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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím…
Když píši tento článek, tak se za oknem střídají sněhové přeháňky s příslibem jara. Příroda odpočívá a chystá se na
sezónu. Podobné je to i na radnici, jenom s tím rozdílem, že neodpočíváme, ale kromě řešení běžných událostí připravujeme město na rok 2015 a nastavujeme fungování města na celé volební období.
Rada ustanovila kromě dopravní, stavební
a památkové komise
i komisi sociální a komisi volnočasových aktivit. Věřím, že členové
všech komisí budou
pracovat podle svých nejlepších znalostí
i schopností a pomohou tak radě získat
potřebný odborný náhled na život ve
městě. V nejbližších dnech se bude sociální komise zabývat vyhodnocováním
uchazečů o byty v domě s pečovatelskou
službou. Složení komise, v jejímž čele
stojí předsedkyně Ludmila Rehartová, je
zárukou, že žádosti budou posuzovány
citlivě a s maximálním důrazem na zdravotní a sociální situaci žadatelů.
Nově založená komise volnočasových
aktivit pod vedením jejího předsedy Milana Malého je, tak jak jsem předesílal již
v minulosti, složená ze zástupců občanských sdružení z oblasti kultury i sportu

a skýtá tak členům komise možnost přispívat k dalšímu zlepšování využití volného času občany Dačic i místních částí.
Na úřadě jsme s ostatními členy výběrové komise dokončili výběrové řízení
na místo tajemníka městského úřadu. Při
výběrovém řízení jsme využili formu Assessment centra, a tak bylo náročné jak
pro komisi, tak především pro uchazeče.
Ve výběrovém řízení nejlépe uspěl Ing.
Zdislav Páral, který doposud vedl odbor
dopravy.
Město zveřejnilo I. etapu nabídky parcel v lokalitě Za Školou, která bude trvat
do konce dubna. Při kontrolním dnu jsem
se na stavbě přesvědčil, že práce probíhají přes ne úplně ideální počasí podle
harmonogramu. Práce ztěžuje především
rozmoklý terén.
V plném proudu je i příprava zateplení
staré části domu s pečovatelskou službou, v rámci které právě probíhá výběrové řízení na dodavatele.

Přes hektický začátek roku jsem se společně s Honzou Bartoškem a Víťou Svobodou aktivně zúčastnil tříkrálové sbírky.
Kromě toho, že jsme udělali radost pacientům dačické nemocnice a některým
spoluobčanům, tak se nám podařilo vybrat finanční obnos na dobročinné účely.
Velmi mne potěšila vstřícnost dačických
lidí a děkuji jim za jejich štědrost.
Solidarita dárců ostře kontrastuje s tragickými událostmi ve Francii, jichž jsme
svědky. Nikdo nemá právo vzít život člověku jenom proto, že s ním nesouhlasí
ať už z důvodu politického, názorového,
nebo náboženského. Pokud tak přece jenom učiní, jedná se o vraždu a pachatel
je vrah i když se schovává za urážku víry.
Jestliže hnutí JE SUIS CHARLIE vyjadřuje
odpor proti radikálům, kteří jsou schopni
vraždit ve jménu čehokoli, pak i já říkám
Je suis Charlie.
Karel Macků,
starosta

Dačice zahájily turistickou sezónu 2015
na brněnském veletrhu
Dačické infocentrum zahajuje propagaci města každoročně na brněnském veletrhu cestovního ruchu Regiontour
ve společné expozici Jihočeského kraje.
Ta byla letos stylizovaná v duchu 15.
století, protože na rok 2015 připadá 600.
výročí mučednické smrti Jana Husa. V této
souvislosti se v rámci projektu Jižní Čechy
husitské po celém jihočeském regionu
uskuteční v průběhu roku přes 70 akcí
a dílčích projektů s touto tematikou.
Jihočeská expozice byla návštěvníky
veletrhu hodnocená jednoznačně jako
nejvýraznější a nejakčnější. Dominovala
jí interaktivní dřevěná osmiboká věž s řadou aktivit pro návštěvníky, která sklízí
na veletrhu úspěchy už druhým rokem.
Pro nás dačické není bez zajímavosti, že
autorem jejího prvotního návrhu je stavební inženýr Jiří Baštář z Dačic.

U výstavního pultu dačického infocentra padaly po celé čtyři dny trvání veletrhu nejčastěji dotazy na cyklistické trasy
a na trávení volného času ve městě a okolí. Společně s nabídkou ubytování byly
proto nejžádanějším materiálem tipy na
cyklo a pěší výlety a propagační materiál
Dačice – město, kde to žije.
V únoru nás čeká představení Dačic na
veletrhu Holiday World v Praze, v dubnu
na Jihočeském kompasu v Českých Budějovicích a v září pojedeme náš region
poprvé odprezentovat také na plzeňský
ITEP.
Naděžda Mastná, odbor kultury
a cestovního ruchu
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Slovo místostarosty
Dobrý den, milí spoluobčané, je za mnou již druhý měsíc v nové funkci, pět
zasedání rady města a dvě zasedání zastupitelstva. Byl jsem jmenován do několika sdružení, svazků a obchodních společností: Vodovod Řečice, Vodovod
Landštejn, Jihočeský vodárenský svaz, Teplospol Jindřichův Hradec, Dobrovolný svazek obcí železnice Kostelec-Slavonice, Nadace jihočeských cyklostezek, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Sdružení obcí rychlostní komunikace po císařské silnici.
Mám na staros- jděme si čas a choďme na různé kulturní
ti rozpočet dob- a sportovní akce v našem městě. Pojďme
rovolných hasičů podpořit spoluobčany, jež se pořádáním
a naší městské těchto akcí ve svém volném čase snaží
policie. Ve všech získat peníze pro své kulturní či zájmové
těchto funkcích há- spolky.
jím zájmy občanů
V únoru nás čeká plesová sezóna, tak
Dačicka. Také jsem jsme se s manželkou přihlásili do kurzu
již přivítal občán- tanečních pro začátečníky a znovuzačíky našeho města nající. Letos je po dlouhé době opět moža žádný z nich naštěstí neprotestoval né navštěvovat tyto kurzy v Dačicích. Od
a ani neplakal.
střední školy, kdy jsem tyto kurzy sice naZúčastnil jsem se mezinárodního ve- vštěvoval řádně, ale spíše z povinnosti, si
letrhu turistických možností Regiontour totiž vůbec nic nepamatuji a nerad bych
v Brně. Cílem byla prezentace města Da- dělal na plesech ostudu tancem.
čice a nejbližšího okolí. Přejeme si přiláČlověk si až časem uvědomí, že věci,
kat do našeho krásného a aktivního měs- které dělá v reálném čase, se mu mohou
ta co nejvíce návštěvníků a podpořit tím hodit i později. Ale nikdy není pozdě začít
místní rozvoj. Pomoci rozvíjet naše měs- od nuly nebo si něco zopakovat a zdokoto můžeme však i my, a to docela příjem- nalit se.
ným způsobem. Proto buďme aktivní, naMiloš Novák, místostarosta

Nabídka prezentace
místním firmám
v Dačickém zpravodaji
a Dačické televizi
V rámci podpory podnikání nabízí
dačická radnice firmám a drobným
živnostníkům s místem podnikání
v Dačicích zdarma prostor pro prezentaci jejich podnikatelské činnosti
na stránkách Dačického zpravodaje
a ve vysílání Dačické televize.
Seriál příspěvků o podnikání v Dačicích byl zahájen v září 2014 a každý měsíc
jsou zveřejňovány v uvedených médiích
medailonky firem. Zájemci o tuto formu
prezentace se můžou přihlásit na odboru
kultury a cestovního ruchu, kontakty 384
401 275, kultura@dacice.cz nebo zpravodaj@dacice.cz.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu
--- inzerce ---

Máte chvilku? ANO, přijďte mezi nás.
9. 2. 2015 v 18:00 h
do pizzerie Dačice (salonek nahoře)
Téma: Červený vrch, parkování, chodníky
mezi domy, opuštěné hřiště

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

Zastupitelstvo města
na svém 2. zasedání konaném 15. 12.
2014:
• schválilo rozpočet města na rok 2015,
který je schodkový ve výši -42.823,39
tis. Kč
• schválilo rozpočtový výhled města na
roky 2016 - 2018
• schválilo obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za komunální odpad
• schválilo zásady prodeje stavebních
pozemků pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Za Školou v Dačicích
• schválilo opravu sakrálních památek
(kaple, křížky) nacházejících se v k. ú.
Dačice a v k. ú. Bílkov v případě, že DSO
Mikroregion Dačicko získá dotaci z programu obnovy venkova na rok 2015
• zvolilo do funkce přísedících Okresního soudu v J. Hradci Bohumila Mrkvičku a Martu Tůmovou
• schválilo změnu stanov dobrovolného
svazku obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
• navrhlo zástupce města v orgánech
obchodních společností, v nichž má
město majetkovou účast - v .A.S.A. Dačice, s. r. o. radního Bc. Víta Svobodu
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a v a. s. Teplospol J. Hradec místostarostu Bc. Miloše Nováka
Rada města
na své schůzi konané 14. 1. 2015 mimo
jiné :
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za
Školou“
• neschválila vyhovět žádosti o. s. Sdružení Meta J. Hradec na poskytnutí příspěvku na podporu realizace služby
v oblasti protidrogové politiky
• schválila závazné ukazatele rozpočtu
na rok 2015 pro příspěvkové organizace ve školství a v kultuře
• schválila poskytnutí podpory Okresnímu sdružení ČUS J. Hradec na uspořádání akce Sportovec roku 2014 formou
věcných darů v celkové maximální
hodnotě 6.000 Kč
• schválila uvolnění zboží ze skladových
zásob Infocentra za účelem propagace
města na veletrzích cestovního ruchu
v roce 2015 v celkové hodnotě 20.091
Kč
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč na realizaci
projektu Expedice Maroko 2015 pro

hendikepované
• schválila přijetí daru - hasičského vozidla Mercedes - Benz od partnerského
města Urtenen-Schönbühl
• schválila zadání projektové dokumentace stávajícího stavu na dům čp. 63/I
a čp. 62/I
• schválila vypracování projektové dokumentace na cyklostezky, a to v trase
Dačice - Bílkov, v trase Dačice - Kostelní
Vydří a v trase Dačice - zahrádkářská
kolonie Toužín
• jmenovala členy památkové komise,
stavební komise, komise volnočasových aktivit, dopravní komise a sociální
komise

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Homolkův Mlýn
Kdy? 28. února 2015 V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

Infocentrum Dačice

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

Nabízené služby: laminování až do A3, barevné a černobílé kopírování, PC, internet,
kroužková vazba, fax, skenování

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
Dne 13. prosince přivítal místostarosta Miloš Novák společně s dětmi z MŠ Bratrská nové občánky města Dačice. Přivítány byly
tyto děti: Magdaléna Landová, Lukáš Klimeš, Nina Hlaváčková, Teodor Caha, Jaromír Šebesta a David Loučný.

Matrika v roce 2014
Do města Dačic přibyli v roce 2014 narozením 83 noví občánci, což je o 18 více než v roce 2013, o 3 méně v porovnání
s rokem 2012, o 5 více oproti roku 2011 a stejně jako v roce 2010. Narodilo se 40 chlapců a 43 děvčata.
Nejvíce dětí se narodilo v Jindřichově Hradci (27), dále v Jihlavě (25), v Třebíči (18). Noví občánci našeho města přišli na svět
i v Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě, v Praze 2, 4,
5 a 8, také ve Strakonicích a ve Valašském Meziříčí. Prvním občánkem roku 2014 byl Mikuláš Navrátil, který spatřil světlo světa
v Praze 4.
Nejoblíbenějšími jmény, která rodiče vybrali pro své syny, jsou
Adam (4x , jeden z nich má ještě druhé jméno František), o druhou příčku na žebříčku oblíbenosti se dělí Martin a Pavel (oba
3x) a na pomyslném třetím místě se sešla jména Daniel, David,
Filip, Jan a Ondřej (po 2). Ale v ulicích města Dačice jsou v kočárcích chlapečci, narození v roce 2014, které rodiče oslovují jmény
Andrej, Dominik, Eliáš, Felix, Jáchym, Jaromír, Jaroslav, Jonáš,
Luděk, Lukáš, Michal, Nikolas, Richard, Samuel, Šimon, Teodor
a Vojtěch.
V roce 2014 vyhrála soutěž o nejoblíbenější jméno Ema (4x),
druhá je Adéla (3x) a na třetím místě jsou jména Eliška, Karolína,
Kristýna, Klára, Natálie a Sofie (po 2). Dačická děvčátka mají v rodném listě zapsáno také Anabela, Anežka, Anna, Daniela, Denisa,
Gita, Justýna, Kateřina, Laura, Liliana, Linda, Magdaléna, Nikol,
Nikola, Nina Petra, Radka, Sára, Stela, Šárka, Tereza, Vanessa, Vendula a Viktorie.
Obřadu vítání občánků, který organizuje městský úřad, se zúčastnilo celkem 56 dětí.
Kniha úmrtí obsahuje celkem 127 zápisů, z tohoto počtu bylo
69 mužů a 58 žen a 37 zápisů se týká občanů našeho města.
V knize manželství jsou zapsány celkem 82 sňatky, což je
o 16 více než v roce 2013 a 2012, kdy se nechalo oddat 66 párů.
Z celkového počtu uzavřených manželství byl ve 38 případech
alespoň jeden ze snoubenců občanem města Dačice.
Uzavřít manželství v obřadní síni se rozhodlo 21 dvojic, 27 párů
bylo sezdáno orgány církví, z toho ve 14 případech v kostele Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří, ale i v chrámu sv. Vavřince
a u sv. Antonína Paduánského v Dačicích, v kapli v Malém Pěčíně, v kostele v Horní Slatině, v Lidéřovicích a Velké Lhotě. Stále
je v kurzu dačický zámek, v jehož interiérech se nechalo oddat
11 párů, 5 manželství vzniklo v zámeckém parku a 3 na nádvoří
zámku. Oblíbeným místem, kde si snoubenci řekli své „ano“, se

stal Bizon Ranč v Rožnově, kde vzniklo 6 manželství. Kulisu pro
svatební obřad tvořil i les na Montserratu a ve Velké Lhotě, louka
u penzionu na Chytrově, u Máchova mlýna a ve Volfířově, ale také
zahrada v Cizkrajově a Dolním Bolíkově. Jeden pár si vybral pro
svůj svatební obřad novou budovu v Českém Rudolci.
62 ženichů uzavíralo první sňatek a 20 jich mělo již opakovanou zkušenost, 17 žen se rozhodlo dát šanci dalšímu manželství
a 65 nevěst se vdávalo poprvé. Nejmladší ženich byl 24-ti letý,
nejmladší nevěstě bylo 20 let. Nejstarší muž, který chtěl jít dalším životem s manželkou po boku, oslavil 66. narozeniny. Nejstarší nevěstě byly 63 roky. Mezi snoubenci byla v 15 případech
starší žena, největší věkový rozdíl k mladšímu muži činil 9 let;
u 59 dvojic byl starší muž, a největší rozdíl ve věku mezi snoubenci bylo 27 let, o něž byl muž starší než jeho nastávající. Muži se
nejčastěji odhodlali vstoupit do manželského svazku ve 30 letech
(10x), nejčastějším věkem u nevěst bylo 29 let (14x). Průměrný věk
mužů dosáhl 35,5 roku, nevěstám bylo v průměru 31,6 roku. Rok
2014 na matrice manželství byl s mezinárodní účastí, neboť zde
uzavřeli manželství 2 občané Slovenska, jeden Brit, jeden Švýcar,
jedna Japonka a jedna občanka Ruské federace.
Eva Chňoupková, odbor správní
--- inzerce ---
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Balónkový rekord byl překonán
V pátek 12. prosince 2014 byl překonán rekord v hromadném vypouštění
balónků v rámci projektu Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
Pořadatelé předvánoční akce v Dačicích, kterými byly Město Dačice a Mateřská škola Dačice, obdržely v polovině
ledna certifikát s informací, že v den konání k obloze vzlétlo přesně v 15 hodin
a 15 minut 103 738 balónků ze 415 míst ve
všech krajích České republiky.
Dačičtí účastníci k tomuto rekordu přispěli devíti sty šedesáti balónky vypuštěnými z městského stadionu. Padnul tak
dosud platný rekord z roku 2008, který
byl překonán téměř o 3 000 balónků!
Děkujeme za účast a podporu akce
a těšíme se na shledání při některé z dalších aktivit pořádaných městem.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Platby minimálních záloh zdravotního
a sociálního pojištění od 1. 1. 2015
Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, že v roce 2015
dochází ke změnám v platbách minimálních záloh zdravotního a sociálního
pojištění u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění činí od 1. 1. 2015 1.797 Kč.
Zálohu v této výši musí OSVČ poprvé
uhradit za leden 2015 (posledním dnem
splatnosti je 8. 2. 2015). Zálohu v této výši
platí OSVČ, které zahajují v roce 2015 samostatnou výdělečnou činnost nebo i ty,
které podle Přehledu za rok 2013 platily
v roce 2014 zálohy nižší než 1.797 Kč.
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí od 1. 1.
2015 1.943 Kč. Zálohy jsou splatné do 20.
dne následujícího měsíce. Za den platby

je považován až den, kdy platba došla na
správný účet.
S účinností od 1. 1. 2015 zůstává ve výši
115 Kč minimální platba pojistného na
nemocenské pojištění. Platby na nemocenské pojištění platí podnikatel za celé
kalendářní měsíce kromě těch, kdy měl
celý měsíc nárok na nemocenskou nebo
mateřskou z nemocenského pojištění
OSVČ. Nemocenské pojištění je splatné stejně jako důchodové pojištění do
20. dne následujícího měsíce.
Jana Klimešová,
živnostenský odbor

Prodej nepotřebného majetku
Město Dačice v souladu se Směrnicí rady města č. 5/2011 zveřejňuje záměr prodat
starší použitý nepotřebný majetek z MěÚ Dačice:
• 3 ks el. sporák - navržená cena k prodeji – 300 Kč/ks
• 3 ks kuchyňská linka z lamina - navržená cena k prodeji – 300 Kč/ks
• 1 ks dřevěná prosklená stěna - navržená cena k prodeji – 500 Kč
• 1 ks kancelářský stůl - navržená cena k prodeji – 50 Kč
• 2 ks umývadlo keramické - navržená cena k prodeji – 50 Kč/ks
• 1 ks koupelnová vana - navržená cena k prodeji – 100 Kč
Upozorňujeme zájemce, že u nabízených el. sporáků je vždy některá část nefunkční a před uvedením do provozu je nutná kontrola kvalifikovaným elektrikářem.

Prohlídku nabízených věcí si zájemci mohou dohodnout telefonicky na odboru
správy budov MěÚ Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice, s Ing. Jiřím Koudelkou na tel.
384 401 235.
Zájemci mají právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své žádosti, a to
písemně prostřednictvím podatelny MěÚ Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
telefonicky, nebo osobně na odboru správy budov, Krajířova 27/I, do posledního dne
zveřejnění, tj. do 20. 2. 2015.
Nabízené věci budou zájemcům předány po uhrazení kupní ceny na pokladně MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, termín předání bude vzájemně dohodnut s Ing. Jiřím Koudelkou.
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Změny u emisních
známek
Od nového roku platí několik změn
v zákoně o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Jednou z nich je i skutečnost, že
řidiči neobdrží po absolvování prohlídky na stanicích měření emisí zelenou známku.
Od 1. ledna 2015 mohou řidiči potkat
v provozu vozidla, která mají na svých
registračních značkách vylepenou pouze
jednu známku, a to červenou. Ta bude
nově značit splnění podmínek norem jak
z hlediska kontroly emisí, tak vyhovujícího technického stavu vozidla. Do konce
roku 2014 se vylepovaly na registrační
značku dvě známky. Zelená – emise,
červená – technický stav.
Řidiči však mají nadále povinnost absolvovat obě prohlídky. Je tak nutné
s vozidlem nejprve projít stanicí měření
emisí, a pokud je vše v pořádku, následně
podstoupit i kontrolu technického stavu. Důvodem pro změnu zákona je
odstranění nadbytečných administrativních úkonů. Stanice měření emisí mohou ušetřit i finančně, protože nemusí
nakupovat průkazy, do kterých se záznamy o emisích prováděly. Nyní stačí vytisknout pouze protokol o absolvování této
povinnosti, který značí, že vozidlo emise
splňuje a může být vykonána technická
prohlídka.
Ministerstvo dopravy nestanovilo žádnou povinnost přelepovat prostor
pro vylepování zelené známky na RZ.
Řidičům doporučujeme zelenou nálepku
nesloupávat, protože by při odstraňování
mohli poškodit ostatní viditelné znaky
registrační značky.
Zdroj Ministerstvo dopravy.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

Pronájem nebytových
prostor
Město Dačice nabízí pronájem volných nebytových prostor v 1. patře
v Obchodním centru v Antonínské ul.
čp. 15/II v Dačicích:
kancelář č. 127 o ploše 16,19 m2
kancelář č. 128 o ploše 16,43 m2
kancelář č. 143 o ploše 21,28 m2
včetně společně užívané chodby, kuchyňky,
schodiště a soc. zařízení. (místnost č. 128 je
vhodná pro pedikúru, masáže, kadeřnictví, atd.)
Zájemci o pronájem uvedených nebytových
prostor se mohou písemně přihlásit na MěÚ
v Dačicích, odbor správy budov, Krajířova 27/I,
380 13 Dačice. Informace podají pracovníci
odboru správy budov MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I, v kanceláři č. 108, 109, nebo na tel.
384 401 234/5.

www.dacice.cz

Služby sociální péče – pečovatelská služba
Tento článek je dalším dílem seriálu o sociálních službách. V předchozím
čísle kolegyně obecně popsala, co jsou služby sociální péče – sociální služby
podporující soběstačnost osob v jejich přirozeném prostředí.
Cílem těchto služeb je umožnit fyzicky, psychicky či sociálně znevýhodněným osobám co největší míru zapojení
do běžného života společnosti, resp. jim
zajistit důstojné prostředí a zacházení.
Lednový článek se zaměřil na první ze 14
služeb sociální péče – osobní asistenci.
Dnes se zaměříme na druhou z nich – pečovatelskou službu.
Pečovatelská služba
Jde o sociální službu poskytovanou
osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, a také rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby (např. rodinám
s narozenými trojčaty). Pečovatelská služba může mít terénní nebo ambulantní
formu. Při terénní formě pracovnice pečovatelské služby dochází za klientem
do jeho přirozeného prostředí. Je-li poskytována ambulantní formou, dochází
(nebo je dovážen) klient do střediska pečovatelské služby. Pečovatelskou službu
si klient plně hradí.
Základními činnostmi pečovatelské
služby jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Na Dačicku tuto službu poskytuje Ledax, o.p.s. Středisko pečovatelské služby
najdete na adrese Bratrská 221, 380 01
Dačice (v domě s pečovatelskou službou).
Vedoucí pečovatelské služby je paní Marie Cimbůrková, kterou lze zastihnout na
telefonu 725 064 310 nebo na e-mailové
adrese marie.cimburkova@ledax.cz.
Pozornému čtenáři jistě neunikne
značná podobnost sociálních služeb
osobní asistence (zmíněná v minulém
čísle) a pečovatelské služby. Záleží na potřebách konkrétní osoby – zda potřebuje
sociální službu s důrazem na aktivizaci
(osobní asistence) nebo sociální službu
s dominantním pečujícím charakterem
(pečovatelská služba). Obě služby lze samozřejmě kombinovat.
Článek poskytuje pouze základní informace o pečovatelské službě. Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na
vedoucí pečovatelské služby, nebo na
sociální pracovnice odboru sociálních
věcí MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I –
kanceláře č. 209 Lada Nejedlá a 210 Irena
Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle za zaměříme na
tísňovou péči.
Irena Vašíčková,
sociální pracovnice

Činnost Odboru vnitřních
věcí a Komise k projednávání
přestupků v roce 2014
V roce 2014 se Odbor vnitřních věcí
a Komise k projednávání přestupků
města Dačice zabývaly celkem 236
přestupky.
Z 236 přestupků jich bylo 111 odloženo,
8 přestupků bylo postoupeno jiným správním orgánům a 69 přestupků bylo převedeno ke zpracování do letošního roku.
Komise projednala celkem 46 přestupků, z toho:
• 3 přestupky proti veřejnému pořádku
(neuposlechnutí výzvy úřední osoby,
veřejné pohoršení, znečištění veřejného
prostranství)
• 23 přestupků proti občanskému soužití (šlo především o drobná ublížení na
zdraví, vyhrožování újmou na zdraví,
urážky na cti nebo o jiné hrubé jednání)
• 20 přestupků proti majetku (šlo především o krádeže a poškození nebo zničení cizího majetku)
Odbor vnitřních věcí projednal
2 přestupky, z toho:
• 1 přestupek na úseku ochrany zvířat
proti týrání (chovatel nedostatečně zabezpečil zvířata proti úniku)
• 1 přestupek na úseku zákona o provozu na pozemních komunikacích (pobíhání psa po pozemní komunikaci).
V roce 2014 došlo městskému úřadu
celkem 5 stížností. Odboru vnitřních věcí
náležela k prošetření 1 stížnost.
Bohumír Böhm, předseda Komise
k projednávání přestupků města Dačice

Jihočeský kraj vyhlašuje granty na obnovu kulturního dědictví
Upozorňujeme majitele nemovitých i movitých památek a dalších staveb nacházejících se na památkově chráněných
územích, že Jihočeských kraj vyhlašuje od pátku 6. února grantové programy pro rok 2015, ze kterých je možné na
základě žádosti získat finanční prostředky na obnovu kulturního dědictví. Zájemci o tuto formu podpory můžou své
žádosti zasílat na adresu Jihočeského kraje do 27. února.
Vyhlašované grantové programy na
úseku památkové péče jsou:
Objekty kulturního dědictví
• Opatření I. – Movité kulturní dědictví
- podpora zachování a restaurování,
předměty musí být umístěny na území
Jihočeského kraje a musí být kulturními památkami nebo být (po obnově)
umístěny ve veřejně přístupných prostorách.
• Opatření II. – Obnova drobné sakrální
architektury - podpora zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury tradičním způsobem (bez ohledu
na to, zda jsou památkově chráněny či
nikoli). Objekty musí být umístěny na
území Jihočeského kraje, s výjimkou
objektů nacházejících se na soukro-

mých oplocených pozemcích.
• Opatření III. – Zvýšené náklady obnovy
staveb v památkově chráněných územích - podpora zvýšených nákladů obnovy staveb v památkově chráněných
územích, pokud si tyto zvýšené náklady vyžádá použití tradičního stavebního, technologického a materiálového
řešení.
Kulturní památky
• Opatření I. - Předprojektová příprava
obnovy kulturních památek - program
je určen na podporu kvalitní přípravy
obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu.
• Opatření II. – Nemovité kulturní památky - program je určen na podporu ob-

novy a zachování nemovitých kulturních památek s důrazem na zachování
památkové podstaty objektů, jejich
vhodného a přiměřeného využívání.
Kontaktní osoby pro oba grantové programy: Krajský úřad Jihočeského kraje:
Eva Kordíková tel. 386 720 186, kordikova@kraj-jihocesky.cz, Mgr. Klára Korostencká, tel. 386 720271 korostencka@kraj-jihocesky.cz., Mgr. Jaroslava Vítovcová, tel.
386 720 890, vitovcova@kraj-jihocesky.
cz .
Informace a metodickou pomoc poskytnou také pracovníci odboru kultury
a cestovního ruchu, tel. 384 401 244 nebo
kultura2@dacice.cz.
Pavel Urban,
odbor kultury a cestovního ruchu
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Nová aplikace na kontrolu tachometru
Ministerstvo dopravy zpřístupnilo databázi s údaji
o stavu tachometrů aut z poslední technické kontroly.
Lidé kupující ojetý vůz si tak budou moci ověřit, zda u něj
nebyl snížen počet najetých kilometrů.
Úřad tímto krokem reagoval na častý nešvar při prodeji ojetých aut v Česku, kterým je přetáčení tachometrů, jímž se nekale
zvyšují ceny prodávaných vozidel.
Databáze funguje od 2. 1. 2015 na webu www.kontrolatachometru.cz a k vyhledání údajů je potřeba VIN vozu a číslo protokolu technické prohlídky. Obojí je uvedeno v technickém průkazu.
Ověření stavu tachometru v databázi má pouze informativní
hodnotu, přičemž údaje o najetých kilometrech nebudou zatím
k dispozici u nově dovezených ojetých aut, která v Česku neprošla technickou kontrolou. Ministerstvo dopravy proto nadále
apeluje na kupce ojetých vozidel, aby při koupi postupovali obezřetně. (zdroj Ministerstvo dopravy)
Zdislav Páral, odbor dopravy

Nový mobiliář a sportovní prvky
Koncem roku 2014 byl v některých městech a obcích Mikroregionu Dačicko instalován v rámci projektu „Cestujeme po Regionu Renesance“ spolufinancovaném z prostředků Evropské
unie turistický mobiliář a sportovní prvky. Byla vybavena aktuálně připravovaná naučná stezka okolím Dačic (6 dřevěných
přístřešků s posezením, 10 informačních stojanů různé velikosti). Dále bylo osazeno 10 mapových stojanů pro umístění cyklomapy Regionu Renesance, 11 sportovních protahovacích prvků
(z toho 8 v areálu u dačického koupaliště) a v neposlední řadě
5 dětských hracích prvků. V samotných Dačicích a místních částech bylo, či v blízké době bude umístěno více než 30 jednotlivých prvků. V prvním čtvrtletí roku 2015 pak budou v rámci
téhož projektu mapové stojany a prvky naučné stezky okolím
Dačic opatřeny mapami a grafickými materiály.
Martin Šťastný, odbor dotací a investic

Novela zákona ukončí problémy s nejasným vlastnictvím vozidel
a zjednoduší zápis nových aut
Od 1. 1. 2015 se v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích změnil
systém převodu aut, zápis nových vozů do registru a další související dopravní agenda. Cílem novely bylo odstranit
nejvýznamnější nedostatky stávající právní úpravy, které spočívaly zejména v nedodržování či obcházení povinností
při zápisu vlastníka nebo provozovatele vozidla.
Docházelo například k situacím, kdy
bylo zaregistrováno vozidlo na nového
vlastníka bez jeho vědomí nebo na sebe
naopak nový vlastník auto nepřepsal. To
způsobovalo nemalé problémy zejména
v případech, kdy nový vlastník porušoval
právní předpisy.
Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích, která je účinná od 1. ledna
2015, jednoznačně určí, kdo je za vozidlo odpovědný, a to jak při soukromém
prodeji vozidla, tak při nákupu ojetiny
z autobazaru. Novela zprůhlední proces přepisů ojetých vozidel, zjednoduší
přihlašování aut dovezených ze zahraničí, zmenší prostor pro podvody s prodeji
ojetých aut a také zabrání sporům o to,
kdo zaplatí likvidaci starého vozu.
Jedna žádost, jedna návštěva, jeden
úřad
Podle nových pravidel se vozidlo
současně odhlásí i přihlásí. To je cesta,
kterou chce ministerstvo dopravy do
budoucna odstranit vzduchoprázdno
v takzvaných polopřevodech vozidel.
Smyslem změn je to, aby byl v registru vozidel vždy jednoznačný vlastník
vozidla. Bude tak ihned zřejmé, kdo je
zodpovědný za provoz vozidla a kdo má
nést následky při porušení předpisů.
Při vyřizování převodů ojetých aut
bude záležet na prodávajícím a kupujícím, jak se domluví. Mohou jít na úřad
společně, jeden může zmocnit druhého
nebo oba zmocní třetí osobu. K zápisu
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a k vydání nových dokladů dojde na jednom úřadě a na základě jedné žádosti. Při
vyřizování přes prostředníka bude třeba
doložit úředně ověřenou plnou moc.
Nejde ale o notářsky ověřený podpis,
stačí úřední ověření například z Czech
Pointu, které mohou lidé získat za 30 Kč
na pobočkách České pošty. Od ledna budou lidé vyřizovat žádost na úřadě, který
je místně příslušný z pohledu prodávajícího.
K převodu vozidla musí dojít ve lhůtě
deseti pracovních dní od podepsání kupní smlouvy. Podkladem pro přeregistraci
bude aktuální evidenční kontrola, která
ověří, že VIN souhlasí s doklady k vozidlu.
Desetidenní lhůta umožní autobazarům zprostředkovat rychlé prodeje, bez
návštěvy úřadu a dočasné přeregistrace.
Při delším a nekomisním prodeji, budou
muset i autobazary respektovat schválená pravidla. Cílem novely rozhodně
není klást autobazarům překážky v jejich podnikání, cílem je ochrana spotřebitele při prodeji a nákupu vozidla,
a to včetně zákazníků autobazarů. Ti
musí mít možnost kontroly historie
kupovaného vozidla i z doby, kdy se o něj
staral autobazar. Musí mít také jistotu,
že ve chvíli, kdy jejich vozidlo autobazar
vykoupí a oni jej už nebudou mít pod
dohledem, neponesou za něj již žádnou
objektivní odpovědnost, tj. neponesou odpovědnost v případě, že dojde
k porušení pravidel silničního provozu
a nebude známa totožnost řidiče, který

přestupek spáchal.
Vozidla v „polopřevodu“ a depozitu
Majitelům dříve zpola převedených aut
dává ministerstvo ještě půl roku čas, aby
situaci napravili. Pokud to neudělají, jejich vůz administrativně zanikne se všemi
důsledky, jež z toho vyplývají.
Podobnou povinnost mají také lidé,
kteří si vozidlo nechali dočasně vyřadit
(převedli do depozitu) před 30. červnem
2013. Ti musí do konce roku 2015 nahlásit příslušnému úřadu, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho využití.
Pokud tak neučiní, hrozí i jim administrativní zánik vozu.
Dovozy vozidel ze zemí EU
Převody aut jsou důležitou částí
novely. Změna zákona ale bude výhodná například i pro ty, kteří si budou
chtít dovézt auto z členských států EU
(včetně přidružených zemí a států Evropského hospodářského prostoru).
Bude-li mít nový či ojetý vůz platné
a úplné registrační doklady z členského
státu, nebudou muset novopečení vlastníci platit správní poplatek 1 500 korun
spojený s dokládáním evropské homologace. Kromě toho proběhne dovoz
vozidel z EU v jednom administrativním
kroku oproti dřívějším dvěma úkonům.
Proces schvalování už nebude před registrací nutný.
Formuláře nových žádostí jsou k dispozici na www.dacice.cz.
Zdroj Ministerstvo dopravy
Pavel Gřunděl, odbor dopravy
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V kostce o … Úspěšném uhnízdění Datla na Dačicku
Mám další důvod, proč být hrdý na region, ve kterém žiji! Na Dačicku se před rokem usadil nový druh… DATEL! Nejde
o klasického živočicha, nejedná se o žádného z téměř 10 000 dosud známých žijících druhů ptáků, pravda ale je, že křídla
za první rok svého života rozpíná snaživě a úspěšně.
Jsem velmi rád, že se podařilo uvést v život myšlenku na regionální televizní vysílání
a v lednu 2014 mohla být spuštěna Dačická
televize. Žijeme v době ovládané komunikací
a komunikačními technologiemi a DATEL je
jednou z možných a užitečných cest předávání informací. Věřím,
že obyvatelé regionu oceňují zpravodajské bloky, monitorující
aktuální dění v dačickém regionu, turisté mohou navíc využít
i různé tipy na výlety. Jak snadné, stačí naladit a začít sledovat.
Jsem rád, že město tento projekt spustilo. Jsem rád, že si
DATEL našel své sledovatele, tedy své diváky. Jsem rád, že DATEL má své věrné pečovatele v podobě těch, kteří samotné
vysílání připravují, či se na něm jakkoli podílejí. Jsem rád, že
Dačická televize propaguje náš region v celém jeho rozsahu.
Jsem rád, že ti, kteří neviděli vysílání v aktuálním čase, či nežijí
v dosahu televizního vysílače, mají možnost navštívit archiv vysílání na internetu. Jsem rád, že takto šíříme do světa vše zajímavé a lákavé, co se v našem mikroregionu děje. Máme přeci co
nabídnout a rozhodně je, čím se pochlubit.
Existuje-li tedy nějaká cesta, jak tyto informace dostat mezi
lid, skvělé. Na jednu stranu se říká „kdo není vidět, jako by nežil“… S takto striktní formulací však nemusíme zcela souhlasit,
protože se také traduje, že „kvalitní zboží se prodává samo“.
Obojí lze ale spojit a DATEL je toho důkazem. A na to jsem hrdý!
Jednou jsem někde četl dva docela zajímavé výroky francouz-

ského herce a zpěváka Fernanda Josepha Désiré Contandina,
známého více jako Fernandel (1903–1971). Ten si kdysi kdesi
povzdechl, že „Kdysi jsme cestovali tam, kde bylo možné vidět
něco pěkného. Dnes cestujeme tam, kde máme alespoň jiskřičku naděje, že budeme moci zaparkovat“. Obava v našem regionu neopodstatněná, k nám přicestovat mohou a bez problémů zde i zaparkují! A jindy Fernandel údajně řekl „Oproti rádiu
má televize řadu nepřekonatelných výhod: například poruchy
můžeme nejen slyšet, ale i vidět“. To bylo možná možné v jeho
době, dnes nám technologie poruchovost pomáhají eliminovat
a vyskytnou-li se přeci jen, jsou poruchy poměrně rychle odstranitelné. Ani zde tedy není důvod ke strachu, DATEL je druh
odolný!
Jan Bartošek,
místopředseda Poslanecké sněmovny

KOUPÍM

--- inzerce ---

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

Tel: 602 445 344
--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL
1. února

CESTOVATELSKÁ BESEDA O RWANDĚ

V neděli 1. února od 16:00 hodin se s námi Vojta Trčka
podělí o své zážitky z cesty do Rwandy. Přiďte i Vy si
poslechnout zajímavé vyprávění. Vstupné dobrovolné.
6.-8. února
SLEVA NA VŠECHNY DRUHY PIZZ
Tento víkend potěšíme všechny mlsné jazýčky
10% slevou na pizzy!
13.-15. února
VALENTÝNSKÝ VÍKEND
Oslavte s námi svátek sv. Valentýna a pochutnejte si
na valentýnském menu a koktejlech. Doporučujeme
včasnou rezervaci stolu.
20.-22. února
SUSHI VÍKEND
Stále jste nevyzkoušeli tuto japonskou specialitu?
Pak neváhejte a přijďte spolu s přáteli ochutnat
něco nového!
27. února – 1. března
AKČNÍ CENA TULLAMORE DEW

28. února
GRILOVÁNÍ S PAVLEM URBANCEM
Únor uzavřeme grilovanými specialitkami a od 20:00
hodin nám bude hrát Pavel Urbanec. Vstupné
dobrovolné. Doporučujeme včasnou rezervaci stolu.
6.-8. března
SLEVA NA VŠECHNY DRUHY PIZZ
Tento víkend potěšíme všechny mlsné jazýčky
10% slevou na pizzy!
Nabízíme také možnost ubytování.
K dispozici je osm 1-4lůžkových pokojů.
Pokoje jsou vybaveny sedacím a spacím nábytkem,
úložnými prostory, TV, varnou konvicí, Wi-Fi
připojením. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení.
Přijďte si také zasportovat! V nabídce máme bosu,
alpinning, TRX, flowin, hathajógu, alpinning
pro začátečníky, jumping, fitbox, taichi,
cvičení pro děti do 6 let a funkční trénink.
Cvičíme také dopoledne a o víkendech.
Přijďte si dát pořádně do těla!
Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz, +420 384 971 440
www.facebook.com /SportcentrumRockhill,
sportcentrumdacice@seznam.cz,
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Jak se podniká v Dačicích
ZEMOS s.r.o.

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy
a začátek Vašeho podnikání?
Vznik společnosti se datuje k druhému dubnu roku 1992, kdy zakládající
společníci privatizovali tehdejší podnik
Zemědělského zásobování, výkupu
a nákupu s celorepublikovou působností. Na samém počátku se firma zabývala výkupem a prodejem zemědělských produktů, hutního materiálu a hospodářských potřeb. Po dlouhých peripetiích spojených s dědictvím
po privatizovaném podniku, se kterým se firma musela velmi
nákladně vypořádat, bylo možné začít se samotným rozvojem.
Postupně se společnost rozšířila o další provozní střediska ve
Slavonicích a Jindřichově Hradci. S novými prostory přišlo i rozšíření portfolia obchodovaných komodit a služeb. V průběhu
let se neustále snažíme nejenom o rozšiřování nabídky zboží
a služeb, zároveň však modernizujeme naše prodejní prostory
dle současných trendů tak, aby se naši zákazníci u nás dobře cítili a rádi se k nám vraceli. V roce 2008 byla provedena rozsáhlá
rekonstrukce prodejny stavebnin v Dačicích, která nám umožnila rozšíření o další sortiment.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
Podnikání v oblasti stavebního průmyslu je v dnešní době
velmi složité, stavebnictví prochází stále hlubokou recesí, která
zapříčinila úpadek mnoha stavebních firem a uskupení. Přesto
však si na tomto poli vedeme velmi obstojně. Zmiňovat zde
všechny základní atributy (jako je: poradenství, projektování,
stavební dozor a mnoho dalších), které jsou dnes samozřejmostí každého obchodníka, je vcelku zbytečné. Rád bych touto cestou zmínil, že v současné době připravujeme na území města
realizaci dvou nových provozoven, které jak pevně věříme, přinesou užitek nejenom našim spoluobčanům jako zákazníkům,
ale také nová pracovní místa. Zároveň si neodpustím vyjádřit
svůj souhlas s jednatelem společnosti PKD panem Stanislavem
Dvořákem, který upozorňuje nové vedení radnice na to, že
vysoká zaměstnanost v našem městě není samozřejmostí, že
je třeba si vážit všech zaměstnavatelů, pomáhat jim vytvářet
co nejlepší podmínky k podnikání. „Jak je důležité naslouchat
místním firemním subjektům, protože jejich úspěch je synonymem dobrého života v našem městě“.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Za velký úspěch můžeme považovat více než dvacetiletou
existenci naší firmy, která je i přes trvající krizi ve stavebnictví
stabilní. Této stability bychom nemohli dosáhnout bez lidí, našich zaměstnanců, kteří jsou pilířem našeho úspěchu a je jim zapotřebí za jejich dosavadní práci poděkovat. Velkou odměnou
a úspěchem pro nás je spokojenost našich zákazníků, kteří se
k nám rádi vracejí, dále pak ocenění v anketě značkou „Spokojený zákazník“ pro rok 2013-2015.
Rostislav Vronka, jednatel společnosti
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Nové venkovní cvičiště
Na konci roku 2014 bylo v Dačicích nedaleko městského koupaliště osazeno venkovní cvičiště – tzv. „workout“,
které rozšiřuje nabídku sportovního vyžití pro obyvatele
Dačic.
Jedná se o moderní
zařízení pro posílení partií celého těla s využitím
vlastní síly a hmotnosti
uživatelů. Mezi hlavní
prvky patří hrazdy v různém provedení, ručkovadlo, bradla či šikmá
lavice. Cvičiště je určeno
pro osoby od 15 let věku.
V jarních měsících 2015 se uskuteční veřejná předváděcí akce
s praktickou ukázkou cviků od profesionálů.
Martin Šťastný, odbor dotací a investic

Studijní cesta
po německých knihovnách
Viděly jsme knihovny v Norimberku, Stuttgartu, Augsburgu, Mnichově a Straubingu ...
Studijní cestu organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR koncem roku 2014. Z Městské knihovny Dačice se zúčastnila Zdeňka Chadimová a Miloslava
Slavíková. Bylo to super.
Dojmy a zážitky:
• všechny knihovny byly plné lidí, nerozlišují striktně děti
a dospělé, v oddělení pro dospělé regálky s knížkami pro děti
- rodiče si vybírají, děti si prohlíží knížky, mládež cca od 12
let přiřazují k oddělení pro dospělé - tematické stavění fondu
• na všechno, mají firmy, které jim dodávají zpracované a obalené knížky
• DĚTI A MLÁDEŽ DO 18 LET - REGISTRACE ZDARMA
• všude mají vystavená média - regálky, stojánky na policích,
otočné regálky, sešikmené regálky, regály většinou kovové,
na kolečkách, případně z lamina - světlé barvy, hlavně bílá,
hodně hrabátek, u toho polštář nebo posezení, malé stoličky
• přehledné informační systémy, hodně akcí, partnerství
a spolupráce, vícezdrojové financování akcí - vlastní rozpočet,
sponzoři, vstupné na akce, ...
• hodně DOBROVOLNÍKŮ - balí, pomáhají při akcích, čtou dětem, chodí třeba 2 hodiny týdně, roznáší plakáty apod.
• velké knihovny - samoobslužné systémy, bankomaty na placení, knihovník - pouze informace, nepůjčuje, nevrací, hlavně
radí a pomáhá
Fotky z německých knihoven najdete na www.mkdac.cz
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Rekonstrukce kotelny
Město Dačice zve občany
na prezentaci a otevřenou diskuzi
se zástupci Teplospolu a.s. Jindřichův Hradec,
SBD Jindřichův Hradec a města Dačice
k připravované rekonstrukci tepelného zdroje v kotelně
Teplospolu a.s. v Dačicích.
Tato schůzka bude probíhat v úterý
17. 2. 2015 od 16:00 h v předsálí MěKS v Dačicích.
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Nová výstava na starém zámku

TIBET o kultuře, historii, náboženství, tradicích a způsobu života lidí na střeše světa
Zahájení výstavy bude 7. března ve 14:00 h. V 15:00 h bude následovat v kině
přednáška Zuzany Ondomišiové o Tibetu a promítání dokumentu.

Pár slov o výstavě...
Vystavené fotografie vznikly v letech
1987 až 1991 v centrální části Tibetu. Převážně ve Lhase a okolí.
Jsou jen malou částí souboru, který
v Tibetu vznikl. Při výběru jsem dával
přednost fotografiím, které představují
faktický i duchovní život tibeťanů. Obrazy krajin - byť velmi krásných, v tomto výběru zahrnuty nejsou. Člověk jako symbol tibetské kultury i vizuální kreativity je
zobrazován jako důstojný a hrdý obyvatel Tibetu. Nositel tradic i velmi rúznorodé současnosti. Města i venkova. Většina
snímků vznikla se souhlasem zobrazovaných. Vždy po vzájemné komunikaci.
Pro tibeťany má fotografie jiný význam,
než je obvyklé v Evropě. Všechny fotografie jsou dobové autorské zvětšeniny.
Ve větším souboru již byly vystaveny na
mnoha místech v Čechách i v Evropě.
V jednom případě i v USA. Završením
fotografických aktivit je kniha „Svět tibetského buddhizmu“ s texty renomovaných autorů. Josef Kolmaš, Dušah Zbavitel, Ivana Grollová. Na obrazové části se
podíleli ještě další dva autoři. Pavol Breier
a Z.T.
Předmluvu do knihy napsal Jeho Sva-

tost čtrnáctý tibetský Dalajlama Tändzin
Gjamccho. Až do dnešních dnů je pro mě
Tibet srdeční záležitostí.
Josef Ptáček
Pár slov o přednášce...
Zuzana Ondomišiová: TIBET - o kultuře, historii, náboženství, tradicích
a způsobu života lidí na střeše světa
Přednáška s promítáním nás provede
důležitými mezníky tibetského života
a upozorní i na současnou situaci a problémy Tibeťanů.
V rámci přednášky bude promítnut
film Nechat strach za sebou (2008, režie
Dhondup Wangchen, 25 minut, tibetská
verze s českými titulky).
Neobvyklý film natočený tajně v Tibetu tibetskými filmaři, ve kterém zachytili
atmosféru Tibetu pod nadvládou Číny,
souvislosti a symboliku olympijských her
a otázku návratu dalajlamy. Tým filmařů
samouků z východního Tibetu, Dhondup Wangchen (zemědělec) a jeho přítel
Golog Jigme (mnich), tajně natočil více
než 35 hodin rozhovorů s obyčejnými
Tibeťany o následujících třech tématech:
nadvláda Číny v Tibetu, olympijské hry
v Pekingu a Dalajlama. Vyzbrojeni videokamerou za 300 amerických dolarů a zcela bez zkušeností, vyrazili na motocyklu
do odlehlých oblastí východního Tibetu
a napříč Tibetskou náhorní plošinou. Od
samého počátku si kladli za cíl přinést
ohlasy Tibeťanů na Olympijské hry v Pekingu.
Režisér filmu dostal za jeho natočení
od čínských úřadů šestiletý trest vězení,
propuštěn byl v loňském roce.
Jiří Müller

Dačice a sladká kostka cukru
Městské muzeum a galerie Dačice připravuje od dubna rozšíření expozice
k výrobě první kostky cukru na světě.
V jedné své
č á s t i
bude navazovat
na úspěšnou výstavu ke
170. výročí kostky cukru v roce 2013, kdy byla na
výstavě zastoupena i dobová cukrárna
s ukázkou materiálu na výrobu cukrovinek, čokolády, perníku či kávy a čaje, kde
cukr hraje také svou roli.

Obracíme se na obyvatele města i okolí
s žádostí o laskavé zapůjčení zachovalého materiálu do této expozice, jako
jsou staré kávovary a čajovary, šálky na
čokoládu, dobové krabice na kakao, čaj
a kávu, podnosy na cukroví, staré dortové a jiné formy, hmoždíře, krabice na
bonbóny a jiné vybavení cukráren, dobové plakáty a reklamy mající vztah k tématu. Děkujeme za spolupráci a uvítáme
kontakty na sběratele.
Marie Kučerová
tel. 384 422 493, 722 012 146,
kucerova@muzeumdacice.cz

Všeliké kvaltování …
Na návrh vlády a po projednání
Poslaneckou sněmovnou postoupil
v prosinci k projednání do Senátu zákon o dani z přidané hodnoty.
Při jeho představení v Senátu samotný
předkladatel - ministr financí přiznal, že
tak, jak zákon předkládá, to sice není úplně dobře, ale že nám senátorům zároveň
sděluje, že je hrozně důležité vše do konce
roku ještě rychle projednat.
Tak ať raději v Senátu ani ty chyby neopravujeme. Ministerstvo prý rychle
připraví další novelu. Neposlechli jsme,
zákon jsme alespoň částečně opravili
a vrátili do Poslanecké sněmovny k opakovanému projednání. Následně stále ještě
v prosinci mělo obdobný průběh jednání
o malých a velkých rozpočtových pravidlech (jedná se o zákony životně důležité
pro fungování obcí a krajů a správný příjem dotací). Zákony opět obsahovaly chyby nebo nedomyšlenosti. Opět přesvědčování ať to necháme, že se to v dalších
novelách opraví. Opět jsme v Senátu neposlechli a zákony jsme s pozměňovacími
návrhy vrátili do Poslanecké sněmovny.
V lednu jsme pak obdrželi mj. zákon
o veřejných zakázkách, zákon o ochraně
zemědělského půdního fondu nebo zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Náš senátní výbor opět navrhl vrátit zákony s pozměňovacími návrhy zpět do Poslanecké sněmovny. Opět zazněly námitky,
že v Senátu se svými připomínkami zdržujeme. Všichni dnes kvaltují, zkracují lhůty
a chtějí toho stihnout, co možná nejvíce.
Myslím, že je nejvyšší čas si vzpomenout
na Komenského, který říkal, že „Všeliké
kvaltování toliko pro hovada dobré jest.“
Jestli to neuděláme, tak hrozí, že se těmi
narychlo přijatými nekvalitními zákony
úplně obklíčíme, uregulujeme a většinu
činností a s tím související rozvoj zcela
znehybníme.
Miloš Vystrčil, senátor

Dačický handbiker
vyrazil na další výpravu
20. ledna se vydal na další expedici
dačický cestovatel Jiří Čeloud. O zážitky z pětitýdenní cesty po Maroku se po
návratu podělí v sérii besed a přednášek
a také prostřednictvím filmu, který bude
mít premiéru ve 3D Kině Dačice. K největším sponzorům patří již tradičně Město
Dačice. Jirka Čeloud děkuje všem, kteří
ho na expedici podporují finančně, materiálně nebo třeba jen přáním šťastné
cesty.
(red)
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Zprávy ze ZŠ Dačice, B. Němcové

Ohlédnutí za starým rokem
• 11. a 12. prosinec byl na naší škole ve znamení tradičního
projektu Vánoce. Žáci se opět po roce pustili se svými vyučujícími do pečení cukroví a vytváření ozdobných předmětů
s vánoční tematikou.
• 12. prosince jsme pak školu otevřeli veřejnosti. Potěšila nás
vysoká návštěvnost. Malí návštěvníci asi nejvíce ocenili soutěž Zábavná cesta školou za poznáním a vánoční pohádkové představení školní družiny Putování skřítků. Na programu
byla mimo jiné vánoční zumba, taneční vystoupení členů fotografického kroužku či turnaj v přehazované.
• V úterý 16. prosince 2014 zahráli malí divadelníci z dramatického kroužku školní družiny pohádkové představení Putování skřítků pro své mladší kamarády z mateřských škol. Odpoledne potěšili své rodiče vánoční besídkou žáci 2. tříd.
• 17. prosince pak navštívili druháčci dačický dům s pečovatelskou službou, aby svým vystoupením udělali radost také jeho
klientům.
Bohumil Havlík
Dostali jsme se na 2. místo v celorepublikové soutěži
Ve čtvrtek 18. prosince byla
slavnostním vyhlášením výsledků a předáním cen nejlepším
ukončena soutěž žáků naší školy
v psaní na klávesnici VÁNOČNÍ
DATLOVÁNÍ 2014. V soutěži bodovalo celkem 55 žáků, rozdělených do tří kategorií. Mladší žáci
(6. a 7. třída) a starší žáci (8. a 9. třída) soutěžili ve dvou disciplínách - Výuce ZAV a ZAV HOUBAŘ. Třetí kategorie, nejmladší žáci
(3. a 4. třída) soutěžili pouze ve Výuce ZAV.
Mezi mladšími žáky si nejlépe vedl Radek Kubeš ze VII. B, nejlepší mezi staršími soutěžícími byla Dominika Štolbová z IX. A,
která se stala i absolutní vítězkou. Dominika je naší vedoucí závodnicí ve Výuce ZAV a patří jí krásné 3. místo mezi všemi soutěžícími ze všech základních škol v ČR! V kategorii nejmladších
žáků si nejlépe vedla Petra Mandelíková ze IV. B. Za připomenutí
stojí také výkon Lenky Riedlingové z VIII. A, která je naší vedoucí
závodnicí v ZAV HOUBAŘI (v prosinci se držela na 2. místě mezi
žáky ze všech základních škol v ČR a 15. ledna dosáhla dokonce na místo první). Letošní novinkou bylo zvolení „skokana“ ve
Výuce ZAV, žáka, který v období soutěže napíše nejvíce cvičení
– po zásluze se jím stala Iva Kučerová ze VII. B.
Všem zúčastněným žákům děkujeme, blahopřejeme medailistům a přejeme jim hodně elánu, trpělivosti a vytrvalosti
v psaní na klávesnici v roce 2015, protože díky nim se naše škola
dostala na úžasné 2. místo v celorepublikové meziškolní soutěži, do které je zapojeno 130 škol.
Jitka Krejčí
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Novinky ze ZŠ Neulingerova
Ohlédnutí za předvánočním týdnem
V týdnu před Vánocemi nás už zcela ovládla vánoční atmosféra.
• V pondělí jsme si potřetí zazpívali na adventním zpívání,
a abychom o nic nepřišli, zazpívali jsme si také v pátek počtvrté.
• Ve středu proběhla tradiční vánoční besídka. Naší snahou
bylo přilákat zimu, zazpívat si, zatančit, zahrát i připomenout
vánoční tradice a zároveň potěšit rodiče i všechny blízké, kteří
se přišli podívat. Věříme, že se nám to podařilo.
• Čtvrteční návštěva vánoční výstavy v muzeu byla zpestřením
i inspirací v předvánočním čase.
• V pátek přišel do školy Ježíšek, nadělovalo se ve školní družině i ve třídách. Ochutnali jsme cukroví, rozbalili dárečky
a ještě si trochu pohráli. A hurá na vánoční prázdniny!!!
Bezpečně do školy
Hned první školní pátek v novém roce nás opět čekala zajímavá akce. Přišla za námi městská policistka paní Žaloudková,
která nás poučila, jak jít bezpečně do školy, jak se chovat na
chodníku i na vozovce. Připomněli jsme si značky i důležitá telefonní čísla. Z nabytých znalostí nás hned i vyzkoušela a obstáli
jsme na výbornou. Děkujeme za zajímavou a poučnou besedu!
Ukázka výcviku psů
A pátek pokračoval ukázkou výcviku psů, která byla skutečnou zajímavostí. Při ukázce z výcviku poslušnosti a obratnosti
pejsci pod vedením zkušených cvičitelů plnili přesně každý jejich povel. Dále jsme viděli zadržení prchající osoby, zadržení
osoby s protiútokem, hlídání zadrženého při osobní prohlídce
nebo vyhledávání a vyštěkávání ukryté osoby. Kdybychom i my
dokázali takhle poslouchat, to by měli rodiče radost. Nakonec
se přece jen objevil jeden malý nezbeda. Štěně Ben bylo hravé
a veselé a mohli jsme si ho i pohladit. Děkujeme za nový, poutavý zážitek!
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

Sbírka pro hendikepované
Dne 25. 11. 2014 byla ukončena sbírka pro Dačický ZVONEČEK. Výtěžek této akce činil 17.301 Kč. Peníze budou
použity na podporu odpoledních aktivit hendikepovaných dětí a dospělých členů Dačického ZVONEČKU.
Během vánočních svátků byla zahájena sbírka nová a pokladničky
jsou tentokrát umístěny v Lékárně na
náměstí, potravinách Štěpán a syn,
Norma, Jednota SD na Červeném vrchu, Jednota Kačenka, SVAT Petr Šabatka a Elektro - Bubeník,
s.r.o.
Všem minulým, současným i budoucím přispěvovatelům touto cestou velmi děkujeme!
Kateřina Bartošová
--- inzerce ---
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Co je nového na Základní škole Komenského
Takový byl prosinec v nasí škole
Před Vánocemi rádi rozdáváme pohodovou vánoční náladu.
• Poslední týden před Vánocemi se vydali žáci 1. ročníku na besedu do knihovny. Téma znělo „Vánoční čtení“. Děti si osvěžily vánoční lidové tradice, zazpívaly si koledu, poslechly si
několik vánočně laděných pohádek. Těšení na Vánoce se tak
příjemně zkrátilo.
• V úterý 16. prosince hudební kroužek Zpěváček naděloval
radost v pečovatelském domě. Pro obyvatele měl pečlivě nacvičeno pásmo vánočních básní a písní, koled a ,,Andělskou
pohádku“. Na flétnu ho doprovodila K. Vaňková, K. Macků zahrála na saxofon skladbu Pocity. Společně se S. Houzarovou
zazpívaly nádherně Tichou noc. Celý program provázela vánoční nálada, pohoda a radost ze společného setkání.
• Tentýž den, navštívila naše třetáčky „Dudácká kapela“. S dětmi si přišli zazpívat koledy muzikanti, kteří hráli na jiné nástroje, než jsme ve škole zvyklí. Zazněly dudy, kontrabas, housle,
flétny. Žáci se přidali s novými rytmickými nástroji a u rozsvíceného stromku panovala předvánoční pohoda. Děkujeme
za organizaci panu Marešovi.
•
Školní
družina nezůstala pozadu
a ve spolupráci s hudebním
doprovodem
DJ pana L.
Koutného si
užila krásné
odpoledne.
Vždy skvěle
připravený pan Koutný přichystal dětem 18. prosince krásné
odpoledne. Hrálo se, tancovalo, soutěžilo, zpívalo. Zazněly
i vánoční písně a koledy. Děti si besídku velmi užily. Děkujeme
za dlouholetou vynikající spolupráci.
• Od poloviny listopadu až do Vánoc se ta nejkrásnější vídeňská
náměstí proměňují v pohádkové vánoční trhy. 18. prosince se
9. ročník a třída VIII. A podívaly do předvánoční Vídně, kde
kromě některých známých památek navštívily také vánoční
trhy, obdivovaly krásnou vánoční výzdobu a užily si vánoční
atmosféru hlavního města Rakouska.
• 19. prosinec, poslední školní den roku 2014, proběhl opět
v režii žáků 9. ročníku. Pro své mladší spolužáky si i letos
--- inzerce ---

připravili vánoční překvapení v podobě různých soutěží
a aktivit ve školní jídelně a tělocvičně... potěšili, děkujeme.
Následovaly vánoční besídky v kmenových třídách jednotlivých tříd. Pokud si chcete zavzpomínat s námi, připomínáme
naše internetové stránky www.zsdacice.eu.
• Poslední den školy ve „starém“ roce si už neumíme představit
bez návštěvy „koledníků“, kteří pod vedením p. uč. Kamínka
každoročně rozezvučí školu vánočními koledami a písněmi.
Děkujeme.
Všichni jsme v pátek opustili školu vánočně naladění – sněhu
jsme se o prázdninách také dočkali a tak hurá do roku 2015. Pololetí se nám blíží.
Doplňujeme výuku o …
Holocaust – přednášku pro 9. ročník
Ve středu odpoledne 7. 1. 2015 navštívila naši školu vzácná
návštěva. Paní Z. Fantlová, která na čas zavítala do České republiky, a také k nám do Dačic, se přišla s našimi nejstaršími žáky
podělit o své životní zkušenosti. Její osobní příběh spojený
s hrůzami druhé světové války, vyprávěný opravdově a poutavě, byl velice silným zážitkem pro všechny zúčastněné. Paní
Fantlová díky své odvaze a víře přežila šest vyhlazovacích táborů. V jejích slovech jsme ale neslyšeli stopu hořkosti, vnímali
jsme mnoho moudrosti a síly. Její knížka Klid je síla, řek tatínek
není ani tak nářkem nad zlou a nepřející dobou, ale příběhem
o naději, o tom, jak je důležité věřit, že všechno zlé jednou skončí. Obdivuhodná žena s obdivuhodnou životní sílou. Děkujeme.
Eva Macků, ředitelka školy
--- inzerce ---

--- inzerce ---
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Řízek z vepřové krkovice
+ domácí bramborový salát
70 Kč DAČICKÝ ZPRAVODAJ 2/2015

Informace pro rodiče žáků 5. tříd
Podávání přihlášek na střední školy, a tedy i na osmiletá
gymnázia, je plně v kompetenci rodičů. Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo k rukám ředitelů středních
škol, a to do 15. března 2015. V případě zájmu vašeho dítěte
sičská kuchyně
o studium na osmiletém gymnáziu se musíte obrátit na základní
řová masováškolu,
čína +kterou
chléb vaše dítě navštěvuje. Třídní učitel, popř. výchovný
60 Kč
poradce, vám jistě rád poskytne všechny potřebné informace
Býčí žlázyvčetně
+ chlébpřihlášky na SŠ (většinou již předvyplněné z informačního systému školy) a zápisového lístku. V případě jakýchkoli do60 Kč
tazů k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo na nás (tel.:
Smažený vepřový řízek
384salát
420 432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Na stejných
+ bramborový
70 Kč
kontaktech lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Žákům 5. tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu, ktepoje ”nealko”
ré přináší především:
• kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí
• ideální systematickou přípravu pro budoucí studium na prestižních vysokých školách
• individuální přístup s důrazem na rozvoj v oblastech, o které
se žák nejvíce zajímá
• řadu kulturních a sportovních mimovyučovacích aktivit a akcí
sičská kuchyně
• pro každého žáka tablet iPad Air 32 GB zdarma z projetu PRIřová masová čína + chléb
60 Kč MA ON-LINE
• v letošním školním roce nově vybavené odborné učebny bioBýčí žlázy + chléb
logie, chemie, fyziky
60 Kč
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovízek z vepřovéskou
krkovice
knížku
domácí bramborový salát
Informace pro žáky 9. tříd
70 Kč
Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2015. V případě jakýchkoli dotazů k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo na
nás (tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Na
stejných kontaktech lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Pro žáky 9. tříd otevíráme na naší škole studijní obor čtyřleté
gymnázium. Nabízíme:
• kvalitní všeobecné vzdělávání jako ideální přípravu pro studium na prestižních vysokých školách
• prostředí moderní a dobře vybavené školy
• v letošním školním roce nově vybavené učebny IVT – 2 učebny s 30 ks PC, 1 mobilní učebna s 24 ks MacBook Pro a 1 mobilní učebna s 24 ks iPad Air
• v letošním školním roce nově vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyziky
• individuální přístup ke každému žákovi
• možnosti kulturního a sportovního vyžití a řadu mimovyučovacích aktivit a akcí
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku
Studenti našeho gymnázia vévodí okresnímu středoškolskému sportu
Po vítězstvích dívek
i chlapců v okresním
kole
Středoškolského atletického poháru CORNY 16. září
v Nové Včelnici a po
vítězství
chlapců
v okresním finále Poháru Josefa Masopusta
ve fotbale 21. října v Buku u J. Hradce pokračovali naši studenti
ve vynikajících sportovních výkonech i na začátku roku 2015.
25 Kč
20 Kč
15 Kč
15 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
40 Kč
15 Kč
10 Kč

- RADEGAST BIRELL
NÁDA TOČENÁ

ONI
A COLA
POMERANČ
JAHODA
BULL

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

20 Kč
20 Kč

ÍDY
SY

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

- RADEGAST BIRELL
NÁDA TOČENÁ

ONI
A COLA
POMERANČ
JAHODA
BULL

ARAŠÍ
CHIPS

Zprávy z Gymnázia Dačice

poje ”nealko”

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

Nejprve v úterý 13. 1. 2015 chlapci jasně bez ztráty bodu
ovládli okresní kolo Florbalového turnaje středních škol, kterého se v J. Hradci zúčastnilo celkem 9 týmů. A ve čtvrtek
15. 1. uspěli chlapci i dívky také ve volejbale. Chlapci opět okres
vyhráli a dívky obsadily druhé místo. Florbalisté i obě družstva
volejbalová tak postupují do krajského kola. Všem sportovním
reprezentantům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a našeho města.
Poděkování patří také vyučujícím tělesné výchovy Karlu Chalupovi a Zdeňce Veverkové, oba jsou ochotni věnovat se studentům kdykoli ve svém volném čase a jejich obětavá práce
přináší své ovoce.
Milan Točík
--- inzerce ---

Prodám zrekonstruovaný byt 1+1
s balkonem v Dačicích.
Tel: 737 010 025

20 Kč
20 Kč

ÍDY
SY
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PITO MATTO
COCA
DŽUS
DŽUS
KÁVA
ČAJ

Sbor dobrovolných
hasiču Dačice
Vás srdečně zve

na tradiční

Hasičský ples
v Městském kulturním strědisku Dačice

14. února 2015
Začátek ve 20:00

K poslechu a tanci hraje
kapela

FONTÁNA

Pestrý program
Bohatá tombola
Speciality hasičské kuchyně

Vstupné 150Kč
Předprodej vstupenek od 5.ledna v informačním středisku Dačice
--- inzerce ---

V zavedeném kadeřnictví bude volný prostor
od února, který se nachází ve městě.
Volejte: 723 037 803

--- inzerce ---

PEDIKÚRA - MASÁŽE
Helena Šimánková

krátké objednací lhůty
provozní doba: 9:00 - 17:00 h
Provozovna na Červeném vrchu, ulice Jižní 345, Dačice
Objednávky na tel. 739 622 555

www.dacice.cz

Ohlédnutí
za Pohádkovými
Vánoci v MŠ Bílkov
Vánoční svátky už jdou dávno za
námi, a zima se přehoupla do své
druhé poloviny, přesto bychom se
zde chtěli v krátkosti vrátit k atmosféře, která v tomto, pro děti nejkouzelnějším, ročním období, panovala
v mateřské škole v Bílkově.

K Vánocům patří chvíle strávené
v okruhu těch nejbližších, pohádky
a dětský smích. Své o tom ví i učitelky
z MŠ Bílkov, které se letos pravidelnou
vánoční besídku rozhodly pojmout jako
originální dárek nejen pro své svěřence,
nýbrž i pro jejich obětavé rodiče. S dětmi
připravily roztomilou podívanou, do níž
daly společně s dětmi své srdce a secvičily pohádku o narození malého Ježíška.
Všechny děti se své role ve Vánoční pohádce zhostily téměř jako profesionálové
– se zápalem, vášní, nadšením a plně soustředěné. Byly uchvácené svými maskami
a zvířecími oblečky, do jejichž přípravy
zapojily učitelky i obětavou provozní
zaměstnankyni mateřské školy, která při
tom prokázala obdivuhodnou zručnost
a fantazii. Vesnická jednotřídka žila po
celý Advent právě tímto jedním předvánočním večerem, z něhož si děti i jejich
rodiče a blízcí odnesli kouzelný zážitek
a velký úsměv na tváři.
Zdramatizovanou Vánoční pohádkou
o narození Ježíška však vánoční besídka
neskončila – pro rodiče byla záhy připravena tvůrčí dílna, kde si se svými dětmi
mohli z včelího vosku vytvořit krásné
svíčky a sdílet tak další kouzelný společný zážitek.
Dovolte mi nyní, abych za celý tento
kolektiv, který dokázal, že Vánoce nemusejí být jen o zběsilém shonu a utrácení
peněz, popřála do nového roku i Vám
všem, abyste měli to stále ještě nedoceněné štěstí - vídat spokojené dětské tváře
co nejčastěji.
Lenka Kučerová

Barevný rok 2014 v naší městské knihovně
Trochu NEJ za rok 2014
• Třemi nejpůjčovanějšími knížkami na
oddělení pro dospělé byly romány:
Ranč u dědečka od Táni Keleové-Vasilkové, Srdce v písku od Kláry Janečkové
a Žítkovské bohyně od Kateřiny Tučkové
• Třemi nejpůjčovanějšími knížkami na
oddělení pro děti a mládež byly: S Medovníčkem do pohádky od Jana Lebedy, Evelína, mlhová víla od Daisy Meadows a Příběh o Zoufálkovi od Kate di
Camillo.
• Nejvíce výpůjček si naši čtenáři půjčili
6. 6. 2014 – celkem 841 knih, časopisů
a zvukových knih
• Našimi čtenáři – ať klasických, či zvukových knih – jsou i paní Vlastislava
Lisová (ročník 1919) a pan Josef Bárta
(ročník 1920).
• Nejmladšími zapsanými čtenáři jsou
Mikuláš Šťastný (ročník 2012) a Matyáš
Kubek (ročník 2013). Jak vidno, na čtení
není nikdy brzy ani nikdy pozdě.
• Nejdražší knížkou v knihovně je Psychologie od Rity L. Atkinson (2 335 Kč),
následuje Marketing management od
Philipa Kotlera (1 980 Kč).
• Nejstarší knížkou v knihovně je stále
malá knížečka, kterou uchováváme
spíše z piety, a to Informatorium školy
mateřské od Jana Amose Komenského
(rok vydání 1858).
Městskou knihovnu zřizuje Město Dačice za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Snažíme se, aby naše knihovna byla opravdu
OÁZOU SLUŽEB a na našich čtenářích, návštěvnících a uživatelích je, aby posoudili,
jak se nám to daří.

Knihovna má hodnotu, kterou nikdo
jiný nedokáže nahradit, knihovny jsou
největším odborníkem na krásnou literaturu a propagátorem knih a jejich autorů. Veřejné knihovny jsou místa, která
jsou otevřena všem bez rozdílu a mohou
poskytovat bezpečný a neutrální prostor
pro realizaci celé škály občanských aktivit
na lokální úrovni. Jak je to u nás?
• 18 576 fyzických návštěvníků knihovny
• 353 návštěvníků vzdělávacích akcí
• 2 282 návštěvníků kulturních akcí, besed a přednášek pro školy i pro dospělé
• 1 423 zaregistrovaných čtenářů
• 533 zaregistrovaných čtenářů do 15 let
• 75 507 výpůjček knih a periodik
• 534 výpůjček zvukových knih a CD-Romů
Změny kolem půjčování dokumentů
v knihovně od 1. 1. 2015
Od 1. ledna máme sloučené výpůjční protokoly na oddělení pro dospělé
i dětské, takže je možné například vracet
i dopoledne dětské knížky, i když dětské oddělení je otevřené až od 12:00 h.
Zkrátili jsme prodlužování výpůjční doby
rezervovaných knih, po uplynutí standardní doby (28 dní) se rezervovaná knížka prodlouží pouze o týden – aby bylo
možné ji vrátit. Má to jednu nepříjemnou
souvislost – pokud knížka vrácená není
- spadne do režimu upomínek. Snažíme
se tímto hlavně uspokojit požadavky na
rychlejší vyřizování rezervací. Neděste
se, nikomu rozečtenou knížku brát z ruky
nebudeme, ale je fakt, že prodlužování
rezervovaných knížek bude omezenější.
I přesto nám zachovejte přízeň.
Zdeňka Chadimová, ředitelka
--- inzerce ---

SVOZ GASTROODPADU
Řešení pro jídelny a restaurace
Jste-li provozovatelem restaurace, jídelny nebo
kuchyně, nabízíme vám systém odvozu zbytků jídel
a biologického odpadu.
Na gastroodpad vám poskytneme speciální nádoby,
které v pravidelných intervalech svážíme a následně
vám je vždy vrátíme pečlivě vymyté.
Nabízíme též doplňkové služby ve formě výkupu
jedlých tuků a olejů.

Proč separovat gastroodpad?

.A.S.A. Dačice s.r.o.
U Stadionu 50/V
380 01 Dačice
Tel. + 420 384 420 001
Mob. + 420 602 962 919
Email: dacice@asa-cz.cz

Legislativní důvody – zpřísnění pravidel při
likvidaci tohoto druhu odpadu
Ekonomické důvody – skládkování bude
v budoucnu dražší než další využití odpadu
Environmentální důvody – gastroodpad má další
využití a možnosti zpracování, např. při výrobě
elektrické energie, tepla nebo hnojiv
Správným zacházením s gastroodpadem předejdete možné
pokutě od inspektorů životního prostředí.
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Praktický průvodce insolvenčním řízením – část VII.
Způsoby oddlužení – splátkový kalendář (srážky z příjmu),
zpeněžení majetkové podstaty, osvobození v oddlužení
Insolvenční zákon zná 2 způsoby provedení oddlužení:
• plnění splátkového kalendáře
• zpeněžení majetkové podstaty
V případě plnění splátkového kalendáře dlužník prostřednictvím insolvenčního správce po dobu nejdéle 5 let měsíčně
splácí nezajištěným věřitelům peněžitou částku, která odpovídá srážce z příjmů dlužníka. Srážky se provádí z příjmů, které mohou být vůbec srážkami postiženy (např. dávky hmotné
nouze nemohou být podrobeny srážkami), a to z příjmů čistých.
Orientačně si lze výši srážky ověřit v rámci kalkulátoru splátek,
který je umístěn na: http://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkulator-splatek.html
U dlužníka vypočte srážky z příjmu (mzda, plat, starobní nebo
invalidní důchod) plátce příjmu (zaměstnavatel, ČSSZ) a srážku
zašle insolvenčnímu správci, který provede kontrolu správnosti
vypočtené výše srážky a případně plátce příjmu vyzve k provádění správného výpočtu srážek.
V případě zpeněžení majetkové podstaty insolvenční soud
rozhodne a insolvenční správce posléze prodá majetek, který
náleží dlužníkovi. Prodej se nevztahuje na majetek, který dlužník získá po schválení oddlužení, tzn. po okamžiku, kdy je v insolvenčním rejstříku zveřejněno usnesení insolvenčního soudu
o schválení oddlužení. V rámci tohoto způsobu oddlužení nejsou prováděny srážky z příjmů dlužníka.
V případě, že dlužník splní oddlužení, tzn. splní splátkový
kalendář, resp. po prodeji majetku dlužníka, končí insolvenční
řízení, nicméně dlužník není automaticky osvobozen od svých
dluhů, tzn. ještě není zcela naplněn účel, pro který dlužník vstupoval do insolvenčního řízení. V případě, že má dlužník zájem
o to, aby byl osvobozen od svých dluhů (například ve vztahu
k věřitelům, kteří se mohli do insolvenčního řízení přihlásit, ale
neučinili tak) nebo od části svých dluhů (například ve vztahu
k věřitelům, kterým sice dlužník po dobu trvání oddlužení poskytoval část srážek ze svých příjmů, ale neuhradil 100 % přihlášeného dluhu), je třeba, aby dlužník insolvenčnímu soudu
podal návrh/žádost o osvobození.
Osvobození se vztahuje na:
• části dluhů, které zůstaly neuhrazeny v insolvenčním řízení,
• dluhy = pohledávky věřitelů, k jejichž pohledávkám se vůbec
nepřihlíželo,
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• dluhy věřitelů, kteří se do insolvenčního řízení přihlásili, ačkoli
tak učinit měli a mohli,
• závazky, které má dlužník vůči svým ručitelům nebo spoludlužníkům.
Osvobození se nevztahuje na:
• dluh dlužníka, který má vůči zajištěnému věřiteli a tento se
nepřihlásil a nepožádal o zpeněžení zastaveného majetku,
tzn. například věřiteli, který má zástavu na majetku dlužníka,
• peněžitý trest nebo jinou majetkovou sankci, která byla dlužníkovi uložena v trestním řízení pro úmyslný trestný čin,
• pohledávku na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti.
I v případě, kdy insolvenční soud rozhodl o přiznání osvobození, může toto osvobození zaniknout nebo být insolvenčním
soudem odejmuto (například dlužník poskytl zvláštní výhody
některým věřitelům, dlužník dosáhl osvobození podvodným
jednáním).
Monika Urbanová, Insolvenční správkyně
Úřední dny insolvenční správkyně budou ve dnech 6. 2.
2015 a 20. 2. 2015. Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou,
vždy od 8:00 do 14:00 h.
NUDÍ VÁS STANDARDNÍ FILMOVÁ PRODUKCE?
MÁTE RÁDI:

ARTOVÉ A STUDENTSKÉ FILMY NEBO DOKUMENTY?

STAŇTE SE ČLENY

DAČICKÉHO FILMOVÉHO
KLUBU

Jak to funguje?

A POCHUTNEJTE SI NA NETRADIČNÍCH FILMECH

KAŽDÝ MĚSÍC ZA NIŽŠÍ CENU!

Kupte si členský průkaz filmového klubu. Pokud ho předložíte při
zakoupení vstupenky na projekce označené jako: FILMOVÝ KLUB: KINO
NÁROČNÉHO DIVÁKA v dačickém 3D KINĚ, dostanete slevu na
zakoupenou vstupenku (zaplatíte vždy vstupné pro členy FK).
Cena členského průkazu filmového klubu je 70 Kč a doba členství je 1
rok.
Členské průkazy lze zakoupit na pokladně 3D KINA DAČICE nebo
v dačickém Infocentru.

www.dacice.cz

Aktuální informace o žákovských
týmech fotbalového oddílu
Po podzimu jsou starší i mladší žáci v 1.A třídě shodně
na 4. místě tabulky. Starší žáci získali 22 bodů s celkovým
skóre 25:16 a od třetího místa je dělí čtyři body. Mladší
získali 25 bodů s celkovým skóre 43:16, mají stejně bodů
jako třetí Ledenice a bod ztrácejí na druhou Soběslav, na
jaře se proto pokusí zaútočit na medailové pozice
Oba týmy se v prosinci zúčastnily halových turnajů v Nové
Bystřici. Nejprve v sobotu 13. prosince hráli turnaj starší žáci.
Našim borcům se turnaj vydařil, po vítězství ve skupině dokázali přejít přes semifinále až do finále, které vyhráli a stali se vítězi turnaje. Nejlepšími hráči týmu byli Ondřej Svoboda a David
Křivánek. V neděli 14. prosince odehráli turnaj mladší žáci. Ve
vyrovnané skupině třikrát remizovali a jednou prohráli a obsadili těsně 4. místo. V zápase o celkové umístění porazili Novou
Bystřici a celkově skončili na 7. místě. Nejlepším hráčem týmu
byl Jakub Dvořák. Od ledna oba týmy zahájily zimní přípravu, ve
čtvrtek trénují v hale a v úterý probíhá kondiční příprava venku.
Starší žáky vede Vilém Vítek a o mladší žáky se stará Petr Distel.
U obou týmů dělá asistenta trenérům Jarda Tůma a při mistrovských utkáních obětavě pomáhá také Karel Cech.
Vilém Vítek

Novoroční pohár rozhodl rozstřel
Šestnáctý ročník Novoročního poháru 2015 na střelnici
Zahrádecký les v Dačicích připomínal počasím jarní závod. Jako každoročně zahajoval novou střeleckou sezonu 2015. Střelby začínaly sluníčkem, odjezd posledních
účastníků končil řádnou sněhovou nadílkou.

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek
15. 2.

10:00 h

1. liga dorost Dačice - LOKO Č. Budějovice

22. 2.

8:00 h

21. 2.

10:00 h

3. KLM muži

Dačice - Mistřín

21. 2.

14:00 h

1. KLM muži

Dačice - Náchod

6. 2.

19:00 h

muži divize

Dačice - PSJ Jihlava

27. 2.

19:00 h

muži divize

Dačice - Žirovnice

1. liga dorost Pohár mladých nadějí

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
Pravidelné tréninky přípravek v ZŠ B. Němcové každé pondělí
od 15:30 h a žáčci ve čtvrtek
Oddíl florbalu:
upřesnění termínu Velikonočního turnaje ve florbalu
24. - 26. 4. 2015 ve sportovní hale i hale SŠTO
Oddíl SPV:
Brána Poddyjí sobota 6. 6. 2015, starty dle propozic
Oddíl volejbalu:
2. turnaj smíšených družstev 10. 1. 2015 v hale SŠTO - účast
8 družstev, díky sponzorům Centropen Dačice a.s. a Hotelu
Dyje, kde proběhlo slavnostní vyhlášení zpestřené country večerem. Příští turnaj v sobotu 7. 2. 2015
Výsledky: 1. MAMBO Dačice, 2. Těšetice - Znojmo, 3. Moravské Budějovice, 4. Brno

Novoroční turnaj v boulderu

V pátek 2. ledna se v Katolickém domě uskutečNa střelnici v Dačicích si letos
nil první ročník soutěže
našlo cestu 29 závodníků z celé
v boulderingu, tzn. lezení
ČR. Odměnou jim byly hodnotné
bez lana několik metrů nad
ceny. Vítěz obdržel půlku prazemí. Turnaje se zúčastnilo
sete. Závodníci absolvovali dvě
cca 20 lezců v různých kadisciplíny. První byla automatictegoriích (muži,ženy,děti).
ký trap s 25 terči a druhá lovecké
Lezci mohli poměřit své
kolo s 20 terči.
síly nejen mezi sebou ale
Závod vyvrcholil rozstřelem
o první místo. Tak jako v loňském roce i letos byl nejlepší výsle- také s lezeckou stěnou a postavenými cestami. Po celou dobu
dek 39 zasažených terčů ze 45 možných a dosáhli ho dva střelci. turnaje panovala u stěny veselá nálada a spíš než rivalita bylo
Do rozstřelu se probojovali Vladimír Tomíšek a Stanislav Dou- mezi soutěžícími vidět vzájemné povzbuzování a podpora. Po
bek, oba se stejným nástřelem 23 bodů na automatickém tra- vyhlášení vítězů a předání cen ještě mnozí zůstali a zkoušeli dalpu a 16 bodů na loveckém kole. O vítězi nemohlo rozhodnout ší možnosti místní stěny. Všem zúčastněným děkujeme a těšíme
pravidlo z propozic soutěže, že lepší výsledek na loveckém kole se na další ročník!
Katolický dům
vyhrává. Rozstřel se prováděl na loveckém kole stanoviště č. 4
a přilákal mnoho diváků. Střílely se oba dvojstřely. Diváci však
byli zklamaní rychlým rozhodnutím. Hned v prvním kole rozstřelu udělal Stanislav Doubek jednu chybu. Vladimír Tomíšek z Valtínova nezaváhal, všechny čtyři terče zasáhl a stal se tak vítězem 16. ročníku Novoročního poháru 2015 v Dačicích. Na druhém místě
skončil Stanislav Doubek z Bílkova. Třetí se umístil Roman Jelínek z Modřic se 38 zásahy.
Děkujeme střelcům i divákům za věrnost dačické střelnici a zveme všechny 2. května 2015 na Dačický víceboj tříčlenných družstev, který je vypsán na 60 terčů (20 LB; 20 LK; 20 Z+T) pro každého střelce.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
1. února, neděle, 19:00 h
HOBIT: BITVA PĚTI ARMÁD, fantasy, 3D
150 min., český dabing, vstupné 130 Kč
4. února, středa, 19:00 h
FOTOGRAF, životopisná komedie, 2D
120 min., česky, vstupné 110 Kč/ FK 80 Kč

22. února, neděle, 17:00 h
VELKÁ ŠESTKA, animovaný, 3D
102 min., český dabing, vstupné 130 Kč

Městské muzeum a galerie
8. února, neděle, 14:00 h (u staré radnice)
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
Sraz masek od 13:30 h v MěKS Dačice

25. února, středa, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, erotický, 2D
124 min., české titulky, vstupné 130 Kč

12. února, čtvrtek, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
Promítání dobových fotografií potřetí
(konec 19. a první pol. 20. stol.)

Městské kulturní středisko
6. února, sobota, 20:00 h, hl. sál MěKS
MATURITNÍ PLES - GYMNÁZIUM DAČICE

8. února, neděle, 19:00 h
BABOVŘESKY 3, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 120 Kč
12. února, čtvrtek, 00:05 h
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, erotický, 2D
124 min., české titulky, vstupné 130 Kč
13. února, pátek, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, erotický, 2D
124 min., české titulky, vstupné 130 Kč
15. února, neděle, 19:00 h
HODINOVÝ MANŽEL, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 100 Kč

14. února, sobota, 20:00 h, hl. sál MěKS
HASIČSKÝ PLES
hraje Fontána, předprodej vstupenek na Infocentru, vstupné 150 Kč
27. února - 1. března, hl. sál MěKS a 3D Kino
DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ
15. ročník krajské postupové divadelní
přehlídky devíti amatérských souborů,
vstupné jednotlivé 50 Kč,
permanentka 200 Kč,
přeprodej na Infocentru a v MěKS

18. února, středa, 10:00 h
DĚDICTVÍ 2, komedie, 2D
106 min., česky, vstupné 50 Kč

14. března, sobota, hl. sál MěKS
II. DOBROČINNÝ RYBÁŘSKÝ BÁL
pořádá Rybníkářství o.s. Dačice

20. února, pátek, 19:00 h
BABOVŘESKY 3, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 120 Kč

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

14. února, sobota, 15:00 h
VALNÁ HROMADA SPOLKU PŘÁTEL
MUZEA
v restauraci U Malínků
15. února - 15. března
MILOŠ ŠIMÁNEK - OBRAZY
zahájení výstavy 15. února ve 14:00 h
otevřeno:
úterý - pátek 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 17:00 h

Katolický dům
7. února, sobota, 15:00 h, Katolický dům
MAŠKARNÍ BÁL
občerstvení zajištěno
26. února, čtvrtek, 18:30 h, Katolický dům
UMĚNÍ DOPROVÁZET
přednáška Jany Sieberové o domácí hospicové péči
--- inzerce ---

Přijď si srovnat páteř!
Nové zdravotní cvičení:

Zhubni pár kil a buď fit!

Spirální stabilizace páteře

Redukční kurz s Karlem

vhodné při léčbě:

Termín kurzu: od 1. 2. 2015 – 5. 4. 2015
Čeká Vás 10 týdnů efektivního cvičení a posilování
s výživovým poradenstvím!

výhřezu meziobratlové ploténky
skoliózy páteře bez operace
komplikací po operaci páteře a kyčlí

Kurz zahrnuje:
20 lekcí efektivního cvičení, 10 seminářů o výživě
10 x analýza složení těla a jídelníček na míru
Cena: 2 300 Kč
Lektor: KAREL POSPÍCHAL
Fitness trenér – Výživový poradce

Akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR

Začátek: 26. ledna 2015
Konkrétní termíny a místo konání budou vypsány dle
přihlášených účastníků.

Místo konání v Dačicích bude upřesněno dle přihlášených zájemců.

Přihlášky:

Přihlášky:

Telefon: 602 205 875, E-mail: karel.pospichal@gmail.com

Telefon: 602 205 875, E-mail: karel.pospichal@gmail.com

www.karelpospichal.cz

www.karelpospichal.cz
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Lektor

KAREL POSPÍCHAL

