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Jak to vidím…
v době, kdy čtete tyto řádky, už máme za sebou novoroční oslavy a mnozí z nás si dali i svá každoroční předsevzetí.
Podobně je to i v případě města. Máme za sebou rok, o kterém si troufám říci, že byl úspěšný a před námi jsou každodenní starosti o zdárný chod města.
V průběhu listopadu jsme
navštívili všechny organizace města, krajské školy
a nejvýznamnější zaměstnavatele v Dačicích. Se
všemi jsme hovořili o možné spolupráci
při řešení úkolů města, nebo záležitostí
navštívených firem. Mohu říci, že jsme se
všude setkali se vstřícným přístupem.
Zastupitelstvo ustanovilo finanční
a kontrolní výbor, o jejichž složení se
v této chvíli jedná a rada města schválila opětovné vytvoření komise sociální,
stavební, památkové, dopravní, komise
zdravého města a nově i komise volnočasových aktivit. V této nově vytvořené komisi budou jednat zástupci jak sportovní
a kulturní oblasti, tak i zástupci oblastí,
které nelze jednoznačně přiřadit ani ke
kultuře ani ke sportu.
Zastupitelstvo města na svém posledním loňském zasedání schválilo rozpočet
města pro rok 2015 a v něm se dočteme,
že v tomto roce bude město Dačice hos-

podařit s plánovanými příjmy v celkové
výši 137 286 610 Kč a výdaji 180 110 000
Kč. Schodek 45 157 390 Kč bude uhrazen z prostředků, které město ušetřilo
v předchozích letech a jejichž výše činí
109 391 312,42 Kč. Z celkové částky výdajů připadá na investice 75 750 000 Kč
a z této částky pak 43 000 000 Kč na obytnou zónu Za Školou.
O investicích, které jsou pro město zásadní, jsem psal již v minulém čísle Dačického zpravodaje a seznam všech investic
města lze najít na městském webu, proto
se chci věnovat spíše tomu, jak chceme
s investicemi pracovat.
Především chceme vždy posuzovat náklady na investice i z pohledu jejich ekonomiky, ne tedy pouze podle ceny pořízení, ale i podle dalších nákladů, kterými
nová investice zatíží provoz města do budoucna. Nemyslím si, že město bude budovat stavby, které budou přinášet zisk
(to je prostor, ve kterém dobře funguje
soukromé podnikání), ale jsem přesvěd-

čený, že musíme dopředu mít alespoň
odhad toho, co nás bude provoz takové stavby stát, jakými penězi ho bude
město dotovat a jestli si to může dovolit.
Tato myšlenka není samozřejmě nikterak
nová, nakonec tak přece funguje každá
domácnost, ale myslím si, že je důležité
občas si ji připomenout.
Jak vidíte, nakonec jsem se ani já neubránil tomu dát si předsevzetí do nového
roku, věřím však, že až za dvanáct měsíců
budu rekapitulovat rok 2015, tak budu
moci napsat, že se nám ho podařilo společnou prací splnit.
Závěrem Vám chci všem popřát mnoho štěstí a spokojený život, a to nejenom
v roce 2015.
Karel Macků, starosta

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Hotel U Stadionu
Kdy? 10. ledna 2015  V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

Začíná období veletrhů zaměřených na cestovní ruch
Od ledna do dubna se po celé republice konají veletrhy zaměřené na oblast cestovního ruchu. Stejně jako v předchozích
letech i letos se na ně vydají pracovnice dačického infocentra. Jejich cílem bude představit Dačice návštěvníkům veletrhů
jako zajímavou destinaci pro výlety a především pro vícedenní pobyty.  
V letošním roce se naše propagace ponese v duchu sloganu Dačice
– město, kde to žije a zaměří se hlavně na nabídku volnočasových aktivit a turistických možností ve městě a blízkém okolí. Pokračovat budeme také v osvědčené spolupráci s ubytovateli, kteří mají s Infocentrem
Dačice uzavřenou smlouvu o propagaci.
Dačice se letos představí přímou účastí na veletrzích Regiontour
Brno (15. – 18. 1.) a Holiday World Praha (19. – 22. 2.). V dubnu bude infocentrum prezentovat město a region na Jihočeském kompasu v Českých Budějovicích a rozjednaná je také účast na plzeňském veletrhu
ITEP, který se bude konat ovšem až začátkem podzimu.  
Kromě výše uvedených výstav zajišťuje odbor kultury a cestovního
ruchu propagaci Dačic i na dalších domácích a zahraničních veletrzích, a to formou letákového servisu, který poskytuje v rámci spolupráce městům a obcím Jihočeská centrála cestovního ruchu.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané Dačic a místních částí, všechny vás vítám v novém roce.
V době psaní tohoto článku bylo před námi ještě konečné schvalování finální
verze rozpočtu města na rok 2015. Vzal jsem si za úkol seznámit Vás se změnami některých poplatků. Ty se týkají nás všech občanů Dačic a místních částí.
Některé pro nás budou méně příjemné, ale nebudu chodit okolo horké kaše.
Zaprvé se jedná o navýšení poplatku
za komunální odpad o 30 Kč/osobu na
rovných 600 Kč/osobu. K tomu mohu říci,
že město k výše zmíněné částce navíc
doplácí dalších 48 Kč/osobu. Tyto částky
se vypočítávají zpětně z nákladů za celý
ukončený kalendářní rok (v tomto případě za rok 2013). Na druhou stranu je
výhodou, že máme v místní části Borek
skládku odpadů, a tudíž jsme osvobozeni od poplatku za uložení odpadu ve výši
500 Kč/osobu, který by poplatek za komunální odpad ještě zvyšoval. Město se
i nadále snaží občanům zlepšit podmínky k třídění komunálního odpadu. Za ten
město získává zpět finanční prostředky,
které se ale i k mému překvapení, nerovnají nákladům. Určitě tady nejde vše
přepočítávat na peníze, důležité hledisko
zde představuje přístup k ochraně životního prostředí, který má v tomto kontextu zásadní význam.  
Ve druhém případě dojde k navýšení ceny vodného o 2,02 Kč/m3 s DPH na
43,11 Kč/m3 s DPH. Tou dobrou zprávou
je, že cena stočného zůstává ve stejné
výši jako v roce 2014, a to 31,95 Kč/m3
s DPH a pro místní části, kde nemají čistírnu odpadních vod (nebo na ni nejsou
připojeni), je cena stočného na 26,20 Kč/
m3 s DPH.  Tolik k číslům.  
Nyní pár slov o mém působení ve funk-

ci uvolněného místostarosty. Slovo uvolněný, může v člověku vzbuzovat uvolněnost v pracovním nasazení, ale jedná
se právě o opak. Člověk je více zavázán
a vázán svými činy, protože ty nemění
jen chod jednotlivce, ale celého města.
V mém plánovacím kalendáři je málo
volných míst, a i ta se pomalu zaplňují.
Ať už jsou to jednání ryze pracovní nebo
pozvání na nejrůznější společenské a kulturní akce. Upřímně si těchto pozvání velice vážím, je to příjemná práce spojená
s poznáváním nových lidí a získáváním
mnoha různorodých informací a zkušeností. V této činnosti chci i nadále aktivně
pokračovat.
Mám rád kulturní život v našem městě
a blízkém okolí. Nyní se těším na plesovou sezónu, kde snad vytancuji vánoční
cukroví a silvestrovské chlebíčky. Protože
pánské společenské obleky střihu slim
neodpouštějí žádné kilo navíc. Možná se
právě s některými z Vás na těchto akcích
setkám a určitě se nebudu bránit neformálnímu rozhovoru.
Doufám, že ve chvíli, kdy čtete tento
lednový zpravodaj, jste ještě neporušili
svá novoroční předsevzetí, nebo alespoň
ne všechna. Proto nebuďme k sobě líní
a buďme na své blízké milí.
Miloš Novák,
místostarosta

Nominace na Cenu
města Dačice
za rok 2014
Do 31. března 2015 mohou občané
s trvalým pobytem na území města,
právnické osoby či kolektivy osob se
sídlem na jeho území podat písemně
na adresu rady města nominace na
udělení Ceny města za rok 2014.
Cena města se uděluje
jako ocenění mimořádných počinů ve všech
oblastech společenského života, které přispívají
k rozvoji Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena
se uděluje jak za celoživotní přínos, tak
za výraznou činnost v jednotlivých oblastech v roce, který předcházel udělení ceny,
tzn. v průběhu roku 2014.
Cenu města uděluje Zastupitelstvo
města Dačic v kategoriích:
• Hospodářský rozvoj
• Výchova a vzdělání
• Kultura
• Sport
• Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo
mezinárodním měřítku apod.)
Úplné znění pravidel pro udělování
Ceny města Dačice jsou k dispozici na
www.dacice.cz nebo na odboru kultury
a cestovního ruchu, tel. 384 401 275, kultura@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

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

na své 2. schůzi konané 19. 11. 2014
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření číslo
21/2014, které bylo schodkové v těchto
objemech: příjmy 590,14 tis. Kč, výdaje
2.548,14 tis. Kč, financování 1.958,00 tis
Kč
• projednala a doporučila zastupitelstvu
ke schválení metodiku prodeje stavebních pozemků v lokalitě Za Školou
• pověřila zástupce města ve svazcích
a sdruženích, ve kterých je město členem, např. v Mikroregionu Dačicko, ve
Svazu měst a obcí ČR, ve Vodovodu
Landštejn apod.
• zřídila komisi stavební, sociální, dopravní, volnočasových aktivit, památkovou, Zdravého města Dačice a místní
Agendy 21 a jmenovala jejich předsedy

na své 3. schůzi konané 3. 12. 2014
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mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření číslo
22/2014, které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 376,90 tis.
Kč
• jmenovala členy povodňové komise
Města Dačice
• schválila Cenovou přílohu pro rok 2015
ke smlouvě č. 010/95 se společností
.A.S.A.; cenová příloha obsahuje ceny
za služby prováděné firmou .A.S.A.
např. svoz komunálního odpadu, svoz
separovaného odpadu, vysypávání
košů po městě apod.
• schválila poskytnutí mimořádných
jednorázových sociálních výpomocí
z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány
rodinou v hmotné nouzi podle zákona
č. 111/2006 Sb., rodinám, jejichž nezle-

•

•
•
•

tilému dítěti je vyplácen příspěvek na
péči dle zákona č. 108/2001 Sb., rodinám s větším počtem dětí a rodinám
s dlouhodobě nízkými příjmy. Celková
výše mimořádných výpomocí činila Kč
39.984,vzala se souhlasem na vědomí přerušení provozu v Mateřské škole Dačice
v době vánočních prázdnin ve dnech
22. 12. 2014 - 2. 1. 2015
vzala se souhlasem na vědomí vyúčtování mimořádných kulturních akcí
MěKS Dačice konaných v roce 2014
schválila kalkulace ceny stočného pro
město Dačice a místní části na rok 2015
vzala na vědomí skutečnost, že v roce
2015 nedojde ke zvýšení nájemného v bytových domech v Dačicích
a v Domě s pečovatelskou službou, kde
je vybíráno regulované nájemné
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Vítání nových občánků
města Dačice
Dne 22. listopadu přivítal starosta Karel Macků společně
s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města. Přivítány byly tyto děti: Ema Jelínková, Eliška Urbanová, Gita Štěrbová, Vojtěch Svoboda, Ondřej
Škramlík, Linda Macková a Pavel Novák.

Zápis do prvního ročníku
základních škol v Dačicích
Zápis proběhne na obou školách v pátek 23. ledna 2015
od 13:00 do 17:00 h.
Zapsány budou:
• děti narozené do 31. srpna 2009
• na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského
bude zápis proveden v prostoru školy v ulici Bratrská
• na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové bude
zápis proveden v prostoru horního pavilonu
Rodiče při zápisu předloží:
• rodný list dítěte
• vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku, který jim
předá příslušná mateřská nebo základní škola
• svůj občanský průkaz
--- inzerce ---

Dlouhodobě pronajmu zařízený byt 2+1
v blízkosti centra v Jindřichově Hradci od ledna 2015.
Bližší informace na tel. 724 301 454.

NABÍDKA PRODEJE BYTU
Na základě ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládá
Město Dačice tímto oznámením veřejnou nabídku na
prodej volného bytu č. 18 o velikosti 3 + 1,
o celkové podlahové ploše bytové jednotky 65,35 m2,
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 61/1868 na společných částech domu čp. 223/V v ulici Jiráskova v Dačicích
a stejného podílu na pozemku p.č. 802, zastavěná plocha
a nádvoří o celkové výměře 301 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice na
listu vlastnictví č. 2904 jako vlastnictví Města Dačice, tomu
zájemci, který doručí nejvhodnější nabídku dle stanovených
kritérií výběru.
Zájemci musí doručit svoji nabídku v uzavřené obálce
zřetelně označené „NEOTVÍRAT – prodej neobsazeného
bytu č. 18 v čp. 223/V v Dačicích“ na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1/I, 380 13 Dačice, nejpozději do středy 4. 2. 2015 do 12:00 h.
Veřejné otevírání doručených obálek s nabídkami se uskuteční ve středu dne 4. 2. 2015 ve 14:00 h v zasedací místnosti
na MěÚ Dačice, Palackého náměstí – informace o místě konání
na informačním středisku MěÚ v Dačicích.
Stanovená kritéria výběru:
• Kupující bude vybrán podle výše nabízené kupní ceny, která
musí být vyšší než cena minimální, která je stanovena ve výši
724.080 Kč a následně podle způsobu vyrovnání kupní ceny
– v hotovosti před podpisem smlouvy, úvěrem ze stavebního spoření, hypotékou nebo kombinací úvěru s poměrnou
částkou v hotovosti apod.
• V případě shodných nabídek bude kupující vybrán losem.
Nabídka musí obsahovat:
• jméno, adresu, rodné číslo a vlastnoruční podpis žadatele
(žadatelů) - telefon, číslo účtu pro navrácení složené jistoty
• údaje pro vyhodnocení nabídky podle stanovených kritérií
výběru
Jistota na budoucí kupní cenu
Při podání nabídky musí zájemce složit jistotu na budoucí
kupní cenu ve výši 20.000 Kč v hotovosti na pokladně MěÚ
v Dačicích. Po podpisu kupní smlouvy bude zaplacená jistota odečtena z kupní ceny. V případě, že vybraný zájemce od
své nabídky odstoupí nebo nepodepíše kupní smlouvu do
jednoho měsíce po schválení prodeje zastupitelstvem města,
zaplacená jistota na budoucí kupní cenu se nevrací a jako kupující bude doporučen orgánům města Dačic druhý zájemce
v pořadí. Zájemcům, kteří nebudou vybráni, bude zaplacená
jistota vrácena po podpisu kupní smlouvy se schváleným kupujícím. Nabídky, které zájemci podají bez zaplacené výše
uvedené jistoty, budou ze soutěže vyřazeny. Město Dačice si
vyhrazuje právo rozhodnout o tom, zda některou z doručených nabídek přijme, či nepřijme žádnou z nich.
Po schválení kupujícího Zastupitelstvem města Dačice
bude vybraný kupující hradit kupní cenu za prodej tohoto
bytu na účet města Dačic vedený u České spořitelny a.s. Součástí kupní smlouvy bude dohoda o narovnání odpovídající
ceně provedených změn na předmětné nemovitosti.
Informace o bytu a ceně odpovídající provedeným změnám
na nemovitosti podá bytový odbor MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, telefon 384 401 234. Prohlídku bytu možno domluvit
s vedoucí bytového odboru pí Martinou Bénovou.
Oznámení vyvěšeno na úřední desce MěÚ Dačice.
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Rozpočet města Dačice na rok 2015
Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání,
které se konalo 15. prosince 2014, rozpočet města Dačic
na rok 2015 jako schodkový v těchto objemech:
výdaje

180 110,00 tis. Kč

Příjmy z prodeje pozemků

-42 823,39 tis. Kč

Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

úhrada - prostředky minulých let

•
•
•
•

-2 334,00 tis. Kč
-45 157,39 tis. Kč
45 157,39 tis. Kč

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace

438,00
60,00
145,00
1 031,00
11 245,00
26,00
800,00
826,00
112 949,00
14 000,00

K hlavním záměrům letošního roku patří:
podpora základních škol, mateřských škol a školních jídelen,
pro které je v rozpočtu vyčleněna celkem částka 12,6 mil. Kč
podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací
včetně jejich zimní údržby a úklidu za 13,5 mil. Kč
podpora vodního hospodářství celkem za 7,6 mil. Kč; zejména
pak odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) - v investicích částka 5,5 mil. Kč
podpora sportovních aktivit - celkem ve výdajích částka
5,6 mil. Kč
podpora kultury s celkovými výdaji 11,3 mil. Kč
podpora různých forem bydlení v investicích ve výši 48,9 mil. Kč
půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1,2 mil. Kč

Investiční dotace celkem

Školství

11 690,00

Příjmy

tis. Kč

Kultura

10 299,00

Daně z příjmů fyzických osob

20 800,00

Tělovýchovná činnost

- daň ze závislé činnosti a funkčních požitků

17 900,00

Zdravotnictví

Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hosp. činnosti
PŘÍJMY CELKEM

Výdaje
Lesní hospodářství
Turismus, cestovní ruch
Pozemní komunikace - doprava
Vodní hospodářství

5 797,61
19 797,61
4 540,00
137 286,61

tis. Kč
55,00
384,00
7 064,00
1 229,00

3 007,50
50,00

- daň ze samostatné výdělečné činnosti

1 000,00

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj

6 815,00

- daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba

1 900,00

Ochrana životního prostřední

9 130,00
1 339,00

Daně z příjmů právnických osob

18 800,00

Sociální péče

- daň z příjmů právnických osob

17 000,00

Civilní připravenost na krizové stavy

- daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky

1 800,00
36 000,00
3 378,00

Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa

10 500,00

Finanční operace

- poplatky za ukládání odpadů

6 300,00

Ostatní činnosti

- poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4 200,00

Běžné výdaje

Poplatky za znečišť. životního prostředí

Ostatní daně a poplatky

460,00

Obytná zóna Dačice

- poplatek ze psů

230,00

Zateplení Domu s pečovatel. službou

- poplatek za užívání veřejného prostranství

180,00

Zateplení domu čp. 209/V, B. Němcové

- poplatek ze vstupného
Odvod z loterií kromě automatů
Příjmy za řidičská oprávnění
Odvody z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody příspěvkových organizací

200,00
3 377,00
1 117,00
45 769,50
2 334,00
500,00
104 360,00
43 000,00
7 700,00
130,00

Modernizace technologie ČOV

3 100,00

280,00

Splátka – ČOV Toužín

1 940,00

360,00

50,00

Hradišťko – rozšíření veřejného osvětlení

500,00

3 800,00

Rekonstrukce komunikací - Peráček

800,00

6 500,00

Rekonstrukce MŠ Za Lávkami

750,00

100 878,00

Obnova herních prvků na dětských hřištích

140,00

355,00

Hostkovice – OK – oprava krovu

700,00

300,00

Nákup automobilu pro MěÚ – MP

350,00

7 491,00

Multifunkční hala Dačice – studie

300,00

- příjmy z pronájmu pozemků (i lesy, rybníky)

1 445,00

Nový hřbitov – architektonická studie

120,00

- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

6 046,00

Příjmy z pronájmu majetku
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Přijaté splátky půjček
Nedaňové příjmy

schodek po započtení splátek

•

Splátky - od SVJ

137 286,61 tis. Kč

splátky přijatých úvěrů a půjček

•

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

příjmy
schodek rozpočtu

•

Ostatní nedaňové příjmy

PD-hasičská zbrojnice pro SDH Dačice

220,00

Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku

578,00

Lávka Velký Pěčín

250,00

Přijaté sankční platby a vratky

847,00

Zhodnocení bytů – splátka 2015

250,00

www.dacice.cz   
Zateplení Dačice 87/II a 88/II, Dačice

2 380,00

Zateplení domu 162/V, tř. 9. května

150,00

Kanalizační přípojka k čp. 209, 211

500,00

Zateplení domu 303/V, Bratrská

150,00

Nákup nemovitostí dle potřeby

500,00

Zateplení domu 304/V, Bratrská

150,00

Zateplení domu 189/V, Komenského

150,00

Zateplení domu 190/V, Komenského

150,00

Zateplení domu 200/V, Sokolská

150,00

Zateplení domu 211/V, Boženy Němcové

130,00

Rekonstrukce letní scény – splašková kan.

500,00

Realizace protipovodňových opatření

300,00

Výstavba cyklostezek a cyklotras

300,00

Rozšíření veř. osvětlení Dolní Němčice

300,00

Rekonstrukce a rozšíření MěKS

1 000,00

Výstavba dětského dopravního hřiště

1 930,00

Pasport zeleně

300,00

Rezerva na místní komunikace

1 370,00

Rekonstrukce komunikací Toužín

3 000,00

Vodovodní přípojka MŠ D. Němčice

850,00

Kluziště Dačice

200,00

Rekonstrukce Göthova domu čp. 63

200,00

Parkovací plocha ZŠ B. Němcové

700,00

ZŠ Komenského - server
ZŠ Kom. – vydláždění plochy venkov. uč.
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

90,00
50,00
75 750,00
180 110,00

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu na rok 2015
Příjmy

tis. Kč

Daňové příjmy

100 878,00

Nedaňové příjmy

11 245,00

Kapitálové příjmy

826,00

Přijaté dotace

19 797,61

Převody z hospodářské činnosti

4 540,00

PŘÍJMY CELKEM

137 286,61

Výdaje

tis. Kč

Běžné včetně

104 360,00

Kapitálové výdaje

75 750,00

VÝDAJE CELKEM

180 110,00

Rozdíl

tis. Kč

Příjmy celkem

137 286,61

Výdaje celkem

Služby sociální péče
– osobní asistence
Cílem tohoto článku je obecně popsat služby sociální
péče. Zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách vyjmenovává 14 služeb sociální péče a první z nich je osobní
asistence, kterou si také dnes popíšeme. Dalším službám
v pořadí podle zákona se budeme věnovat v následujících
číslech Dačického zpravodaje.
Služby sociální péče
Sociální služba je činnost či soubor činností, kterými se zajišťuje pomoc osobám v nepříznivé sociální situaci. Rozsah
a forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost, musí osoby v nepříznivé situaci aktivizovat a motivovat k činnostem, které jejich situaci stabilizují či dokonce zlepšují a musí zabraňovat
jejich sociálnímu vyloučení.
Konkrétně služby sociální péče napomáhají osobám zajistit
jejich fyzickou a psychickou soběstačnost. Cílem těchto služeb
je umožnit osobám v nejvyšší možné míře jejich zapojení do
běžného života, a v případech, kdy to jejich stav vylučuje, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
Osobní asistence
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Místem poskytování služby je přirozené (domácí) prostředí uživatele služby a místo jeho pohybu při
činnostech, které potřebuje. Osobní asistence je plně hrazená
uživatelem služby.
Základními činnostmi osobní asistence jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V Dačicích a v blízkém okolí tuto službu poskytuje Oblastní charita Jihlava – odloučené pracoviště Dačice (Masarykova
295/I). Vedoucí služby je Bc. Pavlína Bačovská, kterou můžete
kontaktovat na tel. čísle 736 523 633 či e-mailem na adrese pavlina.bacovska@jihlava.charita.cz.
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace
o službách sociální péče a o osobní asistenci. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete také obrátit
na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře
č. 210 Irena Vašíčková a č. 209 Lada Nejedlá.
V příštím vydání zpravodaje se dočtete o další službě sociální
péče, a to o pečovatelské službě.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice
--- inzerce ---

180 110,00

ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE) = SCHODEK

-42 823,39

Financování

tis. Kč

Splátky půjček z předchozích let

- 2 334,00

Finanční prostředky z minulých let

45 157,39

FINANCOVÁNÍ CELKEM

42 823,39

Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru
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Nájemné v bytech
města Dačice

Na území Mikroregionu Dačicko
byly opraveny další sakrální památky

Vedení
města
spolu s Radou města Dačice rozhodly
na své 3. schůzi dne
3. 12. 2014, že se
v roce 2015 nebude
zvyšovat nájemné
v bytech města Dačice a v bytech v Domě s pečovatelskou
službou, kde se platilo původní (regulované) nájemné. Nájemci budou platit
stejné nájemné jako v roce 2014.
Martina Bénová,
vedoucí odboru správy budov

V prosinci 2013 podal DSO Mikroregion Dačicko v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje žádost o poskytnutí účelové dotace z dotačního
titulu 7 – Integrované projekty venkovských mikroregionů na projekt s názvem „Oprava sakrálních památek II“. Jelikož byla tato žádost úspěšná, mohl
být projekt zrealizován a mohlo dojít k opravě několika památek, které byly
již zasaženy časem.

Změna zákona
o zemědělství
Dne 1. 1. 2015 nabývá účinnosti zákon č. 179/2014 Sb., kterým se mění
zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony.
Jednou z hlavních změn je zrušení
místní příslušnosti obecního úřadu s rozšířenou působností. Novela stanovuje,
že zemědělský podnikatel může činit
veškerá podání podle zákona o zemědělství u kteréhokoli obecního úřadu obce
s rozšířenou působností na území České
republiky. Dochází k zjednodušení styku
podnikatele s úřadem, kdy není vázán
na jediný místně příslušný obecní úřad
s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého
pobytu zemědělského podnikatele, jde-li
o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou
osobu.
Jana Klimešová,
Odbor obecní živnostenský úřad

V rámci projektu bylo
opraveno celkem 29 sakrálních
památek
na
území mikroregionu: 20
křížků, 1 socha, 3 pomníky, 4 kapličky
a 1 boží muka. Projektu se zúčastnilo celkem 17 obcí mikroregionu – Jilem, Třebětice, Dobrohošť, Dačice, Staré Hobzí,
Český Rudolec, Budíškovice, Cizkrajov,
Hříšice, Peč, Červený Hrádek, Horní Meziříčko, Volfířov, Slavonice, Písečné, Studená a Horní Slatina.
Projekt byl zrealizován za finanční
podpory Jihočeského kraje z Programu
obnovy venkova, kdy 49 % celkových nákladů na projekt bylo financováno z dotace, zbylých 51 % dofinancovaly obce ze

svých rozpočtů.
Mikroregion Dačicko plánuje pro
rok 2015 zrealizování další etapy
opravy
drobných
sakrálních památek.
Tentokrát bychom
chtěli projekt rozšířit o opravu funerální architektury.
Věříme tedy, že žádost o dotaci v rámci
dotací POV 2015 bude úspěšná a my tak
budeme moci opravit co největší množství památek na území mikroregionu.
Monika Hlavová,
tajemnice mikroregionu

Upozornění podnikatelům na nabídky
katalogových společností
V poslední době se množí dotazy osob, které obdržely od různých společností
konkrétní nabídky spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek.
Tento typ nabídek může vést k myl- pouze obcí, která vykonává státní správu
nému názoru, že se jedná o další záko- v oblasti živnostenského podnikání.
nem stanovený poplatek, což není prav- Samotné provedení zápisu podnida. Žádná takováto zákonem stanovená katele do živnostenského rejstříku není
povinnost neexistuje.
zpoplatněno.
Upozorňujeme české podnikatelV daném případě se jedná výlučně
ské subjekty, že předmětem správního o soukromou podnikatelskou aktivitu
poplatku souvisejícího se vznikem těchto společností a z toho důvodu na ni
živnostenského oprávnění je ohlášení není nutné reagovat.
živnosti nebo přijetí žádosti o konZdeňka Krchňavá,
cesi. Tento správní poplatek je vybírán
vedoucí živnostenského úřadu

Místní poplatek za komunální odpad a ze psů v roce 2015
Zastupitelstvo města Dačic schválilo 15. 12. 2014 na své schůzi místní poplatek za komunální odpad - „popelnice“
ve výši 600 Kč/osoba/rok. Poplatky ze psů zůstávají stejné jako v loňském roce. Místní poplatky ze psů jsou splatné do
31. 3. 2015 a poplatek za komunální odpad do 30. 4. 2015.
Trvalý pobyt držitele psa
Dačice (místní část Dačice) - rodinný dům

pes
pes
neozn. 1) ozn. 2)
800,-

300,-

1.300,-

700,-

Dačice (místní části a Dačice V - pouze u Podcestného mlýna)

500,-

100,-

Poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu (i v příp. souběhu těchto důchodů, pokud jsou
tyto důchody jejich jediným zdrojem příjmů), anebo poživatel
sirotčího důchodu.

200,-

100,-

Dačice (místní část Dačice) - bytový dům se 4 a více byty

1) pes trvale neoznačený, 2) trvalé označení psa tetováním nebo čipováním
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Poplatky je možné platit v hotovosti
nebo platební kartou na pokladně MěÚ,
v hotovosti na živnostenském úřadě, ale
i bezhotovostním převodem v bance.
Kdo by chtěl platit bezhotovostně a nechodit na úřad, musí znát č. ú. a variabilní
symbol platby. Potřebné informace Vám
budou poskytnuty na tel: 384 401 254,
384 401 255 nebo na e-mailovou adresu
poplatky@dacice.cz zaslat dotaz s uvedením jména a adresy.
Martina Tomšů, živnostenský úřad
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NABÍDKA PRONÁJMU
STARTOVACÍHO BYTU
V souladu se Směrnicí rady města č. 2/2014 zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu startovacího
bytu č. 7, ul. Bratrská, č. p. 175 Dačice I.
Jedná se o byt č. 7, o velikosti 1+0, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 14. 1. 2015 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

21,10 WC

1,30

Předsíň

5,80

Lodžie

2,50

Koupelna

3,40

Sklep

1,60

Celkem

35,70

Nájemné z bytu je smluvní a činí 32 Kč/m2/měsíc + měsíční
náklad za zařizovací předměty v bytě a zálohy na služby dle
platných právních předpisů pro příslušné období, v platném
znění. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od
1. 2. 2015 do 30. 4. 2015 s možností prodloužení. Celková
doba nájmu může činit nejvýše 3 roky.
Zájemci o pronájem startovacího bytu musí splňovat následující kritéria a podmínky:
• žádost mohou podat manželé nebo občané, kteří spolu sdílí
společnou domácnost, jsou-li způsobilý k právním úkonům,
jeden z nich je občanem ČR a jejich souhrnný věk nepřekročil
70 let
• žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají vlastnické
nebo spoluvlastnické právo k nemovitosti určené k trvalému
bydlení ani je neužívají právem odpovídajícím věcnému břemenu, dále osoby, které nemají uzavřenou nájemní smlouvu
na byt
• žádost mohou podat pouze žadatelé, kteří nemají závazky po
lhůtě splatnosti vůči Městu Dačice
Žádost a přílohy 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 je lze stáhnout na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Kritéria výběru: věk žadatelů, zaměstnání, počet dětí, stavební spoření, trvalý pobyt
Právo na uzavření smlouvy o pronájmu od 1. 2. 2015 získá ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O STARTOVACÍ BYT č. 7
v bytovém domě čp. 175/I, ul. Bratrská v Dačicích“ žádost
o byt, čestné prohlášení k vlastnictví nemovitosti, bezdlužnost vůči městu Dačice (k vyzvednutí na MěÚ Dačice - finanční odbor) a čestné prohlášení ke stavebnímu spoření a získá
nejvyšší počet bodů v jednotlivých kritériích.
Konečný termín pro podání žádosti: 16. 1. 2015 do 13:00 h

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. 3, ul. Nivy,
č. p. 165 Dačice IV.
Jedná se o byt č. 3, o velikosti 2+1, který bude zpřístupněn
zájemcům ve středu 14. 1. 2015 v době od 15:30 do 16:00 h.
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

12,75

Koupelna

3,59

Pracovna

4,98

WC

0,86

Pokoj s kuchyní

24,60

Komora

2,16

Předsíň

4,34

Celkem

53,28

Nájemné z bytu je smluvní dle platných právních předpisů
pro příslušné období, v platném znění. Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2015 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. 2. 2015 získá
ten zájemce, který předloží v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 3, Dačice 165/
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: 16. 1. 2015 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 19. 1. 2015 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.
--- inzerce ---

(Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 1, 380 13 Dačice I)

Nájemní smlouva bude uzavřena za podmínky, že vybraný nájemce zaplatí jistotu ve výši 1 měsíčního nájmu tj. 2 430 Kč, doloží,
že má uzavřenou smlouvu o stavebním spoření, od jejího uzavření ke dni uzavření nájemní smlouvy uplynulo již minimálně 1/2
roku (nebo byla vložena částka 6 000 Kč jednorázově) a bude spořit celkem 6 let. Minimální částka, kterou účastník spoření ukládá - činí 1 000 Kč (tyto skutečnosti doloží uzavřenou smlouvou
o stavebním spoření a výpisem ze svého účtu).
V případě že vybraný zájemce od své nabídky odstoupí a neuzavře nájemní smlouvu do 1 měsíce od schválení radou města,
jistota ve výši 2 430 Kč propadá a nájemní smlouva bude uzavřena s dalším v pořadí.
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žádným zájemcem.
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Zásady prodeje stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích
1. Strategické cíle
• podpořit zlepšení bytové situace nabídkou dostupných stavebních ploch pro výstavbu rodinných domů
• zajistit určitou míru návratnosti vynakládaných prostředků na
výstavbu inženýrských sítí pro financování výstavby dalších stavebních ploch
• zabránit koupi parcely pro spekulativní účely
2. Podklady pro stanovení ceny
a) výměry území:
izolovaných rodinných domů

34

celková plocha řešeného území

47 300 m2

celková plocha stavebních pozemků

31 462 m2

plocha komunikací - chodníků

1 610 m2

plocha asfaltových komunikací

4 950 m2

plocha parkovacích ploch

203 m2

plocha dětského hřiště

1 700 m2

maximální výměra stavební parcely

1 652 m2

minimální výměra stavební parcely

740 m2

průměrná výměra stavební parcely

925 m2

b) cena za m dle ZP:			   800 Kč
c) cena investičních nákladů na m2:
1 485 Kč
2

3. Vyhlášení veřejné nabídky na prodej
a) nabídka:
34 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů:
ev. číslo

výměra v m2

ev. číslo

1

751

18

804

2

795

19

1652

3

826

20

837

4

804

21

839

5

807

22

872

6

811

23

751

přibližná výměra v m2

do 15.2.2016

d) kupní cena za m2:
I. etapa prodeje

890 Kč

II. etapa prodeje

890 Kč

III. etapa prodeje

890 Kč

e) splatnost kupní ceny
Kupní smlouva bude uzavírána s odkládací podmínkou. Kupní
cena bude splatná jednorázově do 3 měsíců od podpisu kupní
smlouvy.
f) termín uzavření kupní smlouvy
Po vyhodnocení veřejné nabídky na prodej stavebních parcel
bude se zájemci uzavřena kupní smlouva, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy Město Dačice o prodeji předmětného pozemku
rozhodne.
g) další podmínky výběru při více zájemcích o jednu parcelu:
V případě, že o stejnou stavební parcelu projeví zájem více uchazečů, bude mezi uchazeči rozhodováno formou aukce o nejvyšší
nabídnutou kupní cenu. Při aukci bude možné podpůrně využít
platného Dražebního řádu Města Dačice schváleného zastupitelstvem pod usnesením č. 296/20/Z/2013 nadpoloviční většinou
hlasů.
Uchazeči, kteří takto nezískají stavební parcelu, si mohou vybrat
jinou volnou nabízenou parcelu, v případě zájmu více uchazečů
bude opět rozhodováno aukcí.
V situaci, kdy dojde ke stejné výši nabídnuté ceny, bude rozhodováno losem.
h) poskytnutí finančního příspěvku
Vlastníkům pozemků získaných na základě těchto zásad poskytne město Dačice finanční příspěvek ve výši uvedené v následující
tabulce, a to po kolaudaci stavby rodinného domu na získaném
pozemku (případně podle požadavků stavebního zákona - po vydání kolaudačního souhlasu, či po oznámení stavebnímu úřadu
o užívání stavby), pokud proběhne do tří let od vydání stavebního
povolení, při vydání stavebního povolení v období do 31. 12. 2017.

7

1167

24

1166

8

729

25

1253

9

755

26

1032

I. etapa prodeje

100 Kč/m2

10

766

27

1031

II. etapa prodeje

50 Kč/m2

III. etapa prodeje

0 Kč/m2

11

781

28

1054

12

832

29

1084

13

752

30

1350

14

740

31

979

15

780

32

1048

16

762

33

1080

17

746

34

1026

b) etapy prodeje:
I. etapa prodeje

nabídky podané do 30. 4. 2015

II. etapa prodeje

nabídky podané do 31. 12. 2015

III. etapa prodeje

nabídky podané od 1. 1. 2016

c) termíny vyhlášení veřejné nabídky:
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III. etapa prodeje

v případě, že nebudou prodány všechny nabídnuté parcely, budou
veřejné nabídky ve III. etapě prováděny opakovaně ve vhodně stanovených termínech.

I. etapa prodeje

do 15.1.2015

II. etapa prodeje

do 15.6.2015

Za vlastníka pozemku získaného na základě těchto zásad je považován jen ten, kdo uzavřel platnou kupní smlouvu s Městem Dačice, jeho děti a zákonní dědici.
Finanční příspěvek nebude poskytován právnickým osobám.
Finanční příspěvek nebude poskytnut ani podnikajícím fyzickým
osobám, kde část stavby bude určena k podnikání.
4. V kupní smlouvě na prodej stavebního pozemku bude zřízeno
předkupní právo prodávajícího jako věcné právo, a to za cenu kupní stanovenou v kupní smlouvě, a to do doby, než dojde ke kolaudaci stavby rodinného domu na pozemku (případně podle požadavků stavebního zákona - do vydání kolaudačního souhlasu, či do
oznámení stavebnímu úřadu o užívání stavby).
5. Další podmínky prodeje stavebních pozemků budou stanoveny
ve výzvě k podání nabídek.
Zásady najede také na webu města Dačice
www.dacice.cz/radnice/mestsky-urad/odbor-spravy-majetku/

KALENDÁŘ AKCÍ
leden
leden
leden
leden
leden
1.1.
2.1.
3.1.
3.1.
10.1.
20.1.
21.1.
26.1.
31.1.

www.dacice.cz   

ˇ Dacice
ˇ 2015
Mesto

MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ – výtvarná soutěž pro žáky dačických škol • Městské lesy Dačice
MEMORIÁL LADISLAVA JURÁSKA, kuželky – 100 hodů dorážky • TJ Centropen Dačice
VOLEJBALOVÉ TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV, tělocvična SŠTO Dačice • TJ Centropen Dačice
LOV RYB NA DÍRKÁCH každou sobotu a neděli na rybníku v zámeckém parku v Českém Rudolci
• Rybníkářství Dačice o.s.
NOVOROČNÍ POUŤ, Klášter karmelitánů, Kostelní Vydří
NOVOROČNÍ TURNAJ V BOULDERU • Katolický dům Dačice
NOVOROČNÍ KONCERT MDO V SÁLE ZUŠ DAČICE • ZUŠ Dačice
NOVOROČNÍ POHÁR NA STŘELNICI ZAHRÁDECKÝ LES • střelecká sekce Dačice
MYSLIVECKÝ PLES • MS Háj Dolní Němčice
SPORTOVEC ROKU 2014 • MěKS Dačice
AGAPÉ • Katolický dům Dačice
CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA • MěKS Dačice
GRILOVÁNÍ S ŽIVOU HUDBOU • Sportcentrum Rockhill

únor
únor
únor
únor
únor
únor
únor
únor
6.2.
8.2.
11. - 25.2.
14.2.
14.2.
15.2. - 15.3.
16.2.
21.2.
26.2.
27.2. - 1.3.

NEVÁHEJ A PIŠ – literární soutěž pro všechny • ZŠ Komenského Dačice
MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ – výtvarná soutěž pro žáky dačických škol • Městské lesy Dačice
OKNA – spojení hudby a výtvarného umění • Katolický dům Dačice
FOTBALOVÝ TURNAJ DĚTÍ DO DESETI LET • TJ Centropen Dačice
VOLEJBALOVÉ TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV, tělocvična SŠTO Dačice • TJ Centropen Dačice
LOV RYB NA DÍRKÁCH každou sobotu a neděli na rybníku v zámeckém parku v Českém Rudolci • Rybníkářství Dačice o.s.
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI • Katolický dům Dačice
MATURITNÍ PLES OKTÁVA 2015 v MěKS Dačice • Gymnázium Dačice
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM • MMaG Dačice
TURNAJ ŽÁKŮ 4. A 5. TŘÍD V PŘEHAZOVANÉ A KOPANÉ • ZŠ B. Němcové
HASIČSKÝ BÁL • SDH Dačice
VALENTÝNSKÉ MENU A KOKTEJLY • Sportcentrum Rockhill
MILOŠ ŠIMEK – OBRAZY, výstava v MMaG Dačice
POHÁDKA PRO DĚTI ZŠ A MŠ • MěKS Dačice
KAPITÁNEM ZAOCEÁNSKÉ KONTEJNEROVÉ LODI
pokračování úspěšné besedy s panem Novákem • Hospoda pod Betonem
SPOLEČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ DAČICE A ZUŠ TELČ V SÁLE ZUŠ DAČICE • ZUŠ Dačice
DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ – XV. roč. divadelní postupové přehlídky • MěKS Dačice

březen
březen
březen
březen
březen
březen
do 15.3.
7.3.
8.3.
14.3.
21.3.
21.3.
21.3.
22.3. - 19.4.
23.3.
27.3.
27.3.
28.3.
28.3.
29.3.
29.3.
29.3.

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ (Týden čtení, non-stop čtení, Maraton čtení – autorské čtení spisovatele,
workshop pro učitele a rodiče, biblioterapie, půjčování e-knih a deskových her) • Městská knihovna Dačice
DĚTSKÝ KARNEVAL V SÁLE MĚKS • MěKS Dačice
TANEČNÍ ZÁBAVA V SÁLE MĚKS • MěKS Dačice
VOLEJBALOVÉ TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV, tělocvična SŠTO Dačice • TJ Centropen Dačice
LOV RYB NA DÍRKÁCH každou sobotu a neděli na rybníku v zámeckém parku v Českém Rudolci • Rybníkářství Dačice o.s.
MILOŠ ŠIMEK – OBRAZY, výstava • MMaG Dačice
GRILOVÁNÍ S ŽIVOU HUDBOU • Sportcentrum Rockhill
MDŽ – KAŽDÁ ŽENA DOSTANE MALOU POZORNOST • Sportcentrum Rockhill
DOBROČINNÝ RYBÁŘSKÝ BÁL, sál MěKS Dačice • Rybníkářství Dačice o.s.
II. MĚSTSKÝ TELEVIZNÍ PLES • MěKS Dačice
TURNAJ DVOJIC VE STOLNÍM TENISE A BADMINTONU – pro žáky, jejich rodiče a kamarády • ZŠ B. Němcové
DAČICKÝ DATEL – zahájení soutěže v psaní na klávesnici pro žáky, studenty a širokou veřejnost,
soutěž potrvá do 14. června • ZŠ B. Němcové Dačice
JARNÍ VÝSTAVA • MMaG Dačice
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DAČICE
NOC S ANDERSENEM • Městská knihovna Dačice
TROJKONCERT – Tlustá Berta – Totální nasazení – Komunální odpad • MěKS Dačice
OTEVÍRÁME BRÁNY – slavnostní zahájení sezóny, hudební vystoupení ZUŠ Dačice
a vstup pro každého pátého návštěvníka zdarma • Státní zámek Dačice
UTOPENCIÁDA - kulinářská soutěž • Hospoda pod Betonem
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU – nedělní pohádka
v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové, Praha • MěKS Dačice
VELIKONOČNÍ JARMARK • MMaG Dačice
SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY VELIKONOČNĚ VYZDOBENÉHO ZÁMKU s ochutnávkou
dobrot z dalberských kuchařských knih • Státní zámek Dačice
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duben
duben
duben
duben
duben
duben
do 19.4.
2.4.
2.4.
4. - 6.4.
4.4. - 30.6.
5.4.
8.4.
11.4.
18.4.
18.4.
23.4. - 20.5.
25.4.
30.4.
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TANEČNÍ ZÁBAVA • MěKS Dačice
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU • TJ Centropen Dačice
VELIKONOČNÍ TURNAJ AMATÉRSKÝCH HRÁČŮ STOLNÍHO FOTBALU • TJ Centropen Dačice
VELIKONOČNÍ DÍLNA NA ZŠ KOMENSKÉHO DAČICE
DAČICKÝ DATEL – soutěž v psaní na klávesnici pro žáky, studenty a širokou veřejnost,
soutěž potrvá do 14. června • ZŠ B. Němcové Dačice
JARNÍ VÝSTAVA V MUZEU • MMaG Dačice
ZELENÝ ČTVRTEK SE ZELENÝM PIVEM • Sportcentrum Rockhill
ZELENÝ ČTVRTEK – VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA • Katolický dům Dačice
VELIKONOČNÍ GASTRONADÍLKA • Sportcentrum Rockhill
HISTORICKÉ ODĚVY ZE SBÍRKY KRISTINY KETMANOVÉ – výstava historických šatů,
spodního prádla a módních doplňků z přelomu 19. a 20. století • Státní zámek Dačice
JARNÍ KONCERT SBORŮ • ZUŠ Dačice
SNĚHURKA – pohádka • DS Tyláček Dačice
GRILOVÁNÍ S ŽIVOU HUDBOU • Sportcentrum Rockhill
DEN ZEMĚ V AREÁLU MŠ ZA LÁVKAMI • MŠ Dačice
FARMÁŘSKÉ TRHY POD LIPKAMI • Zdravé město Dačice
TOMÁŠ KOTOUČ: BAREVNÝ SVĚT POD VODOU – výstava velkoplošných fotografií • MMaG Dačice
O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA DAČICE – soutěž ve výcviku psů • Základní kynologická organizace Dačice
ČARODĚJNICE • Město Dačice a SDH Dačice

květen
květen
květen
květen
květen
květen
květen
květen
květen
květen
do 20.5.
1. - 30.6.
2. - 31.5.
2.5.
4. - 7.5.
9.5.
10.5.
10.5.
10.5.
13.5.
17.5.
23.5.
23.5.
24.5. - 7.6.
29.5.
30.5.
30.5.
30.5.
31.5.

PODIVNÉ DUETO - premiéra nového divadelního představení • DS Tyl Dačice
VYSTOUPENÍ MAŽORETEK NA LETNÍ SCÉNĚ V ZÁMECKÉM PARKU • OS DM Studio Mažoretky Dačice
MEMORIÁL JAROSLAVA KADRNOŽKY A IVANA KOPEČKA – turnaj manželských a smíšených párů v kuželkách • TJ Centropen Dačice
BRÁNA PODYJÍ – turistický výlet pro pěší i cyklisty • TJ Centropen Dačice
O ŠTÍT MĚSTA DAČICE - atletické závody pro žáky a studenty • ZŠ Komenského Dačice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ KOMENSKÉHO DAČICE – ukázky výuky 1. a 2. tříd • ZŠ Komenského Dačice
DAČICKÝ DATEL – soutěž v psaní na klávesnici pro žáky, studenty a širokou veřejnost, soutěž potrvá do 14. června • ZŠ B. Němcové Dačice
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU V DAČICÍCH • ZO ČSOP Vysočina
OKNA – spojení hudby a výtvarného umění • Katolický dům Dačice
TOMÁŠ KOTOUČ: BAREVNÝ SVĚT POD VODOU – výstava velkoplošných fotografií • MMaG Dačice
HISTORICKÉ ODĚVY ZE SBÍRKY KRISTINY KETMANOVÉ – výstava historických šatů, spodního prádla
a módních doplňků z přelomu 19. a 20. století na prohlídkové trase zámku • Státní zámek Dačice
MOJE MAMINKA – výstava výtvarných prací dětí z mateřské školy na radnici
DAČICKÝ VÍCEBOJ DRUŽSTEV NA STŘELNICI ZAHRÁDECKÝ LES • Střelecká sekce Dačice
AKADEMIE ZŠ KOMENSKÉHO V SÁLE MĚKS DAČICE • ZŠ Komenského Dačice
KOČÁRKOVÝ PRŮVOD MĚSTEM - oslava Dne matek • MŠ Dačice
VĚTRÁNÍ KOSTELA A VARHAN V KOSTELE SV. LINHARTA V LIDÉŘOVICÍCH – o sv. Janu Nepomuckém (P. Gorazd Cetkovský, O. Carm.)
KVĚTNOVÁ POUŤ • Klášter karmelitánů, Kostelní Vydří
DEN MATEK • Katolický dům Dačice
NOC LITERATURY – čtenářský happening • Městská knihovna Dačice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MĚSTSKÉM MUZEU A GALERII • MMaG Dačice
OKRESNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU • SDH Dačice
GRILOVÁNÍ S ŽIVOU HUDBOU • Sportcentrum Rockhill
BAREVNÁ PALETA – výstava prací absolventů ZUŠ Dačice • MMaG Dačice
NOC KOSTELŮ
DEN DĚTÍ • Sportcentrum Rockhill
DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rybníku Pilský v Č. Rudolci • Rybníkářství Dačice o.s.
PROCHÁZKA POHÁDKOU – oslava Dne dětí v zámeckém parku • ZŠ Komenského
DEN BEZ TABÁKU – osvětová kampaň • Zdravé město Dačice

červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
červen
do 7.6.
do 14.6.
1. - 30.6.
1. - 31.8.
6.6.
13.6. - 30.8.
13.6.
13.6. - 30.8.
21.6.
21. - 22.6.
22. - 25.6.
27.6.
27.6.
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DIVADLO JÁRY CIMRMANA • MěKS Dačice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZUŠ DAČICE
SLAVNOSTNÍ KONCERT V SÁLE ZUŠ DAČICE • ZUŠ Dačice
DAČICKÁ ČTRNÁCTKA – přespolní běh pro registrované i amatérské běžce • TJ Centropen Dačice
OD SKLEPA PO PŮDU – netradiční prohlídky dačického zámku s kastelánem • Státní zámek Dačice
MALÝ ŠTÍT MĚSTA DAČICE – sportovní soutěž pro žáky a studenty • ZŠ Komenského Dačice
200 LET OD NAROZENÍ MATĚJE MIKŠÍČKA - literární a výtvarná soutěž
• ZŠ B. Němcové a Městská knihovna Dačice
BAREVNÁ PALETA – výstava prací absolventů ZUŠ Dačice • MMaG Dačice
DAČICKÝ DATEL – soutěž v psaní na klávesnici pro žáky, studenty a širokou veřejnost • ZŠ B. Němcové Dačice
HISTORICKÉ ODĚVY ZE SBÍRKY KRISTINY KETMANOVÉ – výstava historických šatů, spodního prádla
a módních doplňků z přelomu 19. a 20. století na prohlídkové trase zámku • Státní zámek Dačice
ROZKVETLÉ DAČICE – soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu • Město Dačice
X. DAČICKÁ MUZEJNÍ NOC • MMaG Dačice
HRY V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ – výstava historických deskových her a hraček, hrací koutek pro malé i velké
• Státní zámek Dačice
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA RYBNÍKU RYBÁŘSKÝ • MO ČRS Dačice
PSALI, PÍŠEME, NAPÍŠOU ANEB OD HLINĚNÉ DESTIČKY K TABLETU – výstava k 75. výročí výroby plnicích per v Dačicích • MMaG Dačice
DEN OTCŮ • Katolický dům Dačice
FEST BAND – SLAVNOSTI ORCHESTRŮ – přehlídka dechových souborů a skupin mažoretek • MěKS Dačice
DOPOLEDNÍČEK A PREZENTACE KNIHY MATĚJE MIKŠÍČKA – POHÁDKY A POVĚSTI • Městská knihovna Dačice
GRILOVÁNÍ S ŽIVOU HUDBOU • Sportcentrum Rockhill
DAČICKÉ CUKROVÁNÍ • MěKS Dačice

červenec
červenec
červenec
červenec
1. - 31.7.
1. - 30.8.
1. - 31.7.
1. - 31.8.
3. - 19.7.
4.7.
5.7.
5. - 6.7.
12.7.
16.7.
18. - 19.7.
24. - 25.7.
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DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY na rybníku v zámeckém parku v Českém Rudolci • Rybníkářství Dačice o.s.
LETNÍ PLAVECKÁ ŠKOLA NA KOUPALIŠTI DAČICE • TS Dačice
NOČNÍ PROHLÍDKY ANEB PTAČÍ ŘÍŠE BARONA DALBERGA • Státní zámek Dačice
DAČICE - MOJE MĚSTO, TAK HO VIDÍM JÁ – výstava amatérských fotografií na Infocentru Dačice • Město Dačice
HRY V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ – výstava historických deskových her a hraček, hrací koutek pro malé i velké • Státní zámek Dačice
PSALI, PÍŠEME, NAPÍŠOU ANEB OD HLINĚNÉ DESTIČKY K TABLETU – výstava k 75. výročí výroby plnicích per v Dačicích
• MMaG Dačice
ROZKVETLÉ DAČICE – soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu • Město Dačice
ZA DAČICKOU KOSTKU CUKRU – hudební a divadelní festival • MěKS Dačice
CHLUMECKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI • SDH Chlumec
POUŤ PRO MUŽE • Klášter karmelitánů, Kostelní Vydří
DOSUD NEVÍDÁNO – prohlídky instalovaných depozitářů dačického zámku
včetně historické koupelny barona Johanna Dalberga • Státní zámek Dačice
MALÁ POUŤ • Klášter karmelitánů, Kostelní Vydří
KNĚŽSKÁ POUŤ • Klášter karmelitánů, Kostelní Vydří
VELKÁ POUŤ • Klášter karmelitánů, Kostelní Vydří
ROCK FEST DAČICE • BVAM Music concerts

srpen
srpen
srpen
srpen
srpen
1. - 31.8.
1. - 31.8.
1.8. - 30.8.
1.8. - 30.8.
1.8.
8.8.
8.8.
15.8.
17. - 22.8.
23.8.
24. - 28.8.
27. - 28.8.
29.8.
29.8.
30.8.

NOČNÍ PROHLÍDKY ANEB PTAČÍ ŘÍŠE BARONA DALBERGA • Státní zámek Dačice
TANEČNÍ ZÁBAVA • MěKS Dačice
BEACH VOLLEYBALL – turnaj smíšených družstev na Koupališti • TJ Centropen Dačice
LETNÍ PLAVECKÁ ŠKOLA NA KOUPALIŠTI DAČICE • TS Dačice
DAČICE - MOJE MĚSTO, TAK HO VIDÍM JÁ – výstava amatérských fotografií na Infocentru Dačice • Město Dačice
ROZKVETLÉ DAČICE – soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu • Město Dačice
PSALI, PÍŠEME, NAPÍŠOU ANEB OD HLINĚNÉ DESTIČKY K TABLETU
výstava k 75. výročí výroby plnicích per v Dačicích • MMaG Dačice
HRY V ZÁMKU A V PODZÁMČÍ – výstava historických deskových her a hraček,
hrací koutek pro malé i velké • Státní zámek Dačice
TAJNÝ ZÁVOD • Hospoda pod Betonem
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ POD LIPKAMI • Město Dačice
LETNÍ HASIČSKÝ PLES V CHLUMCI • SDH Chlumec
S DECHOVKOU POD KAŠTANY • MěKS Dačice
DAČICKÁ ŘEŽBA – VII. ročník řezbářského sympozia • Město Dačice
SRPNOVÁ POUŤ • Klášter karmelitánů, Kostelní Vydří
KOVÁŘSKÉ DNY • SOUzas Dačice
DAČICKÉ BAROKNÍ DNY – XV. ročník festivalu barokního umění • Krasohled
GRILOVÁNÍ S ŽIVOU HUDBOU • Sportcentrum Rockhill
HRADOZÁMECKÁ NOC – divadelní představení a koncert na nádvoří zámku • Státní zámek Dačice
BAROKNÍ JARMARK NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ – kejklíři a historický šerm • Státní zámek Dačice

září
září
září
září
září
září
září
září
5.9. - 11.10.
12.9.
13. - 14.9.
14. - 15.9.
16.9.
19.9.
26.9.
30.9.

TANEČNÍ ZÁBAVA • MěKS Dačice
AGAPÉ • Katolický dům Dačice
BOGLASS – předsezónní turnaj v kuželkách • TJ Centropen Dačice
BURČÁKOVÝ TURNAJ V TENISU • TJ Centropen Dačice
ZÁTOPKOVY ŠTAFETY – sportovní soutěž • ZŠ Komenského
OD SKLEPA PO PŮDU – netradiční prohlídky dačického zámku s kastelánem Janem Mikešem • Státní zámek Dačice
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ – Dosud nevídáno – prohlídky instalovaných depozitářů dačického zámku
včetně historické koupelny barona Johanna Dalberga • Státní zámek Dačice
ZDENĚK ŠPLÍCHAL – OBRAZY, výstava • MMaG Dačice
OLDA 2015 – Olympiáda Dačicka na městském stadionu • Zdravé město Dačice
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ • MMaG Dačice
POHODÁŘI – pořad pro žáky základních škol • MěKS Dačice
DUHOVÉ HŘIŠTĚ – IX. ročník turnaje v kopané, volejbalu a přehazované pro žáky a studenty • ZŠ B. Němcové
BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ – prezentace Integrovaného záchranného systému • ZŠ Komenského
TRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKU PERÁČEK • MO ČRS Dačice
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA – setkání s předškoláčky a jejich rodiči • ZŠ B. Němcové
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říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
do 11.10.
2.10.
3.10.
12. - 16.10.
3.10.
3.10.
5. - 11.10.
9.10.
11.10.
15.10.
15.10. - 22.11.
21.10.
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TANEČNÍ ZÁBAVA • MěKS Dačice
TRAVESTI SHOW • MěKS Dačice
PODZIMNÍ KONCERT SBORŮ ZUŠ DAČICE V SÁLE MĚKS • ZUŠ Dačice, MěKS Dačice
PŘESPOLNÍ BĚH V DAČICKÉM ZÁMECKÉM PARKU - pro žáky dačických škol • ZŠ Komenského Dačice
VÝSTAVA HALOWEEN DÝNÍ • ZŠ Komenského Dačice
OKNA – spojení hudby a výtvarného umění • Katolický dům Dačice
ZDENĚK ŠPLÍCHAL – OBRAZY, výstava v muzeu • MMaG Dačice
HLÍDÁNÍ RYBNÍKA PŘED VÝLOVEM, rybník v zámeckém parku v Českém Rudolci • Rybníkářství Dačice o.s.
FARMÁŘSKÉ TRHY POD LIPKAMI • Zdravé město Dačice
OSVĚTOVÁ KAMPAŇ DNY ZDRAVÍ 2015 • Zdravé město Dačice
VÝLOV RYBNÍKA VRZALÁK v Českém Rudolci • Rybníkářství Dačice o.s.
GRILOVÁNÍ S ŽIVOU HUDBOU • Sportcentrum Rockhill
TÝDEN KNIHOVEN • Městská knihovna Dačice
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA • Město Dačice a MěKS Dačice
ŘÍJNOVÁ POUŤ • Klášter karmelitánů, Kostelní Vydří
EXPEDICE ČESKÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ DO ALBÁNIE, přednáška RNDr. Karla Pecla • MMaG Dačice
ALBÁNIÍ CESTOU NECESTOU – výstava z expedice českých přírodovědců do Albánie • MMaG Dačice
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA – setkání s předškoláčky a jejich rodiči • ZŠ B. Němcové

listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
1. - 30.11.
1.11.
7.11.
11. - 15.11.
11.11.
22.11.
29.11. - 30.12.
29.11.

FESTIVAL DEN POEZIE • Městská knihovna Dačice
KONCERT POPULÁRNÍ HUDBY • MěKS Dačice
TANEČNÍ ZÁBAVA • MěKS Dačice
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DS TYL DAČICE
ŠTRÚDLOVÁNÍ • Katolický dům Dačice
VOLEJBALOVÉ TURNAJE SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV, tělocvična SŠTO Dačice • TJ Centropen Dačice
DEN VETERÁNŮ – vzpomínkové akty v Dačicích • Město Dačice
PRODEJNÍ VÝSTAVA LETECKÝCH SNÍMKŮ DAČIC na Infocentru Dačice • Město Dačice
ZAVÍRÁNÍ ZÁMKU – SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ SEZÓNY – Posezení v zámeckém salonu,
s koncertem a stylovým občerstvením • Státní zámek Dačice
TURNAJ DVOJIC VE STOLNÍM TENISE A BADMINTONU pro žáky, jejich rodiče a kamarády
• ZŠ B. Němcové
SVATOMARTINSKÁ GASTRONADÍLKA • Sportcentrum Rockhill
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA – setkání s předškoláčky a jejich rodiči • ZŠ B. Němcové
AGAPÉ • Katolický dům Dačice
VÁNOČNÍ VÝSTAVA V MĚSTSKÉM MUZEU • MMaG Dačice
ZVONKOVÝ PRŮVOD A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU • MMaG Dačice

prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
2.12.
4.12.
5.12.
9.12.
10.12.
13.12.
22. - 23.12.

TANEČNÍ ZÁBAVA • MěKS Dačice
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT • MěKS Dačice
VÁNOČNÍ KONCERT SBORŮ ZUŠ DAČICE v sále MěKS • ZUŠ Dačice a MěKS Dačice
VÁNOČNÍ VÝSTAVA V MĚSTSKÉM MUZEU • MMaG Dačice
KYTICE – představení Divadelního studia Tyláček v hlavním sále MěKS Dačice
SALÁMOVÝ TURNAJ V KUŽELKÁCH PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST • TJ Centropen Dačice
VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU • TJ Centropen Dačice
AMATÉRSKÝ VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALU • TJ Centropen Dačice
MIKULÁŠ POD PAROU • Železnice plná páry
VYPOUŠTĚNÍ BALONKŮ S PŘÁNÍM JEŽÍŠKOVI • Město Dačice a MŠ Dačice
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA V ZŠ NEULINGEROVA
VÁNOČNÍ KONCERT DAČICKÉHO PĚVECKÉHO SBORU v kostele sv. Vavřince
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA – setkání s předškoláčky a jejich rodiči • ZŠ B. Němcové
ČERTOVSKÁ ŠKOLA ANEB NADÍLKA TROCHU JINAK • ZŠ Komenského
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA MĚSTEM • Zdravé město Dačice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZŠ B. NĚMCOVÉ DAČICE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VÁNOČNÍ DÍLNA NA ZŠ KOMENSKÉHO DAČICE
VÁNOČNÍ JARMARK • MMaG Dačice
ŽIVÝ BETLÉM V KANCNÝŘOVĚ SADU • DS Tyl Dačice

Kalendář akcí nabízí základní přehled kulturně společenských a sportovních aktivit, které se v roce 2015 uskuteční v Dačicích. Byl sestaven na základě dodaných podkladů pořádajících organizací a zájmových spolků. Veškeré bližší informace včetně upřesnění data, času a místa konání je možné získat na Infocentru Dačice. Průběžně aktualizovaná nabídka je k dispozici na webových stránkách www.dacice.cz. Změna programu vyhrazena.

Celoročně promítá 3D Kino Dačice. Program na www.kinodacice.cz.
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Jak se podniká v Dačicích
VNP, s.r.o.
FRIGOMONT a.s.
Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy
a začátek Vašeho podnikání?  
Společnost
Frigomont
začínala v roce 1994,
zpočátku jsme se
zaměřovali zejména na servis chlazení a chladící technologie.
V podstatě jsme začínali jako firma poskytující servis a opravu
ledniček. Postupem času se obor našeho podnikání profiloval až
do dnešní podoby, kdy se zaměřujeme především na stavební
činnost, a to zejména na technologie staveb, projekčně-stavební
činnost se specializací na stavební technologie pro potravinářské
a tzv. čisté prostory (v laboratořích apod.). Chladicí technika a izolační panely, které vyrábí a dodává společnost Frigomont si postupně vytvořily své pevné místo na tuzemském trhu. Dnes jsme
již etablovaným výrobcem průmyslových dveří se zaměřením
především na chladírenské dveře, mrazírenské dveře, izolační
a hygienické dveře. Jsme předním dodavatelem chladírenských
a mrazírenských boxů, skladů a výroben v potravinářském průmyslu. Jak již bylo v krátkosti uvedeno výše, vyráběné dveře jsou
určeny především do potravinářských provozů a skladů, nicméně
své uplatnění najdou také v kancelářích či sociálních zařízeních.
Křídla dveří jsou vyráběna z kvalitního izolačního materiálu a lakovaného plechu orámovaného hliníkovým profilem, součástí
výrobku je kvalitní nerezové kování. Zákazníci oceňují zejména
snadnost montáže, kdy odpadá nutnost výměny zárubně. V posledních letech jsme se zároveň začali zaměřovat na přípravu
a realizaci větších investičních celků, v této činnosti vidíme do budoucna velkou perspektivu.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
Naše služby a produkty poskytujeme napříč Českou republikou. V Dačicích je především administrativní zázemí a výrobní
prostory firmy. Tuto otázku bychom mohli proto posuzovat zejména vzhledem k lidem, kteří ve Frigomontu pracují. Naši zaměstnanci jsou právě z Dačic a blízkého okolí. A jsou šikovní a velmi schopní. Pouze díky nim jsme dnes jako firma tam, kde jsme.
Za to jim patří velké díky. Co vidíme jako jistý problém je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, zejména do sféry výroby. Stále hledáme další pracovníky s kvalifikací elektrikář, mechatronik,
klempíř a zámečník. Těchto profesí se nám v našem kraji nedostává. Nicméně si v každém případě vážíme možnosti podnikat
v tak malebném městě, bez všudypřítomného shonu a zmatku,
jak to mnozí lidé zažívají zejména ve velkoměstech.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Můžeme se pochlubit úspěšnou účastí na budování největší
a nejvyšší mrazírny v Evropě, která je součástí zásobovacího
a logistického střediska umístěného na Olomoucku. Subdodavatelsky jsme se podíleli na dvou stavbách, které byly oceněny jako
stavby roku, konkrétně se jedná o „Chrám chmele a piva Žatec“
a „Baarovu rezidenci“. Za velký úspěch považujeme vybudování
značného know-how v oboru, díky kterému jsme profesionálním partnerem pro naše zákazníky. Nedílnou součástí úspěchu
v podnikání jsou pak lidé, bez kterých bychom nemohli realizovat nic z našich vizí, které při rozvoji podniku máme. Proto je
velkým úspěchem vybudování zdravého jádra pracovníků, kteří
přes veškeré úspěchy i krize, přes všechny potíže atd. stále zůstávají ve Frigomontu a spolu s námi bojují o to, aby si Frigomont
nejen udržel, ale do dalších let i posílil svou tržní pozici.
Petr Píša, majitel firmy

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy
a začátek Vašeho podnikání?  
VNP, s.r.o. byla založena
v roce 1996 oddělením nástrojárny TRW-DAS, a.s. Dačice. Zaměření společnosti
je na kusovou a malosériovou výrobu strojírenského charakteru
se zvýšenou mírou přidané hodnoty. Spolupracujeme se společnostmi v oblasti automobilového průmyslu – především TRWDAS a Bosch DIESEL, pro které vyrábíme různé nářadí a přípravky
a tím je předurčen název naší společnosti. Dalším zákazníkem je
výrobce forem na plasty Husky-KTW a firmy v elektrotechnickém
a potravinářském průmyslu. Podmínkou nutnou pro spolupráci s těmito nadnárodními společnostmi je základní certifikace
ISO a poté absolvování externích auditů jednotlivých odběratelů. Charakter naší výroby vyžaduje odbornou strojírenskou
způsobilost, manuální zručnost, u klíčových pracovníků vysoké
odborné znalosti jak při řízení společnosti, tak při obsluze moderních obráběcích strojů. V současné době pracuje ve společnosti 70 kmenových pracovníků a několik externistů. Úspěšně
spolupracujeme se SŠTO Dačice v oboru obráběč kovů, kdy
u nás někteří učni 2. a 3. ročníku absolvují odbornou praxi.
Každý rok některým z nich nabídneme pracovní poměr a také
u nás najdou uplatnění absolventi maturitního oboru mechanik
seřizovač.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Prvotním úspěchem byl samotný vznik a stabilizace firmy.
Největším úspěchem je, že se podařilo vytvořit široký kolektiv spolupracovníků, na něž je spolehnutí a kteří své práci
velmi dobře rozumí. Z pronajatých prostor TRW-DAS jsme se
přestěhovali do vlastní výrobní haly v roce 2009. Následovalo
rozšíření technologické základny o nové obráběcí stroje a s tím
související nárůst počtu pracovních míst. Souhrnem těchto faktorů máme vytvořený předpoklad obstát v nemalé konkurenci
v nástrojařské oblasti.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
Myslím si, že se strojírenství v Dačicích daří. Padesátiletá historie přesného strojírenství začala v 70. letech výstavbou tehdejšího závodu OZAP, později přejmenovaného na SVA, potom
na PRAGA, DAS , TRW-DAS. V této profesi  nachází pracovní příležitost již třetí generace. Věřím, že tradice a šikovnost místních
lidí jsou zárukou udržení a dalšího rozvoje strojírenství v Dačicích a tím i celého regionu.
Ing. Miloslav Kabelka, jednatel společnosti
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Nemocnice Dačice, a.s. informuje o činnosti za rok 2014
Jako každoročně i letos v předvánoční čas bilancujeme o tom, co jsme za celý rok udělali, vystavěli a pořídili v naší
nemocnici, co vše jsme prožili během roku 2014 společně s našimi zaměstnanci.
Letošní rok jsme dokončili akci financo- 2,5 mil. Kč a z ní jsme pořídili nový rentge- oddělení a k opravě větrem poničené návanou Jihočeským krajem částkou 2,3 mil. nový přístroj na RTG oddělení ve výši 1,181 stavby nad výtahovou šachtou.
V letošním roce jsme pořádali několik
Kč a MPŽP a EU v celkové částce 5,3 mil. mil. Kč, zrekonstruovali jsme zatékající teKč, a to „Snížení energetické náročnosti rasu u gastroenterologického pracoviště, akcí jako např. výukové kurzy pro rehabiNemocnice Dačice, a.s.“ Akce započala již vystavěli bezbariérový nájezd a vstupní litační pracovníky pod vedením lektorky
v minulém roce, kdy jsme vyměnili okna dveře na pracoviště LSPP, zakoupili jsme Mgr. Hurtové - Dítětové v aplikaci metody
a část vstupních dveří do všech 4 budov do kuchyně víceúčelový robot a varný Ludmily Mojžíšové, dále jsme zorganizopoliklinik v areálu nemocnice. Pokračová- kotel. Na administrativní budově v zájmu vali víkendový seminář Plánovaného roní na sebe nechalo čekat do jara letošního snížení energetické náročnosti budovy dičovství na základě podnětu další reharoku, kdy firma pokračovala zateplením byly vyměněny vstupní dveře a okna, am- bilitační pracovnice Bc. J. Šerháklové, na
a pokrytím stěn budov barevnou fasá- bulantní rehabilitační pracoviště bylo do- kterou jsme obdrželi sponzorské dary od
dou do dnešní podoby. Efekt zateplení vybavováno rehabilitačními pomůckami. Lékárny „Na Červeném vrchu“ a od Města
a výměny oken pozorujeme již v nastalém Opravili jsme komunikaci před kuchyní Dačice, od obou po 5 000 Kč, z nichž jsme
a zatékáním poničenou fasádu kuchy- zaplatili náklady přednášejícím. Na podtopném období.
Investiční dotace Jihočeského kraje do ně a střechu na budově agregátu. Došlo zimní akci „Pohybem ke zdraví“ pro děti
našeho zařízení byla pro rok 2014 ve výši k opravám toalet a koupelen na lůžkovém základních a středních škol se zúčastnilo
109 dětí spolu se svými učiteli a v areálu
nemocnice si vyzkoušeli v praxi poskytování první pomoci, pohyb na nestabilních
Nevím, sám se občas přistihnu, že nějak postupně přestávám mít schopnost
rehabilitačních pomůckách, cvičení na mísi uvědomit, že Advent by ani tak neměl být obdobím materiální přípravy Váčích, lezení po bolderingové stěně a řadu
noc, ale spíše obdobím jakési duchovní přípravy na Vánoce a možná nejen na
dalších disciplín, za něž byli i sladce odVánoce.
měněni. Na našich webových stránkách
Přitom již samotné názvy čtyř svící
Samozřejmě nikdy nic neplatí úplně je umístěno video z průběhu akce. V říjnu
na adventním věnci Naděje, Víra, Pokoj doslova, vždyť jednou z nejkrásnějších proběhl již 5. ročník Dne otevřených dvea Láska nás jasně vyzývají spíše než ke vánočních chvílí je právě radost dětí ří, kde byli návštěvníci provedeni areálem
shánění hromady dárků a dostatku jídla a dalších našich blízkých z vánočních dárků nemocnice s komentovaným výkladem.
a pití k tomu, abychom se nad končícím a naše radost z jejich radosti.
Následoval 5. ročník setkání stávajících
rokem zamysleli a užili si klidu a pohody.
Možná jsme si někteří zvykli to brát jako a bývalých zaměstnanců, kde se sešlo bezNaše křesťanské tradice nás navíc ve- samozřejmost, ale pokud můžeme trávit mála 60 účastníků. V průběhu roku si naši
dou také k tomu, abychom si vždy na kon- svátky vánoční, kde chceme a navíc s lid- zaměstnanci zvyšovali své vzdělání, ať již
ci roku udělali pořádek ve svých srdcích, mi, se kterými chceme, patříme mezi Ty, co semináři na oddělení pořádanými hlavní
abychom pamatovali na život a to nejen mají opravdu velké štěstí.
sestrou pí. Štumarovou, nebo účastí na
na současný život náš a našich blízkých,
A tak si dovolím na závěr nám všem vybraných certifikovaných odborných
ale i na život budoucí. Měli bychom si popřát do roku 2015 především právě to kurzech mimo Dačice. Práce bylo a je stále
také narovnat své vztahy, splnit dané sliby zdraví a štěstí.
dost, ať již na vylepšování pracovišť, bua pomoci těm, kteří pomoc potřebují.
Miloš Vystrčil, senátor dov a celého areálu, nebo v péči o naše
pacienty, kteří přicházejí na ambulantní
či lůžkové oddělení. Velikou výhodou našeho
zařízení je kvalitní personál, který se
V současných dnech prožíváme dobu příprav na nejkrásnější svátky v roce, na
trvale
vzdělává, je vstřícný k pacientům
Vánoce. Pro dospělé to znamená především nakupování dárků, pečení cukroví,
a má zájem o zlepšování svých poskytozkrášlování příbytků, pro děti potom těšení se na Ježíška a to, co jim nadělí.
vaných služeb. S takovými zaměstnanci je
Zdaleka ale ne všechny děti mají to V pondělí 11. prosince se dětem již opakoradost spolupracovat a patří jim naše poštěstí, že žijí v láskyplném prostředí, vy- vaně představil žesťový soubor Základní
děkování za celoroční činnost.
budovaném starostlivými a obětavými umělecké školy Dačice, řízený p. KamínDovolte mi, abych všem našim zaměstrodiči. Mnohdy se „nenajde“ nikdo ani kem, se svým adventním koncertem
nancům, příznivcům, sponzorům, pacienz řad příbuzných, kteří by se o ně postarali, a poté i záživným doprovodným progratům a vám všem čtenářům Dačického
a tak nezbývá nic jiného, než je umístit do mem. Ať už to byli v minulých letech dačičzpravodaje popřála šťastný nový rok, hodústavního zařízení.
tí zpěváci nebo hudebníci, vždy koncertují
ně elánu a zdraví v roce 2015.
V Dětském domově v Jemnici je ka- naprosto nezištně a nikdy nezapomenou
Miroslava Člupková
pacita pro 24 dětí nejrůznějšího věku. děti bohatě obdarovat. Tímto bych chtěla
--- inzerce --Nejmladší holčička je jeden a půl roční, jménem dětí i jménejstarším zde je dvaadvacetiletý student nem kolektivu zaUniverzity J. A. Komenského v Praze, který městnanců Dětskédojíždí na víkendy a volné dny.
ho domova všem
Ceníme si všech laskavých a citlivých srdečně poděkovat
lidí, kterým není osud dětí bez fungující a popřát do nadchá- Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.
rodiny lhostejný a snaží se jim jakýmkoliv zejícího roku.
způsobem jejich nelehký úděl zpříjemnit.
Marie Doleželová

Naděje, Víra, Pokoj a Láska

Advent v dětském domově

KOUPÍM

pole, lesy, pastviny

Tel: 602 445 344
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Co je nového na Základní škole Komenského
Rozvíjíme v našich žácích sociální cítění
V rámci Evropského dne pro cystickou fibrózu proběhl dne 21. 11. již 3. ročník
Větrníkového dne. Každý mohl v tento den podpořit slané děti výrobou větrníku. Roztočit foukáním větrník je pro většinu lidí hračka, pro nemocné cystickou
fibrózou však mnohdy nepřekonatelný úkol. I v Bratrské jsme vyráběli větrníčky,
žáci se s nimi vyfotografovali a foto zaslali do Klubu nemocných cystickou fibrózou.
Doplňujeme výuku o:
Besedy knihovně
Ve středu 26. 11. navštívily druhé třídy knihovnu. Na besedě Pohádky se děti
seznámily s pohádkou klasickou, moderní, poznávaly pohádková strašidla, hledaly názvy pohádkových bytostí. Prohlédly si knížky a besedu si moc užily. Děkujeme.
Kariérové poradenství, volba povolání
V rámci třídních schůzek organizujeme každý rok pro vycházející žáky a jejich rodiče - schůzku k volbě povolání. Letos proběhla
27. 11. Ředitelka školy seznámila zúčastněné s pravidly přijímacího
řízení na školní rok 2015/16, postupem zpracování přihlášek na
střední školy na naší škole. Pozvání přijali zástupci středních škol,
kteří nabídli možnosti studia v blízkém okolí.
Aktivně zapojujeme děti do života v našem městě
Letošní vánoční výstava v MMaG nazvaná Třpytivá krása se
nese v duchu vánočních ozdob a dětských obrázků plných sváteční a zimní atmosféry. I naši žáci přispěli a Vám, kteří jste výstavu ještě neviděli, přinášíme malou ochutnávku z prací žáků 6. a
8. ročníku na www.zsdacice.eu. Pracovnicím muzea děkujeme za
opět velmi zdařilou instalaci dětských výtvorů!
Třeťáci navštívili Krýzovy jesličky
Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce. Neodmyslitelně
k nim paří i betlémy. Žáci třetích tříd navštívili Muzeum Jindřichohradecka v J. Hradci. Obdivovali největší lidový mechanický betlém na světě - Krýzovy jesličky.
Mikulášská besídka v Bratrské
Jako každý rok i letos si žáci 9. ročníku připravili pro mladší spolužáky návštěvu Mikuláše, andělů a především řady rozverných čertů. Některé děti se bály, asi dobře věděly, proč. Sladkou odměnu si
nakonec odnesli všichni. Necháme se překvapit, kolik lumpíků budou čerti kárat příští rok. Ani rodilý mluvčí Joe z Irska neunikl českým čertům, že by zlobil? Joseph, který do naší školy dojíždí každý
týden konverzovat v anglickém jazyce, byl dostižen nekompromisními českými čerty ve IV. B. Vzali si ho do parády Ir neIr. Jsou to jeho
první Vánoce v České republice a tak byl velice zhurta zasvěcen do
našich adventních tradic... Myslíme si, že si je užil.
Vánoce pro mateřské školy
Rok se sešel s rokem a opět jsme ve škole přivítali naše nejmenší. Děti z mateřských školek se přišly podívat na netradiční
předvánoční pohádkové vystoupení - Popelka, které si pro ně
připravili žáci 3. až 5. tříd. Kromě Popelky se děti seznámily s její
babičkou a macechou. Nechyběli ani Droběna s princem. Hodinový interaktivní program děti zaujal, pobavil.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří se v obou budovách naší školy setkal
--- inzerce ---

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

728 478 202 nebo www.zhubnemezdrave.cz

s tradičně velikým zájmem veřejnosti. Ve čtvrtek 11. 12. se u nás,
jak se říká „dveře netrhly“. Stále máme něco nového. Pro návštěvníky jsme připravili prezentaci prostor školy - vánoční vystoupení
žáků ve vestibulu školy, sportovní aktivity v tělocvičně, vánoční
dílnu s malým občerstvením ve školní jídelně, chemické a fyzikální pokusy, názorné pomůcky k výuce, ukázky práce na interaktivní tabuli, výtvarné práce žáků. Letos jsme připojily vánoční
jarmark – jehož výtěžek věnujeme Dačickému zvonečku.
Ve školní družině to žije
I naše paní vychovatelky pracují s dětmi podle ŠVP Školní družiny. Aktivity zde jsou především odpočinkové, relaxační. Soutěživé děti nadchla Šipkovaná - nadšené děti vyrazily hledat poklad,
který jim schovala 1. skupina dětí. Cestou se plnily různé úkoly jak
přírodovědné, tak i pohybové. Hra se vydařila, poklad byl nalezen
a spořádán na místě. Celý podzim trénovaly děti ze školní družiny
v Bratrské skákání přes švihadlo. Začátkem listopadu vše zúročily
v soutěži. Zájemců bylo dost a většině se podařilo opravdu slušně
„naskákat“. V době adventu pozvaly děti všech oddělení své rodiče a prarodiče na odpolední hraní a vyrábění do ŠD. Společné
setkání bylo milé a příjemné.
Eva Macků, ředitelka školy

Písňový recitál Richarda Nováka
28. 11. 2014 se uskutečnil v Katolickém domě písňový
recitál operního pěvce Richarda Nováka za klavírního doprovodu profesora Jaroslava Šarouna.
První část koncertu byla ve znamení přednesu písňové tvorby Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů a Vítězslava Nováka.
Druhou část naplnilo několik oratorních árií z pera Felixe Mendelssohna-Bartholdyho (Elias, Paulus) a Antonína Dvořáka (Stabat Mater, sv. Ludmila).
Mezi posluchači bylo několik pěvcových vrstevníků – spolužáků a jejich potomků. Richard Novák své dětství, jako syn
učitele, prožil v Malém Pěčíně a Kostelním Vydří.
Výtěžek benefičního koncertu s dobrovolným vstupným
chce výbor pořádajícího spolku použít na výměnu jednoho
okna v Mateřském centru. Okna v Mateřském centru jsou původní a některá již v havarijním stavu. Děkujeme účinkujícím
i těm, kdo přispěli do kasičky, za podporu obnovy Katolického
domu v Dačicích.
Mário Novák
Český červený kříž Dačice
Děkujeme všem, kteří nás podporují v práci a pomáhají nám sbírat
léčivé rostliny - letos jsme nasbírali 10 kg. Našim členům a všem občanům přejeme štěstí a zdraví do nového roku. Dny plné sluníčka
přejí Nováková, Krtková, Králová a Jakešová Anička.
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Vánoční dílny a den otevřených dveří
Ve čtvrtek 11. prosince se změnily třídy
v pavilonu 1. stupně ve
vánoční dílny. Žáci 1.-5.
tříd se pustili do výroby
vánočních věnců, svícnů a dalších předmětů
s vánoční tematikou.
O den později měli svůj
vánoční
projektový
den i žáci 2. stupně. Také oni se pustili do
vytváření tradičních vánočních výrobků,
jako jsou svícny, věnce, ozdoby, někteří
se pustili i do pečení cukroví.
Na vánoční dílny na 2. stupni poté volně navazoval odpoledne den otevřených
dveří. Návštěvníci školy se mohli pustit
do soutěže Zábavná cesta za poznáním,
kdy na deseti stanovištích, rozesetých po
celé škole, plnili úkoly z různých oborů
vzdělávání. Na úspěšné řešitele čekala
na závěr malá odměna. Vedle prezentace práce v jednotlivých předmětech
a zájmových aktivitách bylo možné
zhlédnout pohádkové představení školní
družiny Cesta skřítků, hudebně taneční
vystoupení druháčků Čertovský taneček
nebo tradiční vánoční zumbu.
Jsme velice rádi, že si v uspěchaném
předvánočním období našlo čas na prohlídku školy velké množství lidí.
Bohumil Havlík
Dobrý skutek zvítězil!
Měli jsme velikou radost, když Rada
dětí a mládeže Jihočeského kraje škole
oznámila, že výkres naší žákyně II. A Marie

Plucarové byl vybrán mezi šest nejlepších
obrázků ve výtvarné soutěži s názvem
„Dobrý skutek se vyplácí“.
Do soutěže bylo zasláno celkem 234
výkresů z různých škol a Marušky obrázek
byl právě jedním z vítězných.
Jitka Procházková
Ohlédnutí za starým rokem
Ani tento rok nezapomněl 5. prosince
Mikuláš a jeha družina navštívit naší školu...
Jako každý rok touto dobou jsme uspořádali pro žáky 6. a 7. ročníku výjezd do
předvánoční Vídně. Ve čtvrtek 4. prosince
jsme tedy nasedli do autobusu a vydali se
směrem k rakouským hranicím...
3. prosince odpoledne jsme se vypravili
s předškoláčky za pohádkou. Děti si užily
spousty pohádkových úkolů a také si zkusily zahrát pohádku o veliké řepě.
V sobotu 29. listopadu se žáci naší školy vydali do Národního divadla v Praze na
baletní představení Louskáček.
Ve středu 26. listopadu se v hale SŠTO
sešlo 6 florbalových týmů starších žáků,
aby se utkali v okrskovém kole turnaje
ZŠ kategorie IV. Nechybělo mezi nimi ani
naše mužstvo složené ze žáků 8. a 9. ročníku, které vybojovalo 4. místo.
25. listopadu se naši žáci 9. ročníku
účastnili jubilejního 10. ročníku Příběhů
bezpráví, projektu společnosti Člověk
v tísni. Tento ročník byl věnovaný 25. výročí pádu komunistického režimu a žáci
nejprve zhlédli dokumentární film 1989:
Z DENÍKU IVANY A. Po filmu následovala
beseda s Ing. arch. Miroslavem Dvořákem,
který vzpomínal jako jeden ze zakladatelů

místního Občanského fóra na průběh listopadových událostí roku 1989 v Dačicích.
V pondělí 24. listopadu uspořádalo dačické gymnázium turnaj dívčích družstev
ve volejbale. Pozvána byla i družstva našich žákyň 8. a 9. ročníku. Mezi 12 zúčastněnými týmy se naše děvčata jako nejmladší účastnice neztratila. Tým 9. ročníku
skončil na 9. místě a družstvo dívek z 8.
tříd dokonce obsadilo 5. místo.
22. listopadu proběhl v našich tělocvičnách v pohodové atmosféře sobotního
dopoledne turnaj dvojic ve stolním tenise
a badmintonu. Vítězem turnaje se stala
dvojice Libor Dvořák - Jakub Dvořák (VII.
A). 2. místo obsadili sourozenci Ondřej
a Martin Lebrovi a 3. místo patřilo týmu
Lukáš Bouda a Michal Kiessling.
Ve středu 19. listopadu si přišli vyzkoušet předškoláčci, jaké je to učit se ve škole.
Všichni byli moc šikovní a odnesli si domů
vysvědčení s jedničkou z českého jazyka,
matematiky, prvouky a hudební výchovy.

Předvánoční čas
Děti z mateřské školy Sokolská se
připravily na vánoční svátky způsobem jim vlastním.
Přinášely radost lidem na různých
předvánočních akcích. Pásmem „Naše
cesta do Betléma“ zahajovaly vánoční výstavu v Městském muzeu a galerii. Dále
s tímto hudebním pásmem přišly potěšit
babičky a dědečky do DPS. Všem dětem
a jejich rodičům patří velké díky.
Dagmar Břečková

Již devátý vánoční jarmark v Dačicích
Letošnímu devátému vánočnímu jarmarku přálo pěkné, dokonce i slunečné počasí, ale sníh nám opět chyběl. Poprvé
jsme pořádali i vánoční jarmark od 10:00 do 16:00 h, abychom umožnili zájemcům přístup ve větším časovém úseku.
Přišlo se podívat rekordních 1650 návštěvníků, ještě o dvě stě více než vloni. Letos byl skutečně rekordní počet i prodávajících a předvádějících – čtyřicet sedm. Proto také nalezli zázemí nejen na nádvoří státního zámku a v prostorách za
zámeckou pokladnou, ale i v obou patrech muzea a před vstupem do zámku.
Tradičně se prodávaly perníčky, keramika, šperky, vánoční oz- byl i místem nákupu nějakého dárku pod stromeček. Těší nás,
doby, jmelí, svíčky, vánoční dekorace, drátované zboží, vlněné že si tato akce získala tolik příznivců.
Závěrem velké poděkování všem, kteří nám s organizací
výrobky, bylinky, oříšky, čaje, klobásy a jiné. Na jarmarku  jsme
sice neměli stánek s ozdobami z Poniklé jako v loňském roce, pomáhali: mým kolegyním z muzea, našim rodinným příslušale návštěvníci si je mohli zakoupit v rámci vánoční výstavy níkům, známým a správě zámku. Z dačického muzea přejeme
přímo v pokladně muzea. A tuto možnost ještě mají po dobu všem šťastný nový rok 2015.
Marie Kučerová, ředitelka
trvání vánoční výstavy „Třpytivá krása.“
Na nádvoří nechyběla opět tradiční zvířátka v ohrádce - ko--- inzerce --zičky a beránek z chovu Zdeňka Valenty z Dačic.
Ve třech vystoupeních zazněly v podání pěti členů Hudby
z Marsu Revajvl vánoční koledy. A bylo milé, že přidali vánoční
písně nové a hráli skutečně pěkně.
Nechyběly ani teplé nápoje a občerstvení: punč, svařák, medovina a dobrá novinka – fofrmošt, chutné byly i klobásy studenské firmy Mefisto či bramboráčky pana Němce ze Slavonic.
Tak snad jarmark potěšil, navodil vánoční atmosféru a zároveň
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Den otevřených dveří
Druhý prosincový pátek byl na naší škole ve znamení otevřených dveří. A to doslova, neboť před návštěvníky školy se v tento den otevřely nejen dveře hlavního vchodu, ale také dveře
všech učeben, tělocvičen, auly a ostatních prostor využívaných
školou.
Dopolední část dne otevřených dveří probíhala od osmi hodin do půl jedné a nabízela zájemcům o vzdělávání na našem
gymnáziu prezentaci představující školu ze všech možných pohledů a po ní možnost nahlédnout do libovolné z učeben, kde
probíhala běžná výuka. Této možnosti využily především skupiny žáků ze základních škol z Jemnice a Kunžaku.
Velké pozornosti
návštěvníků školy
se těšilo nové vybavení učeben výpočetní techniky
a učeben přírodovědných předmětů – biologie, chemie a fyziky, které
jsme při této příležitosti poprvé představili veřejnosti. Jedná se o měřící čidla systému Pasco, kterými je možné měřit nejrůznější charakteristiky
probíhajících pokusů v uvedených oborech. Naměřené hodnoty jsou zpracovávány na tabletech iPad Air a noteboocích MacBook Pro. Výstupem mohou být grafy nebo tabulky umožňující
vyhodnocení výsledků pokusů. Návštěvníci mohli například vidět, jak závisí rychlost spotřeby kyslíku v roztoku s množícími se
kvasinkami na teplotě, jak vypadá monitorování činnosti srdce
člověka pomocí EKG v klidu a bezprostředně po fyzické námaze, jak se mění teplota v soustavě, kde probíhají endotermické
a exotermické reakce, jak se vyvíjí rychlost tělesa pohybujícího
se po přímočaré dráze po počátečním silovém impulzu apod.
V biologii přitahoval pozornost přítomných vědecký mikroskop
Nikon umožňující nejen přímé pozorování preparátů, ale i jejich
projekci, natáčení videozáznamu, fotografování nebo měření
velikosti objektů v mikrometrech. Věříme, že nové vybavení získané v rámci projektu „Počítačem podporované přírodovědné
experimenty“, registrační číslo CZ 1.14/2.4.0027.02878, který je
spolufinancován z prostředků Evropské unie, přispěje k prohloubení zájmu našich studentů o přírodovědné obory a ke

zvýšení kvality jejich přípravy pro další studium těchto oborů.
Den otevřených dveří pokračoval po celé odpoledne, kdy
nás navštívili jednak uchazeči o vzdělávání v osmiletém i čtyřletém gymnáziu se svými rodiči, jednak mnozí absolventi školy
z posledních či dřívějších let nebo ti, kteří se chtěli dozvědět,
jak to uvnitř školy vypadá. Potěšilo nás, že pozvání k návštěvě
školy přijali představitelé města Dačic, pan starosta K. Macků a pan místostarosta M. Novák. Všichni, kteří přišli, si mohli
prohlédnout jednotlivé učebny, v nichž učitelé školy ve spolupráci s žáky představovali vybavení školy, práce žáků, ukázky
přijímacích zkoušek či zadání písemných maturitních zkoušek
z minulých let. Velmi atraktivní byly kromě již zmíněných pokusů v přírodovědných učebnách také ukázky práce s výpočetní
technikou, představení činnosti školní internetové televize G-one nebo unikátní výstavka samizdatových děl.
V průběhu celého týdne, který vyvrcholil pátečním Dnem
otevřených dveří, se na naší škole konala sbírka hraček paní
Nadi Cigaleové. Žáci a zaměstnanci školy, ale také návštěvníci, kteří přišli v pátek do školy, přinášeli funkční a nepoškozené hračky, knihy, stolní hry a stavebnice určené dětem různého věku dlouhodobě hospitalizovaným na hematologických
odděleních nemocnic v Českých Budějovicích a v Praze. Naše
upřímné poděkování patří všem dárcům, kteří pochopili, že
adventní čas poskytuje příležitost přispět k zmírnění strádání
dětských pacientů drobným vánočním dárkem a že v tomto případě může být radost obdarovaného zdrojem mnohem větší
radosti samotného dárce. V závěru dne otevřených dveří jsme
několik krabic naplněných hračkami předali paní Cigaleové,
která  s pomocí svých dětí zajistí, aby se včas dostaly na místo
svého určení.
Aleš Morávek, ředitel
Podrobné informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.G-ONE.tv

Aktuality ze ZŠ Neulingerova
Mikulášská nadílka
Před večerní nadílkou, která (téměř)
každého čekala doma, byla i Mikulášská
nadílka u nás ve škole. Mikuláš a s ním
na zlobivce i čerti přišli k nám do školy
s knihou hříchů, která byla popsaná až do
poslední stránky. Nakonec všechno dobře
dopadlo, nikoho si neodnesli. I ti, co mají
nějaký ten drobný hříšek, odcházeli domů
se sladkostmi v batůžku, ale v hlavě jim
zněla slova „Peklo tě vidí!“
Krýzovy jesličky
Ve středu 10. 12. vedla naše cesta do
Jindřichova Hradce. Hlavním cílem bylo
hradecké muzeum a zejména jeho nejznámější exponát Krýzovy jesličky. Je to největší lidový mechanický betlém na světě

zapsaný v Guinessově knize rekordů. Jesličky se nám moc líbily a zbyl nám čas i na
návštěvu Zpívající fontány, kde každou
hodinu probíhá působivá aquashow.
Vánoční dílny
Po jesličkách jsme si opět navodili vánoční atmosféru v pátek 12. 12. Ve vánoční
dílně jsme vyráběli různé ozdůbky. Koledy
nám přišli zahrát hudebníci ze ZUŠ pod
vedením pana Kamínka, který zpestřil
vystoupení ukázkou toho, jak je trubka
kouzelný nástroj. Vyloudil z ní zvuky zvířat
i jedoucího motocyklu. Děkujeme za pěkné vystoupení!
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net

Odpolední čaje
Svaz tělesně postižených Dačice uspořádal v sobotu 13. prosince
v hotelu Stadion Odpolední čaje
s Mikulášskou nadílkou.
K tanci a poslechu hrál pan Vlasák. Zcela zaplněný sál čekal na příchod Mikuláše
s jeho družinou. Ti, kteří zlobili se dostali
až do čertovského pytle, ale za básničku
je čerti osvobodili. Na této akci jsme přivítali pana starostu s manželkou a místostarostu.
Doufám, že všichni hosté strávili krásné odpoledne. Přeji všem zdraví, štěstí
a mnoho spokojenosti v novém roce.
František Stejskal,
předseda Svazu tělesně postižených
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Praktický průvodce insolvenčním řízením – část VI. – účinky zahájení
insolvenčního řízení, přihlašování pohledávek v insolvenčním řízení
Se zahájením insolvenčního řízení (tzn. s okamžikem,
kdy insolvenční soud zapíše insolvenční návrh) jsou spojeny následující následky:
• věřitel může své nároky uplatnit v zásadě pouze přihláškou
pohledávky (soudní nebo jiné řízení by mělo být zastaveno),
• právo na uspokojení ze zajištění lze uplatnit a nově nabýt jen
za podmínek stanovených insolvenčním zákonem, tzn. s určitými výjimkami a v běžných případech již nelze zřídit zástavní právo, včetně exekutorského zástavního práva (soudní
exekutor již nemůže vydat příslušný exekuční příkaz, který se
zřizuje zástavní právo typicky na nemovitosti),
• výkon rozhodnutí nebo exekuci, lze nařídit nebo zahájit, nelze ji však provést, tzn. věřitel může podat návrh na zahájení
exekučního řízení, soudní exekutor může poslat vyrozumění
o zahájení exekučního řízení, nicméně nemůže vydat žádný
exekuční příkaz, kterým by zablokoval (postihl) pro účely exekučního řízení majetek dlužníka,
• nelze uplatnit dohodu věřitele a dlužníka, kterým se dohodli
na provádění srážek ze mzdy,
• dlužník je povinen zdržet se nakládání (např. převod majetku apod.) se svým majetkem, pokud by mělo jít o podstatné
změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo
o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. V případě oddlužení se
toto omezení se netýká zejména plnění vyživovací povinnosti.
V případě, že má věřitel zájem, aby byl uspokojován v insolvenčním řízení, tzn. aby mu dlužník prostřednictvím insolvenčního správce zasílal nějaké finanční prostředky, může podat přihlášku pohledávky. Přihláška pohledávky se podává na
formuláři, který je přístupný na následujícím odkazu: https://
isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR).
V případě, že věřitel nepodá přihlášku pohledávky, nemůže

očekávat, že dlužník bude v insolvenčním řízení hradit, a to ani
zčásti, svůj dluh vůči věřiteli. Nikdo věřitele neupozorňuje, že
bylo nebo se vede insolvenční řízení na majetek konkrétního
dlužníka. Věřitel si sám musí hlídat insolvenční rejstřík, který je
veřejně přístupný na internetu (www.justice.cz).
Insolvenční správce přezkoumá přihlášené pohledávky a vyzve dlužníka, aby se ke každé přihlášené pohledávce vyjádřil.
Dlužník má právo se vyjádřit ke každé přihlášené pohledávce,
a to v tom smyslu, že ji uzná (souhlasí s přihlášenou pohledávkou) nebo že ji popře (tzn. nesouhlasí s přihlášenou pohledávkou). I insolvenční správce má právo nesouhlasit s přihlášenou
pohledávkou; právo dlužníka nesouhlasit a právo insolvenčního
správce nesouhlasit jsou na sobě nezávislá. V každém případě
je vhodné, aby dlužník sdělil svůj názor týkající se pohledávky
insolvenčnímu správci, který může dlužníkovi poskytnout bližší
vysvětlení.
V rámci svého vyjádření je dlužník povinen sdělit, s čím
nesouhlasí a svůj nesouhlas zdůvodnit, popřípadě podložit doklady (potvrzení o úhradě). Dlužník může nesouhlasit s:
• pohledávkou jako takovou (tzn. řečí zákona popírá pravost).
Dlužník tvrdí, že je pohledávka promlčená nebo že ji zaplatil
on nebo jiná osoba
• s její výší (tzn. řečí zákona popírá výši)
• popřípadě může popírat právo na uspokojení ze zajištění
(bývá nejméně časté v rámci insolvenčního řízení).
Monika Urbanová, insolvenční správkyně

Zkvalitnění automatizace
knihovny v Dačicích

Setkání s kardinálem Vlkem

NOVÝ DOTYKOVÝ ONLINE KATALOG PRO ČTENÁŘE
Naše knihovna získala v roce 2014 z grantového
programu Ministerstva kultury ČR, z programu
Veřejné informační služby knihoven (VISK), dva
granty. Z prvního, jehož název je shodný s titulkem článku, jsme pořídili moderní dotykový
online katalog pro oddělení pro dospělé, dva
počítače, jeden notebook a provedli jsme celkovou modernizaci a aktualizaci programů i v současných
počítačích (granty MK ČR a program Techsoup).
Realizací druhého grantu - Zlepšení kooperace Městské knihovny v Dačicích se systémem knihoven v oblasti katalogizace
a sdílení informačních zdrojů – jsme přechodem na katalogizační
formát MARC21 zlepšili datovou kompatibilitu s dalšími knihovnami a Souborným katalogem ČR.  Spolufinancování grantů zajistila knihovna ze svých fondů.
Dočkaly se i naše pobočky v místních částech. Zapojením
se do dárcovského programu Techsoup f. Microsoft jsme do
knihovny zakoupili za nízké ceny operační systém Windows 7,
z prostředků knihovny posílili paměti počítačů, takže i v Bílkově,
Malém a Velkém Pěčíně, Dolních Němčicích a Chlumci je slušná
technika včetně připojení do sítě internet (s výjimkou Chlumce).
Zdeňka Chadimová, ředitelka
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Úřední dny v Dačicích budou ve dnech 9. 1. a 16. 1. 2014.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská
221/I – DPS, vždy v době od 8:00 do 14:00 h.

Ve čtvrtek 4. prosince večer se v Katolickém domě v Dačicích uskutečnilo setkání přibližně 60 posluchačů s kardinálem Miloslavem Vlkem. Na úvod se otec kardinál podělil s přítomnými o své pojetí adventního období a jeho
podstatě. Úvahu zakončilo doporučení: během Adventu
méně zapínejme televizi a více otevírejme Bibli. Tak budeme mít šanci přiblížit se i k pravé podstatě Vánoc.
Mimo jiné se otec kardinál podělil o vzpomínky na svou počínající kněžskou službu na Šumavě
a v Rožmitále pod Třemšínem.
Kvůli
pastoračnímu
působení
a oblibě u lidí mu nakonec tehdejší
státní moc zakázala kněžské povolání vykonávat. Přijetí nepřízně
tehdejší doby, objevování nových
forem pastorace při civilním zaměstnání - to je svědectví, které může být
i nám v těžkostech doby současné
povzbuzením k přijetí situací, které spontálně nevyhledáváme,
ale které nás mohou posunout na cestě naší pozemské pouti.
Otec kardinál odpověděl ochotně i na několik dotazů z publika. Jsme rádi, že působí přirozeným, myšlenkově svěžím a přátelským dojmem a rád se s dačickým publikem setkal.
Za spolek KD Mario Novák  
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Výroční valná hromada Sboru Podzim fotbalových přípravek
přípravku navštěvují děti ve věku od
dobrovolných hasičů Dačice 4 Fotbalovou
do 10 let. Za poslední rok se naše základna rozrostV pátek 28. 11. 2014 proběhla v hotelu U Stadionu v Dačicích výroční členská schůze Sboru dobrovolných hasičů
Dačice. Schůzi zahájil starosta sboru Jiří Stýblo, následovala minuta ticha za zemřelé členy sboru.

Schůze se zůčastnili pozvaní hosté starosta města Ing. Karel Macků, místostarosta města Bc. Miloš Novák, starosta OSH
J. Hradec mjr. Josef Mihal, vedoucí IZS ÚO HZS J. Hradec mjr. Ing.
Petr Němeček, velitel stanice HZS Dačice npor. Ing. Michal Hejda, bývalý poslanec Evropského parlamentu Ing. Jaromír Kohlíček CSc. a pracovník krizového řízení MěÚ Dačice Ing. Bohumil
Kmínek. Omluveni byli místopředseda Parlamentu ČR Ing. Jan
Bartošek a ředitel HZS ÚO Jindř. Hradec plk. Ing. Jan Všetečka.
Po přivítání milých a vzácných hostů starostou sboru následovalo schválení programu, volba pracovních komisí a zpráva
o celoroční činnosti sboru, kterou přednesl náměstek starosty
Vlastislav Švec. Pokladní sboru Jitka Michálková přednesla zprávu o hospodaření. Zprávu kontrolní revizní rady přednesl její
předseda Rostislav Homolka.
Dalším bodem schůze byly volby nového výboru SDH Dačice
pro další pětileté volební období 2015 až 2019. Starostou sboru byl zvolen opět Jiří Stýblo, náměstkem starosty Jiří Kadlec,
velitelem Vlastislav Švec, jednatelem Zdeňka Kuchtová, hospodářem Jitka Michálková, členem výboru a zástupcem velitele
Zdeněk Tardon, členem výboru Jaromír Přikryl.
Následovalo ocenění členů sboru za aktivní činnost. Nejvyšší
vyznamenání Medaile za Zásluhy byla udělena Zdeňku Tardonovi a Čestné uznání KSH bylo uděleno Janě Tardonové a Ladislavu Tunklovi.
Rok 2014 je pro dobrovolné hasiče rokem 150. výročí založení
prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech,
proto byly uděleny k této příležitosti na výroční schůzi pamětní
medaile českého dobrovolného hasičstva, kterou obrželi členi
sboru, kteří jsou u Sboru dobrovolných hasičů Dačice 25 a více
let. Tuto pamětní medaili též obržel nový starosta města Ing.
Karel Macků a bývalý poslanec Evropského parlamentu Ing. Jaromír Kohlíček CSc. za aktivní přístup a podporu projektu novému, důstojnému a ucelenému zázemí pro SDH Dačice.
Předposledním bodem schůze byla diskuze, ve které vystoupili zejména pozvaní hosté, kteří ocenili práci SDH Dačice a poděkovali všem členům za jejich obětavou činnost pro společnost.
Závěr schůze patřil přednesu návrhu na usnesení z VVH
a jeho schválení. Poslední slovo měl staronový starosta sboru
Jiří Stýblo, který poděkoval všem přítomným a popřál klidné
prožití svátků Vánočních a vše nejlepší v Novém roce 2015.
Dále již následovala slavnostní večeře a volná zábava, při které nechyběla dobrá hudba v podobě vystoupení hudebního
tělesa KT Band Radka a Františka Kacetlových, která se protáhla
do časných ranních hodin.
Vlastislav Švec

Vydává: Město Dačice
Adresa: Krajířova 27/I, 380 13 Dačice,
IČ 00246476

la dvojnásobně. Na podzim se o téměř 40 dětí staralo
7 trenérů, kteří by chtěli touto cestou poděkovat za
přístup všem rodičům, vedení klubu, městu Dačice
a p. Karlu Geistovi, vedoucímu dačické pobočky WSPK.
STARŠÍ PŘÍPRAVKA - ročník 2004, 2005
Starší přípravka, hrající okresní přebor, si pod vedením
trenérů Miroslava Vicana a Jaroslava Němce vede výborně. Po
podzimní části vede svoji skupinu bez ztráty bodu. V sedmi zápasech dokázala nastřílet krásných 84 branek a je dobře, že se
o ně postaral celý tým. Většina hráčů chodí navíc vypomahát
mladším žákům, kde se určitě neztrácí mezi staršími chlapci.
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA - ročník 2006, 2007
Od září letošního roku nově vznikl i tým mladší přípravky,
který rovněž hraje okresní soutěž. V této kategorii neexistují
žádné tabulky, hraje se turnajově, což je ku prospěchu věci
a kluci si zápasy užívají. O tým se starají Michal Krtek, Daniel
Točík a Ondřej Beníček.
Předpřípravka - ročníky 2008, 2009, 2010
Jen málo týmů i na té největší úrovni se může pochlubit touto
kategorií ve svém oddíle. V týmu trenérů Michala Krtka, Tomáše
Krejči a Lubomíra Musila máme 16 chlapců. Celý trénink je veden formou zábavných her, nejedná se tedy pouze o fotbal, ale
o celkovou pohybovou průpravu, a proto se nemusí bát přijít
ani dívky, které mezi sebou rádi uvidíme. Tréninky všech kategorií v zimním období probíhají každé pondělí od 16:00 h
v tělocvičně ZŠ Boženy Němcové, rádi mezi sebou uvítáme
nové tváře všech výše zmíněných kategorií.
Michal Krtek

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice uspořádal první
prosincovou sobotu v herně Katolického domu Mikulášský turnaj pro hráče nehrající žádné soutěže.
Turnaje se zúčastnilo 12 družstev o celkovém počtu 24 hráčů
z okolí Dačic a sousedního kraje Vysočina. Dvoučlenná družstva
nejprve hrála ve dvou skupinách a následně tzv. vyřazovacím systémem o konečné umístění. Vítězem turnaje se stalo družstvo ze
Strachoňovic ve složení Karel Žahourek a Josef Maule před družstvem s názvem „3 promile Hříšice“ (Michal Pokorný a Josef Beseda) a dalším hříšickým družstvem „Kmeti Hříšice“ (Bohumír Trojan
a Jiří Beseda). Celý turnaj proběhl ve zdravé, soutěžní a sportovní
atmosféře ke spokojenosti všech hráčů, kteří si pochvalovali systém soutěže i jeho organizaci. Pořádající oddíl ST-KD Dačice touto cestou zároveň děkuje všem sponzorům tohoto turnaje: PKD
Dačice, TRW-DAS Dačice, Krahulík Krahulčí, hotelu Stadion Dačice
a Truhlářství Bastl Třebětice za sponzorské ceny do turnaje.
Přejeme Všem svým příznivcům a sponzorům, kterými jsou
Waldviertler Sparkasse a město Dačice v novém roce 2015 hodně
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Zdeněk Havlík
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
11. ledna, neděle, 19:00 h
ŽELEZNÁ SRDCE, akční, 2D
134 min., české titulky, vstupné 90 Kč
14. ledna, středa, 10:00 h
ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ, komedie, 2D
95 min., česky, vstupné 50 Kč
16. ledna, pátek, 19:00 h
HODINOVÝ MANŽEL, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 100 Kč
18. ledna, neděle, 19:00 h
MODELKY S.R.O., komedie, 2D
90 min., česky, vstupné 90 Kč
21. ledna, středa, 19:00 h
ODPAD, dobrodružný, 2D
115 min., české titulky, vstupné 110 Kč
23. ledna, pátek, 19:00 h
RALUCA, erotický thriller, 2D
80 min., česky, vstupné 100 Kč
25. ledna, neděle, 19:00 h
VČELKA MÁJA, animovaný, 3D
88 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč
28. ledna, středa, 19:00 h
96 HODIN: ZÚČTOVÁNÍ, akční, 2D
105 min., české titulky, vstupné 120 Kč

30. ledna, pátek, 19:00 h
BURÁCENÍ, romantické drama, 2D
91 min., česky, vstupné 100 Kč

21. března, sobota, hl. sál MěKS
II. MĚSTSKÝ TELEVIZNÍ PLES
hraje Klaret

Městské kulturní středisko Městské muzeum a galerie
10. ledna, sobota, 20:00 h, hl. sál MěKS
MYSLIVECKÝ PLES
pořádá myslivecké sdružení Háj Dolní Němčice
20. ledna, úterý, hl. sál MěKS
SPORTOVEC ROKU
slavnostní vyhlášení populární ankety
6. února, sobota, 20:00 h, hl. sál MěKS
MATURITNÍ PLES - GYMNÁZIUM DAČICE
14. února, sobota, 20:00 h, hl. sál MěKS
HASIČSKÝ PLES
hraje Fontána, předprodej vstupenek od 5.1.
na Infocentru, vstupné 150 Kč
27. února - 1. března, hl. sál MěKS
DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ
15. ročník divadelní přehlídky
14. března, sobota, hl. sál MěKS
II. DOBROČINNÝ RYBÁŘSKÝ BÁL
pořádá Rybníkářství Dačice

15. ledna, čtvrtek, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
Promítání dobových fotografií podruhé
8. února, neděle, 14:00 h (u staré radnice)
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
Sraz masek od 13:30 h v MěKS Dačice

Katolický dům
od poloviny ledna každou neděli podvečer
TANEČNÍ pro začátečníky
a znovuzačínající
8 lekcí pod vedením manželů Horníkových
z Telče, přihlášky na tel: 604 673 389, e-mail:
kopeckova.hana@email.cz
25. ledna, neděle, 15:00 - 17:00 h
AGAPÉ - setkávání všech generací
Hostem bude o. J. Pezlar. Projekce fotografií
a vyprávění s názvem „Putování po chrámech
českého baroka“. K dispozici herna pro děti
a stolní společenské hry. Občerstvení zajištěno.
--- inzerce ---

--- inzerce ---

DANDIK bistro - kantýna Dačice
NOVĚ OTEVŘENO

9. května 161 (1. patro, budova a.s. Centropen)

Provozní doba v pracovní dny 5:15 - 14:30 h

PAS-D s.r.o. Dačice děkuje všem zákazníkům
za projevenou přízeň v uplynulých letech.
Díky Vaší přízni jsme obdrželi od Sdružení
českých spotřebitelů, pod záštitou hejtmana
Jč. kraje, certifikát Spokojený Zákazník.

Nabízíme firmám a OSVČ volnou
kapacitu v chráněné dílně zaměstnávající
více než 50 % ZP osob na drobné
montážní, kompletační, balicí či jiné práce.
Výhodné podmínky.
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- jen několik metrů od vlakového nádraží
a pár desítek metrů od nádraží autobusového
- v měsíci prosinci a lednu podáváme kávu ZDARMA  
- rychlé občerstvení s možností
objednání online přes eshop
a dovozem domů nebo do firmy
- chlebíčky, pečivo, salámy, houskové
knedlíky, cukrovinky, limo, zákusky,
aspikové dorty…

www.dandik.cz, tel: 733 100 700
--- inzerce ---

