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Tři králové v DPS a v nemocnici
Rok uplynul jako voda a koledníčci znovu přinesli radostnou zvěst o narození
Ježíše v Betlémě. S tradiční písní My tři králové jdeme k Vám, za doprovodu
flétny a zpěvu je hřálo pomyšlení, že podpoří sbírkou ty, co mají nouzi. A to
není málo.

Proti tomu je nepřijetí, či zavřené dveře
úplná nicotnost. Ale to se nám nestalo.
V DPS nás v sobotu čekali a mile přivítali. Nejen, že přispěli do kasičky, ale odměnili nás i dobrotami do košíčků. Paní
Habrová s námi obešla všechny byty
a paní Tomanová krásně zpívala. Pan Vlček nás také celé odpoledne doprovázel
zpěvem. A co zná slok!
Ve čtvrtek 9. 1. se naše skupinka (v jiném
obsazení) vydala již třetím rokem do nemocnice. Tam se trochu bojíme, ale díky
vlídnosti personálu jsme ztratili trému.

Poslední obavy se rozplynuly s tím, že jdeme přinést radost i poselství tam, kde je
i bolest. Obešli jsme obě lůžkové části
v prvním i druhém poschodí. Někteří pacienti za námi vyšli i na chodbu. Děkujeme
jim i zaměstnancům nemocnice za štědrost. Děkujeme srdečně všem dárcům za
podanou pomocnou ruku pro potřebné.
Marie Šedová,
dobrovolnice farní charity v Dačicích
bližší informace o sbírce najdete uvnitř zpravodaje

Město, kde žiji
Vážení spoluobčané, dostává se Vám do ruky v tomto roce již druhé, tedy
únorové, vydání Dačického zpravodaje. V dnešní době, kdy ekonomika hraje
celosvětově významnou roli, je každá příznivá zpráva týkající se našeho města, a tudíž nás všech, velmi vítaná. Jistě již správně tušíte, že mířím do hospodaření našich domácností.
Vedení města Dačice se rozhodlo nenavyšovat poplatek za odvoz komunálního
odpadu pro rok 2014. Sazba zůstává stejná jako v roce předchozím, to znamená
570 Kč za poplatníka.
K tomuto kroku jsme mohli přistoupit po pečlivém monitorování množství,
sortimentu a třídění odpadu v roce 2013.
Dalším krokem potom bylo přenesení
získaných poznatků a výsledků do ob-

chodních vztahů s dodavatelem služeb
- firmou .A.S.A. Dačice. Pozitivní trend se
projevil nejen v poplatku za odvoz, ale
i ve výměně a doplnění sběrných nádob.
Druhou dobrou zprávou z pohledu
výdajů domácností je platba za dodávku
tepla. Město Dačice je akcionářem firmy
Teplospol se sídlem v Jindřichově Hradci.
Jednou z provozoven Teplospolu je i kotelna v Dačicích. Technicky je nastavena
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tak, že může vyrábět teplo spalováním
uhlí i plynu. Tato variabilita volby má
svoje nesporné výhody. Rovněž centrální
vytápění a z něj plynoucí větší balík nakupovaných energií je obchodně výhodnější.
Podle dosavadních předpokladů ředitele společnosti Milana Kučery cena za
dodané teplo za rok 2013 nebude vyšší
než za rok předchozí, tedy než 589 Kč za
gigajoul bez DPH. Tento trend je daný
jednak vývojem klimatických podmínek,
a pak také nižšími náklady, které společnost průběžně snižuje.
Výsledky za rok 2013 budou známé
koncem února. Na účty správců se prostředky dostanou v březnu a rozúčtování
odběratelů se uskuteční v měsíci květnu.
Pro rok 2014 sjednává společnost s odběrateli zálohovou cenu tepla ve výši 613 Kč
za gigajoul bez DPH, což jsou obdobné
zálohové ceny, jaké byly pro rok 2013.
Je zřejmé, že příznivá cena tepla je
možná především díky dobrému vedení
společnosti. Aby tento trend pokračoval
i v budoucnu, pracuje vedení Teplospolu
na inovativních změnách kotelny v Dačicích (uvažuje se o instalaci kogenerační
jednotky a plynového kotle). Jsem rád, že
i v oblasti centrálního zásobování teplem
můžeme občanům našeho města nabídnout pozitivní zprávy.
Vždy, když pro Vás píši článek do Dačického zpravodaje, zamýšlím se nad tím,
kde žiji, jaké máme u nás potřeby a jak
jsou na tom lidé ve velkých městech, třeba i v tom hlavním. Uvažuji také nad tím,
jaké (a jestli vůbec) mají k životu velkorysejší podmínky než my zde v okrajových
regionech. Jsem však rád, že mě z těchto
úvah vždy „vytáhne“ a uvede do pohody japonské přísloví: „Hlavní město je to,
v němž žiji.“
A jelikož je nyní únor, období pravé
kalendářní zimy, dovolil bych si na závěr
připomenout dvě pranostiky vztahující
se k této době: Na Hromnice - zimy polovice. Zelené Hromnice - bílé Velikonoce.
Sami můžete posoudit, co nás čeká.
Vlastimil Štěpán,
starosta
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V kostce - tentokrát o vzdělávání
Vážení spoluobčané, v průběhu měsíce ledna jsem měl tu čest, že jsem byl
pozván na „promoci“ absolventů Univerzity třetího věku na České zemědělské univerzitě v Praze. Univerzita třetího věku (U3V) je koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku. Speciální vzdělávací program pro
seniory má původ ve Francii.
V českém prostředí došlo k založení
první univerzity třetího věku v roce 1986
v Olomouci. První akademická však vznikla
na 1. lékařské fakultě UK v Praze a naplno se tento trend rozvinul po roce 2000.
V současnosti tuto možnost nabízí většina českých veřejných vysokých škol. Na
každý kraj vychází minimálně jedna univerzita třetího věku, takže možnost studovat i v pozdějším věku mají skutečně
všichni. (zdroj Wikipedie). Tak tomu bylo
i u nás v Dačicích.
Aula vysoké školy byla plná seniorů
z různých koutů naší vlasti. Také Dačice
tam měly své zástupce a velmi mě hřálo
u srdce, že tam jsme společně. Každý, kdo
tam byl, měl můj velký obdiv. Velmi se
změnila doba a aktivity seniorů. Dobře si
pamatuji, jak na důchodový věk nahlíželi
dřívější generace – etapa života, která je
o vnoučatech a mnohdy o samotě.

To v tomto případě neplatí. Některým
absolventům U3V bylo přes osmdesát
a více. Věnovali čas a energii dozvědět se
něco nového. Rozšířit si obzory a pracovat na svém vzdělání. Obdivuhodné. Ceremoniál byl důstojný a slavnostní.
K tomu, aby člověka naplňoval vnitřní
pocit spokojenosti je také potřeba, aby
byl aktivním spolutvůrcem svého osudu. Je mnoho možností jak nahlížet na
život –„zda je sklenice z půlky plná, nebo
prázdná.“ Jak to máte vy, milí čtenáři?
Pochopení světa kolem nás, nahlédnutí do zákoutí moudrosti vede k pokoře,
k schopnosti dialogu a respektu k jinakosti.
A tak si říkám, více takových seniorů, více takových lidí všeho věku. Vážit
si vzdělání je základní předpoklad, že
se společnost kultivuje, rozvíjí a hulváti
nedojdou hlasu. A je to potřeba říkat již
dětem ve škole, protože rosteme přes
překážky, nikoliv z pohodlí.
Jan Bartošek, místostarosta

Fórum mládeže poprvé v Dačicích
Zdravé město Dačice pořádá ve čtvrtek 20. února od 9:30 h v městském kulturním středisku akci Fórum mládeže, na které se setkají žáci a studenti základních i středních škol. Díky své dosavadní činnost získalo město nabídku
realizovat toto fórum v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR „Mládež
v akci? Ano, v obci!“
Mladé fórum aneb De- do všech škol. Vytipované prioritní prosatero problémů města blémy jsou poté předány vedení města.
Cílem této akce je vzbudit zájem mlaDačice očima mládeže
dých
o dění kolem sebe a ukázat jim, že
je obdoba veřejného
projednání k celkové- i oni mají možnost toto dění aktivně
mu rozvoji města, kte- ovlivňovat a realizovat své nápady. Mlaré se v Dačicích konalo dí lidé se současně učí formulovat a prepoprvé v minulém roce zentovat své názory, diskutovat o nich
a které chystáme uspořádat pro dospělé s úředníky i politiky. Už nyní se těšíme na
i letos 6. března. Na Mladé fórum jsou po- jejich názory.
Marcela Chvátalová,
zváni žáci a studenti místních škol, kteří
koordinátorka Zdravého města Dačice
diskutují a vytipovávají problémy u předem stanovených tematických oblastí
Termíny veřejných fór pořádaných
jako životní prostředí, veřejný pořádek,
Zdravým městem Dačice:
bezpečnost, školství, volný čas atd. Mladí
20. února v 9:30 h – Fórum mládeže
účastníci budou rozděleni k jednotlivým
6. března v 17:00 h – Fórum pro dospělé
stolům tak, aby bylo zajištěno zastoupení
všech zúčastněných škol u každého diskusního kruhu. Hlavním společným výstupem je formulace 10 nejzásadnějších
návrhů na zlepšení fungování a rozvoje
Zastupitelstvo města Dačice
města, o jejichž pořadí dále mají možse sejde na svém 22. zasedání
nost rozhodnout všichni žáci a studenti
19. února 2014 v sále MěKS
formou anketního lístku distribuovaného

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

na své 83. schůzi konané 18. 12.
2013 mimo jiné:

• schválila rozpočtové opatření číslo
22/2013, které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 201,16
tis. Kč
• schválila uzavření smlouvy na modernizaci ČOV v Toužíně s vítězným
uchazečem společností AQUA-STYL
spol. s r. o. Držovice za celkovou nabídkovou cenu 8 564 380 Kč bez DPH
a s předpokládaným termínem dokončení díla do 31. 10. 2015
• schválila uzavření smlouvy na inovaci
serverové a síťové infrastruktury MěÚ
Dačice s vítězným uchazečem K-net
International Group, s.r.o., Brno za celkovou nabídkovou cenu 1 990 827 Kč
bez DPH
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 14 000 Kč na realizaci
projektu hendikepovaných sportovců
z našeho města Expedition Israel 2014
• schválila uvolnění skladových zásob
za účelem propagace města na veletrhu cest. ruchu Regiontour Brno 2014

na své 84. schůzi konané 8. 1. 2014
mimo jiné:
• schválila ukončení nájemní smlouvy
s Gymnáziem Dačice vzájemnou dohodou k 31. 12. 2013 a současně uzavření smlouvy o výpůjčce s Gymnáziem
Dačice na výpůjčku nebytových prostor v budově č. 213/V v ul. B. Němcové pro potřeby gymnázia s účinností
od 1. 1. 2014
• schválila závazné ukazatele rozpočtu
příspěvkových organizací zřízených
městem v oblasti školství a v oblasti
kultury na rok 2014 včetně odpisových
plánů a použití prostředků peněžních
fondů
• neschválila vyhovět žádosti o příspěvek na podporu služby v oblasti protidrogové politiky Sdružení Meta, o. s.
Jindřichův Hradec

Dačickou televizi naladíte nově
i v městských bytových domech
Upozorňujeme nájemníky městských
bytů, že od 1. 2. 2014 naladí Dačickou televizi „Datel“ na 54. kanále.
Během měsíce ledna 2014 došlo k rozšíření STA o stanici „Datel“ úpravou zesilovací jednotky na domech (nebo přidáním antény).
Martina Bénová,
vedoucí odboru správy budov

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 14. prosince 2013 přivítal radní Vít Svoboda společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města.
Přivítány byly děti: Jáchym Čeloud, Klára Kubešová a Josef Koukal.

Matriční události roku 2013
Do našeho města přibylo v roce 2013 narozením 64 nových občánků, což je nejméně za posledních 5 let (rok 2012 - 86,
rok 2011 - 78, rok 2010 - 83, rok 2009 - 78). Z celkového počtu narozených je 29 chlapců a 35 děvčat.
Obřadu vítání občánků, který pořádá oddáno 9 párů snoubenců.
Nejvíce dětí se narodilo v Jihlavě (23),
Svatby se uskutečnily i na zámeckém
dále v Třebíči (15), v Jindřichově Hradci městský úřad, se zúčastnilo celkem 51
nádvoří, na Obecním úřadě v Cizkrajově,
(14). Ovšem maminky z Dačic porodily dětí.
V knize úmrtí bylo provedeno celkem na loďce na rybníku Péráček a na louce
své děti také v Českých Budějovicích (2),
v Českém Krumlově (2), v Pelhřimově (2), 105 zápisů. Z tohoto počtu bylo 53 mužů před domem v Peči. 59 ženichů vstupoale i v Brně, v Drážďanech, v Praze 2, 4 a 5. a 52 žen. Občanů Dačic se týkalo 22 zá- valo do manželství poprvé, 7 jich mělo se
sňatkem opakovanou zkušenost, 11 nePrvním občánkem roku 2013 byl Štěpán pisů.
Do knihy manželství bylo v roce 2013 věst se rozhodlo žít v manželství opakoMarek, který přišel na svět v Jihlavě.
Pomyslný žebříček oblíbenosti chla- zapsáno 66 sňatků, stejně jako v roce vaně a 55 žen vyslovilo své „ano“ poprvé.
Nejmladšímu ženichovi bylo ve 3 přípeckých jmen v roce 2013 nemá ví- 2012.
Z celkového počtu manželství, uza- padech 20 let, nejmladší nevěsta byla
těze, ale o druhé místo se dělí jména Jan, Josef, Matyáš, Radim, Šimon, vřených v roce 2013 v Dačicích, byl ve 44 19ti letá. Nejstarší muž, který přišel do
Štěpán, Tobiáš a Václav, všechna tato případech alespoň jeden ze snoubenců obřadní síně uzavřít manželství, dovršil 80 let věku, nejstarší nevěstě bylo 66
jména jsou 2x. Dačičtí chlapci nosí občanem našeho města.
V obřadní síni vstoupilo na společnou let. Starší byl ženich 46x a v 15 případech
i jména Adam, Erik Gabriel, Filip, Gustav,
Jáchym, Karel, Mikuláš, Patrik, Pavel, Pro- cestu životem 20 párů, 23 jich přijalo byla starší nevěsta, ve stejném věku nasvátost manželskou v církevních objek- stoupilo společnou cestu životem 5 dvokop, Tadeáš, Vítek a Vladimír.
Mezi dívčími jmény je stále nejoblíbe- tech, z toho ve 12 případech v kostele jic. Největší věkový rozdíl mezi snoubenci
nější loňská vítězka Eliška (4x), na druhém Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří bylo 17 let, o něž byl muž starší než jeho
místě je Veronika (3x) a o třetí příčku se i v chrámu Sv. Vavřince v Dačicích, v kos- vyvolená a jedna žena pojala za manžela
dělí Klára a Sofie (2x). Rodiče své dcerky tele sv. Antonína Paduánského v Dači- muže o 13 let mladšího. Muži se nejčastěji
pojmenovali také jmény Alice, Anežka, cích. Sňatky se konaly i v kostele v Cizkra- ženili ve svých 28, 29 a 32 letech (6 x), nejAnna, Elif, Isabel, Karolina, Kateřina, Lilia- jově, na Montserratu, v Třeběticích, ve častějším věkem nevěst bylo 24 a 30 let
na, Lucie, Marie, Miriam, Monika, Natálie, Starém Hobzí a ve Velké Lhotě. Státní (7 x). Průměrný věk ženících se mužů byl
Nella, Nikol, Nikola, Renáta, Šárka, Tina, zámek v Dačicích zvolilo pro svatební 32 roků, nevěstám bylo v průměru 29 let.
Eva Chňoupková, odbor správní
obřad 10 dvojic, v zámeckém parku bylo
Tereza, Valentýna a Viola.
neděle 2. února od 14:30 h
kostel sv. Linharta v Lidéřovicích
první větrání kostela a varhan v roce 2014

--- inzerce ---

V Lidéřovicích o tykání a vykání
Téma: „O projevování úcty v (nejen českém) jazyce“, stručně
řečeno o tykání a vykání. V dobách pozdní gotiky, kdy byl
lidéřovický kostel přestavěn na dvoulodní, totiž začali naši
předkové tykání nahrazovat zdvořilým vykáním. Kdo přijde se
dozví zajímavé informace a jako vždy uslyší krásnou hudbu.
Srdečně zve P. Gorazd
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Výměna řidičských
průkazů pokračuje
Ke konci roku 2013 skončila poslední etapa povinné výměny řidičských průkazů (dále jen ŘP) ze zákona a nyní by
měli mít všichni řidiči v ČR již nový řidičský průkaz.
Od 1. 5. 2004 se vydával nový typ ŘP (plastová karta) na dobu
10 let, jehož platnost některým řidičům v letošním roce končí,
jak je uvedeno v ŘP. Výměna průkazu je bezplatná, pokud se
ovšem údaje v ŘP nezměnily.
Skutečnost je taková, že jsou mezi řidiči desítky nevyměněných ŘP z minulých let. Znovu tedy upozorňujeme občany, kteří
jsou aktivní řidiči, aby si zkontrolovali své řidičské průkazy, protože v případě neplatného průkazu se vystavují riziku, že mohou být při silniční kontrole pokutováni Policií ČR.
MěÚ Dačice jako vydávající orgán žádné sankce za výměnu
neplatného ŘP neuděluje, pouze vybírá správní poplatek 50
Kč. Stejný poplatek se vybírá také při změně osobních údajů,
za ztrátu, odcizení, poškození, zapsání titulu do ŘP, při rozšíření
řidičského oprávnění, zápisu profesní způsobilosti řidiče a při
výměně z jiných důvodů.
Ve většině případů je možno požádat o ŘP ve zrychlené lhůtě
do 5 pracovních dnů za poplatek 500 Kč, pouze u prvopisu ŘP
lze požádat pouze ve lhůtě do 20ti dnů.
Na závěr ještě malá připomínka, na žádost o výměnu ŘP je
potřeba 1x aktuální průkazkové foto 3,5 x 4,5 cm a předložit
potřebné doklady, tj. platný občanský průkaz a řidičský průkaz.
Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 384 401 259 nebo
prostřednictvím elektronické pošty.
Markéta Šťastná, odbor dopravy

Informace pro podnikatele
Od 1. 1. 2014 dochází ke změně v platbách minimálních
záloh zdravotního a sociálního pojištění.
Odbor obecní živnostenský
úřad upozorňuje podnikatele, že
v roce 2014 dochází ke změnám
v platbách minimálních záloh
zdravotního a sociálního pojištění u osob samostatně výdělečně
činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění činí od
1. 1. 2014 1 752 Kč. Zálohu v této výši musí OSVČ poprvé uhradit
za leden 2014 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2014). Zálohu v této výši platí OSVČ, které zahajují v roce 2014 samostatnou výdělečnou činnost nebo i ty, které podle Přehledu za rok
2012 platily v roce 2013 zálohy nižší než 1 752 Kč.
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí od 1. 1. 2014
1 894 Kč. Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je považován až den, kdy platba došla
na správný účet.
S účinností od 1. 1. 2014 zůstává ve výši 115 Kč minimální platba pojistného na nemocenské pojištění. Platby na nemocenské pojištění platí podnikatel za celé kalendářní měsíce kromě
těch, kdy měl celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ. Nemocenské pojištění je
splatné od 1. do 20. dne následující měsíce.
Jana Klimešová, živnostenský odbor
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Prohlášení
Opoziční zastupitelé města Dačice MVDr. Ludvík Fabeš,
MUDr. Ctibor Blaha, Milan Bastl a Lubomír Kloiber oznamují, že dne 11. 12. 2013 se nezúčastní zasedání Zastupitelstva města Dačice.
Důvodem je dlouhodobé nedemokratické vedení zasedání
zastupitelstva města předsedajícím starostou Ing. Vlastimilem
Štěpánem. Dochází k nedodržování jednacího řádu, mnohačetnému vypínání mikrofonu, vznesené dotazy jsou bez odpovědi, což nám opozičním zastupitelům zásadně znemožňuje
vykonávání našeho mandátu. Vrcholem arogance je program
zastupitelstva města výše uvedeného dne, kde byl vypuštěn
bod interpelace – diskuze. Opozice a občané tímto ztrácí možnost vyjádřit své názory a připomínky, jak jim umožnuje zákon
o obcích.
Děkujeme za pochopení a omluvte naši neúčast na zasedání
do doby, než bude tato situace vyřešena.
V Dačicích dne 11. 12. 2013
Podepsáni: MVDr. Ludvík Fabeš, MUDr. Ctibor Blaha,
Milan Bastl, Lubomír Kloiber

Stanovisko starosty
Období vánoc se vždy nese v duchu pohody a odpočinku. Připadlo mi proto nevhodné reagovat v této době
na poněkud zvláštní „Prohlášení“ některých zastupitelů,
které nechali dne 11. 12. 2013 vyhlásit rozhlasem a následně zveřejnit na webových stránkách města. Činím tak
tedy až nyní.
Nemohu souhlasit s tím, že zasedání zastupitelstva je vedeno nedemokraticky. Právě naopak ti, kteří to tvrdí, znemožňují
neustálým porušováním jednacího řádu a napadáním ostatních
členů zastupitelstva věcné a konstruktivní jednání. Oznámení,
že nepřijdou na zastupitelstvo, tedy neúčast na jednání, kdy
se schvaluje rozpočet na příští rok, se nestalo poprvé. Napadá
mě proto úvaha, zda to není úmysl vyhnout se zodpovědnosti
zastupitele. Oproti tomu stojí skutečnost, že zasedání bylo bez
účasti výše uvedených věcné a konstruktivní, bez urážek a útoků, jak to má dle jednacího řádu být. Nabízí se mi myšlenka, zda
to nebylo „bez nich“ tak lepší. Ne, nebylo! Jsou to zastupitelé,
kteří byli zvoleni, a kteří mají zastupovat svoje voliče a nést zodpovědnost. Svou neúčastí neplní to, k čemu se přijetím mandátu a složením slibu zastupitele zavázali. Tak jako dosud budeme prosazovat dodržování jednacího řádu, který si zastupitelé
schválili.
Vlastimil Štěpán, starosta

2. nejstarší občanka Dačic
oslavila 99. narozeniny
Začátkem prosince loňského roku se
dožila krásných 99 roků občanka našeho města paní Marie Kovářová. I v tomto vysokém věku je paní Kovářová ještě
čilá, zajímá se o dění ve městě a stará se
o svojí zahrádku, která byla v létě plná
rozkvetlých kytiček. K významným narozeninám jí přišel popřát místostarosta Jan Bartošek, který jí předal kytičku
a dárkový balíček.

www.dacice.cz

Zimní údržba

Důležitá telefonní čísla:

Městský úřad Dačice 384 401 211
Technické služby 384 420 249, 777 113 125
Městská policie 602 486 070
SÚS - středisko Dačice 384 420 236

Cena vodného a stočného
pro rok 2014
Vodné:

Pohyblivá složka vodného: (bez DPH)
35,73 Kč/m3
Pevná složka vodného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru (bez DPH):					
skupina

Qp (m3/H)

Pevná složka
z vodného (Kč/rok)

1

do 2,5

610

2

do 6

3 269

3

do 10

8 703

4

do 15

18 934

5

do 40

124 116

Stočné:
Cena stočného: (bez DPH)
Dačice, Borek, Bílkov			
27,78 Kč/m3
ostatní místní části			
22,78 Kč/m3
DPH u vodného i stočného je 15 %
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Ohlédnutí za prací odboru
správy budov v roce 2013
Chtěla bych Vás informovat o tom, co vše se udělalo
v roce 2013 na bytových domech a nebytových prostorách města Dačice a co nás čeká v roce 2014.
Jako hlavní akce tohoto roku byla plynofikace bytového domu 211/V ul. B.
Němcové, při které se provedla rekonstrukce koupelen a WC. Dále v tomto
domě byly vyměněny vchodové dveře
do bytů a vymalování společných prostor.
V roce 2014 plánujeme plynofikaci bytového domu 209/V ul. B. Němcové, kde
bude také provedena rekonstrukce WC
a koupelen, výměna vchodových dveří
do bytů a vymalování společných prostor.
Dále plánujeme akce v domech 86-88/II ul. U Nemocnice, a to
zateplení domů, výměny plynových kotlů a opravu ZI a EI (koupelen a WC), výměnu vchodových dveří do bytů.
Poslední větší akcí v roce 2014 je oprava izolací na balkónech
domu 175/I, ul. Bratrská, která se neuskutečnila v roce 2013.
Z nebytových prostor za připomínku stojí výměna oken
ve Školní jídelně v ul. B. Němcové 213/V (sklad, aula) a výměna
oken v ZŠ ul. Neulingerova. Obě akce probíhaly po etapách
a v letošním roce budou dokončeny.
Další větší akcí bude plynofikace hospody v Bílkově čp. 89.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

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. 6., ul.
Bratrská č. p. 304, Dačice I veřejnosti.
Jedná se o byt č. 6, o velikosti 1+1, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 5. 2. 2014 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

14,40

Spíž

1,20

Kuchyně

10,50

Komora

1,10

Předsíň

5,00

Sklep

3,90

Koupelna

3,60

Kolna

10,00

WC

0,90

Celkem

50,60

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období v platném znění. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou (délka bude stanovena dle rozhodnutí rady města) s tím ze zájemců, který předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného, kterou chce platit za 1m2 bytu,
doloží bezdlužnost vůči městu Dačice a současně zaplatí kauci
5 000 Kč před podáním nabídky na byt. Při získání bytu bude
kauce započtena na nájemné a zálohy na služby za 1 měsíc
a zbytek vrácen. Nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné 53 Kč/m2. K výslednému měsíčnímu nájemnému
bytu bude připočtena částka 244,30 Kč za zařizovací předměty.
Mimo nájem se v bytě hradí zálohy na služby jako např. vodné a stočné, STA, kontrola komínů, elektřina a plyn v bytě.
Při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem v Dačicích nebo v místních částech. K určení pořadí zájemců při stejné nabídce bude použito losování.
V případě, že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí,
kauce ve výši 5 000 Kč propadá a nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí. Ostatním zájemcům, se kterými nebude uzavřena nájemní smlouva na byt, bude kauce vrácena.
Žádost musí být na předtištěném tiskopise, který je k vyzvednutí na MěÚ Dačice, odbor správy budov, č. dveří 108
nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice. Dále jí lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 3. 2014 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 6, Dačice 304/I“
žádost o byt, potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice
(k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a zaplacení
kauce 5 000 Kč.
Konečný termín pro podání žádosti:
7. 2. 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)
Zájemce se může dostavit na otvírání obálek s nabídkami
dne 10. 2. 2014 v 15:00 h na Městský úřad Dačice, Palackého
nám. 1, zasedací místnost rady města.
Město Dačice si vyhrazuje právo
neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice pro rok 2014
Rada města v souladu se Statutem Fondu rozvoje bydlení Města Dačice (dále jen „FRB“) vyhlašuje výběrové řízení na
poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební práce
prováděné v této souvislosti (viz níže).
Lhůta pro podávání žádostí o úvěr:
formou zástavního práva k nemovitos- tis. Kč je žadatel při podpisu smlouvy
do 28. března 2014 do 12:00 h
tem minimálně ve dvojnásobné hodnotě povinnen prokázat hodnotu zástavy
Zájemci musí doručit svoji žádost na poskytnutého úvěru. Pokud budou minimálně ve dvojnásobné hodnotě
předepsaném formuláři na adresu MěÚ jako zástava navrhnuty nemovité věci poskytnutého úvěru znaleckým posudDačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice nebo ve společném jmění manželů (SJM) kem!
Martin Šťastný, odbor správy majetku
na podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nebo podílovém spoluvlastnictví více
nám. 1/I, Dačice v daném termínu.
vlastníků, musí smlouvu o zřízení zástavŽadateli o úvěr z Fondu rozvoje byd- ního práva podepsat oba manželé či
Dačice byly na Regiontouru
lení Města Dačice mohou být:
všichni podíloví spoluvlastníci, i když
• fyzické osoby, které jsou vlastníky nejsou žadateli o úvěr. Jednotlivé
Dačice se největšího českého velebytových a rodinných domů a bytů po- úvěry lze kumulovat. Úvěr nelze získat
trhu cestovního ruchu účastní pravistavených v katastrálních územích Města opakovaně na stejný účel u téhož domu
delně od roku 2004.
Dačice a které přijmou závazek podle a téhož bytu. Formulář žádosti o úvěr
čl. 5 výše uvedeného Statutu (Smlouva z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
o úvěru)
lze vyzvednout osobně na MěÚ Dačice,
• společenství vlastníků jednotek, která Krajířova 27/I, Odbor správy majetku,
vznikla podle zákona č. 72/1994 Sb. místnost č. 102 nebo na www.dacice.cz.
v platném znění, žádající o úvěr na opraKontaktní osoba pro poskytování inforvu a modernizaci společných částí domů mací a formulářů žádosti o úvěr z FRB: Bc.
s byty postavenými v katastrálních úze- Martin Šťastný, tel. 384 401 288, e-mail:
V rámci Jihočeského kraje jsme letos
mích Města Dačice a která přijmou záva- dotace@dacice.cz.
opět propagovali město jako zajímavý cíl
zek podle čl. 5 výše uvedeného Statutu
Upozornění pro žadatele:
pro výlety a pobytovou turistiku.
(Smlouva o úvěru)
• z úvěru nebudou propláceny zálohové
Zájem o návštěvu dačického regionu
V případě poskytnutí úvěru nad 120 faktury ani faktury uhrazené před
projevovali zejména lidé střední genetis. Kč požaduje město Dačice kromě podpisem smlouvy o úvěru!
race a senioři, kteří odcházeli vybaveni
zajištění formou ručení rovněž zajištění
• v případě schválení úvěru nad 120
základními mapami, tipy na výlety, informacemi o městě a se souhrnnou naProstředky fondu se poskytují na tyto účely:
bídkou ubytování. Jihočeská expozice
max.
horní
patřila letos jednoznačně k tomu nejalhůta
kód
účel
úrok hranice
traktivnějšímu, co veletrh nabídl. Domisplatnosti
úvěru v Kč
novala ji přístupná 6 m vysoká rozhledna,
zájemci si mohli vyzkoušet virtuální sjezd
Obnova střechy - krytina i konstrukce včetně
120 tis.
01
6 let
3%
na lyžích, soutěžilo se o volné vstupenky
komínů.
na 1 dům
do volnočasových areálů.
Obnova fasády, zateplení obvodového pláště
Naděžda Mastná, vedoucí OKC
domu, tepelné izolace stropu posledního nad150 tis.
02
6 let
3%
zemního podlaží nebo krovní konstrukce na
na 1 byt
.A.S.A. Dačice - ocenění
půdě.
03

6

Výměna oken a vnějších dveří a klempířských
prvků.

6 let

3%

120 tis.
na 1 byt

Modernizace sociálního zařízení (např. moderni04 zace koupelen, bytová jádra v panelových domech apod.).

3 roky

3%

60 tis.
na 1 byt

Zřízení plynového nebo elektrického topení vč.
přípojek, případně přechod na vytápění z obno05
vitelných zdrojů energií (solární systémy, tepelná
čerpadla, kotle na biomasu).

5 let

3%

80 tis.
na 1 byt

Zřízení domovní ČOV v místech, kde není
možnost napojení na veřejnou kanalizaci včetně
06
přípojek ke stávajícímu domu, zrušení septiků
a přepojení na městskou ČOV.

3 roky

3%

60 tis.
na 1 byt

07

Rozšíření stávajícího bytu přístavbou, nástavbou, event. vestavbou do půdního prostoru.

3 roky

3%

120 tis.
na 1 byt

08

Přístavba, přestavba, nástavba, event. vestavba,
kterou vznikne nová bytová jednotka.

6 let

3%

200 tis.
na 1 byt

za fungující spolupráci
V říjnu se v prostorách hotelu Clarion Congress Hotel v Českých Budějovicích konala společensko-podnikatelská událost, a to vyhlášení
výsledků srovnávacího výzkumu
Město pro byznys Jihočeského kraje.
Tématem tohoto setkání byla Spolupráce radnic a podnikatelů. Společnost
.A.S.A. Dačice s.r.o. byla nominována
starostou města Dačice jako příklad fungující spolupráce a pomoci. Nominaci
pak .A.S.A. Dačice proměnila v získané
Uznání za přínosnou spolupráci s radnicí
města Dačice. Za město se akce účastnil
pan Jan Bartošek a za společnost .A.S.A.
byl přítomen pan Radim Kolář.
Radim Kolář, ředitel .A.S.A. Dačice

www.dacice.cz

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

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

tel. 384 343 111 e-mail: karel.geist@wspk.cz
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Tříkrálová sbírka 2014 na Dačicku

Javořice

V letošním roce proběhl již 14. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Do
obcí a ulic měst v regionu Oblastní charity Jihlava vyrazilo kolem 1000 koledníků. Také v Dačicích a okolních obcích vyšlo nemálo skupinek s koledou.

Kromě tradiční silvestrovské návštěvy potápěčů, kteří se každoročně potápějí v zatopeném řídelovském lomu a dokonce si tam pod
vodou na dně zatopeného jezírka
zdobí svůj vánoční stromek, jsem se
na Silvestra vydal v poledne i na Javořici.

Oblastní
charita
Jihlava, pod níž spadají i charitní služby
v Dačicích (Osobní
asistence, Mateřské
centrum a Šatník), je
zapojena do projektu veřejné Tříkrálové
sbírky, kterou pořádá
Charita Česká republika již od roku 2001.
Sbírka je určena, stejně jako v jiných lokalitách na území České
republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás
i v zahraničí.
V roce 2014 předpokládáme další rozvoj našich služeb, který chceme částečně financovat právě z výtěžku Tříkrálové
sbírky. Chtěli bychom především přispět
na provoz charitních pečovatelských
služeb v regionu a usnadnit tak život
seniorům a lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení potřebují pomoc druhé osoby.
Část výtěžku poputuje do charitního
centra „Domovinka“ Dačice, které poskytuje sociální služby lidem se zdravotním
postižením z regionu a okolí, také provozuje šatník pro sociálně potřebné a v
Mateřském centru dává zázemí rodičům
s dětmi. Připravujeme také investiční akci
spojenou se vznikem centra pro sociálně
znevýhodněné v Jihlavě nebo například
zahájení provozu nových služeb pro seniory a pro děti a mládež v Lukách nad
Jihlavou. Další projekty, které by mohly
být ze sbírky podpořeny: Bárka – Charitní
domácí hospicová péče Jihlava, Centrum

obec
Báňovice

2013

2014

10 147,00 Kč

10 981,00 Kč

Hostkovice

2 575,00 Kč

3 063,00 Kč

Malý Pěčín

5 020,00 Kč

5 167,00 Kč

Hříšice

6 937,00 Kč

9 554,00 Kč

20 970,00 Kč

21 976,00 Kč

8 545,00 Kč

8 043,00 Kč

Velký Pěčín

3 241,00 Kč

4 708,00 Kč

Chlumec

4 292,00 Kč

4 841,00 Kč

Dobrohošť

4 354,00 Kč

4 500,00 Kč

Toužín

1 352,00 Kč

1 255,00 Kč

Kostel. Vydří

4 793,00 Kč

5 851,00 Kč

Nové Dvory

1 457,00 Kč

1 947,00 Kč

Knínice

5 505,00 Kč

5 280,00 Kč

Horní Slatina

3 110,00 Kč

3 291,00 Kč

Budeč

4 557,00 Kč

4 050,00 Kč

Vesce

3 400,00 Kč

5 111,00 Kč

11 033,00 Kč

12 184,00 Kč

Třebětice
Bílkov

Budíškovice
Borek

3 750,00 Kč

5 092,00 Kč

D. Němčice

7 925,00 Kč

7 642,00 Kč

Volfířov

2 783,00 Kč

2 259,00 Kč

Lipolec

4 061,00 Kč

4 599,00 Kč

10 180,00 Kč

10 427,00 Kč

Staré Hobzí
Vnorovice

2 395,00 Kč

2 266,00 Kč

Dešná

8 060,00 Kč

10 270,00 Kč

Cizkrajov

5 761,00 Kč

5 922,00 Kč

Peč

3 051,00 Kč

3 437,00 Kč

Rok

vybraná částka za Dačicko

2002

156 628,70 Kč

Lidéřovice

2 054,00 Kč

2 693,00 Kč

2003

171 226,40 Kč

Urbaneč

1 315,00 Kč

1 430,00 Kč

2004

180 925,50 Kč

Hradišťko

2 946,00 Kč

3 040,00 Kč

2005

167 205,50 Kč

Ostojkovice

12 357,00 Kč

12 940,00 Kč

2006

183 414,50 Kč

Manešovice

1 290,00 Kč

1 004,00 Kč

2007

189 436,00 Kč

Panenská

2 605,00 Kč

3 620,00 Kč

2008

198 651,00 Kč

celkem

2009

233 823,00 Kč

2010

243 996,00 Kč

Kostel
sv. Vavřince

2011

235 308,00 Kč

2012

253 781,00 Kč

2013

250 523,00 Kč

2014

274 342,00 Kč

Celkem

2 739 260,60 Kč
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primární prevence Vrakbar a Centrum
U Větrníku.
Výtěžek tříkrálové sbírky na Dačicku
byl letos krásných 274 342 Kč z 55 pokladniček, což je o 23 819 Kč více než minulý
rok. Za to patří všem koledníkům, koordinátorům a především dárcům velké díky.
Radka Běhalová,
oblast. charita Jihlava

Kostel
sv. Antonína
Dačice
Dárce EURO
sbírka
celkem

171 821,00 Kč
3 040,00 Kč

188 443,00 Kč
4 762,00 Kč

3 447,00 Kč

915,00 Kč

72 042,00 Kč

80 222,00 Kč

173,00 Kč

1,50 Euro

250 523,00 Kč

274 342,00 Kč

Šlapal jsem si
to od Malého Pařezitého rybníka
po F-štráfu přímou cestou až
na Javořici a cestou potkával stovky lidí. Musím říci,
že cesta nebyla
vůbec snadná.
Sníh, který v
noci před Silvestrem v malé vrstvě napadl se totiž návštěvníkům Javořice podařilo dokonale ušlapat až umydlit. Díky
tomu se cesta nahoru a následně i dolů
stávala chvílemi opravdovým dobrodružstvím. Zejména pro starší lidi a rodiny s malými dětmi byla často cesta na
hranici schůdnosti.
A tak se stalo, že si lidé při výstupu
i sestupu z Javořice najednou začali hromadně pomáhat. Podpírali se, navzájem
se drželi za ruce, upozorňovali se na číhající nebezpečí, radili si, jak nejlépe některé úseky úspěšně zdolat, na cestu umisťovali za účelem snížení kluzkosti chvůj
nebo prošlapávali náhradní schůdnější
cesty okolním lesem. Nakonec tedy s velkou pravděpodobností všichni cestu na
vrchol i z vrcholu úspěšně a s úsměvem
zdolali. Mě navíc ještě jeden řidič sám od
sebe zastavil na zpáteční cestě z Řásné
do Vanůvku a já jsem na tradiční setkání
s kamarády ve vanůvecké hospodě tím
pádem dorazil dokonce s mírným předstihem.
Na Silvestra 2013 prý nejvyšší vrchol
českomoravské Vysočiny Javořici navštívilo asi 5 000 lidí. Všichni, které jsem
potkal, se usmívali, byli v dobré náladě
a v pohodě. Když jsem o tom svém výstupu na Javořici druhý den na Nový rok přemýšlel, tak jsem si říkal, že by bylo moc
dobré, kdyby se nám tu „javořickou“ silvestrovskou atmosféru podařilo přenést
i do celého roku 2014. Lidi by se na sebe
usmívali, pomáhali by si, byli by veselí
a celkem v pohodě. Osobně jsem z toho
konce roku 2013 měl zkrátka dobrý pocit.
Znovu jsem si totiž ověřil, že když je cesta
kluzká a neschůdná, tak si lidi pořád ještě
umějí pomoci a navzájem se podpořit.
Miloš Vystrčil, senátor

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Vánoce jsou za námi,
nebo zase před námi?
Před Vánocemi rádi rozdáváme pohodovou vánoční náladu.
V úterý 17. prosince děti z
hudebního kroužku Zpěváček
nadělovaly radost v Domě s pečovatelskou službou. Pro všechny babičky a dědečky si připravily pásmo zimních písniček, vánočních koled a básniček, kterými navodily atmosféru blížících se Vánoc. Milým zpestřením
bylo vystoupení V. Kalců, který zazpíval nádhernou píseň. Na
příčnou flétnu děti doprovodila K. Vaňková. Společně zazpívané koledy ukončily vystoupení a vykouzlily na tvářích úsměv
a spokojenost všech přítomných. Děkujeme za milé přijetí.
18. prosince nás navštívily děti z mateřských škol, přijaly pozváním na Vánoční zpívání. Žáci a žákyně 3. - 5. tříd pod vedením svých třídních učitelek připravili pro děti z mateřských
škol pestré představení - koledy, zimní a vánoční písně a básně, tanečky. Letošními průvodci programu byli „dědek a bába“
a jejich neposedná, potřeštěná vnučka. Společně tak strávili dopoledne plné úsměvů a milých chvil.
Školní družina nezůstala pozadu a ve spolupráci s hudebním
doprovodem DJ pana L. Koutného si užila krásné odpoledne.
Děti si zatančily, zúčastnily se soutěží, za které si vysloužily sladké odměny - lízátka, bonbony... Velký dík patří panu diskžokeji
Koutnému za skvělou hudbu a jeho čas. A že bylo veselo! Děkujeme za dlouholetou vynikající spolupráci.
20. prosinec, poslední školní den roku 2013, zpříjemnili žáci
9. ročníku svým mladším spolužákům vlastním programem.
I letos žáci 9. ročníků připravili pro své mladší kamarády vánoční
překvapení v podobě různých soutěží a aktivit ve školní jídelně
a tělocvičně... potěšili, děkujeme.

Sportujeme rádi a často
Mikulášský turnaj v SOUzas
Krásnou 3. pozici mezi 7 zúčastněnými družstvy vybojovali naši stolní tenisté. Vynikající 2. místo v jednotlivcích získal
M. Mareš. Mezi 32 účastníky (všichni ostatní byli žáci a studenti
středních škol) se naši zástupci umístili v první polovině. Všem
děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Nad zelenými a modrými stoly změřili své síly příznivci stolního tenisu v pátek 20. prosince. Školní Vánoční turnaj proběhl
pod dohledem hlavního rozhodčího pana F. Stejskala. Soutěžilo
se v pěti kategoriích. Potěšila nás i účast našich absolventů
Dívky: 1. místo Z. Prokůpková, 2. místo L. Tomšů, 3. místo
L. Vrábelová
Chlapci IV.: 1. místo V. Bartoň, 2. místo M. Kounek, 3. místo
P. Novotný
Chlapci VI.: 1. místo O. Krejča, 2. místo J. Bachel, 3. místo
V. Vlasák, 4. místo M. Urbánek
Chlapci výběr: 1. místo M. Mareš, 2. místo T. Pospíchal, 3. místo V. Syrovátka
Chlapci speciál: 1. místo O. Doležal, 2. místo M. Havlík, 3. místo
P. Kelbler, 4. místo M. Mareš, 5. místo L. Tomšů.

Soutěžíme nejen ve sportu
Porota to skutečně nemá lehké! Vybrat ze 166 obrázků
těch 10 NEJ ilustrací do školní knihovny bylo vskutku tvrdým oříškem k rozlousknutí. Do hodnocení výtvarné soutě-

že, kterou naše škola vyhlásila začátkem školního roku, se
zapojili žáci, učitelé i samotní rodiče. Výsledkem je 10 jmen
nejšikovnějších ilustrátorů (od nejmladších): K. Škodová,
E. Švandová, M. Urbanec, D. Juránek, N. Novotná, N. Vitoušová, A. Jelínková, T. Čejnová, M. Solařová a V. Vejmělková.
Všem účastníkům děkujeme za originální nápady a zapojení
vlastní fantazie. Na prezentaci nejpovedenějších obrázků vás
srdečně zveme od února do Městské knihovny v Dačicích a následně do přízemních prostor starého zámku. Poté budou ilustrace vystaveny ve školní knihovně.
Eva Macků, ředitelka školy
--- inzerce ---

PENZION CHYTROV






školení
svatby
oslavy
restaurace
rodinná 
rekreace
 KOUPÁNÍ-Vlastní plÁŽ

1. - 2. března
vždy od 11:00 h

ZVĚŘINOVÉ
HODY
najdete nás na trase Dačice-Studená, za vesnicí Brandlín
tel: 602 721 533, e-mail: notas@notas.cz, www.notas.cz
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro rodiče žáků 5. tříd
Podávání přihlášek na střední školy, a tedy i na osmiletá gymnázia, je plně v kompetenci rodičů. Přihlášky podávají zákonní
zástupci žáků přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15.
března 2014. V případě zájmu vašeho dítěte o studium na osmiletém gymnáziu se musíte obrátit na základní školu, kterou vaše
dítě navštěvuje. Třídní učitel, popř. výchovný poradce, vám jistě
rád poskytne všechny potřebné informace včetně přihlášky na
SŠ (většinou již předvyplněné z informačního systému školy)
a zápisového lístku. V případě jakýchkoli dotazů k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo na nás (tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech lze
domluvit i individuální prohlídku školy.
Žákům 5. tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu,
které přináší především:
• kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí
• ideální systematickou přípravu pro budoucí studium na prestižních vysokých školách
• individuální přístup s důrazem na rozvoj v oblastech, o které
se žák nejvíce zajímá
• řadu kulturních a sportovních mimovyučovacích aktivit
a akcí
• pro každého žáka tablet iPad 32 GB zdarma z projetu PRIMA
ON-LINE
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku
Informace pro žáky 9. tříd
Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2014. Individuální prohlídku školy lze domluvit telefonicky - tel.: 384 420 432, mobil:
775 675 726 (Mgr. Milan Točík).
Pro žáky 9. tříd otevíráme na naší škole studijní obor
čtyřleté gymnázium. Nabízíme:
• kvalitní všeobecné vzdělávání jako ideální přípravu pro studium na prestižních vysokých školách
• prostředí moderní a dobře vybavené školy
• individuální přístup ke každému žákovi
• možnosti kulturního a sportovního vyžití a řadu mimovyučovacích aktivit a akcí
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku
Milan Točík

Pozvání extra pro Dačičáky
! Cyklisté, bruslaři, zájemci o relax !

Jedinečné Zell am See přímo u jezera - čtyřdenní
8. 5. - 11. 5. 2014
nastoupíte přímo v Dačicích 8. 5.
v 5:45 h na Havlíčkově náměstí
Vhodné pro všechny věkové kategorie
podrobné propozice na vyžádání
zašleme

cena: 4 200 Kč (doprava,
průvodce, 3 x kvalitní ubytování, polopenze)
návrat v neděli ve 20:00 h
pořadatel Volba pro Slavonicko
info a přihlášky: CK Štefl-tour nebo
befuc@centrum.cz, tel: 606 630 399
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Velký úspěch v soutěži „Co víš o energetice“
Ve středu 18. 12.
2013
se
studenti
3. ročníku dačického
gymnázia Lucie Bártů a Jan Dohnal za
doprovodu svého učitele fyziky PaedDr.
Vladimíra
Marečka
zúčastnili v informačním středisku jaderné elektrárny Temelín soutěže CO VÍŠ O
ENERGETICE, kterou
organizovala společnost ČEZ. Mezi 14 týmy jihočeských gymnázií se umístili na
pěkném třetím místě a získali finanční odměnu 20 000 Kč pro
svoji třídu. Soutěžící museli v zápolení prokázat nejen fyzickou
zdatnost a psychickou odolnost, ale především své znalosti. Závěrem studenti měli možnost navštívit simulátor, havarijní středisko a strojovnu hlavního výrobního bloku jaderné elektrárny.
Vladimír Mareček
Dobročinný vánoční bazárek na Gymnáziu v Dačicích
Dačické gymnázium se tradičně zapojuje do mnoha charitativních akcí organizovaných různými institucemi a nadacemi.
Studenti se každoročně účastní sbírky pro nevidomé a slabozraké Bílá pastelka, sběrem starých mobilních telefonů podpořili celosvětový projekt na záchranu goril nížinných a dlouhodobě spolupracují také se základní školou Neullingerova, pro
niž získali peníze na vybavení multismyslové místnosti Snoezelen. V závěru loňského kalendářního roku jsme se rozhodli,
že se pokusíme založit na gymnáziu novou tradici, a uspořádali
jsme dobročinný vánoční bazar.
Studenti i zaměstnanci školy darovali nejrůznější drobné
předměty. V televizním studiu g-one.tv jsme zřídili improvizovanou prodejnu hraček, knih, keramiky, bižuterie, kosmetiky
a mnoha dalších věcí. Po prvotních rozpacích nabrala akce nevídané obrátky. Žáci i učitelé přicházeli nakupovat vánoční dárky
a během čtrnácti dnů se po dvacetikorunách, desetikorunách,
či dokonce korunách podařilo vybrat 5 363 Kč.
V pátek 20. prosince byl celý výtěžek předán paní Rehartové,
zástupkyni občanského sdružení Dačický zvoneček, které usiluje o začlenění dětí se zdravotním postižením do společnosti.
Charles Dickens řekl, že nikdo není zbytečný na světě, kdo
ulehčuje břemeno někomu jinému. Jsme hrdí na všechny studenty i učitele na naší škole. Jsou důležití, užiteční, pomáhají.
Petra Janovská
Další informace najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

--- inzerce ---

MASÁŽE - Jaroslav Duba
tel: 773 540 256
e-mail: jaroslavduba@seznam.cz
Antonínská 15/II, 380 01 Dačice
výhodné ceny v dopoled. hodinách
po dohodě přijedu i za Vámi

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové

Velmi úspěšné testování 9. ročníku,
dvakrát nejlepší v Jihočeském kraji
V listopadu 2013 se zúčastnili naši žáci
9. ročníku tradičního testování dovedností „Stonožka“, které připravuje společnost Scio. Do tohoto projektu se celkem
zapojilo 17 823 žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (celkem 613 škol). Hlavním
posláním školy je dobře připravit žáky na
život a další vzdělávání. Proto nás velmi
potěšily nadprůměrné výsledky našich
deváťáků v českém jazyce. Patříme mezi
úspěšné školy a máme výsledky lepší než
70 % zapojených škol.
Výsledky našich žáků jsou na vyšší
úrovni, než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům, učitelé s nimi velmi

dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje
možnosti. Dále z testování vyplývá, že
v matematice a anglickém jazyce je studijní potenciál našich žáků využíván optimálně a jejich výsledky odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů a naše
škola má lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Za připomenutí stojí, že
mnozí z našich 32 testovaných deváťáků
se při testování dostali mezi 15 % nejlepších z celé republiky. Těchto nadprůměrných až špičkových výsledků dosáhlo
v testu obecných studijních předpokladů
6 žáků (18,75 %), v testu z českého jazyka dokonce 9 žáků (28 %), v matematice
8 žáků (25 %) a v testu z anglického jazyka 6 žáků (19 %). Z toho Michal Dvořák
(IX. B) dosáhl v českém jazyce dokonce
lepšího výsledku než 99 % všech testovaných žáků v republice a Michal Sivák
(IX. A) zase předběhl 99 % testovaných
v matematice a Kryštof Krechler byl lepší
než 98 % testovaných v anglickém jazyce. Uvedené výsledky Michala Dvořáka
a Kryštofa Krechlera byly navíc oceněny
společností Scio jako nejlepší výsledek
v Jihočeském kraji v daném předmětu
mezi žáky základních škol.
Těchto skvělých výsledků se podařilo
dosáhnout navzdory tomu, že z ročníku
našich současných deváťáků odešlo ve
školním roce 2008/2009 36 % žáků do
primy víceletého gymnázia.

Čas vědomostních a dovednostních
soutěží
Důležitou součástí vzdělávání je práce
vyučujícího s talentovanými žáky. Přelom
starého a nového roku pak bývá dobou,
kdy mohou žáci svůj talent, vědomosti
a dovednosti poměřit s druhými.
Těší nás například, že se o královnu věd
matematiku zajímají už žáci 5. ročníku.
5 úspěšných řešitelů školního kola matematické olympiády však mrzí, že se letos
ještě nemohou zúčastnit kola okresního,
které je určeno až pro žáky 2. stupně.
S kladným ohlasem žáků 2. stupně se
setkala školní přehlídka dětských recitátorů, kterou jsme letos uspořádali po
několikaleté pauze. V okresním kole budou naši školu reprezentovat 3 recitátoři: Anna Kopečná, Adéla Hronová a Jan
Dvořák.
Také uvidíme, jak úspěšní budou
v okresním kole olympiád i další naši žáci,
kteří zvítězili v kole školním. Zatím známe vítěze jen několika soutěží, pořádání
řady dalších máme ještě před sebou. Určitě ale budeme držet palce, aby uspěli
v okresním kole, Lucii Černochové a Vítu
Kučerovi v dějepisné olympiádě, Tereze
Kupcové v olympiádě z českého jazyka
a Davidu Křivánkovi, Lukáši Pokornému
a Janu Dvořákovi v olympiádě ze zeměpisu.
Bohumil Havlík

Chystáme nové výstavy
Kde? V Městském muzeu a galerii Dačice. Na samotný začátek března připravujeme dvě výstavy. Jedna se uskuteční
v hlavních výstavních prostorách muzea.
Opět po několika letech se zde setkáte
s tvorbou dvou dačických rodáků: Vlastimila Sítaře - fotografa a Rudolfa Procházky - sochaře, řezbáře.
Vlastimil Sítař bydlí již od roku 1979
v Jindřichově Hradci. Ale v Dačicích se
v roce 1954 narodil a studoval zde na
gymnáziu. Datum narození prozrazuje,
že tato výstava bude připravena k jeho životnímu jubileu. Profesí soudce se vlastně
již od svých čtyřiadvaceti let věnuje fotografování, z toho v posledních letech, od
roku 2008 v digitální podobě. Již třicet let
je členem jindřichohradecké fotografické
skupiny FOKUS. V posledních pěti letech
hodně vystavoval v různých galeriích v J.
Hradci, Českém Krumlově, Slavonicích,
v Kamenici nad Lipou, Žirovnici. Letos
ho kromě výstavy u nás v Dačicích čeká
i výstava v Pelhřimově.
V Dačicích se spolu s Rudou Procházkou představí již potřetí. Vlasta Sítař
zachycuje přírodní motivy, artefakty

i architekturu. V posledních letech však
více preferuje živou fotografii – s lidmi,
sportem … To především díky účasti na
projektu „Stories“, organizovaném Muzeem fotografie v J. Hradci.
Pro dačickou výstavu si připravil rozsáhlý masopustní cyklus, který vznikal
postupně v letech 2009 – 2013 v Telči,
Dačicích, J. Hradci, Otíně, N. Bystřici,
Č. Rudolci, Stranné u Žirovnice, ale i Nových Hradech a Ševětíně, Doudlebech
a na Veselém kopci u Hlinska. Takže
máme se na co těšit.
Sochař a řezbář Rudolf Procházka se
narodil v roce 1958 v Dačicích. Jeho oblíbeným materiálem je dřevo, z něhož vytváří plastiky a skulptury jak do interiérů
tak do exteriérů. Je autorem více než 200
soch.
Spolupořádá každoroční sochařskořezbářská sympozia v Písečném a v Dačicích. A z Dačické řežby ho všichni především známe. Ale s jeho sochami jsme

se již setkali dvakrát i v dačické galerii
a právě spolu s Vlastou Sítařem se vždy
doplňují.
Rudolf Procházka absolvoval 8 společných výstav v České republice a v Rakousku, jeho díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách nejen v ČR, ale i v Polsku,
Rakousku, Švýcarsku a Německu.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne
v neděli 2. března ve 14:00 h v Městském
muzeu a galerii Dačice. A z hlediska tématu výstavy, tedy té fotografické části,
bude toto zahájení skutečně ladit s koncem masopustního období u nás.
Zároveň bude tohoto dne otevřena
i výstava na chodbě muzea: „Za císaře
pána a jeho rodinu“, ke 100. výročí zahájení I. světové války. Bude dokumentovat
prostřednictvím fotografií, vyhlášek aj.
materiálu vliv této války na život v Dačicích.
Marie Kučerová,
ředitelka muzea a galerie

11

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 2/2014

Občanská poradna Jihlava informuje
o důležitých změnách v zákonech

Jubilejní 15. ročník Novoročního poháru v Dačicích se vydařil

Díky podpoře MěÚ Dačice mohla Občanská poradna Jihlava opět otevřít
dne 9. 1. 2014 své kontaktní místo pro odborné sociálně právní poradenství
v prostoru Klubu seniorů v DPS Dačice. Otevřeno je každý pracovní čtvrtek od
9:00 do 13:00 h. Služby poradny jsou bezplatné, klient může vystupovat anonymně, jsme diskrétní a nestranní.
Nový rok 2014 přinesl důležité a zá- a rozhodne, jak to bude dál. Lidé, kteří
sadní změny v zákonech ČR. Hlavně se byli v minulých letech zbaveni způsobijedná o nový občanský zákoník – zákon losti k právním úkonům, budou od roku
č. 89/2012 Sb.
2014 automaticky omezeni ve svéprávDnes Vám blíže přiblížíme změnu pro nosti. Budou tedy svéprávní pro vyřizolidi, kteří potřebují podporu při rozho- vání běžných záležitostí každodenního
dování a pro lidi, kteří je podporují nebo života.
zastupují, tedy opatrovníky.
A jak to bude s opatrovnictvím?
Soud jmenuje řádným opatrovníkem
Nové pojmy v Občanském zákoníku:
nejdříve
toho, koho člověk - opatrovanec
Právní osobnost
sám
navrhne.
Pokud nikdo takový není,
Právní osobnost je nový název pro způhledá
soud
mezi
příbuznými a blízkými
sobilost k právům. Každý člověk má právosobami
člověka,
podle
jejich návrhu.
ní osobnost od narození až do smrti. To
Pokud
soud
nikoho
nenajde, teprve
znamená, že má práva a povinnosti. Právpak určí veřejného opatrovníka, většinou
ní osobnost není možné nijak omezit.
obecní či městský úřad. Opatrovníkem
Svéprávnost
Pro způsobilost k právním úkonům nemůže být provozovatel ani zaměstnanový občanský zákoník znovu zavádí nec zařízení, kde člověk bydlí, nebo pobípojem svéprávnost. Svéprávnost zna- rá sociální služby.
Soud opatrovníky může odvolat, když
mená, že člověk může sám nějaká práva
o
to
opatrovník požádá nebo když opaa povinnosti získat nebo ztratit. Člověk
získává svá práva a povinnosti právním trovník neplní svoje povinnosti. Rozsah
jednáním. Například může nakupovat, práv a povinností určí opatrovníkovi
podepisovat smlouvy apod. Svéprávnost soud. Závažná rozhodnutí při správě
člověk získává postupně, jak dospívá, majetku nemůže opatrovník učinit bez
podle svých schopností. Plnou svépráv- souhlasu soudu. Člověk může mít také
nost má člověk v 18ti, výjimečně v 16ti opatrovnickou radu. Opatrovnická rada
jsou alespoň 3 jeho blízcí. Tito lidé moletech.
Jen soud může omezit svéprávnost hou dohlížet na to, zda opatrovník jedná
člověka, a to podle jeho potřeb. Soud v zájmu opatrovance.
Opatrovnická rada musí mít aspoň
musí důkladně zkoumat, jak se člověk
3
členy.
Schází se alespoň 1x za rok. Setskutečně dokáže postarat o své záležikání
se
účastní
opatrovanec i opatrovník.
tosti a omezí svéprávnost jen pro právní
O
každé
schůzi
pořizuje rada zápis, který
jednání, která člověk skutečně nezvládá,
neboť by mu jinak hrozila újma. Soud zá- se posílá opatrovníkovi i soudu.
Pro nejvážnější rozhodnutí však neporoveň jmenuje opatrovníka. Každodenní
stačí
ani opatrovnická rada, ale bude třeběžné věci si ale může každý člověk obba
schválení
soudu.
starávat sám bez opatrovníka.
Pro
bližší
informace
k tématu se můžeSoud omezí svéprávnost člověka jen
te
obrátit
na
právníka,
občanské poradny
na potřebnou dobu, nejdéle na 3 roky. Po
nebo
na
Poradenské
centrum
SPMP ČR.
skončení této doby se člověku vrátí plná
(čerpáno z www.spmpcr.cz, ze zákona
svéprávnost. Pokud ale před skočením
této doby dá kdokoliv podnět k soudu č. 89/2012 Sb.)
Kolektiv Občanské poradny Jihlava
k prodloužení omezení, omezení newww.obcanskaporadna.cz
zaniká, ale soud věc znovu projedná

Letošní jubilejní 15. roč. Novoročního poháru zahajoval na střelnici Zahrádecký les novou střeleckou sezonu. I letos jsme byli mile překvapeni,
kolik střelců si v zimním období našlo cestu na dačickou střelnici.

Do závodu se jich přihlásilo 41. Závodníci absolvovali dvě disciplíny. První byla
automatický trap s 25 terči a druhá lovecké kolo s 20 terči. Po velmi vyrovnaném
závodě zvítězil s 39 zásahy ze 45 možných Josef Barva z Nové Včelnice a odměnou mu byla půlka jatečního prasete.
O druhém až čtvrtém místě musel rozhodnout rozstřel, protože čtyři střelci měli shodně 37 zásahů. Rozstřel byl
proveden na Loveckém kole stanoviště
č. 4, kde se střílí dva dvojstřely. O druhém místě rozhodla až pátá sada a vítězem napínavého souboje se stal Roman
Jelínek z Modřic. Na třetím místě skončil
Stanislav Doubek z Bílkova a jako čtvrtý
se umístil Vladimír Tomíšek z Valtínova.
Všichni zúčastnění střelci obdrželi hodnotné ceny a od Města Dačice k jubilejnímu ročníku závodu dárkovou tašku.
Děkujeme střelcům i divákům za věrnost dačické střelnici a zveme všechny
3. května 2014 na Dačický víceboj tříčlenných družstev, který je vypsán na 60 terčů pro každého střelce.
Bohuslav Ferdan,
ředitel závodu

--- inzerce ---

KOUPÍM

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

Tel: 602 445 344
12

--- inzerce ---

EKOLIKVIDACE VOZIDEL
Nabízíme ekolikvidaci jak pojízdných aut, tak autovraků
a jejich odvoz, zdarma potvrzení o ekolikvidaci vozidla.
Navíc Vám zaplatíme 500 - 2.000 Kč na ruku.

Tel.: 776 694 194

Lahv

Vepřová masová čína + chléb
VÍNO
60 Kč
Bílé
www.dacice.cz
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-

Červ

Nejžádanější tituly v městské
Býčí knihovně
žlázy + chléb za rok 2013

Kč získat řadu dat, jak pro statistiky, tak
Naše městská knihovna používá knihovní systém Clavius, ze kterého60
je možné
různé analýzy. Umí také vygenerovat nejžádanější tituly, ale i tituly, které nebyly určitou dobu půjčeny …

Co se týká beletrie, měli naši čtenáři reflektuje i zájem o knížku Blanky Lednické – Sestavte si svůj
největší zájem o trilogii E. L. Jamese – rodokmen.
V dětském oddělení jsou jednoznačným favoritem knížky
Padesát odstínů šedi, což je erotický
Řízek
vepřové
JeffazKinneye
– Deníkkrkovice
malého poseroutky (kluk Greg si prostě
thriller roku 2013. Z českých autorek
zapisuje
a
čmárá
obrázky ke všemu,
domácí bramborový
salátco se kolem něj děje. Píše
patří mezi nejpůjčovanější: Katka +
Tučo
svém
otravném
starším
bráchovi,
o potrhlém kamarádu Rowková a její Žítkovské bohyně (spisova70 Kč
telka navštívila naši knihovnu v listo- leym, o každodenním boji o přežití ve škole …). Roste zájem
padu 2013 a o její autorské čtení byl o komiksy, velký vliv mají filmové adaptace a různá mediálvelký zájem), knížky Táni Keleové-Va- ní zpodobnění: Šmoulové, Ovečka Shaun, Asterix a Obelix či
oje ”nealko”
silkové, Táni Kubátové, Aleny Jakoub- Simpsonovi. Těší mě, že z českých autorů jsou hodně půjčovakové či Kláry Janečkové. Ze zahranič- né knížky Jana Lebedy o skřítkovi Medovníčkovi či Maková paních autorek jsou to například: Tania Anne Crosse, Catherine nenka od Václava Čtvrtka. Menší čtenáře zajímají knížky Holly
Webb o zatoulaných či ztracených zvířátkách, větší čtenáři stáAnderson, stálicí jsou knížky Joy Fielding.
Z naučné literatury v oddělení pro dospělé byly žádané kni- le preferují příběhy rakouského spisovatele Thomase Breziny,
hy ke studiu (Josef Langmeier – Vývojová psychologie či Ro- trvá zájem o fantasy. Stále se hodně půjčují regionální pověsti
man Švaříček - Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách), v knížce Srdnatý věžník.
ičská kuchyně
Co se týká naučných knížek pro děti a mládež, patřily mezi
stále oblíbené jsou biografie známých osobností, např.: Laďka
ová masová čína + chléb
nejpůjčovanější tituly například různí rádci pro kluky i děvčata
60 KčKozderková, Radoslav Brzobohatý, Naďa Konvalinková či Iva
Janžurová. Určitou renesanci bádání v genealogických vědách (Příručka přežití pro holky či Sex 101 otázek a odpovědí), trvá
Býčí žlázy + chléb
zájem o historii (James Harpur – Bojovníci, Philip Ardagh - Rytíři
60 Kč
a hrady aj.), knížky o zvířatech a jejich tajemstvích a zajímavoszek z vepřové krkovice
tech či různé příručky k ručnímu tvoření.
omácí bramborový salát
Přijďte si i Vy vybrat svoji knížku! Všechny je najdete v kata70 Kč
logu knihovny na webu www.mkdac.cz včetně NOVINEK, které
Dačické gymnázium zůstalo samostatné. To znamená nestále pro Vás nakupujeme.
sloučené s dalším vzdělávacím subjektem v našem městě.
oje ”nealko”
Úspěšný a dobrý rok 2014 přejí knihovnice městské knihovny.
Z této zprávy o výsledku jednání mezi Jihočeským krajem
Zdeňka Chadimová, ředitelka městské knihovny
a Městem Dačice jsem měl radost.

RADEGAST BIRELL
ÁDA TOČENÁ

NI
COLA
OMERANČ
AHODA
LL

Y

RADEGAST BIRELL
ÁDA TOČENÁ

NI
COLA
OMERANČ
AHODA
LL

25 Kč
20 Kč
15 Kč
15 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
40 Kč
15 Kč
10 Kč

0,5l
0,5l
0,3l
0,3l
0,3l
0,2l
0,2l

20 Kč
20 Kč

Gymnázium zůstává

25 Kč
20 Kč
15 Kč
15 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
40 Kč
15 Kč
10 Kč

0,5l
0,5l
0,3l
0,3l
0,3l
0,2l
0,2l

Samozřejmě mě také potěšila velká podpora občanů podepsaných na petičních arších týkajících se zachování jedinečnosti školy. O tom, že „nic není zadarmo“, rozhodlo vedení města
v přiznání daru (odpuštění nájmu) zřizovateli školy – Jihočeskéičská kuchyně
ová masovámu
čínakraji.
+ chléb
60 Kč Tak se prozatím vyřešila jedna strana pomyslné mince. Ta druhá, a sice počet žáků, je však dle mého názoru zásadní pro zaBýčí žlázy + chléb
60 Kčchování školy. Proto jsem se rozhodl napsat svůj názor – z obavy o budoucnost víceletého (které upřednostňuji) i čtyřletého
zek z vepřové
krkovice
studia
na gymnáziu v Dačicích. Zde již nepomůže žádná petice
omácí bramborový salát
ani
ústupky ze strany města. Je to na rozhodnutí rodičů, zda
70 Kč
dají svým potomkům dobrý základ pro jejich další celoživotní
vzdělávání – na gymnáziu s kvalitní výukou a s odborným zázemím. Tím vším dačické gymnázium disponuje, což mohu napsat
opravdu s klidným svědomím. Studoval zde můj syn, v současnosti na „víceletém“ studuje vnuk a na „čtyřleté“ se připravuje vnučka. Napsal jsem, že upřednostňuji víceleté studium. To,
prosím, berte jako mé subjektivní „vypozorované postřehy
z naší rodiny“. Nebudu to specifikovat, jsem prostě přesvědčen,
že v souhrnu je to ta nejlepší příprava, jakou mohou děti, které se chtějí učit, dostat pro svůj další život. Myslím si, že rodiče
sami nelépe znají své potomky, a tak by se neměli bát pomoci
jim při rozhodování, kam nasměrovat vzdělání.
Určitě zde máme dost dětí, jak v Dačicích tak v celém našem
regionu, které mohou a měly by studovat na gymnáziu. Pokud
by v Dačicích tento typ školy přestal existovat, tak by to bylo
i naší vinou a svým dětem bychom způsobili nemalý problém.
Vím, jak je těžké dojíždět denně do vzdálených škol. Místo toho,
aby se učili, tráví žáci hodiny v dopravních prostředcích a na nádražích. Ale to je již jiná kapitola…
Rudolf Hájek

Y

20 Kč
20 Kč

Sbor dobrovolných
hasiču Dačice
Vás srdečneˇ zve

na tradiční

Hasičský ples
ˇ
ˇ
v Mestském
kulturním stredisku
Dač ice

15. února 2014
Zač átek ve 20:00

K poslechu a tanci hraje
kapela

FONTÁNA

Pestrý program
Bohatá tombola
Speciality hasič ské kuchyneˇ

Vstupné 150Kč
Předprodej vstupenek v informačním středisku Dačice
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FRIS
BOW

Náp

PITO MATTO
COCA
DŽUS
DŽUS
KÁVA
ČAJ

ARAŠÍ
CHIPS

www.dacice.cz
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90 0 0 k m s to p e m
n a NORD k a p p
Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež zve všechny příznivce
dobrodružství na zajímavou cestopisnou prezentaci slavonického Vojtěcha Trčky o jeho dobrodružné cestě stopem na Nordkapp - nejsevernější bod Evropy.

JAK SE STÁT ČLENEM FILMOVÉHO
KLUBU?

Povídání o
tom, jak lidé
žijí v jednotlivých státech,
proč mě na hranicích s Ruskem vyslýchali
a brali otisky prstů, jak se žije v Laponsku,
na samém severu Evropy, kde je přes léto
stále světlo a v zimě stále tma, jak je vůbec
možné vyrazit stopem přes 9 000 km
a vrátit se s více penězi než na začátku...
Kdy: 11. 2. 2014
od 18:00 h
Kde: Zastávka Telč, Slavíčkova 387,
bývalé autobusové nádraží
Více info: 734 435 283
zastavka.telc@charita.cz
Vstupné: zdarma

Už od začátku nového roku jsme v kině
pro návštěvníky připravili jednu novinku.
Pokud máte rádi netradiční filmovou projekci, jako jsou dokumenty, artové nebo
studentské filmy, můžete se stát členy filmového klubu a tyto projekce navštěvovat každý měsíc za snížené ceny.
A jak to funguje?
ÙKupte
Ù
si členský průkaz filmového klubu. Pokud ho předložíte při zakoupení
vstupenky na projekce označené jako
FILMOVÝ KLUB: KINO NÁROČNÉHO DIVÁKA v dačickém 3D KINĚ, dostanete
slevu na zakoupenou vstupenku (zaplatíte vždy vstupné pro členy FK).
ÙCena
Ù
členského průkazu filmového

klubu je 70 Kč a doba členství je 1 rok.
ÙČlenské
Ù
průkazy lze zakoupit na pokladně 3D KINA DAČICE nebo v dačickém Infocentru.
V ÚNORU SE MŮŽETE TĚŠIT NA
SHOW!
Další projekci filmů pro náročného diváka připravujeme už na středu 12. února. Tentokrát pro vás máme připravený
absolventský film s názvem Show!, který vznikl na pražské FAMU v tvůrčí dílně
Bohdana Bláhovce, jednoho z nejvýraznějších talentů českého dokumentu.
Film nám odhaluje v mnohém překvapivý až šokující pohled do života teenagerské kapely 5Angels, která je de facto
promyšlenou strategií otce jednoho
z andílků. Jeho cílem je vytvořit skvělý
komerční produkt a ovládnout trh s dětskou populární hudbou. Ale o čem sní
samy dívky? A do jaké míry jsou rodiče
schopní pro naplnění svých vlastních neuskutečněných ambicí obětovat šťastné
a spokojené dětství svých potomků? To
a mnohem víc se dozvíte, pokud se zajdete podívat do našeho kina.
Standartní vstupné je 80 Kč, pokud ale
při koupi vstupenky předložíte členský
průkaz filmového klubu, vaše vstupné
bude 60 Kč.
Milan Krotký, 3D Kino Dačice

Jak pracuje v Dačicích Český Červený Kříž?
V roce 2013 se členky MS ČČK Dana Krejčová, Dana Krtková a Anna Jakešová
zúčastnily 23 akcí v Dačicích.
Chceme touto cestou poděkovat
GYMNÁZIU DAČICE, které v předvánočním čase uspořádalo dobročinný vánoční
bazárek, jehož výtěžek z prodeje se rozhodlo věnovat Dačickému ZVONEČKU
o.s. Dne 20. 12. 2013 předal jeho ředitel
PaedDr. Aleš Morávek zástupkyni Dačického ZVONEČKU o.s. L. Rehartové výtěžek bazárku ve výši 5 363 Kč.
Všem, kteří podpořili tento projekt,
moc děkujeme.
Naše poděkování patří i vedení SPORTCENTRA ROCKHILL za poskytnutí zázemí
hendikepovaným dětem pro trénink hry
Boccia.
Kateřina Bartošová, tisková mluvčí o.s.
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Na třech prezentovaly práci ČČK a ukázky první pomoci. A na dvaceti prováděly
zdravotní dozor, kde jako zdravotnice odsloužily 222 hodin a poskytly celkem 63
ošetření. Z toho pětkrát na pohotovosti:
jedenkrát dvojitá zlomenina PHK dívka 4
roky na akci Loučení s prázdninami, kde
ještě dva chlapci 10 a 12 roků měli pohmožděný kotník a dívka 14 let zraněné
koleno. Na jiných akcích zlomenina LDK
chlapec 10 roků a jedenkrát volání RZS.
Na několika akcích jsme spolupracovaly
s členkami zdr. kroužku ZŠ Komenského Dačice Leonou Tomšů a Miroslavou
Ochmanovou a tímto bych jim chtěla
poděkovat za odborné předvádění první
pomoci. Potřebujeme omladit své řady

novou generací a vychovat své nástupce. Jestli někdo máte zájem o práci v ČČK
přijďte se přihlásit, rádi vás mezi sebou
uvítáme.
Anna Jakešová, jednatelka MS ČČK
--- inzerce ---

Pronajmu
nebytové prostory
v centru Dačic
(kancelář, provozovna služeb).
Možnost parkování ve dvoře.
Tel.: 736 538 088

www.dacice.cz
Rozpis zubní pohotovosti
na 1. pololetí roku 2014
Pohotovostní služby
jsou zajištěny
od 8:00 do 10:00 h.
Změny vyhrazeny.
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Termín
1. - 2.
8. - 9.
15. - 16.
22. - 23.
1. - 2.
8. - 9.
15. - 16.
22. - 23.
29. - 30.
5. - 6.
12. - 13.
19. - 21.
1.,3. - 4.
8.,10. - 11.
17. - 18.
24. - 25.
31. 5.- 1. 6.
7. - 8.
14. - 15.
21. - 22.
28. - 29.

Zubní lékař
MUDr. Lacinová
MUDr. Lovětínský
MUDr. Soukupová
MUDr. Wlodková
MUDr. Marková
MUDr. Marková
MUDr. Lacinová
MUDr. Matoušková
MUDr. Lovětínský
MUDr. Soukupová
MUDr. Musilová
MUDr. Wlodková
MUDr. Lacinová
MUDr. Soukupová
MUDr. Matoušková
MUDr. Lovětínský
MUDr. Wlodková
MUDr. Musilová
MUDr. Marková
MUDr. Matoušková
MUDr. Lacinová

Turnaj smíšených družstev
ve volejbalu
11. ledna 2014 se uskutečnil v hale
Střední školy technické a obchodní v Dačicích další turnaj smíšených
družstev ve volejbalu za účasti deseti družstev z Dačic, Jindřichova Hradce, Brna, Znojma, Třebíče a okolí.
Zápasy proběhly ve
dvou skupinách a pořadí na 1. až 4. místě
určila závěrečná utkání, kdy se utkala družstva, která se umístila
na 1. a 2. místě ve skupinách.
Výsledné pořadí v turnaji:
1. místo - družstvo NAŠROT VALEČ
2. místo - družstvo KOZY P. P.
MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
3. místo - družstvo NO TO TO BRNO
4. místo - družstvo TĚŠETICE
O další místa se podělila družstva Nové
Říše, MAMBO Dačice, MÁŠA Dačice, POHODA J. Hradec, SOKOL J. Hradec a Gtým Dačice.
Vyhlášení výsledků a předání věcných
cen proběhlo v hotelu Dyje.
Další turnaj se uskuteční 22. února.
Zveme všechny příznivce volejbalu na
shlédnutí velmi kvalitních zápasů.
M. Novák,
předseda oddílu volejbalu

Sportovní okénko
TJ Centropen
Oddíl kuželek:
08. 02. 2014
1. liga muži
14:00 h Dačice – TJ Sokol Husovice
22. 02. 2014
1. liga muži
14:00 h Dačice – KK Slavoj Praha
15. 02. 2014
2. liga ženy
11:00 h Dačice – TJ Sokol Luhačovice
08. 02. 2014
3. liga muži
10:00 h Dačice – TJ Sokol Husovice B
22. 02. 2014
3. liga muži
10:00 h Dačice – TJ BOPO Třebíč
16. 02. 2014
Český pohár dorostu
Dačice A – LOKO Valtice
Dačice B – Tatran Blansko
Oddíl volejbalu:
22. 02. 2014
9:00 h
Turnaj smíšených družstev v hale SŠTO

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
S TJ CENTROPEN
Jsi žena nebo muž a máš zájem pobavit se a propotit
tričko?
Přijď za námi každé
pondělí od 20:00 h
do Sokolovny.
Nemusíš být žádný supersportovec,
vítáme každého, kdo nezkazí legraci.
Přijďte si užít pohybu.

--- inzerce ---

--- inzerce ---

Rozšíření ordinačních hodin
MUDr. Fabešová Ladislava
praktický lékař pro dospělé, poliklinika Dačice
Pondělí 6:30 - 12:00 h
Úterý

6:30 - 11:30 h

Středa

6:30 - 9:00 h

Čtvrtek 6:30 - 18:00 h
Pátek

6:30 - 12:00 h

Možnost objednání na tel. 384 358 296, mobil 728 616 274
e-mail: fabesova.ordinace@seznam.cz
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
2. února, neděle, 19:00 h
NĚŽNÉ VLNY, romantická komedie, 2D
80 min., česky, vstupné 120 Kč
5. února, středa, 10:00 h
KŘÍDLA VÁNOC, romantické drama, 2D
110 min., česky, vstupné 50 Kč
7. února, pátek, 19:00 h
VEJŠKA, komedie, 2D
120 min., česky, vstupné 120 Kč
9. února, neděle, 19:00 h
ZPÁTKY DO RINGU, sportovní komedie, 2D
113 min., české titulky, vstupné 90 Kč
12. února, středa, 19:00 h
FILMOVÝ KLUB
SHOW!, studentský dokument, 2D
68 min., česky, vstupné 80 Kč/FK 60 Kč
14. února, pátek, 19:00 h
PARANORMAL ACTIVITY: PROKLETÍ, horor,
2D
84 min., české titulky, vstupné 100 Kč
16. února, neděle, 17:00 h
LEGO PŘÍBĚH, animovaný, 3D
90 min., český dabing, vstupné 130 Kč

19. února, středa, 19:00 h
KRÁSNO, krimi komedie, 2D
95 min., česky, vstupné 110 Kč

Městské muzeum a galerie
do 30. března
VÝSTAVA
V.Sítař-fotografie a R. Procházka-plastiky
slavnostní zahájení 2. března

21. února, pátek, 19:00 h
47 RÓNINŮ, akční fantasy, 3D
106 min., český dabing, vstupné 120 Kč
23. února, neděle, 19:00 h
DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ, komedie, 2D
80 min., česky, vstupné 120 Kč
26. února, středa, 17:00 h
LEGO PŘÍBĚH, animovaný, 3D
90 min., český dabing, vstupné 130 Kč

Městské kulturní středisko
15. února, sobota, 20:00 h, hlavní sál MěKS
HASIČSKÝ PLES
hraje kapela Fontána, pořádá SDH Dačice
vstupenky v předprodeji na Infocentru
28. 2. - 2. 3., hl. sál MěKS + sál 3D kina
DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ
14. ročník krajské postupové divadelní
přehlídky
jedno představ. 50 Kč, permanentka 200 Kč,
předprodej vstupenek na IC a MěKS

23. února, neděle, 14:00 h, Palackého nám.
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
sraz masek od 13:30 h v MěKS
6. února, čtvrtek, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
Doc. PhDr. Eva Melmuková: Spojení reformačních církví při vzniku Československé republiky
2. března - 30. dubna
VÝSTAVA
ZA CÍSAŘE PÁNA A JEHO RODINU
(před sto lety začala I. světová válka)
výstavní chodba muzea

Svaz tělesně
postižených Dačice
pořádá 8. února
od 14:00 h
odpolední čaje
v hotelu Stadion
--- inzerce ---

SPORTCENTRUM
ROCKHILL
Po celý měsíc nabízíme dopolední squash
za 140 Kč! Doporučujeme včasnou rezervaci.
Akce BOWLING + PIZZA – ke každé zaplacené
hodině bowlingu nabízíme slevu 10% na pizzu!
Nevztahuje se na další slevové a akční nabídky.
Změnili jsme otevírací dobu restaurace
o víkendech a st. svátcích. Nově bude restaurace
a kuchyně otevřena od 11:00 hodin. Ke každému
obědu od 11:00 do 14:00 hodin dostanete
0,3l točené limonády nebo 0,3l perlivé
či neperlivé vody zdarma.
31. ledna-2. února Akce na Jamesona
7.-9.února Akce na Becherovku Lemond
Od 7. února do 23. února budeme promítat
XXII. zimní olympijské hry.
Přijďte i vy fandit českým reprezentantům!

16

14. – 16.února Valentýnský víkend
Po celý víkend můžete ochutnat naše valentýnské
koktejly Malibu Orchid či Cuba Libre a připravili
jsme pro vás také speciální valentýnské menu.
Nabízíme možnost rezervace stolu, který
romanticky vyzdobíme.
21.-23.2. Vodka s džusem za skvělou cenu!
28.2. – 2.3. Akční cena Jelzin
8.3. MDŽ
Všem ženám nabízíme v tento den sladký zákusek
ke kávě zdarma!
Rozšířili jsme nabídku sportů o bosu, alpinning,
TRX, flowin, cvičení pro děti, cvičení
pro těhotné a pro maminky po porodu.
Nově cvičíme také dopoledne a o víkendech.
Přijďte si dát pořádně do těla!
Více informací na: www.sportcentrumnaskale.cz,
www.facebook.com /SportcentrumRockhill,
sportcentrumdacice@seznam.cz,
+420 384 971 440

