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Jak to vidím aneb 2000>1800

Nadšení dětí a zápal trenérů. To je to, co jsem si v lednu odnesl z turnaje v kopané, kam mne pozval Míra Vican, za což
mu děkuji. Nejenom, že si Dačičtí odnesli bronz, ale já jsem si opět uvědomil, jak je důležité podporovat děti i mládež
v jejich zájmové činnosti. Jsem proto rád, že jsme na posledním zasedání zastupitelstva projednali dodatky ke smlouvám o podpoře dětí a mládeže.
na jeho chování i pro další život. KroSchválením dodatků jsme dali jasmě toho, že se učí povinnostem, učí se
ně najevo, že podporujeme naše děti
i spolupráci a kompromisům. Někteří
při sportu, kultuře nebo i jiné činnosti,
s překvapením zjišťují, že se věci nevykterou nelze přiřadit ani k jedné z uvetváří pouhým stisknutím tlačítka, ale že
dených oblastí. Dodatky se vztahují ke
je na nich dlouhodobě a leckdy i tvrdě
smlouvám uzavřeným mezi městem
pracovat. Závěrem si dovolím ocitovat
a spolky na období 2013 - 2015. NavýšiRadkina Honzáka, který ve své knize
li jsme tak částku, kterou je každé dítě
píše: „Existují už neurologické studie,
městem podpořeno, z 1.800 Kč za rok
které ukazují, že děti žijící na Faceboona 2.000 Kč za rok a současně jsme zvýku ztrácejí následkem zjednodušené
šili i podporu dětí, které v rámci TJ Cenkomunikace některé schopnosti, zetropen navštěvují více oddílů. Peněžní
jména v rozumových funkcích. Neučí se
příspěvek tak poskytujeme celkem 670
zkrátka myslet, navíc to u nich zvyšuje
dětem a celkově se jedná o 1.340.000
narcismus.“ Jsem tedy rád, že i díky příKč. Jsem přesvědčený, že se jedná
spěvkům Města Dačice se může 670 dětí
o smysluplně vynaložené peníze, províce věnovat svým koníčkům a trávit
tože každý z nás zná ten věčný boj s teméně času ve virtuálním světě.
levizí, počítačem, nebo mobilem. Navíc
Karel Macků, starosta
každá soustavná činnost, které se naše dítě v kolektivu věnuje, má výchovný dopad

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, dovolte mi se s Vámi podělit o dvě příjemné vzpomínky na události, které jsem poslední měsíc prožil. Na Radě města konané v lednu tohoto roku jsme schválili přijetí daru od našeho Švýcarského partnerského
města Urtenen-Schönbühl. Po několika telefonátech a emailech s přáteli ze Švýcarska jsme dohodli termín, kdy bude
vozidlo předáno s potřebnými administrativními záležitostmi.
Na cestu do spřá- mann. Pro mne byla účast na obdobteleného 850 km né delegaci premiérou, o to více jsem
vzdáleného města byl nadšen z milého přátelského přijetí
jsem se vydal spo- a otevřenosti našich hostitelů. Tito lidé
lu se zástupci MěÚ řeší podobné každodenní starosti jako
Dačice Kateřinou my u nás. Dýchl na mě však jejich optiMarkovou, jež je mismus a lehkost, se kterou k nám přiko o r d i n á to r ko u stupovali. Při prohlídce městského úřadu
této mezinárodní jsem byl potěšen z vystavených upomínspolupráce, pře- kových předmětů a mapy města Dačice.
kladatelkou Mar- Po předání vozidla jsme byli pozváni na
celou Chvátalovou večeři, kde jsem mohl bez ostychu opráa dále s velitelem šit svojí němčinu. Ve městě mě překvapil
SDH Dačice Vlas- pořádek v ulicích a také málo osobních
tislavem Švecem. vozidel. Jednak mají v centru města podCesta byla klidná, zemní garáže, a jelikož zde jezdí pravive Švýcarsku platí na dálnicích maximální povolená rychlost 120 km/h. Příjemné tedy delně vlaky, lidé je volí jako pohodlný
bylo zjištění, že tamější řidiči zde rychlost nejen dodržují, ale ani nemají potřebu vy- a velice přesný dopravní prostředek.
užívat její horní hranice. V Urtenenu nás přivítal pan tajemník Hansjörg Lanz, radní Z celé cesty si odvážím pozitivní zážitky.
paní Susanne Grossenbacher a pan Heinz Nussbaum a za hasiče pan Dominic Lehpokračování na str. 2
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Slovo místostarosty
pokračování ze str. 1
Věřím, že po vyřešení všech formalit
nám bude hasičské vozidlo dobře sloužit.
Pro milovníky technických informací doplňuji: jedná se o hasičské vozidlo Mercedes Benz 1428 AF, vyrobeno v roce 1988,
stav tachometru 42 300 km a jmenuje se
Florian 88.
Druhá vzpomínka je ze šuplíku probíhající plesové sezóny v Dačicích. S manželkou jsem již navštívil Hasičský bál a
Maturitní ples Dačické Oktávy. Jsem potěšen, že obě kulturní akce proběhly v příjemném prostředí MěKS v Dačicích. Bylo
plno, což jistě svědčí o tom, že se v Dačicích rádi bavíme a hlavně si tu zábavu
umíme i zorganizovat. Děkuji tímto našim „gymplákům“ za to, že letošní matu-

ritní ples uspořádali po dvou letech opět
v Dačicích. A určitě s nimi budu rád i nadále v kontaktu. Mám vzkaz i pro budoucí
maturanty: „Letošní ples určitě nebyl pro
maturanty mínusový, vše je jen o domluvě a vzájemné vstřícnosti. Mám naději
v to, že maturitní plesy v Dačicích budou
opět sloužit především pro zábavu, jak
Vaši, tak Vašich rodičů, prarodičů, spolužáků a přátel. Určitě chápu potřebu nebýt
v mínusu a vydělat si peníze na rozlučkový pomaturitní večírek, ale dejme tomu
i přidanou hodnotu, když se Vás někdo
zeptá, kde jste studoval? … v Dačicích.
Kde jste měli tablo? … v Dačicích. Kde
jste měli ples …?“
Miloš Novák,
místostarosta

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

RADA MĚSTA
na své schůzi konané 28. 1. 2015 mimo
jiné:
• schválila rozpočtové opatření číslo
24/2014 v těchto objemech: příjmy
2.689,23 tis. Kč, výdaje -4,70 tis. Kč, financování -2.693,93 tis. Kč
• schválila podání žádostí MěKS, MMaG
a Městské knihovny o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci Grantů
Jihočeského kraje pro rok 2015
• schválila pronájem startovacího bytu
o velikosti 2+1 v domě č. 15 v D. Němčicích a pronájem startovacího bytu
o velikosti 1+0 v domě č. 175/I v Dačicích
• schválila inventarizační zprávu hlavní
inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města
k 31. 12. 2014
• schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na studii proveditelnosti
multifunkční haly
• schválila záměr vypracovat a realizovat
změnu koncepce dopravního řešení
stavby „ZTV sídliště rodinných domů
v lokalitě Za Školou“ spočívající v přeměně celé lokality na obytnou zónu
• schválila uzavření smlouvy se Sdružením „Zednictví Miroslav Brtník“ na zateplení budovy Domu s pečovatelskou
službou v Dačicích za celkovou nabídkovou cenu 2.999.098,71 Kč bez DPH
• souhlasila s návrhy opatření pro zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích v Dačicích a místních částech;
jedná se především o osvětlení přechodů pro chodce
• s platností od 1. 2. 2015 jmenovala vedoucím odboru dotací a investic Bc.
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Martina Šťastného
na své schůzi konané 11. 2. 2015 mimo
jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2015
v těchto objemech: příjmy 89,10 tis. Kč,
výdaje 0,00 tis. Kč, financování 89,10 tis. Kč
• vzala se souhlasem na vědomí Harmonogram investičních akcí roku 2015
a jejich připravenost
• schválila uzavření smlouvy s Ministerstvem práce a sociálních věcí na převod výpočetní techniky
• schválila zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2014
• jmenovala členy komise Zdravého
města Dačice a místní Agendy 21
• schválila vyvěšení vlajky Tibetu dne
10. března 2015
• schválila věnovat SDH Dačice u příležitosti hasičského plesu věcné dary ze
skladových zásob Infocentra v maximální hodnotě 1.000 Kč
• vzala na vědomí výstupy vzešlé z kulatého stolu s mládeží na téma Kultura ve
městě a rekonstrukce MěKS Dačice
• schválila zadání veřejné zakázky na
zateplení domu č. 209 a 211 v ul. B.
Němcové, domu č. 189 a 190 v ul. Komenského, domu č. 200 v ul. Sokolské, domu č. 303 a 304 v ulici Bratrské
a domu č. 162 na Tř. 9. května
ZASTUPITELSTVO
na svém 3. zasedání konaném 18. 2.
2015 mimo jiné:
• schválilo Statut Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice, na základě kterého lze
poskytnout občanům úvěr na opravy
a modernizace domů ve městě
• neschválilo koupi lesních pozemků

Dačice chtějí bezpečnější komunikace
Odbor správy majetku ve spolupráci s odborem dopravy Městského úřadu Dačice vypracoval návrh
na zvýšení bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích v Dačicích
a místních částech.
Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků:
„Jednoznačně největším nedostatkem
je absence osvětlení přechodů. Chceme letos vyčlenit finanční prostředky ve
výši 200 000 Kč na projektovou přípravu osvětlení přechodů. Naší prioritou je
zajistit bezpečnou cestu dětí do školy,
proto budeme přednostně řešit přechod
v ul. Jiráskova/B. Němcová, přechod před
Základní školou B. Němcové, přechod
v ul. Jiráskova na vjezdu z Hradecké ulice
a další přechody před Mateřskou školou
v Sokolské a Bratrské ulici.“
Některé bezpečností prvky, které město Dačice považuje za nezbytné, se nachází na silnicích vyšších tříd, které jsou
ve vlastnictví Jihočeského kraje a hospodaří s nimi Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. „Město Dačice bude také
kontaktovat Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje jako vlastníka komunikace
a doporučí ji akutní řešení osvětlení u dalších šesti přechodů a také požadavek na
zřízení přechodů pro chodce v místních
částech Borek a Lipolec“, vysvětlil dále
Karel Macků.
V souvislosti s vypsanými granty Jihočeského kraje pro rok 2015 podává
město Dačice žádost o získání dotace na
osazení svodidel v místní části Bílkov, a to
na místní komunikaci směrem na výjezd
k zemědělskému družstvu.
Marcela Chvátalová, útvar tajemníka
v k. ú. Peč. Koupě těchto pozemků
by nezapadala do záměru scelování
a rozšiřování lesního majetku města
• schválilo uzavření smlouvy s panem
Josefem Šteflem o poskytnutí veřejné
finanční podpory na zajištění dopravních potřeb města
• zvolilo členy finančního a kontrolního
výboru
• po rezignaci na post zastupitele města
pana Richarda Šedy (KDU-ČSL) se stal
novým zastupitelem první náhradník
za tuto volební stranu Petr Nováček.
Zastupitelé jej zvolili i radním.
Český statistický
úřad bude
do 15. května
provádět šetření o životních
podmínkách v domácnostech.
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Vítání nových občánků města Dačice
Dne 24. ledna přivítal starosta Karel Macků společně s dětmi z MŠ Sokolská nové občánky města Dačice. Přivítány byly tyto děti:
Klára Lízalová, Šimon Krejča, Ema Marková, Ema Vitoušová, Laura Kofroňová, Luděk Smrčka a Anežka Bílá.

Přivítání prvního občánka Dačic
Ve čtvrtek 5. února
přivítali starosta města
Karel Macků a matrikářka
Eva Chňoupková prvního občánka Dačic v roce
2015. Stal se jím Alfréd
Vranovský, který přišel
na svět 7. ledna v Českých Budějovicích. Miminko bylo obdarováno
na památku zlatým přívěškem se znakem města Dačic a maminka kytičkou.
(red)
Katolický dům Dačice Vás zve:

OKNA - hudba a výtvarné umění
7. 3. 14:00 - 18:30 h a 8. 3. 14:00 - 16:00 h
Výstava - tvorba studentů
(František Florian, Kateřina Rébová,
Michaela Křenková, Vojtěch Křenek,
Terezie Javůrková), vstupné 40 Kč
7. 3. 19:30 h
Almost Acoustic - koncert,
alternative-rock, vstupné 60 Kč

Kvítek + Moraviachor

společný koncert Kvítku
a smíšeného sboru Moraviachor
21. března, sobota, 16:00 h, sál ZUŠ Dačice
vstupné dobrovolné
Zveme Vás na mimořádný jarní koncert dětského sboru Kvítek
a smíšeného sboru Moraviachor, který je složený ze zpěváků
z různých míst České republiky. Moraviachor vede sbormistr Jožka
Surovík, který je ověnčen mnoha sbormistrovskými cenami nejen
u nás, ale i na světových soutěžích. Koncert bude mimořádným
hudebním zážitkem pro všechny milovníky sborového umění.

Výstava fotografií Josefa Ptáčka
TIBET
--- inzerce ---

7. března ve 14:00 h - zahájení
výstavy (starý zámek)
7. března v 15:00 h - přednáška
Zuzany Ondomišiové o Tibetu
a promítání dokumentu (3D Kino)
--- inzerce ---
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Informace pro
daňové subjekty

Služby sociální péče – tísňová péče

Finanční správa upozorňuje, že
s účinností od 1. 1. 2015 se rozšiřuje
povinnost komunikovat se správcem
daně elektronicky.

Tímto článkem pokračujeme v seriálu o sociálních službách, konkrétně o 14
službách sociální péče. Jedná se o sociální služby podporující potřebné osoby
přímo v jejich přirozeném prostředí. Jejich cílem je pomoci svým klientům zapojit se co nejvíce do života společnosti, pokud to však není možné, zajišťují
svým klientům důstojné prostředí a zacházení. Předchozí díly pojednávaly
o osobní asistenci a pečovatelské službě, dnes si popíšeme tísňovou péči.

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku
nebo má zákonem uloženou povinnost
mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
je povinen podání přihlášky k registraci,
oznámení o změně registračních údajů,
řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky - datovou zprávou.
Datová zpráva musí být ve správcem
daně stanoveném formátu a struktuře
a musí být odeslaná nejlépe prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro
finanční správu (dostupné na internetových stránkách finanční správy), a to
s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky nebo podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. Další
možností je odeslání prostřednictvím datové schránky. Všechny tyto způsoby
jsou přípustné.
Povinná elektronická komunikace se
správcem daně se vztahuje mimo jiné
také na všechny plátce DPH .
Za nedodržení povinné elektronické
formy uloží správce daně pokutu ve výši
2 000 Kč. Pokud daňový subjekt nesplněním povinnosti učinit podání elektronicky závažně ztěžuje správu daní, může mu
správce daně uložit pokutu až do 50 000 Kč.
Další informace na www.financnisprava.cz
Jana Klimešová,
odbor obecní živnostenský úřad

Tísňová péče
Jedná se o terénní službu, kterou se
poskytuje nepřetržitá vzdálená hlasová
a elektronická komunikace s osobami
vystavenými stálému vysokému riziku
ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu
nebo schopností. Většinou klient obdrží
speciální monitorovací zařízení nebo mobilní telefon disponující SOS tlačítkem.
V případě potíží systém (nebo klient sám
stisknutím SOS tlačítka) zavolá operátorce, ta vyhodnotí situaci a odpovídajícím
způsobem jí řeší (např. přivoláním lékaře).
Součástí služby bývá také pravidelný telefonický kontakt operátorky s klientem,
aniž by došlo ke krizové situaci. Sociální
službu si klient plně hradí.
Základními činnostmi pečovatelské
služby jsou:
• poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
• sociálně terapeutické činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
Tato sociální služba svým charakterem
není vázána na určitou lokalitu, proto lze
v registru sociálních služeb nalézt pro Jihočeský kraj několik poskytovatelů služby tísňové péče, kteří mají své sídlo v různých částech republiky. Jsou to:
• Anděl Strážný, z.ú. - 5. května 797/20,
Česká Lípa, 470 01 Česká Lípa 1, tel.: 487

883 136, web: www.andelstrazny.eu
• Domy s pečovatelskou službou o.p.s.
- Vyšehradská 260, Nádražní Předměstí, 381 01 Český Krumlov 1, tel.: 380
712 067
• Eurocross Assistance Czech Republic,
s.r.o. - Lazarská 13/8, Praha 2 - Nové
Město, 120 00 Praha 2, tel.: 296 339 612,
web: www.eurocross.cz
• InspectLife – Senior - Evropská 655/116,
Praha 6 - Dejvice, 160 00 Praha 6, tel.:
233 931 567, web: www.inspectlife.cz
• Tísňová Péče - Antonína Navrátila
1219/13, 680 01 Boskovice, tel.: 516
453 339, web: www.deep.cz
• Občanské sdružení Život 90 Zruč nad
Sázavou - sad Míru 789, 285 22 Zruč
nad Sázavou 1, tel.: 327 534 158, web:
http://www.zivot90-zrucns.cz
• ŽIVOT 90 - tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené - Karoliny
Světlé 286/18, Praha 1 - Staré Město,
110 00 Praha 1, tel.: 222 333 555, web:
http://www.zivot90.cz
Článek poskytuje pouze základní informace o tísňové péči. Pro bližší informace
se můžete obrátit přímo na některého
z poskytovatelů, 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 se zaměříme na průvodcovské a předčitatelské služby.
Irena Vašíčková,
sociální pracovnice

Rok 2014 na odboru správy budov
Za uplynulý rok Odbor správy budov spravoval 241 bytů ve 30 domech. V tomto roce se neuskutečnil žádný nákup ani
prodej bytu, avšak tento stav se na podzim 2014 navýšil o 19 bytů s vybudováním nové přístavby Domu s pečovatelskou
službou. Město Dačice nabízelo celkem 14 volných bytů a provedlo zároveň výměnu 7 bytů mezi stávajícími nájemníky.
Z investičních a neinvestičních akcí byla provedena plynofikace, zhotovení kanalizační přípojky a rekonstrukce koupelen
na domě č. 209/V v ul. B. Němcové, oprava balkónů a schodišť
v ul. Bratrská 175/I a zateplil se dům 86/II v ul. U Nemocnice.
Na odbor správy budov bylo v roce 2014 doručeno 6 žádostí
o ukončení nájmu nebytových prostor a celkem 19 smluv na
pronájem bylo nově uzavřeno. Nutno říci, že velká většina se
týkala krátkodobého pronájmu divadla v přírodě a v hospodě
v Bílkově 89. Zároveň byla uzavřena smlouva na nákup zemního
plynu a elektřiny na 2. pololetí 2014 a pro rok 2015. Byla provedena mimo jiné výměna oken v ZŠ Neulingerova a ve školní
jídelně B. Němcové č. p. 213/V.
Helena Maňasová, odbor správy budov
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Mladí v Dačicích diskutovali o kultuře
V úterý 3. února 2015 se v rámci projektu Zdravé město Dačice uskutečnil kulatý stůl s mládeží, u něhož se sešli žáci
a studenti dačických základních a středních škol. „Cílem setkání bylo vyslechnout názory mladých na činnost a stav
Městského kulturního střediska Dačice a kulturní dění v Dačicích obecně. Chtěli jsme tímto dát mladým lidem možnost
se vyjádřit, co v Dačicích postrádají v rámci kulturního vyžití“, sdělil k záměru akce starosta Dačic Karel Macků.
byla čajovna, dále rekonstrukce sociálního zařízení a pořízení nových židlí. Mladí by
zde uvítali také centrum pro volnočasové aktivity.
„Díky Zdravému městu Dačice a podpoře místních škol bylo možné kulatý stůl
s mládeží realizovat. Studenti velmi dobře formulovali a prezentovali své názory, celková atmosféra byla skvělá. Je vidět, že když mají mladí občané možnost rozhodovat
odpovědně a vidí, že je o jejich názory zájem, nakonec mnohé překvapí, jak dospělý
a rozumný mají pohled na dění kolem sebe. Řada jejich nápadů by nás dospělé nenapadla. Získanými podněty se na městě určitě budeme zabývat“, uzavřel Karel Macků.
Marcela Chvátalová,
tajemnice Zdravého města
O moderování kulatého stolu se postaral Petr Panaš z Ekologického střediska
SEVER Litoměřice. Důležitosti této akce
odpovídalo i její obsazení. Byl zde starosta Dačic Karel Macků, místostarosta Miloš Novák, tajemník Zdislav Páral, ředitel
MěKS Oldřich Svoboda, ale také zástupci
Odboru kultury a cestovního ruchu a Odboru dotací a investic Městského úřadu
Dačice. Protože byla tato akce realizována ve spolupráci s Národní sítí Zdravých
měst ČR v rámci projektu Nedělám to pro
sebe z programu Mládež v akci, přivítali
jsme mezi námi také jejího předsedu Petra Hermanna.
Kulatý stůl se skládal ze dvou částí.
V té první, kdy mladí byli rozděleni do
tří skupin, byla řešena kultura ve městě
obecně vztažena na současný stav. První
skupina definovala silné, slabé stránky
a příležitosti kultury pořádané městem
a městskými organizacemi, druhá skupina se zabývala kulturou pořádanou
mimo radnici a třetí skupina pak hodnotila kvalitu informovanosti o kulturních akcích. Žáci měli samozřejmě možnost mezi
jednotlivými tématy přecházet a své názory a podněty sdělovat ve zbylých dvou
oblastech. Následovala prezentace výstupů všech tří skupin s vyhodnocením
a reakcí zástupců radnice a MěKS.
Druhá část kulatého stolu byla zaměřena na další možnosti využití prostor
MěKS Dačice. Jak sdělil starosta Dačic
Karel Macků: „Město Dačice v současné
době připravuje projekt na rekonstrukci
budovy městského kulturního střediska,
chtěli jsme proto znát názory mladých,
co by si v těchto prostorách přáli. Protože
se bude jednat o velice finančně náročnou investici, budeme čekat na vhodnou grantovou příležitost. Štěstí přeje
připraveným, proto je důležité zpracovat
projekt s předstihem.“ Závěrem akce proběhlo hlasování. Nejčastěji zmiňovaná

Informace o kontrolní činnosti obecního
živnostenského úřadu za rok 2014
V roce 2014 bylo zkontrolováno 208 podnikatelských subjektů.
Dle plánu kontrolní činnosti byly kontroly zaměřeny:
1/ na podnikatele s předmětem podnikání:
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
• výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
• obor činnosti – Nakládání s odpady
(vyjma nebezpečných)
Byly provedeny kontroly 3 podnikatelských subjektů. Kontrolami nebyly zjištěny závady.
2/ na dodržování zákona č. 455/1991
Sb., o živnostenském podnikání, ve
znění pozdějších předpisů, zejména na
• dodržování § 31 odst. 2 živnostenského zákona – označení sídla podnikatelů
• dodržování § 31 odst. 8 živnostenského zákona – přítomnost osoby se znalostí českého nebo slovenského jazyka
v provozovně
• označení provozovny dle § 17 odst.
7 a 8 živnostenského zákona
• oznámení zahájení/ukončení činnosti
v provozovně dle § 17 odst. 3 živnostenského zákona
Všech 208 provedených kontrol bylo
zaměřeno na dodržování živnostenského zákona. Kontrolami bylo zjištěno 62
porušení dodržování živnostenského
zákona – správních deliktů. Bylo uloženo
60 blokových pokut a 2 pokuty se řešily
ve správním řízení. Pokuty byly uděleny:
19x za neoznačení sídla podnikatelů; 18x
za nedostatečné označení provozovny;
8x za neoznačení sídla a zároveň nedostatečné označení provozovny; 12x za
neoznámení zahájení či ukončení činnosti v provozovně; 2x za neoznačení sídla

a neoznámení zahájení či ukončení činnosti v provozovně; 1x za nedostatečné
označení provozovny a neoznámení zahájení či ukončení činnosti v provozovně.
Ve správním řízení bylo řešeno porušení
§ 31 odst. 2 živnostenského zákona (neoznačené sídlo podnikatele) a porušení
§ 17 odst. 7 živnostenského zákona (nedostatečné označení provozovny).
Blokovými pokutami bylo vybráno
55.800,00 Kč. Ve správním řízení byly uloženy pokuty ve výši 6.500,00 Kč.
3/ na dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
U 44 kontrol bylo zaměření kontrol
rozšířeno na kontrolu dodržování zákona
o ochraně spotřebitele. Kontrolami nebylo zjištěno porušení zákona o ochraně
spotřebitele.
4/ proti nelegálním výrobcům, distributorům a prodejcům lihovin a na
dodržování zákona č. 379/2005 Sb.,
o opatřeních k ochraně před škodami
působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
U 96 kontrol bylo zaměření kontrol rozšířeno o povinnosti dle výše uvedeného
zákona. Kontrolami nebylo zjištěno porušení uvedeného zákona.
5/ na podnikatele, kteří uskutečňují
předváděcí a prodejní akce
Byly provedeny 2 kontroly podnikatelů
uskutečňujících tyto akce. V jednom případě bylo zjištěno porušení živnostenského zákona.
Patricie Rellová,
odbor obecní živnostenský úřad
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
VOLNÉHO MÍSTA
strážník městské policie

(pracovní poměr na dobu určitou - zástup při výkonu veřejné funkce)

UTA – 1/15
Město Dačice vyhlašuje výběrové řízení na místo strážník
městské policie, zájemci se mohou přihlásit do 13. 3. 2015
formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice,
Krajířova, 27/I, 380 13 Dačice.
Požadavky:
• středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
• schopnost jednání s lidmi
• spolehlivost
• organizační schopnosti
• bezúhonnost v dosavadním životě
• věk minimálně 21 let
• zdravotní způsobilost
• způsobilost k právním úkonům
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ - personální nebo na webové
adrese www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika/)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Místo výkonu práce: Město Dačice
Zařazení: 7. platová třída dle zákona č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků
Nástup: dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

Týká se dačických odpadů…
Pozor, důležité! V souvislosti s povánočním svozem
odpadů jsme se zmínili i o nutnosti připravit popelnice
ke svozu již před šestou hodinou ranní svozového dne.
Uvedený požadavek platí celoročně a je v našem vlastním
zájmu jej respektovat. Jen tak mohou pracovníci svozové
společnosti svézt komunální odpad i z ulic, které jsou na
začátku svozových tras.
Připravujeme…
Již brzy se na několika stanovištích našeho města objeví nové speciálně upravené
kontejnery šedé barvy. Tyto kontejnery
budou sloužit k oddělenému soustřeďování kovů a my do nich můžeme odkládat
např. plechovky od nápojů, konzervy od
potravin, kovové zátky či jiný kovový odpad vzniklý v našich domácnostech velikostně omezený možností vhazovacího
otvoru. Nový druh sběrných nádob tedy určitě uvítá každý, kdo
projeví zájem vytřídit z toho svého „komunálu“ drobný kovový
odpad, který lze v současné době v rámci dačického městského
systému pro nakládání s komunálním odpadem odkládat pouze ve sběrném dvoru odpadů. Možnost odkládat kovový odpad
v tomto zařízení zůstane samozřejmě i nadále zachována.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí
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25. výročí vyhlášení Městské
památkové zóny Dačice - 1. díl
V listopadu tohoto roku uplyne 25 let od vyhlášení
Městské památkové zóny Dačice. Městská památková
zóna Dačice byla spolu s jinými městy Jihočeského kraje,
na základě iniciace vedení těchto měst, vyhlášena dne
19. 11. 1990 jako obecně závazné nařízení.
Účelem prohlášení památkových zón v Jihočeském kraji
bylo a je zajistit zachování kulturně historických a urbanisticko-architektonických hodnot historických jader při současném
rozvoji těchto měst tak, aby historická jádra zůstala jako jejich
významná organická součást. Výročí 25 let existence městské
památkové zóny dává možnost ohlédnutí a vyhodnocení přínosu chráněného území k rozvoji města.
Přínos městské památkové zóny lze spatřovat nejen v obnovených nemovitostech zejména v centrální části města, ale také
v orientaci samospráv měst a vlastníků v problematice stavební
činnosti a údržby nemovitostí v plošně chráněném památkovém území. V prvním díle tohoto článku si pojďme společně
připomenut, která historická jádra měst byla v Jihočeském kraji,
pro své mimořádné hodnoty, prohlášena za městské památkové zóny:
Nové Hrady, Trhové Sviny, Týn n. Vltavou, Chvalšiny, Kaplice,
Rožmberk n. Vltavou, Dačice, Nová Bystřice, Kamenice n. Lipou,
Pacov, Počátky, Písek, Netolice, Vimperk, Blatná, Vodňany, Volyně, Bechyně, Soběslav.
V souladu s vyhlášením památkových zón byl uveden v r.
1993 do života i první příklad programového spolupodílového
financování prostřednictvím Ministerstva kultury ČR, ke kterému se v r. 2003 připojil svou grantovou politikou i Jihočeský kraj.
V příštím díle si společně připomeneme, co vše se od r. 1990
změnilo pro vlastníky nemovitostí, které od této doby tvoří
městskou památkovou zónu Dačice.
Pavel Urban, odbor kultury a cestovního ruchu

Městská policie se
představila studentům
Každým rokem při ukončení pololetí se strážníci
městské policie Dačice setkávají se studenty SŠTO
v Dačicích, aby je mohli seznámit s náplní práce strážníků. Dále byli seznámeni
s obecně závaznými vyhláškami města Dačice. Vždy na závěr proběhla ze strany studentů
malá diskuse. Str. František Šindelář si připravil praktické ukázky
sebeobrany. Studenti si také některé prvky mohli názorně vyzkoušet.
Jitka Žaloudková
--- inzerce ---

www.dacice.cz

Dačice na sociálních sítích
Odborníci na propagaci se jednomyslně shodují v tom, že sociální sítě jsou silným marketingovým nástrojem. Před
několika lety stačilo, když se obce prezentovaly prostřednictvím webových stránek. Doba se ale rychle mění a mít pouze „webovky“ dnes už nestačí. Takže, kde všude můžete na internetu najít oficiální informace o Dačicích?
Webové stránky www.dacice.cz jsou pravidelně
aktualizovaným zdrojem informací. Najdete zde mj.
kontakty na pracovníky úřadu, aktuality, informace
o samosprávě, úplná znění vyhlášek a nařízení města,
elektronickou úřední desku, on-line hlášení závad a další formuláře pro komunikaci s úřadem, kalendář akcí, bohatou fotogalerii,
kontakty na organizace města a zájmová sdružení, strategické
dokumenty atd. Výhodou webu je jeho obsažnost a dostupnost,
nevýhodou je skutečnost, že ho navštěvuje pouze úzká skupina
lidí a mladí téměř vůbec.
Město Dačice (oficiální profil města) je název,
pod kterým najdete Dačice na facebooku. Stránka
umožňuje rychlou komunikaci a velice rychlé šíření
informací. Přímým oslovením nebo prostřednictvím sdílení se
zprávy dostávají ke stovkám uživatelů. Největší odezvu mají informace o tom, co město chystá pro své obyvatele, pozvánky na
akce, fotografie z akcí. Věkově patří uživatelé především k mladším ročníkům, hodně jich je ze střední generace a příjemným zjištěním je fakt, že uživatele facebooku vídáme také čím dál častěji
mezi seniory. V únoru sledovalo městský facebook 1.119 lidí.
Facebooková stránka Infocentrum Dačice (cestování/volný
čas) byla založena v pátek 13. února. Snad to není pro její existenci špatné znamení. Cílem je zprostředkovat uživatelům co nejvíce tipů na volnočasové aktivity a na akce konané nejen v Dačicích, ale i v okolních obcích napříč mikroregionem. Za první tři
dny existence si ji „lajklo“ 187 lidí, takže se zdá, že si své příznivce
a přátele najde, a to z velké části i mezi náctiletými.
Oficiální stránku města na twittteru najdete pod
názvem Dačice (@icdacice) – oficiální twitter účet
radnice města Dačice. Ačkoliv tato sociální síť má

svá specifika, a počet lidí, kteří ji využívají a sledují je podstatně
nižší, má zde město svoji stránku od prosince 2014. Jedno sdělení
(tweet) může mít pouze 140 znaků, je ale možné ho doplnit odkazy a fotografiemi. V každém případě se jedná o další zajímavou
komunikační platformou, která stojí za využití. Uvidíme, jestli si
stránka Dačic najde své sledující.
Dačice najdete i na Instagramu. Instagram je volně
dostupná aplikace určená pro chytré telefony a tablety, která funguje s operačními systémy Android, Apple
a Windows Phone 8. U Instagramu jde jen a pouze o fotografie, není nositelem textových informací, neočekávají se zde
komentáře ani sdílení. Našim cílem je ukázat Dačice prostřednictvím fotografií jako moderní město s přívlastkem historie a bohatou současností.
Na síti YouToube má město svůj kanál registrovaný pod názvem Město Dačice. Tento server je
největším světovým portálem pro sdílení videosouborů. Město
ho zatím využívá k ukládání jednotlivých pořadů vyrobených pro
městskou televizi. Stačí do vyhledávacího řádku na www.youtube.com zadat Dačická televize + požadované datum a v klidu si
připomenout doposud vyrobené a odvysílané pořady.
Další zviditelnění města na sociálních sítích nabízí také např.
Google+, Foursquare nebo Pinterest. Zkrátka na poli sociálních
sítí je stále něco nového a sledovat aktuální dění je velice zajímavé. Některé sítě jsou užívány masově, jiné mají jen pár tisíc
příznivců. Některé fungují pouze v prostředí mobilních telefonů
a nelze je obsluhovat na PC. Záleží jen na koncovém uživateli,
jaký zdroj informací si oblíbí. I proto se v Dačicích snažíme držet
krok a jít v tomto směru s dobou.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Zamyšlení nad černými skládkami

Výběrové řízení

Černá skládka je prostor, ve kterém dochází k nelegálnímu a nekontrolovanému ukládání odpadu – i tak by třeba
mohla znít její definice. Nechejme ale definici definicí a podívejme se na tento prostor „laickým“ okem kolemjdoucích.

na poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení
Města Dačice pro rok 2015

Určitě se nejedná o něco oku lahodícího. Snad i proto bylo
několik černých skládek na přelomu roku loňského a letošního
uklizeno. Samozřejmě to nebylo zadarmo. Není podstatné, kolik
nás to stálo a v žádném případě si nemyslím, že by tyto peníze
nebyly použity smysluplně. Problém mám s něčím jiným. Nedokáži se zbavit pocitu, že tyto peníze mohly být použity smysluplněji, ku prospěchu nás všech a nejen „ku prospěchu“ několika
pohodlných z nás.
Že třídit umíme, to už vím dlouho. Že dokážeme pochopit
a přijmout i přístup pro nás ne právě nejpříznivější, to jsem poznal
v loňském roce. No a v roce letošním si pro změnu mohu otestovat naši kulturnost při nakládání s odpady. Zůstane uklizený
prostor uklizeným prostorem? Odpověď na tuto otázku se jako
kritérium kulturnosti (třeba jen některých z nás) přímo nabízí.
No a legislativní dovětek závěrem: „Přestupku se dopustí ten,
kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo
odpady mimo vyhrazená místa. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.“
Život, i ten úřednický, je plný náhod a kdokoliv kompetentní
třeba i náhodou zjistí, kdo se přestupku dopustil.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Rada města na základě STATUTU Fondu
rozvoje bydlení Města
Dačice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelově vázaných
úvěrů k úhradě nákladů
na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební
práce prováděné v této souvislosti.

Lhůta pro podávání žádostí o úvěr:
do 27. března 2015 do 12:00 h
Zájemci musí doručit svoji žádost na předepsaném formuláři na adresu MěÚ Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice, nebo na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 1/I, Dačice v daném
termínu.
Kontaktní osoba pro poskytování informací a formulářů žádosti o úvěr z FRB: Bc. Monika Nováková, tel. č. 384 401 227,
e-mail: majetek@dacice.cz.
Bližší informace na úřední desce a webových stránkách města www.dacice.cz.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku
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V kostce … O masopustu
Hned v úvodu předesílám, že obrazně! Mnozí tvrdí, že člověk má tolik masek, kolik rolí v životě hraje. Možná na tom něco pravdy je… Já sám za sebe
se ale snažím disponovat co nejmenším množstvím masek, chovat se tedy ve
všech svých životních rolích podle stejných zásad a pravidel.
Pokud člověk k veškerému svému
konání přistupuje s odpovědností,
respek tem,
poctivostí
v myšlení i činech a určitou mírou pokory,
zjistí, že se jeho jednotlivé „životní“ masky nemusí příliš lišit. Zachovat si v každé
situaci vlastní tvář je pro mne zásadní
podmínkou slušného života, otázkou čistého svědomí.
Osobní zkušenost mi dokázala, že existuje cosi jako maska politika, i když svou
specifickou masku mají i ostatní profese.
Byl bych ale velmi rád, aby maska politika nebyla a priory vnímána v negativním kontextu, což bohužel dosud hojně
bývá... Sítem kvality a profesionality by
měli projít ti, kteří svůj hodnotový žebříček na cestě od předvolebních slibů na
ten jakýsi pomyslný politický vrchol nezměnili.
Avšak zpět k maskám a masopustu.
Mám rád všechny svátky, mám rád lidové tradice a zvyky, nedokážu si svůj život bez nich představit. V průběhu roku
jich naštěstí můžeme slavit celou řadu
a masopust je jeden z nejveselejších.
Toto slavnostní období má své kouzlo,
ale i svá po staletí dodržovaná pravidla,

drobně proměnlivá region od regionu.
Miluju radost, smích, hudbu, veselí, hodování a jsem rád účasten takových událostí. Dokazují, že život není vždycky tak
seriózně vážný, že všechno není tak zdánlivě dramaticky veledůležité a neodkladně žádající zásadní nebo operativní řešení. Důležité je také strávit příjemný čas
s nejbližšími a přáteli, v sousedské pospolitosti, „vypnout“ od každodenních
starostí, přestat se brát tak strašně vážně,
nebát se nahlas se zasmát, udělat si legraci sám ze sebe, být chvíli božím dítětem. Nasadit si, třeba i tu pomyslnou, masopustní masku, hodovat, tančit, zpívat
nebo jen posedět se sousedy. Snad jsem
zde masopust a s ním související myšlenkové pochody vypsal srozumitelně.
Chtěl jsem se alespoň takto ve zkratce
a nezávisle vyznat ze své lásky k historii,
tradicím, zvykům, obřadům, veselicím,
kterou jsem si opět ve svém srdci potvrdil a utvrdil během letošních masopustních oslav, jichž jsem se mohl zúčastnit.
Právě díky nim jsem si totiž uvědomil, jak
zbytečné je brát se každodenně tak strašně vážně, jak krátkozraké je rezignovat
na potřebu lidské společnosti, humoru
a smíchu, jak smutné je zavřít těmto
a podobným zážitkům a hřejivým pocitům dveře do svého života.
Jan Bartošek,
místopředseda PSP ČR

Školení pro podnikatele
Město Dačice zve veřejnost na školení týkající se realizace veřejných zakázek města Dačice plně elektronickým způsobem prostřednictvím Profilu zadavatele města https://zakazky.dacice.cz.
Účastníci školení budou seznámeni s problematikou zadávání veřejných zakázek, základní obsluhou systému E-ZAK, a to včetně praktické ukázky podání elektronické nabídky a dalších zajímavostí z oblasti elektronizace veřejných zakázek.
Školení se uskuteční 3. března od 9:00 do 12:00 h v prostorách 3D Kina v Dačicích.
Svou účast prosím potvrďte na e-mail projekty@dacice.cz. Účast na školení je bezplatná.
(red)
--- inzerce ---

KOUPÍM

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

Tel: 602 445 344
8

--- inzerce ---

2. Mutišovské řemeslné trhy
sobota 28. 3. 2015 od 13:00 h
Mutišov - náves
ukázky řemeslné výroby
prodej výrobků od českých řemeslníků
chutné občerstvení, živá hudba
vystoupení skupin Slunečnic a Sněženek
- tanečního aerobiku DDM Dačice
jízda na koních

Přijďte podpořit šikovné české ručičky
a strávit s námi příjemné odpoledne

Jak je to vlastně s tou
zastupitelskou demokracií?
Na setkání s „pétépáky“ a jejich
příbuznými chodím velmi rád. Zkušení a životem zkoušení lidé dnes již
kolem osmdesátky mají k naší době
co říci a občas bývají i velmi kritičtí.
Zhruba v polovině února jsme vedli
chvílemi i docela vášnivou debatu o tom,
jestli neúčast občanů na jednáních zastupitelstva nebo na veřejných setkáních starosty nebo celého vedení města s občany
je známkou či důkazem toho, že město
nebo obec nefungují.
Možná některé z Vás trochu překvapím,
když napíši, že v případě zejména větších
měst si myslím, že u solidně fungujícího
města jeho obyvatelé zpravidla na veřejná
zasedání a veřejné schůze moc nechodí.
Jednak se vše podstatné dozví z novin
nebo elektronických médií a jednak nemají moc důvod. Mají svoji práci, svoje zájmy, svoje starosti.
Situace se mění zpravidla tehdy, když
něco nefunguje nebo se vyvíjí v rozporu
se zájmy třeba i části občanů. To je potom
na zasedáních zastupitelstva nebo veřejných shromážděních najednou plno a lidé
se nebojí vyjádřit i hodně hlasitě. To je určitě dobře.
Co si často možná nejsme ochotni úplně
uvědomit je fakt, že spokojení nebo s věcí
srozumění občané zpravidla protestovat
nechodí a ani nemají moc důvod se hlasitě
projevovat. Proto je velmi důležité si vždy
sílu a zájmy protestujících správně vyhodnocovat. Pokud například strana, která
vyhrála volby, slibovala, že zakáže provozování hracích automatů v blízkosti škol
a na zastupitelstvo, kde se o zákazu má
rozhodovat, se dostaví například dvacet
provozovatelů automatů a notorických
hráčů a budou hlasitě proti zákazu hracích
automatů protestovat, vůbec to neznamená, že mají pravdu a že jsou tzv. hlasem
veřejnosti. Je tomu právě naopak a to přesto, že na zastupitelstvu v daném okamžiku nemusí být ani jeden hlasitý podporovatel zákazu provozu hracích automatů.
Zkrátka a dobře, do každého zvoleného
zastupitele vkládají při volbách voliči část
své důvěry. Každý zastupitel potom při
svém rozhodování tedy zastupuje nemalou část veřejnosti – proto název zastupitel. Je dobré si to uvědomovat, je dobré
„své“ zastupitele a jejich rozhodování sledovat a je dobré mít na paměti, že pokud
zastupitel hlasuje jinak, než si přeje většina veřejnosti přítomná v sále, že to ještě
vůbec neznamená, že hlasuje jinak, než si
přeje většina občanů.
Miloš Vystrčil, senátor
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Jak se podniká v Dačicích
TEPLOSPOL a.s.
TROJKA CENTRUM s.r.o.

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy a začátek Vašeho podnikání?
Akciová společnost Teplospol a.s., se sídlem v Jindřichově Hradci je od roku
1998 především výrobcem a distributorem tepla pro bytové či
panelové domy na sídlištích v řadě měst okresu J. Hradec. Byla
založena Fondem národního majetku ČR v rámci privatizace Bytového podniku s.p., když jejími akcionáři se stalo a je 11 měst,
mezi které patří i město Dačice. V současné době společnost
jako celek zaměstnává 28 pracovníků a obhospodařuje 8 samostatných cenových lokalit. Hlavním cílem, záměrem společnosti
je spolehlivé zajištění dodávek tepla pro vytápění a ohřev vody
obyvatelstvu, komplexnost, bezpečnost poskytovaných služeb
co nejpřijatelnějších a konkurenčně schopných. Tomu jsou podřizovány nové investiční záměry a celková strategie společnosti
v zájmu všech subjektů.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
V Dačicích nyní společnost zajišťuje dodávky tepla zhruba
pro 680 bytových jednotek z kotelny na spalování hnědého
uhlí a zemního plynu. Město Dačice se jako jeden z akcionářů
na celkovém majetku společnosti podíl ve výši bezmála 13-ti %.
Odběratelů a spolupráce se zástupci města si společnost váží
a věří v podporu investičních záměrů do budoucna. Za účelem
stabilizace a zefektivnění nebo zabránění růstu cen za teplo odběratelům v Dačicích se společnost rozhodla pro rekonstrukci
kotelny – instalovat namísto stávajícího uhelného zdroje kogenerační jednotku o výkonu 800 KW a pořídit i nový plynový
kotel o výkonu 2,3 MW. V tomto směru byl uzavřen dlouhodobý
kontrakt se společností E.ON Trend s.r.o. na dobu 15-ti let. Provoz kotelny na základě této nové technologie by měl především
zlepšit kvalitu životního prostředí ve městě a odběratelům zajistit příznivější podmínky spojené s vytápěním objektů, bytů.
Bohužel větší efektivnost tohoto provozu tepelného hospodářství si po rekonstrukci vyžádá i snížení počtu obsluhujících
pracovníků na dva.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Z historického pohledu činnosti společnosti bychom našli
úspěchů více. Jde především o vybudování provozů tepelného hospodářství co do kvality tepelných zdrojů, rozvodné sítě
a šetření životního prostředí. Z pohledu posledních několika
let za úspěch považujeme, že společnosti se daří ceny za teplo pro odběratele nezvyšovat, stabilizovat, spíše snižovat a při
tom dosahovat příznivých hospodářských výsledků. To i v obdobích, kdy je množství prodávaného tepla co do úbytků ovlivněno mnoha faktory, zejména pak teplým počasím a nárůstem
cen vstupů (zejména paliva).
Milan Kučera, člen představenstva a ředitel a.s.

Můžete čtenářům v krátkosti představit činnost Vaší firmy a začátek Vašeho podnikání?
Firmu TROJKA CENTRUM s.r.o.
jsme s partnerem založili teprve
před třemi lety a z počátku zastřešovala pouze činnost stomatologické ordinace. Následně firma
koupila a zrekonstruovala dům
ve Vlašské ulici nedaleko kostela
sv. Vavřince. Tam vznikly volné prostory vhodné pro kanceláře,
kosmetický salon nebo prodejnu. Myšlenka provozovat prodejnu nám byla nejbližší. Dlouho jsme zvažovali pro jaký sortiment
se rozhodnout. Proto, když přišla na podzim loňského roku nabídka od paní Ireny Kněžínkové převzít zavedenou prodejnu
zdravotnických potřeb, naše rozhodování bylo celkem snadné.
Nabízený sortiment naprosto vyhovoval našim představám.
Jak se Vám podniká v Dačicích?
Při přípravě provozovny jsme oslovili úřady a několik místních
firem s žádostí o spolupráci nebo radu. Musím říct, že pro mě
bylo příjemné zjištění, že jsme se vždy setkali s ochotou a profesionálním a vstřícným přístupem.
Jak se bude dál rozvíjet naše další podnikání nemůžu v této
chvíli předjímat – vždyť právě otvíráme. Chceme vyjít vstříc lidem, které díky vysokému věku, pracovnímu zatížení, úrazu,
chorobě nebo stresu postihl zdravotní problém. Zároveň však
v naší nabídce máme zboží preventivního a intimního charakteru např. ortopedickou obuv pro dospělé i děti, spodní prádlo
okrajových velikostí, přírodní kosmetiku a doplňky stravy nebo
matrace pro zdravý spánek. Výhodou je i bezbariérový přístup,
takže není problém vjet na vozíku nebo s kočárkem přímo do
prodejny. Dostatečný výběr sortimentu a jeho kvalita, zkušené
prodavačky a diskrétní přístup jsou důležitým předpokladem
pro navázání vztahů se zákazníkem. Přesto je otevření kamenné prodejny v době supermarketů a internetových obchodů
velký krok do neznáma.
Jaký byl Váš největší pracovní úspěch?
Těší mě důvěra paní Kněžínkové, která nám svěřila svou roky
budovanou prodejnu. Za úspěch v tuto chvíli považuji rychlé
zařízení, přestěhování a zprovoznění prodejny. Myslím, že se
nám podařilo vytvořit příjemný prostor. Rozšiřujeme sortiment
a jsme připraveni reagovat na požadavky našich zákazníků.
Přijďte se přesvědčit sami - těšíme se na Vaši návštěvu.
Za firmu TROJKA CENTRUM s.r.o.
MUDr. Hana Musilová, jednatelka
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Vyhlášení nejlepších sportovců okresu
Jindřichův Hradec se uskutečnilo opět v Dačicích
V úterý 20. ledna v 17:00 h proběhlo v MěKS v Dačicích po třech letech (J.Hradec, Třeboň) vyhlášení „Nejlepšího sportovce roku“ okresu J. Hradec. Pod záštitou starosty města Dačice Ing. Macků zajistily tuto slavnostní akci ČUS (Česká
unie sportu) J. Hradec a TJ Centropen Dačice za sponzorské podpory Města Dačice, Centropenu Dačice a.s., Družiny
Dačice, VNP Dačice s.r.o, a firmy p. Pokorný a dalších firem okresu.
Vyhlášení
se
uskutečnilo
ve
třech kategoriích
- nejlepších pět
kolektivů bez věkového omezení,
nejlepších pět dospělých - jednotlivců a nejlepších
deset jednotlivců
z řad mládeže do
18 ti let. Slavnostní vyhlášení doprovázelo vystoupení známých zpěvaček a celý
večer výborně moderoval Radek Šilhan.
I naše dačická organizovaná tělovýchova měla svá želízka
v ohni a z navrhovaných sportovců z Dačic se umístil „na bedně“
- 3. místě kolektiv dorostenců - kuželkářů TJ Centropen Dačice,
ve složení Holec, Brtník, Bartoň, Dobeš a Křížek, vedený trenéry
Zdeňkem Blechou a Milošem Bártů, kteří se v roce 2014 stali mistry ČR. V jednotlivcích se na 7. místě umístila za oddíl juda - Sokol Centropen Dačice st. žákyně Vacová Anička, přebornice ČR.
Na těchto slavnostních akcích se tradičně vyhlašují i zasloužilí

trenéři, funkcionáři a osobnosti sportu. Tak tomu bylo i tento
večer. TJ Centropen Dačice a Sokol Dačice ve spolupráci s městem do „Síně slávy“ navrhli a odměnili za dlouholetou sportovní
a trenérskou činnost zejména s mládeží Mgr. Pavla Novotného,
trenéra, rozhodčího, komisaře juda a dlouholetého funkcionáře
v TJ i Sokole Dačice Milana Kubeše a již jmenovaného trenéra
mládeže v kuželkářském oddíle Zdeňka Blechu. I výbor tělovýchovné jednoty těmto odměněným osobnostem gratuluje
a přeje jim hodně zdraví a další sportovní úspěchy.
Bohaté ceny, zejména domácím sportovcům, předávali Ing.
Macků, starosta Dačic, Bc. Novák Miloš, místostarosta, předseda
TJ Říha Vladislav, člen výboru ČUS a výkonného výboru TJ Václav Šuler, za dačické sponzory gen. ředitel Centropenu Dačice
Ing. Maršán. Předávání cen se dále zúčastnili starostové měst
a obcí okresu a významné osobnosti, senátor RNDr. Vystrčil Miloš a náměstek hejtmana Jihočeského kraje Ing. Jaromír Slíva.
Po skončení slavnostního předání odměn byl připraven jako
tradičně více než pikantní raut žáků Středního odborného učiliště zemědělského a služeb Dačice pod vedením Mgr. Romany
Točíkové. Všem chutnalo a touto cestou moc a moc škole děkujeme.
Za výkonný výbor TJ Centropen Dačice Říha Vladislav
--- inzerce ---

Ford KA Trend
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Automatická dvouzónová klimatizace
6x airbag, stabilizační systém ESP
Automatické stěrače, přední mlhová světla
Radio s BT handsfree, systém SYNC
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
El.přední okna, el. ovládaná a vyhřívaná zrcátka
Palubní PC
Premiová středová konzola…

Je skvělé se na něj dívat, je skvělé jej řídit. Stupeň
výbavy Trend je skvělým základem modelu Ford
Ka.
3 195 Kč měsíčně se značkovým úvěrem od Ford
Credit s úrokem jen 3,99 %. Neodoláte.

www.dacice.cz

Rok občanské poradny v Dačicích
Občanská poradna (OP) Jihlava po celý rok 2014 poskytovala bezplatné odborné poradenství zájemcům z řad
zejména obyvatelů Dačic, ale i obyvatel z blízkého okolí.
Celkem bylo poskytnuto 133 konzultací v různých oblastech
práva. Nejčastěji řešenou problematikou je problematika dluhová a problematika „nového“ Občanského zákoníku. Tato norma
do sebe vstřebala celou řadu dříve samostatných zákonů.
„Dovolte abych předně poděkoval všem zaměstnancům OP
Jihlava v Dačicích. Na jejich činnost jsem zaznamenal pouze pochvalná vyjádření. Zkrátka se její činnost osvědčila. Aktivně s ní,
jako představitelé města, spolupracujeme a jsme spokojeni. Tato
služba je využívána i obyvateli spádových obcí. Je velmi dobře,
že se občan, který se ocitne ve složité situaci, má kam bezplatně
obrátit pro radu,“ dodává k činnosti poradny Jan Bartošek – místopředseda PS Parlamentu ČR a zastupitel města Dačice.
Poděkování za provoz kontaktního místa v Dačicích patří Městu Dačice, jelikož tento provoz byl jím finančně podpořen a také
byly poskytnuty prostory pro poradenství. „Za podporu a vstřícnost všem z městského úřadu velice děkuji, poděkování taktéž
patří pracovníkům a obyvatelům DPS,“ dodává Karel Křivánek, ředitel OP. Kontaktní místo nyní naleznete v nové přístavbě Domu
s pečovatelskou službou (Bratrská 221/I) a to každý čtvrtek od
9:00 do 14:00 h.
Karel Křivánek, ředitel Občanské poradny Jihlava

Miloš Šimánek - obrazy
(setkání po deseti letech)

V neděli 15. 2. začala v dačickém muzeu a galerii další výstavní sezóna a byla zahájena výtvarnou výstavou obrazů
Miloše Šimánka. Máte možnost ji navštívit až do 15. března.
Miloš Šimánek (1956) pochází z Dačic a většina jeho obrazů byla
namalována právě tam - v domě po rodičích.
První obrazy začal malovat z vnitřní potřeby v roce 1994. Soukromě se seznamoval s výtvarným uměním a v roce 2012 absolvoval výtvarný kurs vedený Jaroslavem Platilem v Č. Budějovicích. Tehdy vznikly obrazy Kluk, Po koupeli, Červené kameny
a Vesnické zátiší.
Již před deseti lety, v roce 2005, se Miloš Šimánek představil
dačické veřejnosti v galerii poprvé a pro mnohé to bylo jistě milé
překvapení setkat se s výtvarnou tvorbou Dačičáka, kterého do té
doby znali spíše jako fotbalistu, muzikanta, ale rozhodně ne jako
malíře. Miloš Šimánek žije a pracuje v Českých Budějovicích, ale do
Dačic se stále o víkendech pravidelně vrací.
Mezi obrazy, které autor na současné výstavě představuje, jsou
i některé, které již byly před deseti lety vystaveny ve zdejších prostorách. Ty návštěvníkům pomáhají sledovat více než dvacetiletou
vývojovou posloupnost shromážděných děl místního rodáka.
Je nepochybné, že mu nejde jen o samu tvorbu obrazů, ale především o možnost volně se pohybovat v prostoru nesvázaném
předem vymezenými mantinely a současně předat okolí své subjektivní pocity.
Pokud mu to sám námět neznemožní, snaží se za použití jednoduchých výrazových prostředků dosáhnout působivosti obrazů
bez povrchních efektů a věcných detailů. Maluje pocitově a proto
si volí takovou techniku kladení barev, která mu plně poskytuje
možnost vracet se k malbě, aniž by narušil celistvost plochy.
Snaha o vyváženost podporuje vytvoření klidného až poetického prostoru většiny obrazů krajin, které jsou doménou jeho tvorby.
A. Matschin

Výtěžek letošní Tříkrálové
sbírky mile překvapil
Tříkrálová sbírka 2015 je již minulostí. Do ulic měst,
městysů a obcí vyrazilo v regionu Oblastní charity Jihlava přes tisíc dobrovolníků - koledníků. Výnos sbírky je
1 432 097 Kč. Výsledek letos mile překvapil – o 150 tisíc Kč
totiž přesáhl ten loňský.
„Díky nadšení a obětavému nasazení
stovek koledníků, vedoucích skupinek
a koordinátorů se v našem regionu
podařilo úspěšně zakončit další ročník Tříkrálové sbírky. Poděkování patří
všem dobrovolníkům, kteří se do koledování zapojili a pomáhali také při koordinaci sbírky,“ říká Michal Novotný,
ředitel Oblastní charity Jihlava.
Jedním z letošních záměrů sbírky je
například rekonstrukce jihlavské budovy Žižkova 108 za účelem provozování
služeb sociálně znevýhodněným, dále podpora služeb pro seniory v obcích nebo podpora služby Osobní asistence Dačice pro
osoby se zdravotním znevýhodněním.
O účelném rozdělení výtěžku na jednotlivé záměry vždy rozhoduje tříkrálová komise na základě předložených projektů.
„Doufáme, že celá akce přinesla vedle samotného výtěžku
také radost a naději lidem a domácnostem, kteří koledníky přijali a přispěli tak na pomoc druhým,“ dodává závěrem M. Novotný.
Radka Běhalová

Výsledky Tříkrálové sbírky v Dačicích a místních částech
obec

2014

2015

Malý Pěčín

5 167,00 Kč

4 677,00 Kč

Bílkov

8 043,00 Kč

8 436,00 Kč

Velký Pěčín

4 708,00 Kč

3 880,00 Kč

Chlumec

4 841,00 Kč

5 960,00 Kč

Toužín

1 255,00 Kč

850,00 Kč

Borek

5 092,00 Kč

4 734,00 Kč

Dolní Němčice

7 642,00 Kč

9 135,00 Kč

Lipolec

4 599,00 Kč

5 359,00 Kč

Hradišťko

3 040,00 Kč

3 658,00 Kč

Kostel sv. Vavřince

4 762,00 Kč

2 725,00 Kč

915,00 Kč

3 346,00 Kč

85 899,00 Kč

101 808,00 Kč

1,5 Euro

4,42 Euro

Kostel sv. Antonína
Dačice celkem
Dárce EURO

Tabulku Oblastní charitě Jihlava dodala Lada Nejedlá

ZŠ Neulingerova Dačice Vás zve na
tradiční

VELIKONOČNÍ PRODEJNÍ
VÝSTAVU,
která bude probíhat

17. 3. - 1. 4. 2015
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Co je nového na Základní škole Komenského
Mach a Šebestová uvítali budoucí prvňáčky
V pátek 23. ledna proběhl zápis do
1. ročníku naší školy – tradičně na našem odloučeném pracovišti v Bratrské
ulici. Letos už z dálky vítaly děti postavičky Macha a Šebestové.
Dětí přišlo hodně a byly moc šikovné. Prokázaly znalosti a dovednosti
v různých kategoriích. Budoucí školáci se seznámili s novou technikou
a zajímavými pomůckami. Na závěr se
mohli vyfotografovat s „opravdovým“
Machem a Šebestovou, obdrželi dáreček a balíček od sponzora. Rodiče
a jejich děti dostali pozvánku na přípravný kurz „Školáčci“, který
jsme společně 12. února zahájili.
Tak v září se budeme těšit na viděnou!
Hana Zemanová
Výborné znalosti chemie
Velká gratulace patří žákyni naší školy K. Vaňkové. Své znalosti
z chemie, přírodopisu a ochrany životního prostředí zúročila ve
čtyřech kolech internetové „Soutěže pana Zkumavky“, kterou
organizuje Střední odborná škola ekologická a potravinářská ve
Veselí nad Lužnicí. Po finálovém rozstřelu nejlepších soutěžících
jí rádi blahopřejeme k vynikajícímu 3. místu.
Talentová soutěž v psaní na klávesnici
27. ledna jsme se zapojili do 2. ročníku talentové soutěže
v psaní na klávesnici PC určené žákům základních škol.
Naši školu na Gymnáziu O. Březiny a SOŠ Telč reprezentovaly

pomoC seniorům ohroženým
domáCím násilím a týráním
Co je to týrání a domáCí násilí
týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také psychické ponižování,
ekonomické využívání, zanedbávání péče či sexuální násilí.
Vnuk od babičky pravidelně vyžaduje
podstatnou část starobního důchodu
pro své potřeby. Paní nezbývají peníze
na léky.
Ošetřovatelka v domově pro seniory
se chová neuctivě k jednomu z klientů.
Tyká mu a do koupelny ho vozí chodbou
téměř nahého, zdůvodňuje to tím,
že pán již nevnímá dění kolem sebe.
Seniorka darovala po smrti manžela dům synovi a jeho rodině. Snacha
na paní slovně útočí, zakazuje jí pohyb po zahradě a vyhání ji do domova
pro seniory.

jak pomoCi ohroženým seniorům
V situaci domácího násilí a týrání nejste sami, nebojte se říci o podporu.
Pokud jste se stali svědkem nebo obětí týrání či domácího násilí, nemlčte.
Obraťte se na policii či intervenční centrum, svěřte se lidem ve Vašem
okolí nebo zavolejte na bezplatnou anonymní linku důvěry

senior telefon 800 157 157 a poraďte se, jak dále postupovat.

Leták vznikl v rámci projektu „Podpora seniorů ohrožených
a postižených domácím násilím a týráním“ podpořeným Nadací
Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci,
který je financován z Norských fondů.

letak_pro_tisk copy.indd 1
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K. Macků, S. Kubešová a S. Houzarová. Výuka psaní všemi deseti probíhá na naší škole v rámci volitelného předmětu pro žáky
7. - 9. ročníku v dotaci 1 hodina týdně. Naše škola se celkově
umístila na 4. místě (účast 7 škol). Děkujeme za reprezentaci
a blahopřejeme k výsledku.
Plavecký výcvik v Jihlavě zahájen
Součástí ŠVP školy je plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku. Letos jsme zahájili 2. a 4. února.
Tradičně se učíme plavat v Jihlavě. Bazén E. Rošického je 6-ti
dráhový 25 metrů dlouhý krytý bazén s maximální hloubkou
1,8 m společně s tobogánem, výukovým malým bazénem
a skluzavkou pro naše nejmenší.
Eva Macků, ředitelka

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, B. Němcové
Zápis do prvního ročníku

V pátek 23. ledna jsme přivítali ve škole
35 předškoláčků, kteří přišli k zápisu do
první třídy. Paní učitelky si děti zábavnou
formou vyzkoušely a na závěr si mohl
každý budoucí školáček zasportovat při
malé olympiádě, kterou nám pomohli zorganizovat žáci z 8. a 9. ročníku. Na
malé sportovce pak čekala po splnění
pěti jednoduchých disciplín (jednou
z nich byl například slalom na koloběžce) sladká odměna v podobě čokoládové
medaile.
Velmi nás potěšilo, s jakou chutí se děti
do připravených aktivit pustily a jak nadšeně soutěžily.
Prvňáčci dostali své první vysvědčení
Prvňáčci měli 29. ledna určitě velkou
radost ze svého prvního vysvědčení.

Protože půl roku pilně pracovali a hodně
se naučili, dostali v pololetí zaslouženě
samé jedničky.
Bohumil Havlík
1. místo v talentové soutěži družstev
základních škol
27. ledna se konal na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči 2. ročník talentové
soutěže žáků základních škol v psaní na
klávesnici PC.
Velmi nás potěšily výsledky tří našich
žáků. Absolutní vítězkou této soutěže se
stala Dominika Štolbová z IX. A, 2. místo
patřilo Lence Riedlingové z VIII. A a Karlu
Müllerovi z VIII. A o pouhé jedno cvičení
uteklo 3. místo. Tito žáci se také zasloužili

o to, že naše škola získala 1. místo v kategorii družstev (soutěže se zúčastnilo 36
žáků ze 7 škol).
1. místo v ČR ve hře Houbař!
Velká gratulace patří Lence Riedlingové z VIII. A za 1. místo v ČR v klávesnicové
hře Houbař (tato hra je součástí výuky
psaní na klávesnici PC). 15. ledna 2015
Lenka využila své výborné formy a vytvořila si osobní rekord. Výkonem 9185 bodů
je po zásluze v čele celostátních tabulek
žáků ZŠ. Její výkon by navíc stačil i na
2. místo mezi středoškoláky!
Jitka Krejčí
Volání přírody aneb cestovatelský pořad o Kašmíru
V pondělí 26. ledna se naši žáci 5. - 9.
ročníku zúčastnili v MěKS Dačice multimediálního pořadu o Kašmíru. O svých
zážitcích z této exotické části světa jim
povídali dva mladí cestovatelé - Martin
Žahourek a Jiří Hošek. Pořad byl výborným doplněním výuky zeměpisu. Více se
můžete dozvědět z webu www.volanidivociny.cz.
Ohlédnutí za lyžařským kurzem 2015
V týdnu od 3. do 6. února absolvovali
žáci sedmého a osmého ročníku lyžařský výcvikový kurz na sjezdovce Hradiště
u Nové Bystřice.

Přes 30 žáků strávilo 4 dny lyžováním
v malém, ale po všech stránkách pohodovém areálu. Asi pro třetinu žáků to
bylo vůbec první setkání se sjezdovým
lyžováním. Žáci byli rozděleni do 3 skupin a každá skupina pak pod vedením
jednoho vyučujícího pilovala techniku
a prováděla různá cvičení ke zdokonalení
svých lyžařských dovedností. Čtvrtý den
mohli žáci otestovat své schopnosti mezi
slalomovými brankami v rámci malého
závodu.
Velkou výhodou po celou dobu výcviku bylo, že každý den bylo k dispozici
zázemí v podobě lyžárny, vytopené restaurace a hlavně teplého oběda. Zanedbatelná také není skutečnost, že takto
organizovaný kurz vychází mnohem levněji než pobyt na horách.
Počasí nám přálo, a tak doufáme, že si
všichni zúčastnění lyžařský kurz užili.
Jaroslava Dohnalová, Jana Špičková
a Bohumil Šuhaj

Milé bankovní přepadení se v lednu událo v dačické pobočce banky
Waldviertler Sparkasse. Loupežníci v podání dětí z Dačického ZVONEČKU ovšem
nepřišli nic brát, ale naopak dávat. Jako
poděkování za každoroční finanční podporu předaly děti řediteli banky dárek,
v podobě obrázku s otisky svých prstů.
Na památku se všichni společně vyfotili
a každé z dětí si odneslo malý dárek.
Kateřina Bartošová,
Dačický ZVONEČEK

Maškarní bál
V sobotu 7. února odpoledne bylo
v Katolickém domě opět pořádně
rušno. Konal se totiž maškarní bál,
na který se přišla pobavit spousta
krásných masek nejen z řad dětí.

Milý klaun v podání Romany Markové
provázel celým odpolednem. Neúnavně
nás učil tancovat a organizoval doprovodné hry, za které všichni dostali sladkou odměnu. Když se čas nachýlil, nechtělo se některým dětem ani jít domů.
Chtěli bychom všem maskám poděkovat za hojnou účast a dobrovolníkům za
pomoc při organizaci.
Těšíme se na vás zase příští rok!
Katolický dům Dačice z.s.
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Upozorňujeme žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče, že uzávěrka podávání přihlášek ke studiu na naší škole je 15. 3. 2015.
S případnými dotazy k podání přihlášky a pro získání dalších informací o výhodách studia na naší škole se neváhejte obrátit přímo na nás (tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Knihotoč
Knihotoč je slovo, které se zatím ve slovnících neobjevuje. Je
relativně nové a původní myšlenka o knihách, jež „se točí“
mezi čtenáři, se objevila v USA
a poprvé s ní přišel Ron Hornbaker. Následně se akce rozšířila do
Francie, Itálie, Polska, Švýcarska
a na Island. V roce 2004 se knihotoč poprvé objevil v Praze a od
letošního ledna jsme akci rozběhli i na naší škole. Knihy jsou umístěny ve skříni u třetího ročníku a pokud byste měli jakýkoli tip,
kdo by mohl knihy do knihotoče věnovat, ozvěte se, nejlépe
autorovi této stručné informace.
Luboš Krátký
Hory
17. ledna jsme společně s kvintou pod vedením pana učitele
Chalupy a paní učitelky Veverkové vyrazili na týdenní lyžařský
kurz, který probíhal v Deštné v Orlických horách.
Z Dačic jsme vyjížděli brzy ráno. Kolem poledne jsme dorazili
na místo. Ubytováni jsme byli v chatě Květa. Po menším odpočinku jsme se šli podívat na sjezdovky a poté jsme se šli projít
směrem k běžeckému areálu. Doprovázelo nás celkem husté
sněžení.
Každé ráno jsme pak pod vedením paní učitelky prováděli
ranní rozcvičku. Kolem deváté jsme se pak sešli u lyžárny a vyra-

zili směrem ke svahu. Byli jsme rozdělení do tří skupin. Ti, co se
lyžovat teprve učili, zůstali dole, my ostatní jsme vyjeli kotvou
nahoru a několikrát si sjezdovku sjeli. Po obědě jsme vyrazili na
běžky, které provázela hromada pádů. Po večeři jsme vyrazili
na bowling.
V pondělí jsme celý den byli na svahu a lyžování si opravdu
naplno užívali. V úterý večer se uskutečnila přednáška pracovníka horské služby. Středa opět byla dopoledne ve znamení
sjíždění svahu a odpoledne jsme opět vyrazili do běžeckého
areálu, abychom si ještě zaběžkovali před celodenním výletem.
Večer jsme opět byli na bowlingu. Pro čtvrteční den byly stěžejní narozeniny pana učitele Chalupy. Od prvního ročníku dostal
dar v podobě snídaně přímo do postele a zazpívání písně, která
ho přímo vystihuje – Být stále mlád. Po snídani propukly přípravy na celodenní výlet na běžkách. Po nekonečných stoupáních
jsme zdolali vrchol Velká Deštná, poté jsme se mohli občerstvit
na Masarykově chatě nedaleko polských hranic. Při cestě zpátky
jsme potkali úžasná psí spřežení.
V pátek jsme si i přes velkou únavu dopoledne naposledy několikrát sjeli sjezdovky a odpoledne se konaly běžecké závody.
Večer byla závěrečná diskotéka. Do půlnoci jsme všichni naplno
tancovali. V sobotu jsme se sbalili a odpoledne odjeli domů.
Lyžák se doopravdy velmi vydařil. Měli jsme výborné sněhové
podmínky. Navíc nám i výborně vařili. Užili jsme si spoustu zábavy a určitě na tento kurz nezapomeneme. Velké poděkování
patří panu učiteli Chalupovi, paní učitelce Veverkové a manželům Zabloudilovým.
Za 1. ročník Michaela Mátlová

Osobní asistence Dačice pro seniory a zdravotně znevýhodněné
Oblastní charita Jihlava v Dačicích i nadále provozuje službu Osobní asistence, jejíž pracovníci pomáhají zdravotně
znevýhodněným i seniorům. Osobní asistence Dačice je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo vysokého věku, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Je
dostupná i pro seniory z Dačic a ze spádových obcí.
„Naše cílová skupina je široká – věnujeme se osobám
se zdravotním postižením od
6 let věku, ale i seniorům, kteří
naši pomoc potřebují,“ uvádí Pavlína Bačovská, vedoucí
služby osobní asistence.
„Naším úkolem je například
doprava dětí s postižením do
školy, kde jsme potom s nimi
ve školní družině. Služba je
také dostupná starším lidem,
jimž zdravotní stav neumožňuje fungovat bez pomoci jiné
osoby. Můžeme jim například asistovat při zajišťování běžných
záležitostí, chodu domácnosti, nebo například i při osobní hygieně. Nabízíme i doprovod na úřad, k lékaři nebo na vycházku.
Naši klienti se mohou dál věnovat svým koníčkům a zálibám –
snažíme se jim to co nejvíce umožnit,“ informuje dále o službě
P. Bačovská.
Finanční zabezpečení služby je zajištěno formou dotace
MPSV a Jihočeským Krajem, dotací Městského úřadu v Dačicích,
příspěvky sponzorů a vlastními příjmy za poskytnuté služby od
uživatelů v souladu s vyhláškou MPSV č.505/2006 Sb.
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Ceník za služby je dostupný na webových stránkách: www.
jihlava.charita.cz/domovinkadacice. Sídlo Osobní asistence je
v Masarykově ul. 295/I.
V případě zájmu o službu se můžete obrátit na vedoucí služby: 736 523 633, pavlina.bacovska@jihlava.charita.cz.
Radka Běhalová
--- inzerce ---

www.dacice.cz

Nedělní agapé
Poslední lednovou neděli se v Katolickém domě sešlo několik desítek
lidí při odpoledním agapé.

Nejen že jsme si popovídali a vychutnali si šálek dobré kávy či čaje s domácí
buchtou, ale dozvěděli jsme se i řadu
informací a zajímavostí o českých katedrálách. Součástí odpoledne totiž byla
přednáška o. Jaroslava Pezlara. Projekce
fotografií a technických nárysů byla doplněna velmi poutavým komentářem.
Velmi děkujeme o. Pezlarovi a těšíme
se na další setkání.
Katolický dům Dačice z.s.

Klub seniorů
v Dačicích pracuje

Odpolední čaje
s masopustem

Na schůzku 2. února byly pozvány
rehabilitační pracovnice z nemocnice Dačice, paní Šimánková a paní
Krechlerová.

Svaz tělesně postižených pořádal
14. února Odpolední čaje v Hotelu
Stadion s masopustním průvodem.

Naše téma bylo „Co
můžeme zlepšit na
svém pohybu“. Prakticky nám ukázaly, jak
používat různé pomůcky, míče a míčky
k rozcvičení rukou, nohou, zad a chůze.
Na schůzce bylo 30 osob, žen i mužů
(z Domu s pečovatelskou službou i z města).
Děkujeme rehabilatačnímu týmu za
účast a zveme k návštěvě širokou veřejnost 1. a 3. pondělí v měsíci od 16:00 h.
Rudolf Hájek a Dana Krtková

MĚSÍC ČTENÁŘŮ
V KNIHOVNÁCH

Na Mezinárodní
den žen do kina
zdarma

Březen 2015

V únoru jste v našem kině mohli
navštívit celosvětovou noční premiéru filmu Padesát odstínů šedi. Další
speciální akci pro vás ale připravujeme už na březen.
Tentokrát se můžete
těšit na projekci Britsko
– americké romantické
komedie S láskou Rosie.
Hlavními hrdiny filmu
jsou Rosie a Alex, kteří
se znají už od školky
a mají k sobě hodně
blízko po kamarádské
stránce, ale hodně daleko po té partnerské. Jestli se jejich klikaté cesty plné neustálého sbližování a oddalování nakonec protnou, se můžete přijít podívat už
8. března – tedy na Mezinárodní den žen.
A právě při této příležitosti jsme pro vás
připravili speciální zvýhodněné vstupné,
kdy při koupi dvou vstupenek dostanete
druhý lístek, jako dárek, zdarma. Přijďte
tedy na tuto láskyplnou komedii, třeba
se svojí drahou polovičkou, nebo partou
kamarádek.
Začínáme už 8. března v 19:00 h,
ale vstupenky si můžete zakoupit už
v předprodeji. Cena lístku je 100 Kč.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Milan Krotký, 3D Kino

K tanci a poslechu
hrál pan Anděl. Zaplněný sál uvítal masky
v podobě Křemílka,
Vochomůrky, šaška,
kuchaře, jeptišky, tanečnic a staré babky.
Odpoledne nám rychle uběhlo a tak se
těšíme na další akce.
Chceme Vás srdečně pozvat na
14. března na Výroční schůzi a též na tančení odpoledne do Hotelu Stadion, kde
bude hrát pan Vlasák.
František Stejskal

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DAČICE
Pantočkova 89
www.mkdac.cz
V březnu slavíme v knihovně měsíc čtenářů. Proto jsme pro vás připravili malé dárky v podobě
nových služeb, e-knih i literárních akcí. Srdečně zveme a na co se můžete těšit?

Čtvrtek 12. 3.



Dům s pečovatelskou službou

13.30 h

Renáta Fučíková

Vynikající ilustrátorka a autorka knih o velikánech českých dějin, která poctivým přístupem k nejnovějším poznatkům boří zavedené mýty. Promítání, vyprávění a prodej knih z cyklu Největší Češi.

Čtvrtek 12. 3.



17.30 h

Městská knihovna

Fenomén Karel Kryl
Ivana Denčevová, Michal Stehlík Na kytaru hraje a zpívá Veronika Hájková
Tato kniha je všestranným pohledem na osobnost zpěváka, básníka, výtvarníka, rozhlasového redaktora a glosátora Karla Kryla. Český rozhlas Plus odvysílal cyklus pořadů Fenomén KK, na jehož
základě tato publikace vznikla. Vstupné dobrovolné.

Pátek 13. 3.



8–16 h

Městská knihovna

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Přijďte si půjčit e-knihu
Přijďte si půjčit deskovou hru
 Nové tematické kufříky na dětském oddělení




Středa 25. 3.



Ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich
(např. Dačický okres od J. Tiraye aj.)
 Zahájení dalšího ročníku hry Lovci perel
 Předvedení dotykového online katalogu knih


17.30 h

Městská knihovna

Markéta Harasimová
AUTORSKÉ ČTENÍ
Pochází ze severní Moravy, ale dnes žije na jižní Moravě. Vydává úspěšné romány pro ženy,
ale i muže, v nichž se obvykle zaměřuje na problematiku vztahů současné doby. Každý
z románů nabízí bohatý, čtivě a svižně napsaný děj s rychlým spádem a překvapivými
zvraty. Vstupné dobrovolné.
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Restaurace u Malínků
Vás srdečně zve na dny

ČÍNSKÉ
KUCHYNĚ
13. – 15. 3. 2015
Nabízíme ZÁVODNÍ
STRAVOVÁNÍ i oběd do
jídlonosiče v ceně 67,- Kč/oběd.
Stravenky můžete zakoupit na
provozovně.

--- inzerce ---

Zajišťujeme svatební a pohřební
hostiny, rodinné oslavy, srazy,
firemní večírky, …
Tel: 384 420 175, 773 193 755
SPORTCENTRUM ROCKHILL
27. února – 1. března
AKČNÍ CENA TULLAMORE DEW
6.- 8. března
SLEVA NA VŠECHNY DRUHY PIZZ
Tento víkend potěšíme všechny mlsné jazýčky
10% slevou na pizzy!
8.března MDŽ
Každá žena od nás dostane malou pozornost!
Pro jejich doprovod budou vychlazené všechny druhy
Becherovky, a to za lákavé ceny!
8. března TURNAJ VE SQUASHI
Od 8:00 hodin se utkají muži. Startovné je 90 Kč,
hlásit se můžete přes FB, e-mail či na baru.
13.-15. března JAMESON V AKCI!
21. března
GRILOVÁNÍ S KAPELOU ALMOST ACOUSTIC
Od 19:00 hodin nám zahraje oblíbená kapela
a zakousnout k tomu můžete kromě grilovaných
pochoutek také tatarák za super cenu!
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Pozvání extra pro Dačičáky
Cyklisté, bruslaři, zájemci o relax!
Okolo poutního Mariazellu.. Ybbstal.. nebo jihočeská
Paříž..
Přátelé cyklosportu s VPS
Protože od nás logicky vyžadujete termíny letošních cyklotoulek,
připravili jsme pro Vás čtyři výlety.
Ve zkratce posíláme přibližné trasy
a termíny:
•
30. - 31. 5. 2015 Ybbstal
v Rakousku - nově otevřená cyklostezka po bývalé železnici, kolem jezera Lunzersee
• 31. 7. - 2. 8. 2015 Z Mariazell po Traisenstálské cyklostezce
až do města květin Tullnu, s návštěvou zahradních expozic
• 26. - 27. 9. 2015 dvoudenní cyklovýlet kolem Dyje. Po dosud
neotevřené cyklostezce. Tentokrát jen pro VIP cyklisty (to
jste pochopitelně vy všichni, co to čtete)
• nevypustili jsme ani slíbený zájezd do Paříže. Bude jednodenní a povede do Maříže. Předběžný termín 13. 6. 2015
Máte šanci se předběžně přihlásit na jednotlivé akce na adrese: befuc@centrum.cz.
Nastoupíte si přímo v Dačicích. Vhodné pro všechny věkové
kategorie. Podrobné propozice na vyžádání zašleme.
Úřední dny insolvenční správkyně budou ve dnech
13. 3. 2015 a 27. 3. 2015. Insolvenční správkyni najdete na
adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou, vždy od 8:00 do 14:00 h.
27.- 29. března
VODKA S DŽUSEM ZA HUBIČKU!
2. dubna ZELENÝ ČTVRTEK
I letos se můžete těšit na zelené pivo, zelenou v akci
a mojito! Na své si přijdou i jedlíci, od čtvrtka
do pondělí jsme připravili velikonoční gastronadílku.
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, alpinning pro začátečníky,
cvičení na míčích, jumping, fitbox, taichi,
cvičení pro děti do 6 let a funkční trénink.
Cvičíme také dopoledne a o víkendech.
Více informací na: www.sportcentrumnaskale.cz,
384 971 440, sportcentrumdacice@seznam.cz
www.facebook.com /SportcentrumRockhil

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
20. března, pátek, 19:00 h
KOBRY A UŽOVKY, akční fantasy, 2D
106 min., česky, vstupné 100 Kč

3D Kino Dačice
4. března, středa, 10:00 h
TŘI BRATŘI, pohádka, 2D
90 min., česky, vstupné 50 Kč
5. března, čtvrtek, 17:00 h
SPONGEBOB VE FILMU: Houba na suchu, 3D
92 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč
7. března, sobota, 19:00 h
JUPITER VYCHÁZÍ, akční fantasy, 3D
128 min., české titulky, vstupné 130 Kč
8. března, neděle, 19:00 h
S LÁSKOU ROSIE, romantický, 2D
113 min., české titulky, vstupné 100 Kč (1+1 zdarma)

22. března, neděle, 19:00 h
KÓD ENIGMY, válečné drama, 2D
114 min., české titulky, vstupné 100 Kč
25. března, středa, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, erotický, 2D
124 min., české titulky, vstupné 130 Kč
28. března, sobota, 19:00 h
VYBÍJENÁ, komedie, 2D
110 min., česky, vstupné 120 Kč

Městské kulturní středisko

27. března, pátek, 21:00 h, hl. sál MěKS
SALAMANDRA - koncert
po koncertě hraje Ariva, vstupné v předprodeji
150 Kč, na místě 180 Kč
29. března, neděle, 10:00 h, hl. sál MěKS
PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
pohádka Divadelní společnosti J. Jurištové,
vstupné v předprodeji 70 Kč, na místě 80 Kč

Městské muzeum a galerie
do 15. března
MILOŠ ŠIMÁNEK - OBRAZY
22. března - 19. dubna
CO DOKÁŽOU ŠIKOVNÉ RUCE
jarní výstava, slavnostní zahájení 22. 3., 14:00 h

11. března, středa, 19:00 h
BIRDMAN, komedie, 2D
119 min., české titulky, vstupné 80 Kč

5. března, čtvrtek, 17:00 h, hl. sál MěKS
VESELÁ TROJKA - hvězda TV Šlágr
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 125 Kč

29. března, neděle, 10:00 - 16:00 h
IX. VELIKONOČNÍ JARMARK

13. března, pátek, 19:00 h
BABOVŘESKY 3, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč

14. března, sobota, 20:00 h, hl. sál MěKS
II. DOBROČINNÝ RYBÁŘSKÝ BÁL
pořádá Rybníkářství o.s. Dačice

9. dubna, čtvrtek, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
přednáška k 100. výročí 1. světové války

15. března, neděle, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI, erotický, 2D
124 min., české titulky, vstupné 130 Kč

18. března, středa, 14:30 h, hl. sál MěKS
DĚTSKÝ KARNEVAL
pořádá DDM Dačice, vstupné 20 Kč

18. března, středa, 19:00 h
VETŘELEC: Režisérský střih, sci-fi, 2D
117 min., české titulky, vstupné 110 Kč/FK 90 Kč

21. března, sobota, 19:30 h, hl. sál MěKS
II. MĚSTSKÝ TELEVIZNÍ PLES
hraje Klaret, host Duo Kamelie, vstupné 220 Kč

KOŘENI VOD KOŘENA
Pokud bude volno v předsálí MěKS Dačice,
budeme tam hrávat každou poslední sobotu
v měsíci - sledujte plakáty. Pravidelné středeční večery s živou country muzikou vždy
od 18:00 h v Klubu U Kořena Na Peráčku.

XV. ROČNÍK POSTUPOVÉ JIHOČESKÉ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY „DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ“
amatérského činoherního a hudebního divadla
s výběrem pro celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2015

PÁTEK, 27. února
• 18:00 h, M. Camolletti, DVA NA KANAPI, Divadlo STODOLA
Jiříkovice, komedie, 90 minut
• 20:30 h, Doležalová/Vencl, S HLAVOU V OBLACÍCH, Divadelní soubor AMADIS Brno, bombová komedie, 90 minut
• 22:30 h, rozbory obou předešlých představení

• 15:30 h, M. Stiebel, BLÁHA A VRCHLICKÁ, Divadlo SPOMAL Malenice, komedie,
75 minut
• 17:00 h, rozbor představení
• 18:00 h, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ A PŘEDÁNÍ CEN

SOBOTA, 28. února
• 10:00 h, Trtílek/Krupa, VŮNĚ TŘEŠŇOVÝCH KVĚTŮ, Divadelní soubor TÁBOR o.s., drama, 90 minut,
• 12:15 h, rozbor představení
• 14:00 h, P. Němec, DOBA KAMENNÁ, Bechyňský divadelní
spolek LUŽNICE, komedie, 70 minut
• 15:20 h rozbor představení
• 16:30 h, M. Cooney, NÁJEMNÍCI PANA SWANA, Divadelní
soubor ČELAKOVSKÝ Strakonice, komedie, 105 minut
• 20:00 h, MALÝ PRINC, DS J.K. Tyl Č. Budějovice o.s., alegorické drama, 90 minut
• 22:00 h, rozbory obou předešlých představení

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Cena vstupenky na jednotlivá představení 50 Kč,
permanentka na celý festival 200 Kč
--- inzerce ---

NEDĚLE, 1. března
• 10:00 h, Doležalová/Vencl, KDYŽ SE ZHASNE, DS Prácheňská scéna v Písku, komedie, 90 minut
• 12:00 h, rozbor představení
• 13:00 h, R. Vencl, DOVOLENÁ PO ČESKU, Scéna mladých při
DS Čelakovský Strakonice, komedie, 80 minut, vhodné pro
diváky od 15ti let
• 14:50 h, rozbor představení
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Dačické kino ožilo
světovou premiérou
Noc z 12. na 13. února patřila v Dačickém kině ojedinělé projekci. Jako jedno z devatenácti jednosálových kin
v ČR, jsme totiž uvedli očekávaný film Padesát odstínů
šedi ve světové, půlnoční premiéře.
A kdo nešel spát, mohl si
tak užít speciální atmosféru vyprodaného kina, právě v tuto netradiční dobu.
Divákům a především
divačkám, jsme navíc tento
jedinečný zážitek zpestřili
díky dárečkům od společnosti Dermacol, které
obdrželi ke vstupence při
zakoupení speciálního vánočního voucheru.
Ten, kdo přišel, tak určitě nelitoval. A pro vás ostatní máme
dobrou zprávu. Kdo nestihl vyprodaná únorová představení,
nevadí. Projekce filmu Padesát odstínů šedi se v našem programu objeví také v březnu.
Milan Krotký, 3D Kino

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek
15. 3.

10:00 h

1. liga dorost semifinále ligy - 4 družstva
vč. Dačic

7. 3.

10:00 h

3. KLM muži

Dačice - TJ Loko Valtice

7. 3.

14:00 h

1. KLM muži

Dačice - KK Olomouc

28. 3.

10:00 h

3. KLM muži

Dačice - KK M.Slavie Brno

28. 3.

14:00 h

1. KLM muži

Dačice - KK MS Brno B

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
22. 3., 15:00 h - muži KP - Dačice - Rudolfov
fanoušci fotbalu dejte přednost přímé podpoře našich hráčů
před internetem
Oddíl florbalu:
upřesnění termínu Velikonočního turnaje ve florbalu
24. - 26. 4. 2015 ve sportovní hale i hale SŠTO
Oddíl volejbalu:
OP ženy - sportovní hala Dačice
10. 3., 18:00 h - Dačice - J. Hradec
24. 3., 18:00 h - Dačice - Č. Velenice

Fotbalový oddíl TJ Centropen Dačice dorost
Po podzimní části soutěže se dorostenci v 1. A třídě nacházejí, se ziskem 26 bodů, na 4. místě tabulky, s celkovým
skóre 41:28. Ztráta na vedoucí Bechyni činí 5 bodů. V tomto ohledu nás velmi mrzí domácí porážka s Týnem nad Vltavou,
kde náš výkon nebyl zcela podle našich představ. V jarní části soutěže bychom se chtěli dostat na medailové pozice, což
je v našich silách.
Přípravu na jarní
část sezóny jsme
zahájili
halovým
turnajem v Nové
Bystřici, kde jsme
stejně jako minulý
rok získali první
místo. V základní
skupině jsme nejprve
porazili Slavii České
Budějovice 3:1, dále
foto z turnaje v Nové Bystřici
Jiskru Strmilov 2:1, a poté remizovali s domácí Novou Bystřicí
„A“ 1:1. V semifinále nás čekal těžký soupeř z Nové Včelnice,
kterého jsme nakonec porazili 2:1. Ve finále jsme se opět setkali
s domácím týmem a zvítězili 1:0. Naším nejlepším hráčem byl
Dominik Vacuška, ale pochvalu si zaslouží celý tým za bojovnost a zodpovědný přístup.
Od ledna probíhá fyzická příprava v domácích podmínkách,
střídavě v hale a pod širým nebem (výběhy po okolí), společně
s týmem mužů. Tréninky probíhají ve dnech – středa, pátek
a neděle. Od poloviny února budou postupně odehrávána
přípravná utkání na jarní sezónu. Střetneme se s Chlumem
u Třeboně, s Cizkrajovem, se Starým Hobzím a s FK Jindřichův

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

Hradec 1910. K prvnímu mistrovskému utkání vyrazíme 29. 3.
2015 do Sepekova. Budeme rádi za podporu fanoušků, takže
neváhejte a přijďte nás podpořit.
Mimo jiné bych chtěl poděkovat asistentu trenéra panu
Němcovi, a dále panu Cechovi za výpomoc při domácích utkáních.
Dušan Lovětínský, trenér dačického dorostu

Náklad: 3100 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků

zdarma				
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 3/2015, ročník čtvrtý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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