na dávku nárok otec dítěte. Na porodné
má rovněž nárok osoba, která převzala
dítě do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Výše porodného činí 13 000 Kč na první
živě narozené dítě. Narodí-li se více dětí
naráz, výše porodného činí 19 500 Kč.
Pohřebné
Pohřebné náleží jednorázově osobě,
která vypravila pohřeb nezaopatřenému
dítěti, nebo osobě, která byla rodičem
nezaopatřeného dítěte, a to za podmín-

ky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí
trvalý pobyt na území ČR.
Výše pohřebného činí 5 000 Kč.
Informace o žádosti
Základní informace k těmto dávkám
naleznete na internetových stránkách
MPSV www.mpsv.cz. Řízení a přiznání
dávek se zahajuje na základě písemné žádosti podané na předepsaném formuláři.
Formuláře jsou k dispozici na kontaktním
pracovišti Úřadu práce České republiky
a v elektronické podobě je naleznete na
internetové adrese http://portal.mpsv.
cz/forms. K vyřízení žádosti je příslušná krajská pobočka Úřadu práce České
republiky podle místa Vašeho trvalého
pobytu.
V dalším vydání Dačického Zpravodaje
se dočtete o změnách v dávkách pomoci
v hmotné nouzi.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice

Jak naladit Datla
Již od prosince 2013 můžete sledovat Dačickou televizi, která vysílá
24 hodin denně. Zajímavosti z radnice, kulturní a sportovní reportáže
a mnoho dalšího vám každý týden
přináší hlavní zpravodajská relace
Dačické zprávy.
Sledovat můžete ale
i další zajímavé pořady. Svým divákům přináší Dačická televize
i pozvánky na společenské akce v Dačicích
nebo na filmy promítané ve 3D Kině v Dačicích. Ve vysílání má své místo také pořad Bez komentáře – videozáznamy z nejrůznějších kulturních a sportovních akcí.
Kde můžete Dačickou televizi sledovat?
Vysíláme pozemním digitálním televizním signálem DVB-T z vysílače umístěného na hasičské stanici v Dačicích.
NALAĎTE SI 54. kanál
(buď automatickým laděním, nebo ručně)
Společně s Dačickou televizí se vám
v nabídce objeví také Jindřichohradecká
televize a Třeboňská lázeňská televize.
Pokud jste mimo dosah signálu, můžete
si všechny odvysílané pořady pustit také
přes internetové stránky města www.dacice.cz, odkaz Dačická televize.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Nové výstavní prostory
na starém zámku
Dne 7. června ve 14:00 h Město Dačice otevírá nový výstavní prostor, který
byl zřízen ve vestibulu prvního patra budovy městského úřadu v Krajířově
ulici.
V Dačicích tak vzniká odpovídající
a kvalitní zázemí pro pořádání výstav
výtvarné fotografie. Pomoc s výběrem
autorů a organizováním jednotlivých
výstav nabídl fotograf a pedagog doc.
MgA. Josef Ptáček.
První výstava bude uspořádána ve
spolupráci s Hradeckou fotografickou
konzervatoří pod názvem „Absolventské
soubory posluchačů Hradecké fotografické konzervatoře – výběr 1“. Jejími
kurátory budou Jana Neugebauerová
s Josefem Ptáčkem, kteří návštěvníkům
výstavy zprostředkují výběr prací absolventů spolupracující konzervatoře.
Hradecká fotografická konzervatoř je
vzdělávací kurz zaměřený na výtvarnou
fotografii. Vznikla jako nástupnická organizace Východočeské lidové konzervatoře. U jejíhož zrodu stál doc. Ján Šmok
- fotograf, pedagog a teoretik fotografie.

Organizačně spadá pod IMPULS Hradec
Králové - centrum podpory uměleckých
aktivit. První dva běhy Hradecké fotografické konzervatoře se uskutečnily
v letech 1991 – 1994. Po delší odmlce byl
v roce 2001 otevřen další, tentokráte již
Ministerstvem školství akreditovaný, běh
studia výtvarné fotografie. Jeho vedení
se ujal doc. MgA. Josef Ptáček a prof. Mgr.
PhDr. Ludvík Baran, DrSc. Od roku 2005 je
vedoucím lektorem studia doc. MgA. Josef Ptáček a jeho zástupcem MgA. Ivo Gil.
Během posledních dvanácti let vychovala hradecká škola již 98 absoloventů, kteří
ve fotografické praxi dále pokračují.
Připravovanou výstavu lze považovat
za zahájení dlouhodobé spolupráce
s Hradeckou fotografickou konzervatoří,
která je bezesporu zárukou kvality vystavovaných prací.
Jiří Müller, odbor životního prostředí

Dopravní soutěž mladých cyklistů
Dne 13. května 2014 proběhl v Dačicích už 12. ročník oblastního kola soutěže mladých cyklistů, který v rámci dopravní výchovy dětí uspořádal Městský
úřad Dačice – odbor dopravy a Dům dětí a mládeže v Dačicích, ve spolupráci
s PČR - dopravní policií Jindřichův Hradec, Českým červeným křížem, oblastním spolkem v Jindřichově Hradci a zástupci organizace BESIP z Českých Budějovic.

Záštitu nad celou soutěží převzalo
jako vždy město Dačice v čele s panem
starostou Ing. Štěpánem. Soutěž se uskutečnila v objektech Domu dětí a mládeže
v Dačicích a přilehlém okolí. Žáci a žákyně základních škol z Dačic, Slavonic, Starého Hobzí, Českého Rudolce a Studené,
soutěžících ve smíšených čtyřčlenných

družstvech ve dvou věkových kategoriích, změřili síly v teoretických znalostech
silničního provozu, poskytování první
pomoci, jízdě zručnosti a jízdě po veřejných komunikacích.
Soutěž skončila s těmito výsledky:
I. kategorie (10 -12 let)
1. ZŠ Staré Hobzí
2. ZŠ Komenského Dačice
3. ZŠ Český Rudolec
4. ZŠ Studená
5. ZŠ B. Němcové Dačice
6. ZŠ Slavonice
II. kategorie (13 – 16 let)
1. ZŠ Staré Hobzí
2. ZŠ Slavonice
3. ZŠ Komenského Dačice
4. ZŠ Český Rudolec
5. ZŠ Studená
6. ZŠ B. Němcové Dačice
Vítězná družstva na prvních třech místech postupují do okresního kola, které
se letos uskuteční 22. května v Jindřichově Hradci.
Zdislav Páral, odbor dopravy Dačice

Městská policie informuje
Co řešila městská policie
v dubnu 2014
• 95x řešen přestupek
• 91x doručení písemností
• 2x na žádost MěÚ rozvoz písemností
členům rady města a zastupitelům
• 2x rozvoz materiálů po úředních deskách
• 1x nahlášen poplach od ELZY - provedena kontrola objektů
• 1x přijato oznámení na stavební závadu na jednom z domů na Palackého
nám. - nahlášeno na MěÚ (zajištěna
oprava)
• 1x ve večerních hodinách zjištěna spící
žena Pod Lipkami na Palackého nám. žena probuzena, sama odešla domů
• 1x přijato oznámení, že v ul. Antonínská
stojí vozidlo, ze kterého uniká nějaká
kapalina - kontaktován majitel vozidla,
který sjednal nápravu
• 1x zjištěn propadlý kanál v D. Němčicích - oznámeno na MěÚ
• 1x zjištěna černá skládka za obcí Lipolec - oznámeno majiteli pozemku, následná kontrola – vše uklizeno
• 1x přivolána hlídka k opilé ženě - po vyšetření lékařem převezena na záchytnou stanici do Jihlavy
• 1x zjištěno poničené dopravní značení
- oznámeno na SÚS
• 5x odchycen pes - 4x vrácen majiteli,
1x odvezen do útulku v Polné
• 3x řízení dopravy na Palackého nám.
• 1x spolupráce s MěÚ živnostenský odbor - kontrola prodejců v hotelu Stadion
• 2x spolupráce s PČR - pomoc při hledání osoby v pátrání – nalezena MP, spuštěn alarm v MŠ v ul. Bratrská – podezření na vloupání
• 2x spolupráce s RZS - vyšetření ženy
před odvozem na záchytnou stanici,
přivoláni k opilému muži – převoz do
nemocnice
• 2x přednáška - sebeobrana ve St. Hobzí, v domě s pečovatelskou službou
• 2x zabezpečování veřejného pořádku
při konání akcí Čarodějnice a Den země
Za lávkami
• 3x měření rychlosti - 10. 4. – Lipolec,
V. Pěčín, 14. 4. – tř. 9. května, 24. 4. V. Pěčín, ul. Berky z Dubé, ul. Kapetova,
tř. 9. května
• 4x předán přestupek ke správnímu řízení - 4x odbor vnitřních věcí
• 16x kontrola místních částí
Při nočních službách zvýšena kontrola
školek a škol v Dačicích a v D. Němčicích
a Bílkově (množící se případy vloupání do
těchto objektů).
Stanislav Zelenka, vrchní strážník
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Co bylo, je a bude...?
Dačice
• Práce na přístavbě Domu s pečovatelskou službou pokračují
v souladu s harmonogramem.
• Pokračuje realizace akce „Snížení energetické náročnosti budov MŠ a ZŠ v Bratrské ulici v Dačicích“. Souběžně probíhá
postupné zateplení obvodového pláště a oprava střechy. Na
tuto akci byla poskytnuta dotace z Operačního programu životního prostředí, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14614.
• Spojovací lávka k 3D Kinu byla doplněna o dveře odpovídající normám v oblasti požární ochrany. Ke vstupu do 3D Kina
bude využíván hlavní vstup do Městského kulturního střediska.
• Do rozpočtu města zařazeno vypracování projektové dokumentace na MŠ Za Lávkami, jejíž budova přestává vyhovovat
bezpečnostním předpisům, a vypracování projektové dokumentace na zateplení Mateřské školy v ul. B. Němcové.
• V centrální části Havlíčkova náměstí byla realizována změna
dopravního značení prioritně zaměřená na značení vodorovné tak, že byla přehodnocena dispozičně jednotlivá stání,
zrušena nevyužívaná stání pro mikrobusy a nahrazena parkovacími stáními pro osobní automobily. V lokalitě tak došlo
k navýšení počtu stání pro osobní automobily z počtu 28 na
41 při zachování 2 stání pro autobusy.
• Probíhá výběrové řízení na opravu oválu na Městském stadionu v Dačicích. Ovál byl vybudován nemalým nákladem v roce
1999. Jeho životnost byla předpokládána max. 10 let. Povrch
je v současné době za hranicí své životnosti a již není možné
lokálními vysprávkami zabránit degradaci majetku. Oprava
bude provedena komplexní a to v průběhu letních prázdnin.
• Probíhá příprava jednotlivých investičních akcí v souladu
s rozpočtem města (výstavba ZTV v lokalitě Za Školou, oprava Letní scény, aj.)

né opravy přístupové komunikace do rozpočtu města.

Hostkovice
• Bylo objednáno zpevnění stanoviště pro kontejnery.
• Byla provedena revize sečení v místní části.
• Objednána oprava Návesního rybníka - uložení břehových
panelů.
Chlumec
• Byla dokončena rekonstrukce WC v budově Občanské komise.
• Objednána oprava střešní krytiny na kapli.
Lipolec
• Provedeny lokální opravy komunikací.
Malý Pěčín
• Pokračovaly práce na zateplení sociálního zařízení v budově
Občanské komise.
• Objednána oprava výpustního zařízení na rybníku Terasový.
Velký Pěčín
• Na dětském hřišti byla osazena nová herní sestava odpovídající bezpečnostním normám.
• Proběhlo statické posouzení mostních konstrukcí v místní
části, v současné době je zpracovávána zpráva.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku
--- inzerce ---

Místní části
Bílkov
• Byla dokončena plynofikace Kulturního domu čp. 89. Práce
byly provedeny včas dle harmonogramu a bez vad a nedodělků. V současné době probíhá kolaudace stavby.
• Rada města rozhodla o posílení rozpočtu na doplnění dětského hřiště v areálu Mateřské školy v Bílkově. Rozpočet akce
umožnil realizaci nového dětského hřiště zahrnující herní
sestavu, houpačkové systémy, prolézačky, kreslící tabule
aj. Hřiště bude nově sloužit jak pro děti z Mateřské školy, a
to v době provozu MŠ, a pro veřejnost, mimo provozní dobu
Mateřské škoky.

Borek
• Byla dokončena výměna a revize veřejného osvětlení ve
spodní části obce.
• Bylo objednáno zpevnění stanoviště pro kontejnery u budovy občanské komise.
• Probíhá zpracování návrhu opravy budovy občanské komise.

Dolní Němčice
• Proběhla první schůzka k mapování nového katastrálního
operátu v intravilánu D. Němčic. Realizaci budou provádět
určení zástupci Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj. Místní
šetření započnou 2. 6. 2014.
• Byl zpracován podnět občanů na rozšíření veřejného osvětlení k nové zástavbě. Akce bude zařazena do rozpočtu města.
• Je dokončována projektové dokumentace na zřízení samostatné vodovodní přípojky pro Mateřskou školu. Rada města
rozhodla o zařazení vlastní realizace této akce včetně násled-
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Změny pro občanská sdružení
od 1. 1. 2014
Mnohá občanská sdružení dosud neví, že by se měla připravovat na změny,
které do právního řádu přináší nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, dále jen NOZ) účinný od 1. 1. 2014 a zákon č. 304/2013 Sb.,
o veřejných rejstřících právnických osob (rejstříkový zákon), také účinný od
1. 1. 2014.
Nový občanský zákoník zcela ruší zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů a mění občanská sdružení na spolky
(§ 3045 NOZ), rejstříkový zákon mění způsob jejich registrace.
Spolky jsou povinny do dvou let od
nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1. 1. 2016, přizpůsobit svůj
název dle požadavků § 216 tohoto zákona. Název spolku musí obsahovat slova
„spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí
i zkratka „z. s.“. Dále musí nejpozději do tří
let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do 1. 1. 2017, přizpůsobit

své stanovy a doručit je orgánu veřejné
moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Podle
stávajícího občanského zákoníku vzniká
spolek zápisem do spolkového rejstříku, který je veden rejstříkovým soudem
(místně příslušný krajský soud).
Z uvedených termínů je vidět, že mají
občanská sdružení (v tuto chvíli již spolky) na provedení změn dost času. I tak je
vhodné se na tyto změny připravit včas
a neodkládat na poslední chvíli.
Dana Kubeková,
útvar tajemníka

Anketa potvrdila priority města
17. března se konal druhý ročník Fóra Zdravého města Dačice, jehož hlavním cílem bylo definování tzv. 10 P – tedy deseti nejzávažnějších problémů či
příležitostí města, jejichž řešení vidí občané jako prioritní. Během dubna následovala celoměstská anketa, která měla prověřit, zda se na zvolených 10 P
shodnou i ostatní obyvatelé Dačic a místních částí.
Ačkoliv stále hovoříme o 10 P, ve
skutečnosti mohli
lidé v anketě hlasovat pro devatenáct
témat, která účastníci fóra vybrali. Do
hlasování se zapojilo celkem 1171 občanů, což představuje 15,3 % občanů Dačic a místních částí
(80 občanů v rámci veřejného fóra, 1091

v rámci ankety).
Velmi nás těší, že se fórum i následná
anketa setkaly s velkou odezvou. Tyto
výsledky jen potvrzují, že místní občané mají o zapojování do rozhodovacích
procesů města zájem a že naše snahy
o co největší občanskou participaci nejsou marné. Nyní budou výsledky ankety
předmětem jednání rady a zastupitelstva
města.
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města

Linka Ztracené dítě 116 000
pomoc zdarma a non stop
Občanské sdružení Ztracené dítě
o. s. je držitelem pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí ve stanoveném rozsahu dle rozhodnutí
MHMP ze dne 18. 4. 2014 pod číslem
jednacím MHMP 405309/2014.

Prioritou sdružení je poskytnutí non
stop telefonické krizové pomoci zejména
v případech pohřešování, ztráty, sexuálního zneužívání a vykořisťování dětí.
Pracovníci se zaměřují zejména na
pomoc v problematice ztracených a pohřešovaných dětí (útěky, únosy, včetně
rodičovských únosů), dětí sexuálně zneužívaných a vykořisťovaných. Jejich cílem
je současně široké preventivní působení.
Pedagogové se v rámci své práce s dětmi přímo setkávají s konkrétními situacemi ohrožených dětí. Pokud zachytí signály ohrožení, či mají podezření, mohou
se na linku 116 000 sami obrátit a situaci
zkonzultovat. Obracet se na nás mohou
jak v případech, kdy je ohrožení akutní,
tak i v situaci, že dítěti či rodině nebezpečí teprve hrozí (např. rodičovský únos
v souvislosti s rozpadem rodiny, rozvodem manželství).
Více na www.ztracenedite.cz
Lenka Hermánková, vedoucí linky

Autobusová linka Telč - Dačice Slavonice - Raabs a.d.Thaya
Aktivní dopravní spojení mají cestující na lince WA 15 z Telče přes Dačice, Slavonice rakouského Raabsu
a. d. Thaya.

Výsledky ověřovací ankety:
Pořadí

Podnět

Počet hlasů

1

Lékařská pohotovost (prodloužení ordinačních hodin)

389

2

Nepořádek na autobusovém nádraží

244

3

Chybějící multifunkční hala s tribunou

220

4

Financování místních částí

152

5

Financování pravidelného amatérského sportu a kultury

148

6

Kamerový systém

117

7

Chybějící dopravní hřiště

102

8

Málo parkovacích míst u škol v ulici Boženy Němcové

93

9

Neorganizovaná mládež (nízkoprahové zařízení)

86

10

Černé skládky a údržba zeleně

85

11

Drahé parcely pro bytovou výstavbu

83

Autobus vyjíždí 3 x denně vždy o státních svátcích Rakouska, každý pátek, sobotu a neděli. Linka sbližuje regiony Vysočiny, jižních Čech a Dolního Rakouska.
Na cestující čeká mnoho krásných zážitků. Doporučujeme navštěvovat internetové stránky www.raabs-telc.eu, kde jsou
jízdní řády, aktuální slevy a další informace. V roce 2014 je umožněna i přeprava
jízdních kol. Tento projekt je financován
z prostředků EU v rámci evropské územní
spolupráce.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu
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Otevření pobočky insolvenční správkyně a advokátky v Dačicích
Od 6. června bude v Dačicích otevřena pobočka insolvenční správkyně a advokátky Mgr. Moniky Urbanové, která má
osmiletou zkušenost v oboru obecného právního poradenství a šestiletou zkušenost v oboru insolvenčního práva. Pobočka bude sídlit v prostorách Domu s pečovatelskou službou, Bratrská 221/I a bude otevřena v pátek od 8:00 – 14:00 h dle
rozpisu, který bude umístěn v prostorách pobočky. (V červnu: 6. a 27.)
Základním účelem zřízení pobočky je
poskytovat základní a bezplatné právní
poradenství v oblasti zejména dluhové
problematiky, oddlužení (tzv. osobního
bankrotu) a insolvenčního řízení. Účelem
pobočky není zpracování jakýchkoli písemných podání, návrhů, žalob, právních
rozborů nebo právní zastoupení v záležitostech klientů, kteří přijdou žádat o radu
– tyto služby jsou možné pouze za úplatu.
Advokátka zejména vysvětlí, jaká práva anebo povinnosti pro fyzické osoby
vyplývají ze smluvních ujednání nebo
z právních vztahů jako jsou půjčky, zápůjčky a úvěry, včetně spotřebitelských smluv
a rozhodčích doložek. V rámci pobočky
se dozvíte, na která smluvní ustanovení
je třeba si při sjednávání smluv dát pozor,

jaké jsou prostředky obrany proti postupu
některých věřitelů, ale také jaká podstupujete rizika, pokud čerpáte finanční prostředky bez předchozí právní konzultace.
Insolvenční správkyně vám vysvětlí,
co je účelem insolvenčního řízení, jaký je
jeho základní smysl. Dozvíte se, kdo je insolvenční správce a jakou má funkci a úlohu v insolvenčním řízení. Dále předběžně
na základě vámi sdělených skutečností
(vašeho osobního příběhu) posoudí, zda
insolvenční řízení ve vašem případě představuje účinné řešení vašich problémů
nebo po splnění jakých podmínek se lze
pokusit o řešení vaší problematické situace prostřednictvím insolvenčního řízení.
V návaznosti na dluhovou problematiku
s vámi rozebere, jakým způsobem bude-

te splácet své dluhy v insolvenčním řízení
a jakým způsobem s jednotlivými vašimi
příjmy bude zacházet v insolvenčním řízení. Ve vztahu k vaší nemovitosti vám sdělí,
jaký osud jí bude stíhat v insolvenčním řízení, zejména, zda jste ohroženi prodejem
nemovitosti. Včasná konzultace s insolvenční správkyní může a snad i skutečně
poslouží jako prostředky, jak si ověřit různá tvrzení a rady, které poskytují třetí subjekty a které se ne vždy zakládají na pravdě nebo mají oporu v platném právním
řádu, tzn. docílit toho, že vás nebudou
čekat zbytečná překvapení po zahájení
insolvenčního řízení.
Těším se na vaši návštěvu na pobočce
v Dačicích.
Monika Urbanová, Insolvenční správkyně

Město Dačice vyhlašuje třetí ročník soutěže Rozkvetlé Dačice
Předmětem soutěže je květinová výzdoba oken, balkónů, lodžií, teras, průčelí,
okolí domů či předzahrádek.
Soutěží se v kategoriích:
A) rozkvetlé okno/balkon v rodinných domech
B) rozkvetlé okno/balkon v bytových domech
C) úprava předzahrádky/okolí domu
Termín soutěže: 1. 6. – 31. 8. 2014
Ze soutěžních pravidel: soutěžit můžou občané Dačic a místních částí, kteří
přihlásí jakoukoli květinovou výzdobu viditelnou z veřejně přístupné komunikace
nebo jiného veřejného prostranství. Komise bude hodnotit: a) estetické hledisko, b) kompoziční uspořádání/barevnost,
Zde odstřihnout

c) originalitu/nápaditost. Soutěžící doručí vyplněnou přihlášku na adresu: Odbor
kultury a cestovního ruchu, MěÚ Dačice,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice, nebo
elektronicky na kontakt: kultura@dacice.
cz. Během soutěže může každý účastník zaslat max. 3 fotografie přihlášené
květinové výzdoby, přičemž ty musí být

opatřeny jménem, adresou, e-mailovou
adresou či telefonem a doručeny na adresu kultura@dacice.cz nebo ve fyzické
podobě na Infocentrum Dačice. Komise
vyhlásí v každé kategorii první tři místa,
vítězové obdrží poukázky na nákup zahradnického zboží a potřeb v hodnotě:
1.500 Kč, 1.000 Kč nebo 500 Kč. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční
ve středu 17. 9. 2014.
Úplné znění pravidel včetně formuláře
přihlášky je k dispozici na Infocentru Dačice a na webových stránkách www.dacice.cz v položce Rozkvetlé Dačice 2014.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury
a cestovního ruchu

"

"

Přihláška do soutěže Rozkvetlé Dačice 2014
Jméno a příjmení přihlášeného: …………………………………………………………………………………
Adresa: ………………………………………………………...……………………………………………………
Telefon: ………………………………..………… E-mail: ………………………………………………………
kategorie (zaškrtnout):
Rozkvetlé okno/balkon v rodinných domech
Rozkvetlé okno/balkon v bytových domech
Úprava předzahrádky/okolí domu
V Dačicích dne
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podpis ……………………………………..
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Den Země 2014 - MŠ Za Lávkami v Dačicích
Oblíbené hravé odpoledne pro malé i velké se letos konalo v sobotu 26. dubna. Tradiční akci, která proběhla v areálu
naší MŠ, pořádala Mateřská škola Dačice - MŠ Za Lávkami a občanské sdružení „Lávky“.
Pro návštěvníky bylo připraveno 11 stanovišť, kde si mohli vyzkoušet své znalosti nejen o přírodě, ale také se pobavit, setkat
se s přáteli a známými.
V duchu blížících se čarodějnic si návštěvníci vyrobili čarodějničky z jinak nepotřebných kousků látek, klacíků a lýka, z nichž
některé byly vystaveny na Infocentru MěÚ v Dačicích. Též si
mohli „proletět“ na koštěti překážkovou dráhu. Nechyběly ani
lákavé disciplíny „lov na mamuta“ šipkami nebo házení na plechovky či opékání špekáčků. Nemohl chybět ani „pajdulák odpaďák“ s tříděním odpadů, omalovánkami a pracovními listy.
Umělecké dovednosti si všichni vyzkoušeli u stanovišť „korálkování“ a „proplétačky“, kde si mohli navléknout korálky s bambulkami, vyšít si záložku či obrázek ze zbytků staré vlny. Dále
zde byla ve fotografiích prezentována celostátní akce „ Ukliďme
svět“, pomocí které učitelky z MŠ Dačice každým rokem motivují děti i rodiče k ochraně svého nejbližšího životního prostředí.
Další atrakcí zaměřenou na ochranu životního prostředí se stal
sběrný vůz .A.S.A. a překrásná výstavka zajímavých postaviček.
Děti z MŠ Za Lávkami je vyrobily z lopatek, sítek, vařeček a dalších nářadí s využitím odpadových materiálů v zájmové činnosti
„Skřítci“. I letos vítal děti kapřík Pepík a lákal je k rybaření. Stanoviště „máme rádi přírodu“ bylo obměněno novými puzzlemi,
sluchovými a čichovými hrami s tématikou květin a rostlin. Radostným zážitkem byla pro děti jízda na ponících a řádění ve
skákacím hradu.

Odměnou za splnění úkolů byly „zalávecké tolary“ které bylo
možno směnit za drobné dárky v obchodě „U Modré planety“.
Odpolední program zpestřily svým vystoupením děvčata
z kroužku aerobiku při DDM v Dačicích a kouzlení pana Němce,
který si ke svým „kouskům“ vybíral pomocníky z řad návštěvníků.
Přesto, že jsme zaznamenali velkou návštěvnost, proběhla
oslava Dne Země v poklidné atmosféře a úsměvy na tvářích dětí
i dospělých prozrazovaly pohodu z příjemně prožitého odpoledne.
Tato oslava mohla proběhnout díky rodičům dětí MŠ Za
Lávkami, sponzorům, dobrovolníkům a zaměstnancům MŠ Za
Lávkami v Dačicích. Děkujeme Městu Dačice za finanční podporu a sponzorům: Generali pojišťovna, Centropen a.s. Dačice,
Waldviertler Sparkasse Von 1842 AG, .A.S.A. Dačice, paní Homolkové (pekárna), panu Folkovi (maso-uzeniny) a pizzerii „U
Veselého kmotra“ za poskytnuté sponzorské dary. Dále děkujeme rodičům dětí naší MŠ Za Lávkami a především pak maminkám za úžasné moučníky, chlebíčky a slané pokušení, které nám
s láskou upekly a vyrobily. Členům občanského sdružení „LÁVKY“, zaměstnancům MŠ Dačice, ZŠ Komenského Dačice, DDM
Dačice a dalším dobrovolníkům z řad veřejnosti, kteří se podíleli
na zajištění organizace Dne Země. Bez veškeré této pomoci by
Den Země v MŠ Za Lávkami nebylo možné uskutečnit.
Jindřiška Maršánová, MŠ Za Lávkami

Celé Česko čte dětem

pátek 6. 6. v 16:00 h – pohádka pro děti a rodiče – LAKOMÁ BARKA
Myšlenka o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte pochází z knihy Jima Trelease. Jako bestseller byla přeložena do mnoha světových jazyků, bohužel do češtiny ne. Jmenuje se „The Read-Aloud Handbook“ (Učebnice předčítání). Jim Trelease několik desítek let pracoval na tom, aby se ideje o blahodárném vlivu předčítání dostaly k co nejširšímu
publiku.
Samozřejmě se snažil oslovovat ty, kteří mají na děti obrovský
vliv - rodiče, učitele, vychovatele. Uvědomoval si, že nejdůležitější je sdělit rodičům, kolik mohou svým dětem dát, když se
pravidelné předčítání stane doma samozřejmostí, když se stane rituálem.
Naše knihovna se k projektu připojuje již několik let. Oslovujeme rodiče s předškoláky, vysvětlíme jim princip a předáme
čtenářský deníček alias žákovskou knížku naruby. Do ní rodiče zapisují, co a kdy dětem četli a děti jejich čtení „známkují“
a k přečtenému namalují obrázek, protože projekt cílí na malé
děti a předškoláky. Do projektu se letos zapojily i dvě Mateřské
školy – Sokolská a v ul. B. Němcové. Občas rodiče s dětmi tento
čtenářský deníček přinesou, popovídáme si, „zkontrolujeme“
co a jak. Součástí projektu je i setkání v knihovně. Na závěr letošního ročníku jsme pro účastníky, ale i pro ŠIROKOU VEŘEJNOST připravili známou pohádku o Lakomé Barce v podání
divadla KAKÁ. Divadlo tvoří dvě herečky – absolventky DAMU
herectví alternativního a loutkového divadla Štěpánka Vanická a Jana Kollertová. Zaměřuje se především na dětské diváky
od dvou let výš. Jejich pohádky jsou interaktivní, plné písniček
a loutek navržených a vyrobených profesionálními scénografy.
Nic nesplete člověka tolik jako jméno vesnice Dejvice. Řekli byste, že je to od slova DEJ-VÍCE. Ale ono je to v této vesnici
úplně naopak. Kdo je Barka a proč se o ní říká, že je lakomá?

A je lakomá jenom Barka? A proč se jenom Barka ocitne v nesnázích? Anebo je to ve vesnici Dej-více ještě úplně jinak?
To se teprve dozvíte v pravdivém příběhu Jana Wericha.
V případě příznivého počasí se pohádka odehraje v letní čítárně knihovny, v případě nepříznivého v dětském oddělení
knihovny. Vstupné dobrovolné.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny
--- inzerce ---

PENZION CHYTROV






školení
svatby A oslavy
restaurace
rodinná rekreace
KOUPÁNÍ-Vlastní plÁŽ

najdete nás na trase Dačice-Studená, za vesnicí Brandlín
tel: 602 721 533, e-mail: notas@notas.cz, www.notas.cz
silnice od Dačic na Studenou je uzavřená až za odbočkou
na penzion, z Dačic k nám tedy dojedete bez problémů
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Fotbal to je hra a ten míč kulatý…
80 let dačické kopané (1934-2014)
Na malé chodbě dačického muzea jsou připravovány výstavy, které připomínají významná regionální výročí. Do konce června je zde k nahlédnutí výstavka k dačickému fotbalu. Materiály jsou jednak ze sbírek muzea, kam je předal cca
před deseti lety pan Stanislav Kučera, dlouholetý obětavý člen výboru dačických fotbalistů, další zapůjčil za dačické
fotbalisty pan Jaroslav Němec.

Sestava ze zápasu: Sokol Dačice – Dukla Jemnice 3:4, 6. 7. 1958
(branky Krejča, Peníška, Jindra)
Stojící zleva: Horník Ivan, Krejča František, Brož Jaroslav, Kratochvíl
Josef, Hanek František, Tesař Karel. Klečící zleva: Pospíchal Karel,
Šprincl Jan, Škoda Jan, Jindra Zdeněk, Peníška Aleš
Dne 6. června 1934 se sešlo na valné hromadě 38 zakládajících členů nového sportovního klubu – kopané (SK Dačice).
Hlavními iniciátory založení klubu byli pánové: Babka, Bartoš,
Benda, Henn, Hora, Karásek, Kovář, Liška, Matucha, Rylek, Stejskal, Šmíd, Štěpán, Šuhaj, Veselý, Zabloudil a Žahourek. Zájem
o nový klub byl neuvěřitelný, za necelé dva měsíce měl už 159
členů. V prvním historickém utkání SK Dačice hostil SK Jemnici
a domácí tehdy jasně zvítězili 8 : 0 a přesvědčili, že vytvořili dobré mužstvo.
V prvním roce existence SK Dačice bylo sehráno 24 zápasů.
Bylo dosaženo skóre 119 : 58 a v mužstvu se vystřídali 42 hráči.
Prvním kapitánem družstva byl Josef Hora. V dalším roce byla
provedena úprava hřiště, které si klub pronajímal od města.
První hrací plocha byla zřízena za bývalou měšťanskou školou
(dnes ZŠ v ul. Komenského). Na hřišti sice již byly umístěny hodiny, ale chyběly kabiny. Hráči se museli převlékat u pana Tománka, který byl velkým příznivcem všech fotbalových generací
v Dačicích, a myli se u studny poblíž hřiště. Zakládající členové
klub plně podporovali a snažili se získat finanční prostředky
ještě pořádáním dalších akcí (sportovní odpoledne, taneční večírky), neboť jiné příspěvky klub nedostával. V roce 1937 bylo
založeno družstvo dorostenců.
V roce 1938 se otevřelo v sousedním Bílkově hřiště SK Bílkov.
Při této příležitosti se konal 31. 7. 1938 slavnostní průvod do Bílkova. Těchto oslav se zúčastnili hráči obou družstev dačické kopané spolu s hráči SK Bílkov v dresech a s doprovodem hudby.
Činnost SK klubu dačické kopané nepřerušila ani II. světová
válka, i když aktivita nedosahovala předválečné úrovně. Přesto
se konečně podařilo postavit u starého hřiště dvě dřevěné kabiny s prostranstvím, kde bylo možné se ukrývat před deštěm.
Formou sportovních utkání si v roce 1944 dačičtí fotbalisté připomněli 10 let trvání klubu SK Dačice.
Poválečná doba přinesla změny i do dačické kopané. V roce
1948 byl zvolen nový výbor kopané ve složení: Jindřich Köstl,
František Körbler, Karel Holčapek, Josef Posád, Josef Macků
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a Vlastimil Kleibl. Dřívější SK Dačice, Sokol a Orel byly začleněny
v roce 1953 pod hlavičku Slovanu. Později, v šedesátých letech,
byl název změněn na Dynamo Dačice, dále TJ Koh-i-noor Dačice
a nyní TJ Centropen Dačice.
V poválečné době muselo staré hřiště ustoupit nové výstavbě. Již od roku 1954 se začala připravovat stavba nového stadiónu. S jeho výstavbou se začalo v roce 1956 v místech bývalé
cihelny. V roce 1958 byla tato stavba prohlášena za „okresní
stavbu mládeže“ tehdejšího dačického okresu a bylo na ní odpracováno několik tisíc brigádnických hodin zdarma. Nový stadión byl otevřen v srpnu 1962. Teprve později byly postaveny
šatny, sociální zařízení a byt pro správce hřiště. V roce 1964 se
stal předsedou fotbalového oddílu František Klenka, který tuto
funkci zastával až do roku 1983. Spolu s ním ve výboru obětavě
pracovali Jaroslav Švagr a Stanislav Kučera. V roce 1966 došlo
k dohodě, kdy si tělovýchovu, a tudíž i fotbal v Dačicích, vzal
pod patronát tehdejší n. p. Koh-i-noor.
Od roku 1964 se dačičtí fotbalisté zapojují do soutěží různých
stupňů, od okresního přeboru přes I. B třídu až po I. A třídu.
Tradicí se stal turnaj o putovní pohár n. p. Koh-i-noor, který se
poprvé hrál v roce 1968 za účasti Dukly Prahy a dalších klubů
druhé ligy. Také přátelské utkání s internacionály Dukly Praha
v čele s Ivo Viktorem 23. 6. 1979 bylo pro Dačice a okolí velkou
událostí.
V roce 1973 se zlepšilo zázemí na stadiónu dokončením bytu
správce a rozšířením kabin pro hráče. Sportovní stadión v současné podobě s atletickou čtyřdráhou a dalším zázemím byl
otevřen 16. října 1999. Tribuna stadionu pro 500 diváků byla
poté zastřešena v červnu roku 2006. Fotbalové oddíly pracují pod hlavičkou TJ Centropen Dačice - nástupce dřívějšího TJ
Koh-i-noor.
Dačičtí fotbalisté udržují kontakty s fotbalovými kluby ze
zahraničí, jako jsou rakouský SV Göpfritz, SV Dobersberg, SV
Gross-Siegharts a Urtenen ve Švýcarsku.
Marie Kučerová, ředitelka muzea a galerie
--- inzerce ---

Kvalitní sekční garážová vrata

na míru od 20.000 Kč !

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

V l a d i m í r T ů m a

AKCE
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V R ATA » B R Á N Y » P O H O N Y

Cukrovarnická 128/I., Dačice 380 01
M1 +420 602 113 385 | M2 +420 725 230 018
tumadacice@tumadacice.cz | www.tumadacice.cz
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Co je nového na Základní škole Komenského
Den otevřených dveří v Bratrské

Dopravní výchova má u nás zelenou
Nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu naší školy – Naše škola
je pro naše děti - je dopravní výchova.
Ve čtvrtém ročníku doplněná návštěvou
dopravního hřiště. Ve středu 16. dubna
se čtvrťáci vydali na dopravní hřiště do
J. Hradce. Ve skupinách zvládli teorii
a pak už hurá na kola. Počasí jim sice nepřálo, ale jízda na kolech je nadchla. Bylo
třeba dávat pozor na přechody, železniční přejezd, ověřit si znalost dopravních
značek a jízdu na kruhovém objezdu. Dopoledne bylo moc fajn a závěrečný testík
udělal z dětí majitele „řidičáků na kola.“
V úterý 16. května se žáci naší školy zúčastnili oblastního kola Dopravní soutěže
mladých cyklistů v Dačicích, kde mladší
žáci obsadili 2. místo a starší žáci 3. místo
z počtu šesti zúčastněných škol. V jednotlivcích se našim žákům velmi dařilo.
J. Kamiš z V. A třídy zvítězil v kategorii
mladších žáků a v kategorii starších žáků
jednotlivců obsadila T. Čejnová ze VII. A
2. místo. Všem patří zasloužená gratulace a mnoho úspěchů v okresním kole
v J. Hradci.

Den Země
Den Země připadá na 22. dubna. Každoročně tento den upozorňuje na ekologické hrozby, učí recyklovat odpad
a chovat se zodpovědně. V rámci Dne
země, který původně vznikl v Americe, se koná řada vzdělávacích akcí pro
děti i dospělé. Tradičně se připojujeme
a navštěvujeme nejrůznější místa naší
Země, abychom si připomněli, jak je důležité o naši Zemi pečovat a chránit ji.
Letos jsme s dětmi mimo jiné navštívili:

V úterý 13. května zůstaly dveře naší
školy v Bratrské otevřené. Na návštěvu
přicházeli především rodiče, prarodiče,
sourozenci. Žáci předvedli, co se za školní
rok naučili a jak pracují přímo v kolektivu
třídy, jací jsou z nich školáci. Tato tradiční akce napomáhá naší úzké spolupráci
s rodinami a prezentuje vynikající práci
našich vyučujících. Děkujeme.
JE Temelín, JC Malý Pěčín, hospodářský
dvůr Bohuslavice, Bioplynovou stanici
Kostelní Vydří, Čističku odpadních vod
- Toužín, Skládku .A.S.A. Dačice, Třídící
linku Třebíč, Graselovu stezku Slavonice. Fotodokumentaci nejen z těchto akcí
naleznete na stránkách naší školy www.
zsdacice.eu.

O Štít města Dačice po patnácté
Atletický mítink O štít města Dačice
má za sebou 15. ročník, letos za účasti
7 škol. Titul obhájila ZŠ Slavonice. Výborné druhé místo obsadila naše škola.
Našim mladým sportovcům se podařilo
získat 13 medailí (4 zlaté, 4 stříbrné a 5
bronzových). Zlato získali – M. Bastlová
(60 m), A. Jindrová (800 m), K. Pospíchalová (koule) a štafeta starších dívek (Pospíchalová, Bastlová, Jindrová, Holcová).
Stříbro – N. Moudrá (600 m), A. Jindrová
(dálka), R. Macků (výška) a štafeta starších
chlapců (Borza, Karpíšek, Wlodek, Novák). Bronz za třetí místo patří D. Fujakovi
(výška a 1500 m), V. Syrovátkovi (výška),
F. Folkovi (dálka) a S. Holcové (800 m).
Nejvíce nás potěšily dívky starší, které
svou kategorii suverénně vyhrály. Děkujeme za reprezentaci a motivaci ostatních dětí ke sportu.

Deváťáci v pivovaru
7. května se žáci devátých tříd vydali na
oblíbenou, učivo výuky chemie doplňující, exkurzi do pivovaru Bernard v Humpolci. Během poutavého vyprávění se
dozvěděli něco o historii piva, surovinách
a technologii výroby. Následně jsme nahlédli do varny a dalších částí pivovaru.
Děkujeme za podporu SR při naší škole,
které příspěvkem na dopravu umožnuje
realizaci exkurzí.

Rozdáváme radost
15. dubna odpoledne se sešli děti,
jejich rodiče a prarodiče na velikonoční dílně v Bratrské. Všichni společně si
mohli nazdobit perníčky, naučit se plést
pomlázku, ozdobit si vajíčko voskem, vyrobit si různé dekorace z papíru. Také se
tvořilo z keramické hlíny, drátkovalo. Všude vládla milá atmosféra. Tak zase za rok.
13. května děti z hudebního kroužku
Zpěváček potěšily obyvatele Domu s pečovatelskou službou. Pro pozorné posluchače si připravily pásmo krásných písniček a veršovanou pohádku. Dopoledne
jsme si všichni velmi užili, společně si zazpívali a naší odměnou byl velký potlesk
a úsměv na tvářích přítomných.
Eva Macků, ředitelka školy

Aktuality ze ZŠ Neulingerova
Dopoledne plné zábavy

Po stopách loupežnických pověstí

popovídali si o životě lišek. Hlavně jsme
na každém kroku čekali loupežníky a důkladně se na ně připravovali. Osvojili jsme
si pravidla pro komunikaci s loupežníky
a pro jistotu si zkusili i rychlý běh nebo
třeba jak se stát neviditelnými. Nakonec
vše dobře dopadlo. Loupežníci široko
daleko žádní, pouze v zapadlé jeskyni
po nich zbyl zapomenutý poklad, který
všechny potěšil.

Ve středu 30. 4. jsme v rámci oslav Dne
Země vyrazili do okolí Dačic „Po stopách
loupežnických pověstí“, uvedených ve
sbírce pověstí a příběhů Srdnatý věžník.
Vrátili jsme se zpět do 19. století a vydali
se na jarmark z Hostkovic přes Liščí hory
do Dačic. Cestou nám neunikla ani jedna
zajímavá rostlina, našli jsme mraveniště,

My, co se na setkání s loupežníky ještě
necítíme, jsme se vydali hledat poklad do
zámeckého parku. Vydařilo se nám počasí a mohli jsme radostně cestou plnit úkoly. Hledali jsme kytičky, kreslili dřívkem
tvary, poznávali zvířata. Zopakovali jsme
si mláďata zvířat, barvy a také jsme pro-

Ve středu 16. dubna jsme měli dopoledne plné zábavy. Každý se mohl zúčastnit soutěží v jednoduchých i složitějších
disciplínách. Trefit kuželky nebo hodit na
cíl bylo jednoduché, ale sáhněte do krabičky, když nevíte co v ní je. Nakonec do
ní sáhli všichni, aby jim nechyběl ani jeden bod a mohli vyhrát sladkou odměnu.

Cesta za pokladem

cvičili číselnou řadu. Cestou jsme snědli
svačinu a pak jsme se blížili k závěru cesty. Naším úkolem bylo najít poklad a skutečně jsme ho našli. Byly v něm zlaté medaile a samé dobroty. Den se nám moc
líbil a plni dojmů jsme se vraceli do školy.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net
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Zprávy ze ZŠ B. Němcové
Intersteno 2014
12. ročník mezinárodní internetové soutěže v psaní na klávesnici INTERSTENO
2014 probíhal ve dnech 1. 4. – 9. 5. Soutěž
úspěšně absolvovalo celkem 1 414 závodníků z 19 zemí. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích podle věku (do 12 let, 13 – 16,
17 – 20, 21 – 99 let) a všichni soutěžící měli
stejný úkol – desetiminutový opis z obrazovky, penalizace – 50 úhozů za neopravenou chybu. Aby v soutěži obstáli, museli psát do 1 % chyb, v nejstarší kategorii
pak do 0,5 % chyb. Důležitý byl také limit
minimální rychlosti – od 1 500 úhozů pro
nejmenší děti po 2 400 úhozů v kategorii
dospělých.
Soutěže se zúčastnili i 4 žáci z naší
školy - T. Kupcová z IX. B, D. Štolbová,
A. Škardová (obě z VIII. A) a R. Kubeš
z VI. B. Děvčatům se podařilo úspěšně
absolvovat soutěž v kategorii 13 – 16
let (360 úspěšných soutěžících, 87 neúspěšných), T. Kupcová a D. Štolbová
by splnily i limity v juniorské kategorii
a obě by obstály i mezi dospělými.
Letos poprvé jsme měli i zástupce v nejmladší kategorii dětí do 12 let. Úspěšným
účastníkem byl R. Kubeš, který se učí psát
teprve prvním rokem.
Výsledky našich žáků dělají určitě dobré
jméno nejen naší škole, ale i našemu městu. V průběžném pořadí meziškolní soutěže jsme v současné době na 6. místě z více
než 300 škol.
Na závěr je třeba poděkovat našim
dlouhodobým sponzorům - Lékárně paní
Neužilové a firmě Biofarm Zuda, kteří
nám přispěli na startovné a podílejí se
i na dalších nákladech spojených s výukou
nad rámec školních osnov.
Blahopřejeme nadějným matematikům
Blahopřejeme R. Kubešovi ze VI. B ke
krásnému 2. místu v okresním kole matematické olympiády v kategorii Z6 (okresního kola se zúčastnilo 15 žáků z 8 škol)
a O. Poledníkovi ze III. B k výbornému
umístění v mezinárodní matematické
soutěži Matematický klokan. O. Poledník
dosáhl v kategorii Cvrček (nejmladší žáci
ZŠ) druhého nejlepšího výsledku mezi 814
řešiteli z okresu J. Hradec.
Bohumil Havlík
Den Země
V pátek 2. 5. 2014 jsme si připomněli
Den Země. Šesťáci se společně s Mgr. Kateřinou Poledníkovou a Mgr. Lukášem Poledníkem, Ph.D. vydali po Vydří stezce do
St. Hobzí. Sedmáci za pomoci Mgr. Ester
Ekrtové a Mgr. Aleše Jelínka probádali louky v okolí Moravské Dyje. Osmáci navštívili
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čističku odpadních vod v Toužíně. Deváťáci se díky Janu Dvořákovi naučili pracovat
s GPS navigacemi a celé dopoledne věnovali geocachingu v okolí Č. Rudolce.
Za odborný výklad a spoustu nových
a zajímavých informací děkujeme Mgr. Kateřině Poledníkové, Mgr. Lukáši Poledníkovi, Ph.D., Mgr. Aleši Jelínkovi, Mgr. Ester
Ekrtové, Janu Dvořákovi a pracovníkům
ČOV Dačice.
Bohumil Šuhaj

Ohlédnutí za Globe Games 2014
Ve dnech 24. - 27. dubna se konalo
v Třebíči každoroční setkání školních týmů
z celé ČR zapojených do mezinárodního
programu Globe. Ani tentokrát nechyběli
žáci naší školy. Motto letošních Globe Games znělo „Vodní výzva“. Jak se ukázalo,
nebylo to naštěstí proto, že by nás v průběhu GG provázel déšť, spíše naopak.
Všichni účastníci si užili velmi pěkný program, ať už šlo o terénní hru v Přírodním
parku Třebíčsko, setkání s meteorologem
České televize Pavlem Žákem, studentskou konferenci, pozorování noční oblohy
v třebíčské hvězdárně, či další aktivity.
Naši školu na GG tentokrát reprezentovali tito žáci: L. Riedlingová, H. Riedlingová, O. Svoboda (všichni VII. A) a A. Kopečná
(IX. B).
Za finanční příspěvek na Globe Games
2014 děkujeme firmě PAS-D, s. r. o.
Bohumil Šuhaj a Stanislava Dvořáková
Projektový den na SŠTO Dačice
V úterý 6. května se žáci 8. ročníku
účastnili projektového dne na SŠTO Da-

vzdělávání v Jihočeském kraji“ připravila, přispěl k poznání učebních oborů na
střední škole a technického vybavení, ale
i k zamyšlení osmáků, kam se budou hlásit
po ukončení základní školy.
Děkujeme vedení SŠTO Dačice za tuto
možnost.
Pavel Janda
14 medailí na atletických závodech
O štít města Dačice!
Letošní ročník, pořádaný 6. května, byl
pro naši školu jedním z nejúspěšnějších.
14 cenných kovů, které vybojovali naši
žáci, znamenalo pro ZŠ Boženy Němcové
3. místo mezi sedmi zúčastněnými školami.
Medailové umístění získali: družstvo
Kučerová, Křížová, Vitoušová, Dvořáková
(1. místo – štafeta mladších žákyň), K. Heryán (1. místo – běh na 1500 m), O. Svoboda (1. místo – hod míčkem, 2. místo – běh
na 60 m), B. Hurťáková (2. místo – skok vysoký, 2. místo – běh na 800 m), V. Kučerová
(2. místo – běh na 60 m, 2. místo – skok
daleký), L. Dvořák (2. místo – běh na 60 m,
3. místo – skok daleký), O. Lebr (2. místo –
skok vysoký), T. Vitoušová (3. místo – běh
na 60 m), V. Kejvalová (3. místo – skok daleký), Z. Chromá (3. místo – běh na 60 m).
Všem úspěšným sportovcům blahopřejeme.
Jana Špičková
a Bohumil Šuhaj

Pozvánka do
Základní umělecké
školy Dačice
Přijďte se informovat o možnostech studia
v hudebním a
výtvarném oboru.

čice. V Dílnách se žáci seznámili s nástroji
a stroji, které se používají na opracování
kovů a dřeva. Ukázky, které pro ně připravili a předvedli žáci SŠTO, jim přiblížily
práci obráběčů kovů i truhlářů. Opracování dřeva si vyzkoušeli. Na konci každé
prohlídky si žáci vyplnili test ze získaných
informací. Ve třídách SŠTO na ně čekaly
stavebnice Fischertechnik a program AutoCAD. Měli postavit jednoduchý model
stroje a na počítači napsat text v daném
programu. Oba úkoly zaujaly nejen chlapce, ale i řadu dívek, které se jinak s technikou moc nekamarádí.
Projektový den, který pro nás SŠTO Dačice v rámci projektu „Rozvoj technického

čtvrtek 5. 6.
18:00 h
Absolventský koncert žáků hudebního oboru
pondělí 9. 6.
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
pondělí 9. 6.
18:00 h
první informativní schůzka s rodiči
předškoláků
čtvrtek 19. 6.
18:00 h
Slavnostní koncert, kde se představí

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Celostátní kolo zeměpisné olympiády
14. dubna jsem spolu s paní učitelkou
Veverkovou vyrazil brzy ráno autobusem
do Prahy na celostátní kolo Zeměpisné
olympiády. Po příjezdu do Prahy jsme se
přesunuli na Albertov do budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde se
soutěž konala.
Po krátkém zahájení a obědě jsem se
spolu s ostatními soutěžícími vydal plnit
první část soutěže – práci v terénu. Ta se
skládala z měření s pomocí různých pomůcek a z mapování okolí náměstí v Karlíně. Po návratu do univerzitní budovy
jsme zpracovali údaje získané v terénu
a pak ještě následoval společný večer, kde
výprava z každého kraje předvedla scénku na téma „Riziko v našem kraji.“ Potom
už jsme se všichni vydali do Hostivaře na
univerzitní koleje, kde jsme měli nocleh.
Druhý den ráno jsme se vrátili na Albertov. Já jsem spolu s ostatními soutěžícími začal řešit soutěžní testy a pro
pedagogický doprovod byl připraven
zajímavý program. Poté už následoval
jen oběd a slavnostní vyhlášení výsledků v rezidenci primátora Prahy. Ceny
předávali vedle organizátorů olympiády také prezident České geografické společnosti prof. Tadeusz Siwek
a radní pro školství Mgr. Ludmila Štvánová. Nakonec jsem se umístil na 8. místě
z 24 účastníků.
nejúspěšnější žáci, soubory a sbory
školního roku
čtvrtek 26. 6.
14:00 h
Den otevřených dveří ZUŠ, účinkují
komorní soubory, taneční orchestry
a Městský dechový orchestr. Výtvarný obor zve na své zajímavé aktivity
Eva Nováková,
zástupkyně ředitele ZUŠ Dačice
Zápis do přípravných pěveckých
sborů Základní umělecké školy Dačice proběhne
od pondělí 23.
června do čtvrtka 26. června
2014 vždy od
13:00 do 17:00 h
ve sborové zkušebně ZUŠ.
--- 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. 739 067 695. Omlouvám
se tímto všem, kteří volali, za špatný kontakt
v minulém vydání.

Spokojeni jsme se pak vydali na cestu
domů. Myslím, že celostátní kolo olympiády je zajímavou zkušeností a je pěkné
změřit své síly s vrstevníky z celé republiky.
Štěpán Burda, kvarta
Ústřední kolo České lingvistické
olympiády
22. dubna se konalo v Praze celostátní kolo České lingvistické olympiády.
Oktavánka H. Kalábová, zocelená loňskými a letošními koly soutěže, obsadila
4. místo z padesáti účastníků. Zde je nutné
zdůraznit, že základních kol na středních
školách se zúčastnilo 1576 studentů a že
lingvistické rébusy jsou značně neobvyklé a pracují s živými orientálními jazyky
i s jazyky již mrtvými. Hanku nyní očekává
červnové přípravné soustředění a pokud
se vše zdaří i cesta do Pekingu na mezinárodní kolo soutěže. Tak držíme palce.
Luboš Krátký
Florbalisté obhájili vítězství v kraji
Ve čtvrtek 24. 4. odjelo družstvo chlapců z vyššího gymnázia za obhajobou
prvenství v krajském finále florbalového
turnaje, který se konal ve sportovní hale
v J. Hradci. Tohoto turnaje se zúčastnilo
celkem šest družstev. Naši hráči vyhráli
všechny zápasy a obhájili prvenství z minulého roku 2013 a je jen škoda, že letos
není postup do republikového finále.

Svým výkonem by si tento postup určitě
zasloužili. I přesto hráči potvrdili, že v Dačicích se hraje velice kvalitní florbal. Děkujeme všem hráčům za vzornou reprezentaci
naší školy i města Dačice na turnaji, který
byl na úrovni Jihočeského kraje.
Karel Chalupa
Studenti septimy vyhráli krajské finále soutěže EuropaSecura

Studenti septimy A. Trčka, D. Mašát a D.
Točík postoupili se svou prací zabývající
se bezpečnostní analýzou Afghánistánu
(práci najdete na webu školy) do krajského finále soutěže EuropaSecura. V krajském finále práci obhájili a stali se vítězi
tohoto finále.
Bohužel termín celostátního finále 9. –
13. 6. 2014 koliduje se sportovním kurzem
septimy, a chlapci se tak nemohou finále
zúčastnit.
Milan Točík
Další informace ze života školy najdete na
www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Akce „čistá příroda“ Ukliďme svět 2014
Ukliďme svět (Clean Up the World) je mezinárodní kampaň na ochranu přírody.
Za iniciací celé akce může sen Australana I. Kiernana, který se ve svých 47 letech
rozhodl obeplout svět.
Na své cestě byl však šokován mírou jsme pokračovali úklidem areálu zahrad
znečištění životního prostředí. Po svém a okolí MŠ. Všechny děti uklízely s elánem
návratu proto pozval své přátele, ti zase a chutí. Z odpadových materiálů jsme vysvé přátele a společně vyčistili 270 km moř- tvářeli různé postavičky, mluvící lopatky aj,
ského pobřeží. Tato akce proběhla 8. ledna které jsme vystavili při oslavách Dne Země.
1989. Tehdy 40 000 dobrovolníků nasbíralo Do „uklízení světa“ se v některých MŠ také
více než 5 000 tun odpadu. Další rok ten- zapojily celé rodiny. Některé děti donesly
to úmysl rozšířil po celé Austrálii a později fotografie o „svém“ uklízení v okolí svého
i po celém světě.
domova. Všem zúčastněným rodičům děAkce „Ukliďme svět“ se také letos usku- kujeme za spolupráci a naším přáním na
tečnila ve všech MŠ v Dačicích, Bílkově příští rok je snaha do těchto aktivit zapojit
a Dolních Němčicích. Je zaštítěna ve spo- ještě více rodin. Tuto akci také podporuje
lupráci CEV Cassiopeia, ČSOP a kanceláře ČSOP Vysočina, která nám poskytuje vitrícelosvětové kampaně Clean Up the World nu u MěKS k vystavení fotografií a materiv Austrálii. Děti v MŠ byly seznámeny mj. álů k této akci.
s důležitostí ochrany životního prostředí,
Vnímání a poznávání přírody se věnutřídily odpady do dětských plastových jeme nejenom při těchto činnostech, ale
kontejnerů, sestavovaly ekologické puz- průběžně po celý rok. A tak se učíme, jak
zle. Společně jsme se zamýšleli nad ne- zeměkouli pomoci, jak jí ulehčit a jak žít,
správným chováním lidí a jeho důsledky. abychom byli spokojení nejen my lidé, ale
Následovala praktická část. Cílem bylo i příroda, která je velmi důležitou součástí
pozorovat krajinu v okolí MŠ a vyfotogra- našeho života.
fovat „co se mi líbí, co se mi nelíbí“. Dále
Milada Janoušková
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Výlet na Chodsko

Oslava Dne matek

Svaz tělesně postižených Dačice uspořádal 13. až 15. 5.
výlet na Chodsko a okolí. Bydleli jsme v hotelu Sádek ve
vesnici Díly u Domažlic.

Kdo strávil nedělní odpoledne 11. května v Katolickém
domě v Dačicích, jistě byl příjemně překvapen programem k příležitosti oslav Dne matek.
Nejen maminky a babičky, ale celé rodiny mohly shlédnout nejprve vystoupení dětí z MŠ Sokolská. Pod vedením
paní učitelky Břečkové předvedly děti pásmo lidových písní v krojích. Zpěv našich nejmenších doprovodila paní učitelka hrou na harmoniku nebo klávesy. Děti však nejen zpívaly, ale hrály i na flétničky, rytmické nástroje a tančily. Za
svoje vystoupení, které zakončily písničkami pro maminky,
sklidily od publika čítajícího cca 200 diváků dlouhý potlesk.
Poté se na jevišti předvedly děti z kroužku aerobiku z DDM
Dačice. Pod vedením paní J. Bačákové a Š. Švorcové postupně vystoupily ve svých kostýmech nejmenší Sněženky s tématem „V peřinách“, prostřední Sedmikrásky s „Fantomem opery“ a Slunečnice s choreografií „Něžný výcvik“.
Na závěr zazpívaly žačky ZUŠ Dačice ze třídy paní učitelky Ivany
Šedové několik písní za hudebního doprovodu R. Šedy. Jsme
rádi, že máme v Dačicích tolik šikovných a nadaných dětí a trpělivých učitelů, kteří jsou ochotni se dětem věnovat i ve svém
volném čase. Po celou dobu si návštěvníci mohli dát malé občerstvení. Ve druhém patře Katolického domu probíhal doprovodný program, který zajišťovala Oblastní charita Jihlava. V Mateřském centru si mohly děti vyrobit dárek pro maminku a nebo
si jen pohrát v herně. Po skončení hlavního programu v sále si
řada dětí ještě vyzkoušela vylézt na umělou lezeckou stěnu.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem účinkujícím, dobrovolníkům a sponzorům, kteří se na této akci podíleli.
manželé Křížkovi

Nejdříve jsme navštívili klášter Klokoty, botanickou zahradu v Táboře a Písek.
Ve středu jsme obdivovali Český les s kamennou rozhlednou.
Z nejvyšší hory na Domažlicku Čerchov jsme měli výhled až na
Bavorsko. Tímto dopolednem nás provázel průvodce lesů města Domažlice. Po dobrém obědě jsme jeli na zámek Horšovský
Týn. Večer jsme strávili při hudbě dudáka p. Konrády s dcerou.
Na zpáteční cestě jsme si prohlédli Hrádek se sochou Jana Sladkého Koziny a jeho statek ve vesnici Újezd. Putování jsme zakončili ve městě Domažlice.
Výlet se všem 49 účastníkům líbil. Těšíme se na další poznávání krás naší vlasti.
František Stejskal, předseda organizace

Poděkování
Svaz tělesně postižených MO Dačice děkuje touto cestou CA
X-travel za zprostředkování a zajištění pobytového zájezdu na
Chodsko ve dnech 13. 5. - 15. 5. Celá akce proběhla bez problémů a ke spokojenosti všech účastníků zájezdu.
Poděkování patří též dopravci panu Nekulovi z Police za bezpečnou dopravu a velmi dobrou spolupráci.
František Přikryl, MO STP Dačice

--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
Akce BOWLING + PIZZA – ke každé zaplacené
hodině bowlingu nabízíme slevu 10% na pizzu!
Nevztahuje se na další slevové a akční nabídky.
Změnili jsme otevírací dobu restaurace o víkendech a
st. svátcích. Restaurace s kuchyní bude otevřena
od 11:00 hodin. Ke každému obědu od 11:00 do 14:00
hodin dostanete 0,3l točené limonády nebo 0,3l
perlivé či neperlivé vody zdarma.
I letos připravujeme pro Vaše děti PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY. Termíny jsou celkem tři: „EXPEDICE
RUMBURAK“ v termínu 30.6.-4.7.2014 a dva
„SPORTOVNÍ TÁBORY“ v termínech 4.8.8.8.2014 a 18.-22.8.2014. Na děti čeká spousta
zábavy, hry, soutěže, tvůrčí dílna a mnoho dalšího.
Určeno pro kluky i holčičky od 1. 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.
1.6. 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.
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6.-8.6. Víkend s Captain Morganem a RC colou.
Po celý víkend PIZZA SE SLEVOU 10%.
13.-15.6. Akce na Jamesona a sushi víkend.
Porce sushi se 14 kousky za 160 Kč.
20.-22.6. Rum s RC Colou za skvělou cenu a
k tomu v pátek a sobotu grilované ryby.
27.-29.6. I tento víkend budeme grilovat,
v akci mojito a také gin s tonikem.
Bowling po celý víkend ZDARMA!
4.-7.7. OCHUTNÁVKA STUDENÝCH SALÁTŮ
je připravená na první červencový víkend.
Vždy od 18:00 hodin, 1 porce 35 Kč.
Akce na Tuzemák s RC Colou a na vodku s džusem.
Rozšířili jsme nabídku sportů o bosu, alpinning,
TRX, flowin, hathajógu a alpinning
pro baculky. 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,

www.dacice.cz

Pálení čarodějnic se opět vydařilo

Medailové žně

Letošní tradiční Pálení čarodějnic se opět velmi vydařilo. V pátek 25. dubna
od odpoledních hodin až do večera stavěli členové SDH Dačice hranici na obvyklém místě v prostoru u rybníku Vražda.

Vážení a milí příznivci dačických
mažoretek, soutěžní sezóna je v plném proudu a s radostí vám oznamujeme, že medailové žně pokračují.

Poslední dubnový
den sliboval krásné slunečné počasí,
které vydrželo po
celou dobu této oblíbené první velké
jarní kulturní akce,
která je hrazena
z rozpočtu města
a organizačně ji zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Dačice.
Lampiónový průvod vycházel v 19:00
h od bývalé požární stanice v Komenského ulici za doprovodu mažoretek a MDO
pod vedením p. Kubka. Průvod šel obvyklou trasou až na místo pálení k rybníku Vražda, kde byla slavnostně zapálena
hranice starostou města Ing. Vlastimilem
Štěpánem a starostou SDH Dačice Jiřím
Stýblem.
O hudbu se na místě postarala hudební
skupina Vasr Band ze Znojma, která hrála
do časných ranních hodin a sklidila od
účastníků akce veliký úspěch. O občerstvení se perfektně postarali dačičtí hasiči.

Ve 22:00 h byl odpálen p. Hrubým
z hráze rybníku Vražda ohňostroj, na který již všichni netrpělivě čekali.
Letos se pálení neobešlo bez zásahu
hasičů, kdy od hořící hranice chytla suchá
větev na sousedních stromech, kterou
dobrovolní hasiči bleskově uhasili.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat p. Chňoupkovi ze společnosti Lučina
Dolní Němčice, který zapůjčil mechanizaci na stavbu hranice, což velmi usnadnilo práci. Společnosti PKD za zapůjčení
přívěsu pro muzikanty, místní organizaci
Českého Červeného kříže za zdravotnický
dozor, Městskému dechovému orchestru
a mažoretkám za vystoupení v průvodu.
V neposlední řadě patří poděkování
všem členům Sboru dobrovolných hasičů Dačice za aktivní přístup a organizaci
této akce.
Letošní Pálení čarodějnic se obešlo bez
zranění a incidentů výtržníků, pevně věříme, že se všem účastníkům akce líbila.
Vlastislav Švec,
náměstek starosty SDH Dačice

Den dětí
v dačickém kině
Děti jsou v našem kině jednou z nejvěrnějších a nejčetnějších skupin návštěvníků. Připravujeme pro ně pravidelné odpolední projekce, které jsou svojí
dramaturgií a časem promítání určeny
různým věkovým kategoriím, od těch
nejmenších až po školáky. Každý měsíc
se tak mohou těšit na animovanou, nebo
hranou pohádku, a to nejen v klasickém
2D, ale také 3D provedení, což je opravdu
velký zážitek. A protože děti, jak už jsem
psal v úvodu, mají naše kino opravdu
rády a my máme rádi je, rozhodli jsme se,
ve spolupráci s velkoskladem kancelářského a papírenského zboží Pas-D Dačice, oslavit s nimi jejich den, tedy Mezinárodní den dětí.
V neděli 1. června jsme připravili film
LEGO PŘÍBĚH, ve fantastické 3D projekci, který děti zavede do světa, kde ožívají

postavičky, se kterými si většina z nich
hraje! Do světa plného Lego panáčků,
autíček a robotů, v úžasném Lego městě,
kde všechno vypadá jako právě postavené z této legendární stavebnice.
Ke každé dětské vstupence navíc děti
dostanou malý dáreček – omalovánku
s motivem filmu a pastelky, které si odnesou domů. Rodiče pak určitě potěší,
že nezapomínáme ani na jejich peněženky! Vstupenka na tuto projekci totiž stojí
pouze 50 Kč. Jenom připomínáme, že
počet míst v sále je omezený a přednost
mají vždy návštěvníci s předem zakoupenou vstupenkou. Rezervace je možná
na telefonu 384 401 277, MěKS nebo na
Infocentru.
Přijďte si užít Den dětí do našeho kina!
Milan Krotký,
3D Kino Dačice
--- inzerce ---

TRUHLÁŘSTVÍ
renovace a výroba kuchyňských linek
výměna dvířek a pracovních desek
výroba nábytku
tel: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz, www.nabytek-brychta.cz

V kvalifikačním kole ve Stochově získaly
týmy kadetek a seniorek první místa a o
postup do finále Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu budou bojovat v semifinále
ve Vimperku. Na Region cupu v Kladně
nedaly minikadetky, kadetky i seniorky
soupeřkám šanci a s velikým bodovým
náskokem vybojovaly zlaté medaile a také
postupy do dalšího kola, které proběhne
v H. Králové. Nádherné výkony podaly
i seniorské sóloformace a do Dačic putovaly ještě dvě stříbrné a jedna bronzová
medaile. Trenérky A. Novotná, I. Novotná
(mimi Berušky), Z. Kuchtová, S. Nováková
(kadetky), N. Krebsová a D. Rychlíková (seniorky) byly právem pyšné. A kdo se přišel
na mažoretky podívat na každoroční vystoupení v parku, mohl vidět nejen krásné pódiové skladby, ale i další soutěžní
i nesoutěžní vystoupení, se kterými mažoretky úspěšně reprezentují Dačice.
Doprovodil je Městský dechový orchestr
ZUŠ Dačice pod vedením pana M. Kubka
a technické zázemí poskytlo MěKS Dačice
s panem O. Svobodou. Děkujeme našim
fanouškům, Městu Dačice i sponzorům za
podporu a jedeme dál…
DM studio
Chtěly bychom touto cestou poděkovat a ještě jednou pogratulovat všem
třem týmům mažoretek z Dačic za perfektní reprezentaci a získání medailí na
Mistrovství Čech 17. 5. v Hradci Králové.
Všechny týmy obstály ve velké konkurenci a dokázaly, že ,,holky“ z Dačic jsou
nejlepší. Děkujeme hlavně vedoucím za
jejich nadšení, čas a píli. Věříme, že na
Mistrovství republiky, které se koná 1. 6.
v Jaroměři, medaile obhájíme. Vedoucím
přejeme pevné nervy. A děvčatům? Držte se. Fandíme vám.
Maminky z Mimiberušek
--- 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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Červen měsíc myslivosti

Výlet klubu seniorů

Vážení čtenáři, přátelé přírody, přichází měsíc červen, který je již dlouhá léta
považován za „měsíc myslivosti“. Není to proto, že by tento měsíc byl zvolen
náhodně, rozhodnutím někoho, kdo administrativně rozhodl, ale proto, že
v této době příroda obnovuje svůj věčný koloběh života a většina tvorů v přírodě má starost s výživou a vychováním nové generace, zkrátka řečeno příroda je plná mláďat, která jsou odkázána na péči rodičů.

S klubem seniorů jsme se tentokrát vydali na výlet. Navštívili jsme
Rožnov a prohlédli si místní bizónní
farmu.
K příjemnému zážitku přispělo krásné
počasí. Výletu se zúčastnilo 24 žen, jeden
muž a 3 malá děvčátka. Děkujeme CK
Štefl-tour a hodnému a trpělivému panu
řidiči. Už se těšíme na další akce.
Dana Krtková
a Rudolf Hájek

Současná
doba není
dobou lovu,
která je zakódovaná
v
genech
člověka, jako
původního lovce a sběrače, ale vyznačuje
se hlavně ochranou toho mála, co v přírodě zbylo a co je naší povinností uchránit
pro příští generace.
Vzpomeňte si Vy, dnešní padesátníci,
šedesátníci, jak na přelomu 70tých let minulého století pobíhaly v přírodě statisíce
zajíců, desetitisíce kusů srnčí zvěře, jelení
a další zvěře, kdy byly v polích vidět sta
a sta bažantů, koroptví, kdy bylo vidět nad
rybníky racky, na lukách čejky, různé druhy zpěvného ptactva a prakticky všechny
druhy okřídlených dravců.
A srovnejte to s dnešním stavem, kdy při
vycházce do přírody často procházíte mrtvou krajinou, kdy neuslyšíte zpěv skřivana,
neuslyšíte volání křepelky o bažantech
a koroptvích nemluvě.
Ano, vlivů, které toto způsobily je více,
od neuvážené ochranářské praxe, vliv industrializace zemědělství až po globální
civilizační faktory. A právě proto je potřeba zbytky fauny, která nám ještě zbyla,
rozumně chránit a ošetřovat pro příští generace. Vždyť dnes často zvěř nemá díky
silnicím, dálnicím, výstavbě betonových
měst, využíváním každého kousku půdy
pro tvorbu zisku, kam klást mláďata, kde
vysedět kuřata či jak zajistit jejich výživu.
Proto je myslivec v dnešní době více
hospodářem, ochráncem a brigádníkem
než lovcem. Mám tím na zřeteli pravověrného myslivce, pro kterého je probouzející se ráno v lese či u rybníka vzácným
okamžikem sžití se s přírodou, pochopením jejích zákonitostí, ale také potřebou
její ochrany, ke které nás vychovávali naši
tátové a dědové.
Ano, existují dnes lovci, kteří díky svým

příjmům mají super vybavení, které často nedává zvěři jakoukoliv šanci na přežití. Jejich jediným cílem je střílet a lovit
tak, aby mohli dokázat svoji výjimečnost
a svoje finanční možnosti co největším počtem ulovené zvěře.
Bohudíky, že je jich ve srovnání s myslivci mizivé procento a že 70 000 dnes registrovaných myslivců v České republice má
jiné poslání a jiné priority.
Přírodu nelze oklamat a každý neuvážený zásah do ní se vrací v několikanásobných škodách, které lze odstranit jenom
dlouhodobou a náročnou prací.
Prosím, buďte proto ohleduplní k přírodě, která vám to mnohonásobně vrátí.
Při svých vycházkách do přírody se těšte
tím co vidíte, vnímejte její krásu, buďte jejími trpělivými návštěvníky a ona vás jistě
odmění.
Nedopusťte v této, pro zvěř složité době
starostí s novou generací, aby ji rušili volně pobíhající psi, kočky, aby ji rušili lidé
v motorových vozidlech jezdící bez všech
ohledů krajinou, kdy často nejsou schopni
jít pěšky ani sto kroků.
Neberte a nechytejte do rukou zvěř –
malé srnečky, zajíčky či koroptvičky, aby
si je děti mohly pohladit. V převážné většině případů tímto chováním odsoudíte
dané mládě k pomalé a zdlouhavé smrti
hladem, protože v důsledku člověčího
pachu, který na mláděti ulpěl ho již dospělá zvěř nepřijme mezi sebe. I zdánlivě
osamělé mládě má nedaleko sebe mámu,
která ho pečlivě hlídá a která ho odložila
jenom kvůli jeho bezpečnosti a která ho
v případě napadení predátorem s nasazením svého života chrání.
Příroda má svoje pravidla a zákonitosti,
proto je i na nás abychom jí s ochranou
pomohli a zachovali tak její tvář pro naše
děti a příští generace Homo sapiens neboli člověka moudrého.
František Burian,
předseda MS Háj D. Němčice
--- inzerce ---

Infocentrum Dačice

tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
červen otevřeno po - pá 8:00 - 17:00 h
yy
yy
yy
yy
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laminování, NOVĚ A3, barevné a černobílé kopírování
PC, internet, kroužková vazba, fax, skenování
prodej upomínkových předmětů, regionální literatury
prodej vstupenek

AGAPÉ
v Katolickém domě
Co agapé vlastně znamená? Slovo
agapé pochází z řečtiny a znamená
přeneseně společné stolování, které
bylo v počátcích křesťanství chápáno jako výraz vzájemnosti.

Poslední neděli v dubnu měli občané
Dačic a okolí možnost zajít do katolického domu a strávit zde příjemné odpoledne. Sešly se desítky lidí opravdu všech
generací. Každý si mohl dát něco dobrého z pohoštění a společně si popovídat.
A kdo si chtěl to odpoledne trochu zasportovat, mohl si zahrát stolní tenis
nebo vyzkoušet lezeckou stěnu. Mladší
děti si rády pohrály v herně třeba v bazénku s kuličkami, starší byli úplně zaujati
stolní deskovou hrou Postav si svůj dům
se zajímavými úkoly. Díky tomu, že se zapojili i rodiče a prarodiče, bylo o zábavu
postaráno.
Příští agapé bude opět poslední neděli v měsíci, 29. června 15:00 - 18:00 h
na téma Hurá prázdniny! Pro všechny
budou připraveny soutěže a sladká odměna. Vítány jsou rodiny s dětmi, střední
generace i senioři. Těšíme se na Vás!

KOUPÍM

--- inzerce ---

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

Tel: 602 445 344

www.dacice.cz

Jubilejní desátý ročník brokového

Sportovní okénko
TJ Centropen

víceboje družstev na střelnici v Dačicích
V sobotu 3. května 2014 se na střelnici Zahrádecký les v Dačicích sešli milovníci brokové střelby v mysliveckých disciplínách. Střelecká sekce v Dačicích
pořádá každoročně první víkend v květnu brokový víceboj družstev. Do soutěže se přihlásilo 13 tříčlenných družstev.
počasí bezproblémově vypořádali. Letos
si vítězné družstvo vytvořilo poměrně
velký náskok před ostatními soupeři.
Vítězem brokového víceboje se stalo
družstvo Kuroza se 137 zásahy, které bylo
složeno ze střelců z Rodvínova, Kunžaku
a Zahrádek. Na druhém místě bylo družstvo SK Dačice se 131 zásahy se střelci
z Valtínova, Polné a Jemnice. Na třetím
místě skončilo družstvo Jemnice se 124
zásahy, družstvo bylo vytvořeno ze střelců z Jemnice a okolí. Odměnou všem
střelcům, tak jak je na dačické střelnici
Závod byl vypsán na tři disciplíny po zvykem, byly ceny pro všechna zúčastnědvaceti terčích, celkem družstvo stříle- ná družstva.
lo na 180 terčů. První disciplínou byla
Poděkování patří Městu Dačice za podLovecká baterie, druhou Lovecké kolo poru a přízeň, kterou střelectví věnuje
a třetí Zajíc s terči, kdy zajíc a asfaltový a všem dalším sponzorům za ceny do záterč jsou vypouštěni současně. Závod vodu. Chtěl bych touto cestou poděkovat
zahájil starosta města Dačice Ing. Ště- střelcům za věrnost dačické střelnici. Již
pán. Závodu letos nepřálo počasí, když teď se těšíme první sobotu ledna 2015 na
během závodu poprchalo. Avšak střelci, viděnou při závodech v Dačicích.
kteří jsou zároveň i myslivci, se s nepřízní
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

pořádá v sobotu 2. srpna

beach volejbalový turnaj - Turnaj dvojic
 ve dvojici musí být
min. jedna žena
 prezentace od 8:30 h,
začátek v 9:00 h
 startovné
na osobu 50 Kč
předběžné přihlášky zasílejte
na: koupaliste@dasport.cz
více informací
na www.dasport.cz

Fotbalový oddíl:
8. 6. v 15:00 h
KP muži
Dačice – Bavorovice
7. 6. v 10:00 h
KP dorost
Dačice – Met. Tábor
1. 6. v 9:30 h
OP žáci
Dačice – Suchdol
1. 6. v 9:30 h
OP žáci
Dačice – Borovany
Oddíl volejbalu:
11. 6. v 17:00 h
KP ženy
Dačice – Hluboká nad Vltavou
Oddíl tenisu:
21. 6. v 9:00 h
KP1 muži
Dačice - Humpolec
Sport pro
všechny:
6. 6. v 17:30 h
Dačická čtrnáctka
Start závodů
na Peráčku

O putovní pohár města Dačice
V sobotu 19. dubna se na cvičišti
v Zahrádeckém lese v Dačicích konal
již 24. ročník soutěže ve výcviku psů.
Zúčastnilo se celkem 21 účastníků ve
čtyřech soutěžních kategoriích.
1. kategorie ZVV 1 - 3 disciplíny stopa, poslušnost, obrana (9 závodníků
v kategorii)
1. místo - Machát Josef + Wega Leryka Nové Hrady, 283 bodů
2. kategorie Stopa dle ZVV1 (10 závodníků)
1. místo - Poukar Jiří + Tarpan de Alpha
ville Bohemia, 97 bodů, Dačice
3. kategorie Poslušnost dle ZVV1
(6 závodníků)
1. místo - Bartoňová Irena + Tulička,
Telč, 92 bodů
4. kategorie Obrana dle ZVV1 (6 závodníků)
1. místo - Poukar Jiří + Tarpan de Alpha
ville Bohemia, 97 bodů, Dačice
Anna Štěbetáková
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
1. června, neděle, 17:00 h
DEN DĚTÍ V KINĚ
LEGO PŘÍBĚH, animovaný, 3D
100 min., český dabing, vstupné 50/80 Kč
4. června, středa, 19:00 h
JEDNA ZA VŠECHNY, komedie, 2D
109 min., české titulky, vstupné 90 Kč
6. června, pátek, 19:00 h
BONY A KLID 2, drama, 2D
90 min., česky, vstupné 110 Kč
8. června, neděle, 19:00 h
10 PRAVIDEL JAK SBALIT HOLKU, 2D
100 min., česky, vstupné 90 Kč
11. června, středa, 19:00 h
DIVERGENCE, akční fantasy, 2D
105 min., české titulky, vstupné 100 Kč
13. června, pátek, 19:00 h
GODZILLA, sci-fi, 3D
119 min., české titulky, vstupné 130 Kč
15. června, neděle, 19:00 h
BABOVŘESKY 2, komedie, 2D
120 min., česky, vstupné 90 Kč
18. června, středa, 19:00 h
DOUPĚ, akční, 2D
90 min., české titulky, vstupné 90 Kč

komedie, 2D
109 min., české titulky, vstupné 120 Kč
29. června, neděle, 17:00 h
VIOLETTA - KONCERT, hudební, 2D
96 min., české titulky, vstupné 100 Kč

Městské kulturní středisko
3. června, úterý, 19:30 h, hl. sál MěKS
EIN KLESL BŽUNDES - zábavný pořad
Josef Mladý a Josef Náhlovský
vstupné - předprodej 180 Kč, na místě 220 Kč
15. června, neděle, 14:00 h, hl. sál MěKS
DAČICKÁ CANTILENA
9. ročník přehlídky pěveckých sborů
Slavnostní koncert
Vystoupení jednotlivých sborů:
Dačický pěvecký sbor, Pěvecký sbor Smetana
Telč, Pěvecký sbor Karla Němečka Moravský
Krumlov, Kvítek Dačice, Spevácký Zbor Slovenských Učitel΄ov
MONSTREKONCERT - (130 účinkujících)
Znám já jeden krásný zámek - Šly panenky
Sanctus - Niška Banja
vstupné - předprodej 50 Kč, na místě 80 Kč
23. června, pondělí, 19:00 h, hl. sál MěKS
NĚMÝ BOBEŠ
divadlo Járy Cimrmana
vstupné - předprodej 300 Kč, na místě 340 Kč

Městské muzeum a galerie

20. června, pátek, 19:00 h
X-MEN: BUDOUCÍ MINULOST, 2D
132 min., český dabing, vstupné 110 Kč

do 29. června
FOTBAL TO JE HRA A TEN MÍČ KULATÝ...
80 let dačické kopané
výstavní chodba muzea

25. června, středa, 19:00 h
FILMOVÝ KLUB
ROLLING STONES, dokument, 2D
117 min., české titulky, vstupné 80 Kč, FK 70 Kč

7. června - 31. srpna
HOLČIČÍ SEN? KLUKŮM VSTUP POVOLEN
slavnostní zahájení 8. června v 18:00 a v 19:00 h

27. června, pátek, 19:00 h
VŠECHNY CESTY VEDOU DO HROBU,

"

7. června
IX. MUZEJNÍ NOC
„Návrat do dětství aneb pojďte si hrát do

ANKETA

muzea“
18:00 a 19:00 h - zahájení výstavy panenek,
účinkuje DS Tyláček, koutek na hraní
22. června
Výlet spolku přátel muzea
Deštná, Červená Lhota a Kardašova Řečice
přihlášky na tel: 384 422 493, 722 012 146

Katolický dům
15. června, sraz v 16:00 h v kat. domě
DEN OTCŮ aneb tatínci si poradí
Čeká nás výprava do přírody, buřty s sebou (za
nepříznivého počasí bude náhradní program v KD).

29. června, 15:00 - 18:00 h
AGAPÉ - Setkávání všech generací
téma : Hurá prázdniny

Větrání v Lidéřovicích
se sborem Viva la bella!
neděle 15. června 2014 od 14:30 h

vystoupí dětský pěvecký sbor
Viva la bella
Sbor, který působí při ZUŠ ve Slavonicích, je ve zdejším regionu dobře
znám. Během posledního desetiletí dosáhl sbor řady úspěchů a získal
nejrůznější ocenění. Za svůj největší
úspěch považuje sbor účast na festivalu pěveckých sborů v Kanadě
v roce 2010.
Pod vedením sbormistra Vlastimila Burkarta a za klavírního doprovodu
Mgr. Ivany Šedové zazní výběr skladeb
z bohatého repertoáru sboru. Hudební vystoupení doplní úvahy na téma
„O radosti“, které tentokrát přednese
karmelitán P. Norbert.

"

Dačického cukrování 2014 - VII. ročník
Město Dačice vyhlašuje u příležitosti konání sedmého ročníku letní slavnosti Dačické cukrování anketu s otázkou vztahující se
k historii vynálezu kostkového cukru. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který obdrží permanentku v hodnotě
1.000 Kč pro vstup na Koupaliště Dačice.
Vyplněný anketní lístek můžete doručit do 20. 6. 2014 do 12:00 h na Infocentrum, Palackého nám. 1/I, Dačice. Slosování
správných odpovědí proběhne v sobotu 21. června ve 14:00 h při zahájení slavností.

Anketní otázka: Kde se nacházela předchůdkyně dačické rafinérie cukru, kterou založili bratři Grebnerové?

A/ Kostelní Vydří
Údaje pro slosování

Jméno,příjmení:
Adresa:
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B/ Prostřední Vydří

C/ Kostelní Myslová

