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Jak to vidím, aneb člověk je tvor společenský
O pravdivosti tohoto tvrzení svědčí sobota, kdy se sportovní stadion v Dačicích stal dějištěm OLDY – Olympiády Dačicka.
Jednalo se o první ročník rozpustilého klání týmů z Bílkova, Borku, Dolních Němčic, Hostkovic, Hradišťka, Chlumce, Malého
Pěčína, Velkého Pěčína a města Dačice. Chyběli jenom zástupci Toužína, Lipolce a Prostředního Vydří (tak snad příště). Hlavním cílem OLDY bylo užít si legraci u netradičních disciplín, zkrátka pobavit se. O tom, že zábava byla opravdu dobrá, svědčil
častý smích, který se při zdolávání originálních úkolů linul ze zaplněné tribuny.

Smíšené sedmičlenné týmy se utkaly
v šesti disciplínách, ve kterých mimo jiné
předvedly svoji zručnost, sílu, rychlost, sehranost a strategii. K první disciplíně patřila chůze přes překážky na kolektivních
běžkách, které byly tvořeny dvěma prkny
s úchyty na nohy pro pět osob. Další soutěží bylo přetahování lanem či skládání
hlavolamu, který měl podobu obří metrové
cukrové kostky. Co by to bylo za olympiádu
bez štafety, i na tu se dostalo, běhalo se popředu, pozadu, přes překážky i s dětmi na
zádech. V jedné disciplíně hrály hlavní roli
brambory, které první část týmu poslepu
sbírala a druhá parta házela do kýble. Poslední soutěží byla hra na slepce, ve které

měli soutěžící za úkol zdolat ve dvojicích
stanovenou trasu a prasknout balónek naplněný vodou.
Nebyla by to samozřejmě soutěž, pokud
by nebylo vítězů a poražených. Pořadí však
nebylo to nejdůležitější, o co při OLDOVI
šlo. Daleko významnější bylo, že jsme se
společně sešli, pobavili se a mnohdy navázali nová přátelství, protože jak jsem napsal
v nadpise, člověk je tvor společenský a není
nad to, když se dokážeme dát dohromady.
Navíc je vidět, že se my Dačičáci, Malo i Velko Pěčíňáci, Chlumečáci, Hradišťkáni, Hostkovičáci, Němčičáci, Borečáci a Bílkováci
bavit dokážeme.
Dovolte mi poděkovat všem lidem, kteří

se na přípravách OLDY i na jeho zdárném
průběhu v den akce podíleli, především pak
Marcele Chvátalové, koordinátorce Komise
Zdravého města Dačice. Děkuji zapojeným
týmům za jejich dobrou náladu a samozřejmě fanouškům, kteří zúčastněné týmy
přišli podpořit. První ročník OLDY se nám
skutečně povedl a věřím, že se dočkáme
i ročníků dalších.
Karel Macků, starosta

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Hospoda Na Sádkách
Kdy? 24. října 2015 V kolik? v 17:00 h

popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

Město Dačice si Vás dovoluje pozvat na

SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA
9. října 2015 v 19:00 h, hlavní sál MěKS Dačice

KVÍTEK pěvecký sbor ZUŠ Dačice
PŘEDÁNÍ CEN MĚSTA DAČICE ZA ROK 2014
JAVORY Hana a Petr Ulrychovi
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Slovo místostarosty
V letošním roce končí dvouleté granty Města Dačice, které jsou určeny pro sociální oblast. Přímo se jedná o poskytování sociálních a doprovodných služeb - osobní asistenci, pečovatelskou službu, harm reduction zneužívání návykových látek,
provoz šatníku a provoz mateřského centra.
Pamatuji si, že se okolo financí na příspěvky a granty vedla
v zastupitelstvu diskuze. Zareagovali jsme proto na podněty a spolu s odborem sociálních věcí jsme nově nastavili
rozdělení žádostí o granty podle přesného určení žádaných služeb. Upravili jsme
rozdělení finančních částek, které budou
v grantech poskytnuty. Vycházeli jsme ze
zkušeností z minulých let. Bylo by zbytečné
vyčleňovat vysoké částky peněz na služby,
o které je nižší zájem tak, aby grant nebyl
nakonec vyčerpán. Vím, že to odboru sociálních věcí přidá práci a papírování, ale
tím pádem bude vše lépe kontrolovatelné.
Mám myšlenku, že tyto „ušetřené peníze“
použijeme na navýšení položky v žádostech o příspěvek, které se každoročně vypisují na přelomu února a března, a budou

opět určeny pro sociální oblast. Chtěl bych
tak do Dačic přilákat více poskytovatelů
sociálních služeb, o které projevili zájem
občané v komunitním plánování. Jedná se
zejména o různé pomoci v rodině, jakou je
např. odlehčovací služba, domácí hospic,
denní stacionář apod. Mohli bychom tak
rozšířit grantové položky, abychom mohli
pro potřebné spoluobčany v Dačicích poskytovat širší nabídku sociálních služeb
a zlepšit, či ulehčit podmínky pro jejich žití.
Je pravdou, že poskytovatelů sociálních
a doprovodných služeb v našem regionu
není mnoho. Věřím však, že společnou snahou můžeme oslovit poskytovatele nové
a posunout sociální služby zas o kousek
blíže potřebným. Všechny příjemce grantů
budou schvalovat zastupitelé na svém zasedání.
Miloš Novák, místostarosta

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

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 6. zasedání konaném 9. 9. 2015
mimo jiné:
• schválilo rozpočtové opatření č. 15/2015
v těchto objemech: příjmy 9.785,00
tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování
-9.785,00 tis. Kč
• schválilo Program regenerace Městské
památkové zóny Dačice na období
2016 - 2019
• schválilo uzavření budoucích kupních
smluv na odkup částí pozemků v Tyršově
ulici, které budou dotčeny plánovanou
rekonstrukcí komunikace a chodníků
• schválilo smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene služebnosti
spočívající v právu uložení vodovodního
řadu pro připravovanou stavbu Vodovod
Hostkovice - Lipolec
RADA MĚSTA
na své 22. schůzi konané 26. 8. 2015
mimo jiné:
• projednala výsledky hospodaření města
za I. pololetí 2015; k 30. 6. vykázalo město
přebytek rozpočtu ve výši 8.210.505,78 Kč
• schválila rozpočtové opatření č. 14/2015
v těchto objemech: příjmy 2.685,02 tis.
Kč, výdaje 881,81 tis. Kč, financování
-1.796,21 tis. Kč
• schválila uzavření kupní smlouvy na
prodej dřevěné plastiky z Dačické řežby
z roku 2009 za cenu Kč 800,• schválila poskytnutí finančního daru
ve výši Kč 3.000,- Oblastní kanceláři
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Jihočeské hospodářské komory v J. Hradci na podporu prezentační výstavy škol
• schválila poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši Kč 9.000,- SH ČMSSDH Chlumec
• schválila vyhlášení grantu na zajištění
provozu šatníku, grantu na poskytování pečovatelské služby, grantu na
poskytování osobní asistence, grantu
na zajištění provozu mateřského centra a grantu harm reduction zneužívání
návykových látek na rok 2016 a 2017
na své 23. schůzi konané 7. 9. 2015 mimo
jiné:
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
na dešťovou kanalizaci na Palackého
náměstí a současné schválila uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem Ing.
Zdeňkem Hejtmanem
• schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce splaškové
kanalizace pro bytové domy č. p. 209/V
a 211/V v Dačicích
• schválila uzavření smlouvy s provozovatelem distribuční soustavy E.ON Distribuce, a. s. na přeložku vysokého napětí
za celkovou cenu Kč 557.454,na své 24. schůzi konané 16. 9. 2015
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 16/2015
v těchto objemech: příjmy 19,00 tis. Kč,
výdaje 19,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč
• schválila uzavření dohody o ukončení
smlouvy o pronájmu nebytových prostor

Mikroregion Dačicko
navštívil náměstek
ministra dopravy ČR
V pondělí 31. 8. jsme měli tu čest
přivítat na Valné hromadě DSO Mikroregion Dačicko milého hosta. Naše
jednání navštívil na pozvání starosty
Dačic pan Mgr. Kamil Rudolecký,
náměstek ministra dopravy ČR pro
infrastrukturu, který dále vede Sekci
civilního letectví a kosmických aktivit.
Pan
náměstek
nás zprvu seznámil
se současnou dopravní situací v naší
republice a zhruba
objasnil plány do budoucna.
Dále byla vedena zajímavá debata týkající se již našeho regionu. Přítomní zástupci
členských obcí mikroregionu diskutovali
s panem náměstkem například o problematice silnice první třídy č. 23, která prochází
obcí Jilem, či silnice druhé třídy z Dačic do
Slavonic, byla řešena problematika obchvatu Dačic. Další diskuze se zaměřila na
stav cyklostezek v našem regionu. Pan
náměstek neopomněl zmínit nově zbudovanou cyklostezku ze Slavonic do Rakouska a vyslovil svoji podporu výstavbě
cyklostezek.
Velká pozornost byla věnována železnici
Kostelec – Slavonice, kterou by dle sdělení
pana náměstka měla čekat v budoucnu
kompletní rekonstrukce. V rámci železniční
dopravy nebyl také opomenut stav
železničních přejezdů. Pan náměstek informoval např. o tom, že stát se postupně snaží
redukovat jejich počty. Zde také zazněl
požadavek Města Dačice na přednostní
úpravu přejezdu u vlakového nádraží.
Na závěr asi dvouhodinové diskuze
jsme panu náměstkovi Mgr. Rudoleckému
poděkovali za jeho milou návštěvu a jako
malou pozornost a vzpomínku na náš region jsme mu, snad celkem vtipně, věnovali
pivečko z Českého Rudolce.
Monika Hlavová, tajemnice mikroregionu
v 1. a 2. patře budovy čp. 2/I na Palackého nám. v Dačicích s Katastrálním úřadem
pro Jihočeský kraj k 31. 1. 2016
• schválila poskytnutí dotace B. Pidrmanovi ve výši Kč 28.000,- na provoz pojízdné
prodejny
• schválila uzavření dodatků ke smlouvám
s Technickými službami Dačice s. r. o. na
pronájem veřejného osvětlení a prodej
světla
• schválila směrnici rady města o postupu
a protokolu zadávání zakázek, u nichž
předpokládaná cena předmětu zakázky
nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH na služby
a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce
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Zdravé město Dačice a MA21

Zdravé město Dačice si Vás dovoluje pozvat na
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Akce na říjen 2015

Homolkův mlýn
Pivovarská 40, Dačice

k vidění také mini ZOO

Rybníkářství Dačice Vás zve na:
Hlídání rybníka před výlovem
9. října 2015, Český Rudolec
Výlov rybníka Vrzalák
10. října 2015, Český Rudolec

Větrání v Lidéřovicích s verši Fr. Halase

3. - 4. 10.

Rybí speciality

3. 10., večer
		
		

Vodnický rej (vstupné dobrovolné)
- vodníci a vodnice vstup zdarma,
reprodukovaná hudba

10. 10.		
		

Reprodukovaná hudba k poslechu
i tanci

17. - 18. 10.

Ruská kuchyně

V neděli 4. října 2015 od 14:30 h bude
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích opět větrání kostela a varhan. Zaměření větrání bude
poněkud netradiční – bude věnováno básním, které za II. světové války v roce 1940 napsal jako posilu pro náš národ František Halas
a vydal je ve sbírce nazvané Naše paní Božena
Němcová. Verše přednese a průvodním slovem přiblíží Michal Ježek. Varhanní hudbě dá zaznít P. Christian
Pšenička, O.Praem.

17. 10.		
		

Soutěž v pojídání borůvkových
knedlíků o ceny

Výstava fotografií
a akvarelů

24. 10.
		

Fotbálkový turnaj o ceny - s tancem
a reprodukavanou hudbou na přání

31. 10.		
		
		

Tramvajová zastávka - stanice
Homolkův mlýn
pro příznivce tramvaje akční ceny

Antonína Střížka
vernisáž 3. října v 16:00 h
- zahraje kytarista Joe Karafiát člen
skupiny Plastic People a Garáž

výstavní chodba
v 1. patře starého zámku
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Kůrovec na Dačicku
V těchto dnech nelze na Dačicku přehlédnout zvýšený výskyt kůrovcem napadených stromů, a to zejména v monokulturních smrkových porostech starších 60 let.
Současné vysoké stavy tohoto hmyzího škůdce lesa jsou způsobeny dlouhotrvajícím
suchem spojeným s nedostatkem srážek a jarním kvetením smrku, kdy stromy vydají
mnoho energie na tvorbu reprodukčního materiálu (semena a šišky). Tyto dva faktory
letos významně oslabily lesní porosty a usnadnily tak jejich napadení kůrovcem.
Oslabený strom vylučuje chemické látky, votního stavu lesa prováděný pochůzkou,
které kůrovce vábí. Ten se zavrtá pod kůru během které se vyhledávají napadené
stromu, živí se lýkem a také se zde rozmno- stromy. Tuto pochůzku je v současné době
žuje. V důsledku poškození vodivých pletiv, vhodné provádět alespoň jedenkrát týdkterá dopravují ve stromech vodu a živiny, ně. Druhým opatřením je zajištění včasné
a důsledné asanace zjištěného kůrovcovézačínají stromy usychat.
Napadený strom se brání tím, že brouky ho dříví. Napadené stromy je nezbytné co
zalévá pryskyřicí. Za normálních okolnos- nejdříve vytěžit a urychleně odvézt z lesa
tí dokáže odolat i pěti tisícům brouků, ale - nejlépe rovnou na pilu. Při vlastní těžbě
pro strom oslabený mohou být likvidační napadených stromů se kromě kůrovcových
již dva tisíce jedinců. Vývoj kůrovce od va- souší doporučuje pokácet také jednu až
jíčka po dospělce trvá běžně až 10 týdnů. dvě řady okolostojících „zelených“ stromů.
V teplotně nadprůměrném roce, jakým je I když se tyto stromy jeví na první pohled
i rok letošní, se tento vývoj může zkrátit na jako zdravé, bývají většinou již také napa6 týdnů. Obvykle se v průběhu roku vyskytne deny. Jako třetí opatření nám v boji s kůjedna až dvě generace kůrovce, v letošním rovcem pomůže i jeho odchyt do lapáků
a lapačů.
roce byla zaznamenána již generace třetí.
Včasné vyhledání a zpracování kůrovcoRozpoznat kůrovcem napadený strom
je v počátečním stádiu obtížné i pro zku- vého dříví je vhodné předem konzultovat
šeného lesníka. V horních částech kmene, s odborným lesním hospodářem, kterého
v místech proniknutí brouka pod kůru, má každý vlastník lesa, nebo s MěÚ Dačice,
dochází k ronění pryskyřice. Za šupinami orgánem státní správy lesů.
Je pouze na vlastnících lesa, jak přistoukůry na bázích kmene a na kořenových
nábězích lze spatřit hnědé drtinky, které pí k důslednému odstranění veškerého
kůrovec vyhazuje při hloubení chodbiček. kůrovcového dříví. Podle lesního zákona
Tyto drtinky se ale po vydatnějších deštích je každý vlastník lesa povinen provádět
či za větrného počasí brzy ztrácejí. V dalších taková opatření, aby se předcházelo a zafázích napadení stromu začínají žloutnout bránilo působení škodlivých činitelů na les,
jehlice a dochází k jejich opadu. Později se zejména preventivně bránit vývoji, šíření
přidává opad kůry a my můžeme na vnitř- a přemnožení škodlivých organismů. Souní straně kůry spatřit broukem vyhlodané časný stav je velmi vážný, ale zatím není
chodbičky, tzv. požerek, podle jehož tvaru kritický. Nepodaří-li se ale v průběhu letošlze určit konkrétní druh kůrovce. K nejvý- ního podzimu a v průběhu zimního období
znamnějším škůdcům, označovaným také odstranit z lesů většinu napadených strojako škůdci kalamitní, patří lýkožrout smr- mů, reálně nám hrozí v příštím roce kůrovcová kalamita.
kový a lýkožrout lesklý.
Jaroslav Mátl,
V praxi existují tři hlavní opatření v boji
odbor životního prostředí
proti kůrovci. Prvním je monitoring zdra-

Mobilní svoz
odpadů 17. října
Firma .A.S.A. Dačice s.r.o. provede
17. října 2015 mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného odpadu
a bioodpadů. Sběrné vozy budou přistaveny na místa obvyklá (zpravidla se
jedná o bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů).
Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové společnosti.
Děkujeme za pochopení.
Bílkov

08:00 - 08:30 h

Malý Pěčín

08:35 - 08:50 h

Velký Pěčín

09:00 - 09:20 h

Prostřední Vydří

10:45 - 11:00 h

Červený Vrch

11:10 - 11:20 h

Na Nivách

11:25 - 11:35 h

Toužín

11:40 - 11:50 h

Bratrská

11:55 - 12:05 h

Berky z Dubé

12:10 - 12:20 h

Vápovská

12:25 - 12:45 h

Borek

12:50 - 13:00 h

Dolní Němčice

08:00 - 08:40 h

Lipolec

08:50 - 09:20 h

Hostkovice

09:25 - 09:35 h

Havlíčkovo nám.

09:45 - 10:00 h

Dlouhá

10:05 - 10:20 h

Na Vyhlídce

10:25 - 10:40 h

Mládežnická

10:45 - 11:00 h

Antonínská

11:05 - 11:20 h

Jemnická

11:25 - 11:40 h

Hradišťko

11:45 - 12:00 h

Chlumec

12:05 - 12:20 h

Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Co nepatří do veřejné kanalizace
Kanalizační systém města Dačice je vybudován jako „jednotný“, slouží pro odvedení srážkových i splaškových vod. Jednotnou kanalizací jsou odpadní vody odváděny na centrální čistírnu v Toužíně, kde dochází k jejich biologickému čištění.
Součástí kanalizačního systému jsou tzv.
odlehčovací komory (na stokové síti před
ČOV je jich celkem 9), které jsou navrženy
na určité množství průtoku. Pokud je
tento průtok například vlivem přívalové
vody nebo dlouhotrvajících dešťů vyšší,
přepadem odpadní vody odtékají do
řeky Moravská Dyje. Jedná se bohužel
o standardní funkci jednotné kanalizace. Při plánování nových kanalizačních
sběračů nebo rekonstrukci stávajících je již
navrhována převážně oddílná kanalizace.
Srážkové vody se tedy budou postupně
oddělovat a nebudou natékat na ČOV.
U nové výstavby je pak důraz kladen na
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likvidaci srážkových vod přímo v místě dopadu – tedy vsakování.
V poslední době se však množí především problémy s výskytem odpadů,
které do kanalizace nepatří a způsobují
časté problémy se zanášením kanalizace, zhoršují proces čištění na ČOV a při
odlehčení se dostávají do řeky. Je k nevíře,
co do toaletní mísy někteří lidé nahází
s pocitem, že se to nikde nepozná. Že by
vás ani nenapadlo splachovat silonky, části
oblečení, hygienické vložky, nebo dětské
vlhčené ubrousky (které ČOV zatěžují
nejvíce – jedná se totiž o velmi pevný textilní materiál, který se nerozvlákní jako

např. toaletní papír)? Dále do kanalizace
nepatří toxické látky, ropné produkty, jako
např. benzín, nafta, oleje včetně fritovacích
tuků, různá rozpouštědla, kyseliny a louhy,
zbytky barev, zahradní a domácí chemie
a nespotřebované léky. Proto bychom vás
tímto chtěli požádat, abyste do záchodu
nevhazovali a nelili odpady, které patří do
komunálního nebo nebezpečného odpadu!
Připomínáme, že je zakázána instalace drtiče
odpadu nebo jiných podobných zařízení.
Děkujeme těm, kteří berou vážně ochranu životního prostředí a zamýšlejí se nad
důsledky svého jednání.
Hana Mátlová, odbor životního prostředí

www.dacice.cz

Sběr nepotřebných jedlých
olejů a tuků

Do sběrných nádob odkládejte
nepotřebné jedlé oleje a tuky mající
původ v kuchyních našich domácností, a to v dobře uzavřených plastových nádobách. Neodkládejte zde
technické oleje, maziva a kapaliny, které
jsou odpady nebezpečnými a jako takové patří do sběrného dvora odpadů.
Sběrné nádoby pro separovaný sběr
již nepotřebných jedlých olejů a tuků
budou umístěny na následujících
stanovištích (ulice + orientační
upřesnění lokalizace):

Antonína Dvořáka

čp. 417

Antonínská

parkoviště („Stavcent“)

Bratrská

u domu s pečovatelskou službou

Dlouhá

čp. 456

Havlíčkovo náměstí

čp. 87 (u zámecké zdi)

Husova

u vchodu na sportovní stadion

Jiráskova

za čp. 220

Jiráskova

čp. 250

Jiřího z Poděbrad

čp. 104

Kapetova

čp. 40

Karla Čapka

čp. 212

Máchova

čp. 441

Na Sádkách

čp. 111

Pivovarská

u parkoviště

Severní

čp. 331

Severní

čp. 341

sídliště Nivy

ul. Příhodova

U Stadionu

čp. 452

Vápovská

křižovatka u božích muk

Vyderská

čp. 318
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Výměna průkazů osob
se zdravotním postižením (TP, ZTP,
ZTP/P) a parkovacích průkazů
V letošním roce dochází k plošné výměně všech typů průkazů osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P). Vyměňují se jak průkazy mimořádných výhod, které vydávaly
obecní úřady, tak dočasné průkazy, které vydávaly úřady
práce. Průkazy je nutné vyměnit do 31. 12. 2015, kdy končí jejich platnost bez ohledu na to, zda je na nich uvedena
platnost delší. Nově úřady práce vydávají plastové kartičky,
které svým vzhledem připomínají občanský nebo řidičský
průkaz.
Na výměnu průkazů osob se zdravotním
postižením zbývají již pouze 3 měsíce, doporučujeme tedy všem, kteří si ještě svůj průkaz
osoby se zdravotním postižením nevyměnili,
aby tak zavčas učinili. Úřady práce většinu držitelů těchto průkazů zavčas vyzvaly k výměně
a v současné době k ní plynule dochází, nicméně je možné, že někteří držitelé průkazů osob se zdravotním postižením zatím tuto informaci nezaznamenali. Těm, kteří se k výměně
teprve chystají, připomínáme, jaké doklady vzít s sebou: stávající
průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P), aktuální
průkazovou fotografii, občanský průkaz. U držitelů starších typů
průkazky (mimořádných výhod) je vhodné vzít s sebou rozhodnutí
o jejich přiznání. Průkazy osob se zdravotním postižením vystavují úřady práce, pro místní občany konkrétně Kontaktní pracoviště
v Dačicích, Antonínská 7, 380 01 Dačice.
Společně s výměnou průkazů osob se zdravotním postižením
ZTP a ZTP/P probíhá výměna parkovacích průkazů (modré kartičky
označující vozidlo přepravující osobu se zdravotním postižením).
Většině jejich držitelů totiž končí platnost k 31. 12. 2015. K výměně parkovacího průkazu dochází až po výměně průkazu ZTP nebo
ZTP/P. Výměna se provádí zdarma na počkání. Pro výměnu parkovacího průkazu je potřeba předložit: platný průkaz ZTP nebo
ZTP/P, rozhodnutí o jeho přiznání (případně rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod), aktuální průkazovou fotografii, původní
parkovací průkaz a občanský průkaz. Parkovací průkazy vystavují
obecní úřady s rozšířenou působností, pro místní občany konkrétně Městský úřad Dačice, odbor sociálních věcí, Neulingerova 151,
380 01 Dačice, kanceláře číslo 209 a 210.
Irena Vašíčková,
sociální pracovnice

Sociální výpomoc
Město Dačice vyčlenilo finanční prostředky na poskytnutí sociální výpomoci sociálně potřebným rodinám s nezletilými
dětmi, které mají trvalé bydliště v Dačicích a místních částech. Sociální výpomoc je určena ke kompenzaci zvýšených výdajů
k uspokojení potřeb nezletilých dětí.
Sociální výpomoc je vyplácena na základě posouzení
individuálních žádostí.
Žádost o poskytnutí sociální
výpomoci mohou podávat rodiny s nezletilými dětmi s trvalým bydlištěm v Dačicích nebo
místních částech, které:
• pečují o nezletilé dítě s přiznaným příspěvkem na péči (přílohou žádosti bude rozhodnutí
o přiznání příspěvku na péči)
• z důvodu nízkých příjmů pobírají dávku pomoci v hmotné nouzi
– příspěvek na živobytí (přílohou žádosti bude rozhodnutí o přiznání příspěvku na živobytí nebo aktuální potvrzení úřadu práce
o pobírání této dávky)

• nepobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, ale pohybují se na
hranici chudoby (přílohou žádosti bude doklad o příjmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny)
• sociálně potřebné rodiny vychovávající 4 a více dětí (přílohou
žádosti bude doklad o příjmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny)
Žádosti o poskytnutí sociální výpomoci lze podávat od 1. 10.
2015 do 16. 10. 2015 na sociální odbor Městského úřadu Dačice,
Neulingerova 151, Dačice – Mgr. Irena Vašíčková (kancelář č. 210).
Zde je také možné vyzvednout příslušný formulář. Žádosti splňující
výše uvedená kritéria budou posouzeny sociální komisí, na základě
jejího doporučení budou projednány radou města. Na poskytnutí
sociální výpomoci není právní nárok.
Irena Vašíčková,
tajemnice sociální komise
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Služby sociální péče
– týdenní stacionáře
Seriál o službách sociální péče v předchozím čísle přiblížil
denní stacionáře, v tom aktuálním představí stacionáře týdenní.
Týdenní stacionáře poskytují pobytové sociální služby lidem, kteří nejsou zcela soběstační z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického duševního onemocnění.
Klienty těchto služeb jsou lidé, kteří potřebují značný rozsah
pomoci jiných osob.
Rozdíl mezi denním a týdenním stacionářem je v délce pobytu
klienta. V denním stacionáři klient stráví pouze část dne, jinak žije
ve své domácnosti. Týdenní stacionář poskytuje navíc ubytování,
klient zde po část týdne bydlí. Nejčastěji lidé službu využívají v pěti
pracovních dnech, víkendy tráví u svých rodin.
Týdenní stacionáře poskytují tyto základní činnosti:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V Jihočeském kraji je evidováno celkem 6 týdenních stacionářů.
Pro občany Dačic a okolí jsou nejdostupnější dva stacionáře v Jindřichově Hradci, které kromě denní formy poskytují i týdenní, jedná se o Stacionář Bobelovka a Sociální služby Česká (kontakty jsou
uvedené v minulém čísle Zpravodaje). Dále mohou naši občané
využívat týdenní stacionáře:
• Týdenní stacionář Centrum BAZALKA, U Jeslí
198/13, 370 01 České
Budějovice, tel.: 387
001 010, 723 101 751,
www.centrumbazalka.
cz.
• Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie, Pražská
tř. 489/88, 370 04 České Budějovice, tel.: 734 314 497, www.domovlibnic.cz.
• Denní a týdenní stacionář Klíček, Záluží 17, 390 02 Tábor 2, tel.:
381 281 619, www.stacionarklicek.cz.
• Týdenní stacionář Duha, Jana Mukařovského 2309, Budějovické
předměstí, 397 01 Písek 1, tel.: 382 215 232, www.domovzbesicky.cz.
V kraji Vysočina uvádí registr sociálních služeb 2 týdenní stacionáře:
• Denní a týdenní stacionář Jihlava, Královský vršek 1106/9, Jihlava, 586 01 Jihlava 1, tel.: 567 210 270, www.stacionar-jihlava.cz.
• Domov Kopretina Černovice, příspěvková
organizace, Dobešovská 1, Černovice, 394 94
Černovice u Tábora, tel.: 565 427 111, web.telecom.cz/dusp-cernovice.
Článek poskytuje pouze základní informace
o týdenních stacionářích. Pro bližší informace
se můžete obrátit přímo na konkrétní poskytovatele, nebo na sociální pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ
Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209 Mgr. Lada Nejedlá
a č. 210 Mgr. Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle se zaměříme na domovy pro osoby se zdravotním postižením.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice
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Prodej městských bytů
Město Dačice nabízí k prodeji volné bytové jednotky v Dačicích
formou aukce:
byt

velikost

minimální
kupní cena

výběrové
řízení

č. 7, Dlouhá
426/V

2+1
66,54 m2

865.000,-

12.10., 16:00 h

č. 1, U Nemocnice 88

3+1
133,11 m2

1.663.580,-

12.10., 16:30 h

č. 2, U Nemocnice 88

3+1
154,82 m2

2.296.320,-

12.10., 17:00 h

č. 3, U Nemocnice 88

3+1
132,88 m2

1.558.800,-

12.10., 17:30 h

č. 4, U Nemocnice 88

3+1
134,65 m2

1.487.220,-

12.10., 18:00 h

Závaznou přihlášku „Žádost o převod nemovitostí formou výběrového řízení“ je nutné podat na podatelně Městského úřadu
v Dačicích, Palackého nám. 1/I, nejdéle do 9. 10. 2015 do 14:00 h.
Zároveň je nutné zaplatit jistinu.
Informace k výběrovému řízení podá Odbor správy majetku
Městského úřadu v Dačicích na tel. 384 401 227.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Pronájem nebytových prostor
Město Dačice nabízí pronájem volných nebytových prostor v prvním patře v Obchodním centru v Antonínské ul. čp.
15/II v Dačicích:
kancelář č. 127 o ploše 16,19 m2
místnost č. 128 o ploše 16,43 m2
včetně společně užívané chodby, kuchyňky, schodiště a soc. zařízení.
(místnost č. 128 je vhodná pro pedikúru, masáže, kadeřnictví, atd.)
Zájemci mají právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit své nabídky a připomínky, a to písemně odboru správy budov, prostřednictvím
podatelny Městského úřadu, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
nejpozději do 15. 10. 2015.
Informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích,
Krajířova 27/I, v kancelářích č. 108, 109, nebo na tel. č. 384 401 234/5.

Program regenerace MPR a MPZ
2016 - výzva
Vlastníci nemovitých kulturních památek na území městské památkové zóny Dačice, můžou pro opravy svých domů
využít v roce 2016 příspěvek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón.
Závazné podíly z rozpočtu, platné pro všechny fyzické a právnické osoby jsou následující: příspěvek z programu - max. 50 %, přís-pěvek Města Dačice - min. 10 %, podíl vlastníka - min. 40 %.
V případě restaurátorských prací může být příspěvek na tyto práce poskytnut až do výše 100 % rozpočtu.
Pro zařazení do programu je nezbytné mít k dispozici: závazné
stanovisko odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice, položkový rozpočet (u akcí nad 1 mil. Kč), odborný propočet (u akcí do
1 mil Kč) a vypovídající fotodokumentaci.
Žádost včetně všech příloh je potřeba doručit na MěÚ Dačice,
odbor kultury a cestovního ruchu (starý zámek, č. dveří 122) nejpozději do 30. 10. 2015. Více informací k možnosti čerpání příspěvku z Programu regenerace podá Mgr. Pavel Urban, 384 401 244,
kultura2@dacice.cz.
Pavel Urban
odbor kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Nové informace
k opravě mostu

Oprava lávky
Odborem správy majetku bylo zadáno odborné posouzení stavu lávky pro pěší
přes řeku Moravská Dyje, speciálně se zaměřením na výskyt dřevokazných hub.

I když to určitou dobu tak nevypadalo, na mostě stále probíhají práce dle
schváleného harmonogramu. V srpnu
začala další náročná část opravy, a to
provedení protikorozní ochrany. Do
té doby byly vyměněny všechny zkorodované části mostu a většina ložisek.
V současnosti jsou již všechna ložiska na
svých místech a v pátek 4. 9. 2015 byl most
spuštěn do nových úložišť. Při opískování všech částí mostu bylo v srpnu zjištěno
porušení vodovodního potrubí. Společnost
ČEVAK ve spolupráci s městem zajistila
technologicky nejrychlejší variantu opravy,
tak aby nebyl narušen harmonogram ostatních prací na mostě. Oprava – vyvložkování potrubí bude provedena v nejbližších
dnech do 30. 9. 2015. Protikorozní ochrana
byla ukončena koncem 38. týdne a nyní
pokračují další fáze přípravy dilatačních
závěsů, izolace mostovky a dále výměna
starého zkorodovaného zábradlí na celém
mostě.
Pokud se nevyskytnou nepředvídané
problémy, tak by most mohl být otevřen
veřejnosti v době kolem 6. 11. 2015. Pak
bude pokračovat fáze oprav objízdných
tras. O dalším průběhu prací vás budeme
informovat po dalším kontrolním dnu.
Od původně uvažovaného osazení semaforů na křižovatce u Hotelu Stadion bylo
nakonec ustoupeno, a to z následujících
důvodů: Křižovatka je velice problematická
(napojení ulice Bezručovy mimo osu křižovatky, přechody pro chodce a problematický zúžený úsek komunikace na mostě
v ulici Nádražní). Vyřešit plynulost provozu
tak, aby byly semafory účinné, je prakticky nemožné, a proto bylo dohodnuto, že
i nadále bude provoz usměrňován ze strany
MP Dačice a PČR, kdy o průjezdnosti křižovatky rozhoduje nejvíce lidský faktor.
Zdislav Páral, tajemník

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, prodej suvenýrů
a regionální literatury, předprodej
vstupenek
otvírací doba
pondělí, středa 7:30 - 17:00 h
úterý, čtvrtek 7:30 - 15:00 h
pátek 7:30 - 14:00 h

Z vypracovaného znaleckého posudku,
který vyhotovila Ing. arch. Zuzana Lukešová, vyplývá, že lávka je v zásadě v celé
délce napadena dřevokaznými houbami
- trámovkou plotní, pevníkem dubovým,
sítkovcem dubovým aj.
Abychom zamezili dalšímu šíření dřevokazných hub, dojde v nejbližších dnech
k odstranění napadených částí lávky - zejména krytů madel po celé délce lávky.

Následovat pak bude příprava chemického
ošetření napadených částí lávky. Toto ošetření musí provádět odborná firma, která
bude vybrána na základě výběrového řízení a vlastní realizace tak bude probíhat
v návaznosti na vypsanou veřejnou zakázku a klimatické podmínky.
Provoz lávky zůstává zachován.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

Mobilní průvodce pro Dačice a okolí
Na odboru kultury a cestovního ruchu byly v září dokončeny práce na tvorbě nového mobilního průvodce a tagg manageru pro město Dačice a okolí. Hlavním cílem projektu bylo rozšířit nabídku infocentra o moderní technologie, poskytnout
návštěvníkům města interaktivní a mobilní alternativu k tištěným propagačním
materiálům nebo informačním tabulím v terénu.
Novou mobilní aplikaci určitě ocení
všichni příznivci chytrých telefonů a tabletů. Návštěvníci Dačic už navíc nebudou
závislí na otevírací době infocentra a turistické informace si do svých mobilních zařízení stáhnou kdykoliv uznají za vhodné.
Mobilní průvodce je napojen na sociální
sítě a funkci „Byl jsem zde“, kdy uživatel
může svým přátelům sdělit, že místo navštívil, připojit komentář či doporučení.
Mobilní průvodce obsahuje:
• seznam cílů a zajímavostí ve městě
a okolí členěný dle kategorií (např. Památky, Informační centra, Obce a města,
Přírodní zajímavosti…) – informace obsahují popis a fotografii cíle
• interaktivní mapu osmi různých tras se
zobrazením cílů propojenou s detailními
informacemi o místech
• přehled kulturních akcí
Mobilní aplikace Dačice je také ke stažení
za pomocí QR kódu, který bude umístěn na
http://www.dacice.cz/turistika-1/mobilni-

-pruvodce/, na informačních tabulích ve
městě a v prostorách infocentra. S aplikací
je možné pracovat offline a je dostupná
pro operační systémy Android, iPhone
a Windows Phone offline. Aktualizaci a případná doplnění mobilního průvodce bude
zajišťovat odbor kultury a cestovního ruchu
MěÚ Dačice.
Projekt „Mobilní průvodce a tagg manager pro město Dačice a okolí“ byl podpořen z Grantového programu Podpora cestovního ruchu Jihočeského kraje.
Zdeňka Králíková,
odbor kultury a cestovní ruchu
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Členské obce DSO Mikroregion Dačicko - díl III.
V minulém příspěvku jsme Vám představili dalších pět obcí našeho svazku, a to obec Červený Hrádek, Český Rudolec,
Dobrohošť, Heřmaneč a město Dačice. Dnes mi dovolte, abych Vás krátce seznámila s dalšími z našich členů – obcí Horní
Meziříčko, Horní Němčice, Horní Slatina, Hříšice a Jilem.
Obec Horní Meziříčko

Obec Horní Meziříčko leží v nadmořské výšce 555 m,
mezi Studenou a
Strmilovem, na historické hranici Čech
a Moravy. Obec se
rozkládá na břehu
Meziříčského
rybníka, do kterého ústí
Studenský a Hamerský potok. První
písemná zmínka je
z roku 1361, kdy obec s tvrzí vlastnil Jindřich z Hradce. Tato tvrz je
zároveň nejstarší pamětihodností obce. V současné době má obec
104 obyvatel.
V obci je k dispozici sportovní areál s tenisovým kurtem
a hřištěm. Aktivní a úspěšné je družstvo dobrovolných hasičů.
Dříve byla v obci rovněž v provozu textilní továrna, která není již
roky funkční. Ves se nachází v malebné krajině obklopené lesy.
V zimním období zde bývá dostatek sněhu, který poskytuje
možnost lyžování, hlavně běžkařům.
Další informace jsou dostupné na www.hornimeziricko.cz.
Obec Horní Němčice

Obec Horní Němčice má v současné
době 89 obyvatel.
Obec se rozkládá
v malé kotlině, asi 3,5
km jižním směrem od
Studené. Obec leží
na hlavní silnici ze
Studené na Dačice.
Kdo vesnici Horní
Němčice založil, není
známo. Její jméno je
uvedeno v zemských

deskách v roce 1358.
Jako v jiných osadách, i v tomto západním cípu Moravy bylo
v Horních Němčicích sídlo příslušníka nižší šlechty. Připomíná se tu
svobodný dvůr v patnáctém století a ke konci století šestnáctého
tvrz, ovčírna a pivovar. Jisté však je, že Horní Němčice společně
s Radlicemi tvořily malé panství. Roku 1610 jsou Horní Němčice
pojmenovány jako součást panství dačického, k němuž patřily až
do roku 1848. V obci naleznete například bývalý zemanský dvorec
s ovčínem a pivovarem (první stavení v obci) či pomník padlým
s bustou prvního prezidenta T. G. Masaryka.
Další informace jsou dostupné na www.horninemcice.cz.
Obec Horní Slatina
Obec Horní Slatina se nachází ve východní části okresu Jindřichův
Hradec, přibližně 10 km východně od Dačic. Průměrná nadmořská
výška je 507 m. V současné době žije v Horní Slatině přibližně
137 obyvatel. Prvními známými držiteli Slatiny byli Ranožírovci,
uvádění roku 1256. Za obcí se nachází mokřadní a rašelinné louky
na okraji jehličnatého lesa tvořící vegetaci prameniště vodoteče
napájející Horní rybník. Vyskytuje se zde řada význačných rostlinných i živočišných druhů.
V obci naleznete například jednolodní kostel sv. Jiljí, původně
románská stavba z první poloviny 13. století (upraven barokně
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před rokem 1717, přístavba roku 1833).
Na hřbitově se nachází litinový kříž z
bolíkovských železáren z roku 1836
a kaplička sv. Antonína z poloviny 19.
století. Poblíž kostela stojí památná lípa.
V obci je pomník padlým v 1. světové válce
z roku 1921.
Další informace jsou dostupné na www.
hornislatina.cz.
Obec Hříšice
Hříšice leží na silnici z Dačic do Nové Říše,
pod vrcholem kopce Bába (665 m n. m.). První písemná zmínka
o obci je z roku 1353. Roku 1893 měla obec 272 obyvatel, dnes zde
žije 321 lidí.
V katastru obce
v lese „Paninská
leč“ je největší
smrk z okolních
lesů. Na výšku
má 45 m a obvod kmene 287
cm.
Uprostřed
návsi stojí kaple
zasvěcená
sv.
Janu Křtiteli a sv.
Vavřinci, která byla
postavena v roce
1775. Před kaplí je pomník padlým v 1. světové válce. Obec má jednu místní část - Jersice. Uprostřed návsi místní části Jersice, kterou
tvoří malebný park, stojí kaple sv. Juliány z roku 1877.
V roce 2012 byla obnovena tradice masopustního průvodu po
vsi. Místní mateřská školka pořádá každoročně v kulturním domě
dětský karneval, který je hojně navštěvován.
Další informace jsou dostupné na www.hrisice-jersice.cz.
Obec Jilem

Obec Jilem se 119 obyvateli leží na rozhraní
Čech a Moravy v nadmořské výšce 620 m,
poblíž nejvyšší hory
Českomoravské vrchoviny Javořice, asi 2 km od
Studené. První zmínky
o obci sahají až k roku
1358, název dostala
podle zde hojně rostoucích stromů - jilmů. Obcí prochází silnice
I. třídy č. 23, která ji rozděluje na dvě části.
V obci stojí památník obětem první světové války, bývalý lihovar
z roku 1873, historická sýpka, boží muka, Vackův mlýn a několik
památkovým úřadem chráněných domů.
V současné době zde pracuje několik soukromě hospodařících
rolníků, veterinární lékař, je zde k dispozici ubytování. V obci je
možnost občerstvení v Jilemské hospůdce v kulturním centru se
sálem. Dále je zde např. knihovna s internetem či tenisový kurt.
Obec je známá tradičním maškarním masopustním rejem, pálením
čarodějnic, stavěním a kácením máje, drakiádou.
Další informace jsou dostupné na www.obecjilem.cz.
V příštím čísle se můžete těšit na informace o obcích Kostelní
Vydří, Peč, Písečné a o městě Slavonice.
Monika Hlavová, tajemnice mikroregionu
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Kávička v Bruselu,
nebo pelyněk v Africe?
Chtěl bych se vyjádřit co nejkulantněji. Stále mě ale napadá jen cosi o tom, jak
někdo má zvednout za… a jít něco dělat. Ale zkusím to jinak: Bruselská diplomacie by měla opustit chladivé závětří klimatizovaných prostor svého sídla a vypravit
se do parných oblastí Afriky a Blízkého východu na jednání o vzniku a příčinách
migrační vlny. Jedině tam je podle mého názoru základ řešení.
Zabývat se statisíci běženců, kteří jsou internováni v táborech, střežit je a povolávat
nové příslušníky policie i armády k ochraně
hranic jednotlivých státu Unie, je pozdě.
Dnes nečelíme standardním migračním
pohybům, jaké známe např. ještě z minulého století. Slovníkem bankéřů jde
o „run“ na Evropu. Na Evropu, jejíž základy
byly položeny před více než 4 tisíci lety. Na
Evropu, která prioritně přijala a rozvíjela
křesťanské a židovské vyznání. Na Evropu,
která uplynulých několik tisíc let obrušovala
(i mečem!) hrany politických, kulturních,
náboženských i sociálních rozdílností.
Tomu říkám společensko-ekonomický

evoluční vývoj. Dnes, jak znovu zopakuji,
jsme konfrontovaní se zcela revoluční snahou o změnu poměrů na Starém kontinentu.
Je zcela evidentní, že diplomatické mudrování v sídle EU nevede ke správným
výsledkům. Je třeba přenést diplomatické
úsilí na půdu parlamentů a vlád zemí, kde
migrační vlny vznikají. A nejen to. Současně
s těmito „měkkými“ postupy nabídnout,
ruku v ruce, „tvrdou“ evropskou měnu tak,
aby se dařilo nejpalčivější problémy jednotlivých režimů řešit přímo na místě. V Alžíru,
Maroku, Tunisku, Libyi… Ne ve Francii, SRN,
v Česku, na Slovensku nebo Maďarsku…
Jan Bartošek

Rozkvetlé Dačice znají své vítěze
Do čtvrtého ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu letos dorazilo sedmnáct přihlášek, z toho devět soutěžících bylo přímo z Dačic a osm z místních
částí Bílkov, Borek, Hostkovice a Dolní Němčice.

Sedmičlenná hodnotící komise posoudila přihlášené květinové výzdoby z hlediska
kompozice, barevnosti a nápaditosti a rozdělila body, po jejichž součtu známe vítěze.
Kategorie rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
1. Martina Čurdová, Borek
2. Marie Štěrbová, Hostkovice
3. Drahoslava Šteflová, Dačice
Kategorie rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
1. Marie Pospíchalová, Dačice
2. Ladislava Novotná, Dačice
3. Dana Semorádová, Dačice
Kategorie úprava předzahrádky/okolí domu
1. Veronika Ošmerová, Dačice
2. Jana Kostelecká, Dačice
3. Martina Čurdová, Borek
Mezi vítěze byly rozděleny dárkové poukázky v celkové hodnotě devět tisíc korun, které
je možné uplatnit až do konce května příštího roku na pořízení nové výsadby nebo jakýchkoliv zahradnických potřeb.
Oceněným gratulujeme a zároveň děkujeme nejen jim, ale všem soutěžícím, a také všem
obyvatelům města a okolních obcí, kteří pečují o okna, balkony a předzahrádky svých obydlí zato, že tak dělají hezčí nejen svůj domov, ale zároveň i celé naše město.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Prvňáčci
Začátek školního roku je očekávaný
zejména těmi, kteří se chystají do školy
poprvé. První školní den často přitom
prvňáčky do školy vyprovázejí nejen
rodiče, nýbrž i prarodiče a někdy i další
příbuzní a přátelé.
Zkrátka na dětech
nám záleží a první
školní den je dobrou
příležitostí to dát najevo. Chceme, aby na
první školní den vzpomínaly naše děti s radostí
a
příjemným
pocitem. Chceme pro
ně to nejlepší, hodnou paní učitelku,
která zároveň naučí, bezpečnou cestu do
školy, velký výběr jídel ve školní jídelně,
když ne sportovní halu, tak alespoň
dobře vybavenou tělocvičnu, ty nejlepší
a nejmodernější učební pomůcky apod.
Kdysi na první školní den dokonce prvňáčci
dostávali housku nebo rohlík s medem.
Prostě děti máme rádi, nejvíce logicky
ty vlastní. Pro své děti však chceme nejen
dobrou přítomnost, ale i budoucnost.
Proto chceme, aby byly vzdělané, opatrné,
odpovědné, zdravé a silné. Proto bychom
měli chtít nezadluženou budoucnost nebo
třeba fungující ekonomiku, dobrý a stabilní vzdělávací systém, kvalitní sociální
a zdravotní péči a třeba i fungující veřejnou
správu. Pokud dnes usilujeme například
o zachování úřadů a institucí na menších
městech není to tedy jen o nás, nýbrž
i o našich dětech.
Možná si to vždy úplně neuvědomujeme,
ale právě péčí o své děti zásadně ovlivňujeme svoji budoucnost. Budou to totiž
právě naše a pravděpodobně i jiné dětí,
které se o nás budou ve stáří tzv. starat.
A nemyslím tím pouze pomoc s nákupem,
ovládáním televize nebo třeba dopravu
k lékaři. Myslím tím především celkové
zajištění sociální a ekonomické. Naše děti
budou vydělávat na naše důchody stejně,
jako my nyní vyděláváme na důchody
našich rodičů a prarodičů. Naše děti budou
rozhodovat o tom, jaká bude v budoucnu
například kvalita zdravotní a sociální péče.
Bylo by naivní si myslet, že tohle všechno
se dá prvňáčkům vysvětlit. Nedá a ani by
to nemělo žádný smysl. Prvňáčci potřebují
především dobrý příklad a dostatek trpělivé
pozornosti. Pokud jim toto dokážeme
poskytnout, nemusíme se o svoji budoucnost obávat.
Tak a dost psaní, jdu se podívat, co napsala paní učitelka našemu vnukovi do
jeho deníčku, a jak to vlastně má s úkoly.
A hlavně, jdu si s ním popovídat. Musíme
přece rozebrat ty zásadní klukovské problémy. Už se těším.
Miloš Vystrčil, senátor
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.A.S.A. Dačice slaví 20 let
své působnosti
Společnost .A.S.A. Dačice s.r.o., která zajišťuje komplexní služby odpadového hospodářství na území města Dačice
a v okolních obcích regionu, letos slaví 20. výročí od svého
vzniku.

Za 20 let své působnosti společnost významně rozšířila poskytované služby, především v oblasti třídění odpadů a jejich dalšího využití. Tříděný odpad mohou lidé odevzdávat do nádob, které jsou
v dnešní době již velmi rozšířené a nacházejí se v dostupné vzdálenosti. Přednosti společnosti lze spatřit zejména v komplexním
přístupu k řešení systémů nakládání s odpady, zajišťování komunálních služeb, v investicích do moderní techniky a rozvoji dalších
činností. Úspěšné fungování společnosti potvrzuje i rostoucí počet
pracovních míst, kdy z původních 9 zaměstnanců nyní společnost
zaměstnává 38 osob.
V současné době
má .A.S.A. Dačice
široký okruh zákazníků, kterým poskytuje služby v oblasti
nakládání s odpady.
Jedná se především
o sběr, svoz a odstranění všech druhů odpadů, svoz
separovaného odpadu a pronájem
všech typů kontejnerů. Provozuje několik sběrných dvorů a skládku komunálního
odpadu Borek. K zákazníkům této firmy patří více než 100 měst
a obcí, např. Dačice, Třešť, Jemnice, ale také živnostníci a průmyslové podniky v Jindřichově Hradci, Telči, Jihlavě, Moravských Budějovicích a okolí.
V reakci na přibývající legislativní požadavky rozšířila společnost
portfolio svých služeb o další služby – sběr bioodpadu, sběr použitého textilu a sběr drobných kovů do specielních kontejnerů. Uvedené služby byly zavedeny s ohledem na možnost dalšího materiálového využití všech komodit. Bioodpad putuje do kompostárny,
kde je dále využíván jako zdroj humusové látky vhodné k náhradě
průmyslových hnojiv. Kompost je možno využívat pro zemědělskou činnost, tvorbu a údržbu veřejné zeleně atd. Co se použitého
textilu a sběru drobných kovů týče, jejich sběr přispívá ke snížení
množství netříděného komunálního odpadu.
Dalším velkým kladem je spolupráce s neziskovými a charitativními organizacemi, kdy se společnost .A.S.A. Dačice podílí na ekologické výchově dětí i dospělých a podporuje vybrané sportovní
i kulturní aktivity.
Radim Kolář, jednatel .A.S.A., spol. s r.o.
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Nemocnice Dačice, a.s. informuje
Jelikož se nám přehouplo léto a podzim už nám zaklepal
na dveře, tak bychom Vás rádi informovali, že opět zahajujeme cvičební lekce v rámci provozu rehabilitace nemocnice.
• Cvičení pro ženy I. – od 10. 9. každý čtvrtek 16:30 – 17:30 h ve
cvičebně ambulantní rehabilitace na posílení, protažení a uvolnění jednotlivých svalových skupin a kloubních spojení, cena za
hodinu 50 Kč
• Cvičení pro ženy II. – od 14. 10. každou středu od 17:00 –
18:00 h ve cvičebně ambulantní rehabilitace – ucelený blok 8 na
sebe navazujících cvičení na uvolnění a posílení svalů pánevního
dna, cena za blok 400 Kč !!! JE NUTNÉ SE OBJEDNAT A ABSOLVOVAT CELÝ BLOK !!! maximální počet cvičících 12.
• Spinning – od 20. 10. pro všechny, kteří se chtějí hýbat i v zimě,
ale také jako prevence úrazů kolen a kyčlí
• LEKCE NA SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY - úterý 17:30 – 18:30 h - pro
všechny, kteří se chtějí přes zimu dostat do kondice a shodit pár
přebytečných kil (nebo si udělat rezervu na Vánoce)
• úterý 18:45 – 19:45 h, čtvrtek 17:30 – 18:30 h, neděle 17:30
– 18:30 h – STANDARDNÍ SPINNINGOVÁ LEKCE – pro všechny, kteří si chtějí i přes zimu udržet kondičku a případně na sobě
lehce zapracovat
• čtvrtek 18:45 – 19:45 h – SPINNING PRO POKROČILÉ (nebo
pro chlapy) – lekce zaměřená na zvyšování fyzické kondice dle
zaměření na sílu, dynamiku nebo vytrvalost
Na lekce spinningu potřebujete běžné sportovní oblečení nebo
oblečení na kolo, pokud máte, tak cykloboty s SPD zámkem, a cyklolahev povinně. Cena jednotlivé lekce je 100 Kč, cena 10 lekcí je
800 Kč, cena lekce pro studenty, sportovní kluby a zaměstnance
Nemocnice Dačice je 60 Kč. Je nutné se objednat, maximální počet
cyklistů je 10.
Dne 15. 10. bude v rámci akce Zdravé město probíhat Den zdraví v Nemocnici Dačice. V letošním ročníku se budeme opět věnovat pohybu dětí, ale tentokrát těch nejmenších. Takže ve spolupráci se základními a mateřskými školami zkusíme přesvědčit děti, že
i pohyb může být zábava. Součástí dne zdraví bude i přednáška na
tradiční téma Bolesti zad – jak s nimi zatočit a v odpoledních hodinách si můžete zdarma vyzkoušet standardní hodinu spinningu.
V rámci Dne zdraví proběhne i akce STŘEVOTOUR, která je
zaměřená na prevenci onemocnění střev, kde se krátkou komentovanou exkurzí ve velkém nafukovacím střevě seznámíte jak se
zdravou podobou, tak s různými podobami nemocného trávícího
traktu.
V pátek 2. 10. se bude konat již 6. ročník Dne otevřených
dveří. Zájemci o komentovanou prohlídku areálu a některých
provozů nemocnice mají možnost se sejít ve 13:00 či ve 14:00 h
před ředitelstvím.
Vedení nemocnice věří, že občany Dačic a okolí bude zajímat. jak
se nemocnice rozvíjí a co ji v následujícím roce čeká.
Doufáme, že jsme všechny příznivce zdraví a pohybu navnadili
a rádi je uvítáme na některé z našich cvičebních lekcí. Na všechny
se můžete objednat buď osobně na recepci ambulantní rehabilitace nebo na telefonním čísle 384 358 285.
Marta Krechlerová

KOUPÍM

--- inzerce ---

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

Tel: 602 584 566

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského

Hlavní prázdniny = období příprav školních budov na následující školní rok
Hlavní prázdniny = doba odpočinku pro vyučující a děti, ale zejména velká aktivita vedení škol a provozních zaměstnanců, kteří
zvelebují školu pro další školní rok. V období hlavních prázdnin se
vždy realizuje většina akcí většího rozsahu, i letos k nám nastoupili
řemeslníci, technici.
Ve škole máme ke dnešnímu dni 19 interaktivních tabulí, posledních šest nových instalovaných právě o prázdninách, umožnují dva
doteky současně. Na všech tabulích je instalována nejnovější verze
SW Smart notebook 15. Kromě těchto tabulí přibyly do školy nové
klasické tabule (nové typy jsou zelené a magnetické). Standardně
obměňujeme počítače, letos v počítačové učebně, kabinetech,
učebnách (Windows 10). Obměnu potřeboval jeden ze školních
serverů. Od začátku školního roku využíváme venkovní učebnu,
výuka na čerstvém vzduchu.
Škola je vymalovaná, žaluzie opravené, doplněné rolety ve
třídách, vyměněná světla. V některých třídách máme novou podlahovou krytinu a na odloučeném pracovišti Bratrská jsou v celé
budově nové vnitřní dveře. Život naší školy můžete sledovat na
www.zsdacice.eu.

Trendy rozvoje vzdělávaní
Neustále pracujeme na zkvalitnění výuky v naší škole, v září 2015
bude ukončen projekt Moderní technologie ve výuce přináší
užitek projekt Výzva 51 (známý pod názvem „Tablety do škol“).
Projekt OP VK firmy AV MEDIA a.s., jejímž je naše škola partnerem,
je zaměřen na zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků
základních škol – kurzy, poradenství, online podpora. V rámci projektu škola obdržela 20 mobilních dotykových zařízení, které zapojíme do výuky.
V srpnu jsme uspěli s žádostí o výzvu 56 – projekt Společně nad
knihou - projekt OP Vzdělání pro konkurenceschopnost. Dotaci
projektu využijeme na:
1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Konkrétně podpora čtenářské gramotnosti
žáků 2. - 7. ročníku. Naše škola nakoupí za peníze z projektu min.
300 knih.
2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele. Kolegyně již absolvovala

ve Velké Británii kurz výuky Aj.
3. Zahraniční jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky. Koncem září
absolvuje 20 žáků naší školy 7 - denní jazykový kurz v Londýně
s jazykovou výukou v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin.
Zahájení školního roku 2015/16
První školní den je obzvláště výjimečný u prvňáčků. Tři třídy
prvňáčků poprvé usedly do lavic na našem odloučeném pracovišti
v Bratrské. Všichni noví žáčci přišli včas a s dobrou náladou, slzičky
vidět nebyly. Prvňáčky doprovodili rodiče a další rodinní příslušníci,
kteří přihlíželi slavnostnímu zahájení školního roku. Přivítat nové

žáky přišli zástupci ZŠ a obce: paní ředitelka Ing. Eva Macků
s panem starostou Ing. Karlem Macků a místostarostou Bc. Milošem
Novákem. Po skončení si děti poprvé sbalily školní pomůcky vonící
novotou do aktovek. Tak hodně úspěchů ve škole!
Přivítali jsme nejen 64 prvňáčků, vítali jsme všech našich
478 žáků a žákyň v 21 třídách. A stejně jako na začátku každého
školního roku jsme připraveni společně a vytrvale pracovat na jejich kvalitním vzdělání.
Přejeme všem úspěšné vykročení do nového školního roku
2015/2016.
Eva Macků,
ředitelka školy

Městská policie se zaměřila s žáky 1. tříd na přechody
Jak se správně chovat na přechodu pro chodce
Strážníci MP Dačice Jitka Žaloudková a Jaroslav Haluza dne 3. září v rámci preventivního
programu Bezpečná cesta do školy a domů navštívili žáky prvních tříd ZŠ Komenského. V ulici
Bratrská jsme nejprve teoreticky dětem zopakovali zásady správného chování na chodníku
a na přechodu pro chodce. Poté jsme se vydali směrem k autobusovému nádraží, kde si školáci mohli prakticky
--- inzerce --vyzkoušet přejít silnici po přechodu pro
chodce se světelnými
signály. Nakonec jsme
se vydali zpět do ul.
Bratrská, kde jsme
si vyzkoušeli přejít
silnici po přechodu
pro chodce i bez
světelných
signálů.
Kč 59,- včetně DPH od 1. 10. 2015
Přejeme všem ško(netýká se strávníků, kteří si přijdou
lákům úspěch ve školpro obědy osobně do jídelny)
ním roce a šťastnou
cestu do školy i domů.

Obědy do kastrůlků
s rozvozem po Dačicích
ZDARMA

Jitka Žaloudková,
strážnice
městské policie

fi ČEPEKA, jídelna Centropen Dačice
info tel.: +420 733 100 700
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Zprávy ze ZŠ Dačice, B. Němcové
Slavnostní přivítání prvňáčků
V úterý 1. září jsme přivítali ve škole 30
prvňáčků. Po slavnostním zahájení v aule
školy, kterého se zúčastnil pan starosta Ing.
Karel Macků a pan místostarosta Bc. Miloš
Novák, konečně poprvé usedli malí školáčci
do lavic.
Prvňáčci mimo jiné dostali dva dárky,
kufřík s drobnými pomůckami „Bezpečně
do školy a ze školy“ a kornout se sladkostmi.
Přejeme prvňáčkům hodně štěstí, ať se
jim ve škole daří a mají ji rádi.
Elektronická žákovská knížka
Na začátku školního roku jsme spustili
nový informační systém Bakaláři. Vedle nahrazení tradičních papírových třídních knih
třídní knihou elektronickou je výraznou
novinkou pro žáky, jejich rodiče, ale i pro
vyučující elektronická žákovská knížka. Žák
i jeho rodiče mohou vstupovat do žákovské
knížky prostřednictvím odkazu na internetových stránkách školy.
Elektronická žákovská knížka přináší řadu
výhod. Je přístupná 24 hodin denně z jakéhokoliv zařízení připojeného na internet.
Rodič má okamžitý přehled o prospěchu
svého dítěte, jeho rozvrhu hodin, domácích
úkolech, a zameškaných hodinách. Žák navíc nemůže žákovskou knížku zapomenout
nebo schovat.
Rodiče i žáci mohou využít pro snadnější přístup do elektronické žákovské knížky
jednoduchou aplikaci, kterou je možné
stáhnout do mobilních telefonů s operačním systémem Android.
Opravy v době letních prázdnin
O letošních letních prázdninách se proměnila škola v jedno velké staveniště. Na
začátku července byly zahájeny práce na
zateplení pavilonů základní školy a gymnázia. Do konce prázdnin se podařilo dokončit interiéry spojovacích chodeb do pavilonu tělocvičen a do pavilonu gymnázia.
V těchto chodbách bylo nutné odbourat
a znovu vystavět severní stěny a osadit
nová okna.
Těsně před začátkem školního roku byla
z větší části dokončena fasáda na pavilonech 1. a 2. stupně a odstraněno lešení na
školním nádvoří. V polovině září pak bylo
dokončeno zateplování objektu školní dílny. Součástí projektu je také stavba centrálního hromosvodu v prostoru mezi šatnami
a pavilonem tělocvičen. Stavební práce
mají být ukončeny do 23. října 2015. Těšíme
se na okamžik, až se celá fasáda školy rozzáří novými barvami.
Sběr papíru
1. září získala naše škola diplom za
5. místo ve sběru hliníku a železa a diplom
za 10. místo ve sběru papíru v soutěži škol
pořádané společností FII GROUP, která se
zabývá výkupem a zpracováním druhotných surovin. Škola byla za výborné umís-
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tění v soutěži odměněna dvěma výherními
poukazy na 10 % slevu při nákupu školního
nábytku.
Prostředky získané prodejem druhotných surovin využívá škola na nákup knih
do žákovské knihovny.
Bohumil Havlík
Exkurze 8. a 9. tříd

Za finanční podpory Jihočeského kraje
a autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s. uspořádala naše škola v pátek
11. 9. 2015 pro žáky osmých a devátých
ročníků exkurze zaměřené na separaci
a recyklaci odpadů. Osmáci navštívili skládku odpadů Fedrpuš v Jindřichově Hradci,
kde se dozvěděli vše o fungování skládky,
možnostech její rekultivace, třídění odpadu
a jeho dalším využití.
Deváťáci vyrazili do Národního zemědělského muzea v Praze na výstavu „Od věku
sloužím člověku“, která byla věnována historii potravinových obalů a jejich recyklaci.
Výstava představovala časovou osu vývoje
obalů od historie až po současnost, z různých prostředí až po dobývání vesmíru.
Perfektním doplněním učiva zeměpisu byla
i následná procházka Prahou.
Stanislava Dvořáková

Jubilejní 11. ročník
Turnaje Duhového
hřiště
Od otevření víceúčelového hřiště
u naší školy uběhlo již 11 let. Tradiční
turnaj připomínající tuto událost se konal ve středu 16. 9. Připravili jsme ho ve
spolupráci s Gymnáziem Dačice a kromě sportovců a sportovkyň z naší školy a gymnázia se ho zúčastnilo i družstvo starších žáků ze ZŠ Komenského.
Zápasy v kopané se hrály systémem každý s každým na 2 x 10 minut. Mezi mladšími
žáky bylo nejlepší mužstvo sekundy, které
porazilo družstvo VI. A/B i primu shodně
4:1. Druhá skončila prima (zápasy 2:2, 1:4)
a třetí místo obsadil tým šestých tříd.
O druhém a třetím místě musely nakonec
rozhodnout až penalty.
Zápasy starších žáků byly hodně vyhecované. První místo obsadilo zaslouženě
družstvo IX. A/B, které vyhrálo všechny
zápasy s celkovým skóre 8:1. Deváťáci porazili postupně tercii 5:0, VIII. A/B 1:0 i tým
9. ročníku ZŠ Komenského 2:1. Druhé místo
vybojovalo mužstvo tercie, třetí skončil výběr ZŠ Komenského a bramborová medaile
zbyla na VIII. A/B.
Přehazovanou v tělocvičně hrálo celkem
7 družstev mladších dívek. První skončil
tým VII. A, druhá Best name ever (sekunda)
a třetí Berušky (prima A).
Pět družstev starších dívek se utkalo ve
volejbale a na medaile dosáhla tato družstva: 1. IX. A/B 2. Kvarta – Řízci 006 a 3. VIII. B.
Jana Špičková,
Bohumil Šuhaj
a Marie Urbánková

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Zahájení školního roku 2015/2016
Do školního roku 2015/2016 vstoupila naše škola po prázdninách,
během kterých probíhaly v areálu školy stavební práce spojené se
zateplováním školních budov. Budova gymnázia a školní jídelny je
v pořadí posledním objektem, stavební práce zde byly zahájeny až
v první polovině září a mají probíhat zhruba do konce měsíce října
za současného provozu obou zde umístěných zařízení.
V prvním ročníku čtyřletého gymnázia se sešlo 21 chlapců
a děvčat, kteří v loňském školním roce absolvovali 9. třídy základních škol v Dačicích a okolí, do primy osmiletého gymnázia nastoupilo 31 nových žáků. Celkový počet žáků školy se ve srovnání
s koncem minulého školního roku zvýšil o 2 žáky na současných
263. Pedagogický sbor gymnázia tvoří 23 učitelů, provoz školy
zajišťují čtyři zaměstnanci.
Přejeme všem žákům školy a jejich učitelům, aby se jim práce
v letošním školním roce dařila a aby pokud možno co nejčastěji
zažívali pocit radosti z úspěchů.
Uplatnění absolventů gymnázia v roce 2015
Složením maturitní zkoušky zájem naší školy o absolventy
nekončí. Každoročně nás zajímá, jak se naši bývalí studenti uplatnili v přijímacím řízení k pomaturitnímu vzdělávání. Je to pro nás
důležitá zpětná vazba vypovídající o kvalitě jejich přípravy. Nejinak je tomu v letošním roce. V posledních dnech se nám podařilo
zkompletovat informace tohoto druhu, díky tomu můžeme
předložit několik statistických údajů.
Ve třídě oktávě osmiletého gymnázia složilo v roce 2015 úspěšně
maturitní zkoušku všech 21 studentů a studentek, z nichž 20 uspělo
v přijímacím řízení na vysoké školy. Nejčastěji šlo o obory pedagogického studia (5x), obory ekonomické, zemědělské, lékařské
a zdravotní (vždy 3x), 2x o obory farmacie a strojírenství a v jednom případě jsme zaznamenali uplatnění v oborech veterinární
lékařství a informatika.
Podobně úspěšní byli také letošní absolventi a absolventky
čtyřletého gymnázia, když z celkového počtu 23 našlo uplatnění
na vysokých školách 20. Zbývající tři vždy v jednom případě nastoupili do zaměstnání, studují vyšší odbornou školu zdravotního
zaměření nebo jazykovou školu. Mezi začínajícími vysokoškoláky
převažují studující zemědělských oborů (4x), oborů pedagogických (3x) a filozofických fakult (také 3x), ve dvou případech jde
o obory ekonomické. Dále se vždy v jednom případě zapsali ke studiu v oborech zdravotních, veterinárních, lesnických

a dřevařských, informačních technologií, elektrotechniky, přírodovědných, právnických a sociálních.
Každoročně vyhodnocujeme také to, kam naši absolventi za
svými vysokoškolskými studii zamířili. Tradičně nejvíc z nich, letos
je to šestnáct, si vybralo jako město svých vysokoškolských studií
Brno, pomyslnou druhou příčku s počtem třináct zaujímají České
Budějovice a třetí je Praha se sedmi zaznamenanými případy. Vždy
jedenkrát se v této statistice objevují Jihlava, Jindřichův Hradec,
Hradec Králové a Plzeň.
Přejeme všem našim letošním absolventům a absolventkám,
ať už jde o studenty vysokých a vyšších škol nebo o ty, kteří našli
uplatnění v praxi, aby byli úspěšní ve své nové životné etapě, do
níž v současné době vstupují.
Aleš Morávek, ředitel
Seznamovací pobyt primy 2015
Třída prima se 4. a 5. září vydala na seznamovací pobyt do Vnorovic, kde byla ubytována ve Spáleném mlýně. Cesta tam byla dlouhá
a namáhavá. Nejlepší bylo sportovní odpoledne plné zábavných

aktivit a různých sportů. Večer jsme si udělali ohýnek a za doprovodu písniček jsme si pochutnali na špekáčcích. Poté jsme šli do svých
pokojů. Ráno jsme brzy vstávali a pak jsme měli ranní rozcvičku. Po
rozcvičce jsme se najedli a vyklidili své pokoje. Následovala cesta
zpět do Dačic. Všem se na seznamovacím pobytu líbilo.
Anette Neuvirtová, studentka primy

Jindřichohradeckým zámkem od sklepa po půdu
V neděli 13. září jsme měli možnost se Spolkem přátel muzea v Dačicích navštívit zámek v J. Hradci a seznámit se s tímto
rozsáhlým komplexem, který je třetí největší v republice po Pražském hradu a po zámku v Č. Krumlově.
Tímto bych chtěla také poděkovat panu PhDr. Václavu Bisovi,
který nám tuto prohlídku umožnil, a také se nás spolu s dalšími
dvěma průvodci ujal.
Pro celou naši výpravu, která tentokrát čítala na 65 osob, to byl
obrovský zážitek. Hradeckému zámku jsme věnovali takřka celý
den, využili jsme i možnosti oběda přímo v zámecké restauraci.
Tím, že jsme se rozdělili na dvě skupiny, byly prohlídky příjemnější,
s dostatkem prostoru pro všechny. Všichni jsme obdivovali profesionalitu průvodců, znalosti, výřečnost a schopnost zaujmout.
Prošli jsme všechny prohlídkové trasy, vystoupali na Černou věž,
navštívili černou kuchyni, viděli turecký stan v depozitáři, prostě
spousta zajímavostí. Teprve tak jsme si uvědomili, o jaký komplex
se jedná, poznali jeho rozlehlost a náročnost na údržbu a organizaci provozu.
Takže velké poděkování za krásné zážitky a příjemně strávenou
neděli.
Marie Kučerová
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Albánií cestou necestou
Albánií cestou necestou je název výstavy, kterou můžete vidět v dačickém muzeu od poloviny října. Navazuje na předchozí
výstavy občanského sdružení ZOOGEOS Bohemia, které jsme mohli u nás v Dačicích již vidět (jižní Afrika, Turecko, Srí Lanka,
Venezuela). Sdružení se tentokrát zaměřilo na průzkum málo známých oblastí Balkánského poloostrova.
Občanské sdružení ZOOGEOS Bohemia, sdružuje
převážně zoology z různých
muzeí v České republice
se zabývá především výzkumem a dokumentací fauny,
resp. přírodního prostředí
jako celku. Svoji pozornost
zaměřuje vedle České republiky i na faunu jiných evropských zemí i exotických oblastí. Během existence občanského
sdružení se jeho členové zúčastnili mnoha expedic do různých
oblastí, během kterých dokumentovali základní typy přírodního
prostředí navštívených zemí a zároveň podle svého zaměření
sledovali výskyt živočichů a rostlin v těchto biotopech. Součástí
podniknutých expedičních cest byla i dokumentace života místních obyvatel. V období let 1995 – 2011 byla uskutečněna řada
zahraničních dokumentačních a výzkumných cest , např. na Malé
Antily, Srí Lanku, do jižní Afriky, Malajsie, Venezuely, Mexika, Maroka či Turecka.
Na základě získaných materiálů z těchto cest (přírodniny, fotografie, zvukové nahrávky, apod.), respektive po jejich zpracování,
připravuje společnost ZOOGEOS putovní výstavy, které po
dobu dvou až tří následujících let představují výsledky expedic
v mnoha městech České republiky. Výstavy se setkávají s velkým
zájmem široké veřejnosti a spolu s přednáškami prezentují práci
zúčastněných muzejních zoologů odborné i laické veřejnosti.
Dokumentární a osvětová činnost společnosti ZOOGEOS přispívá

Dačický Zvoneček děkuje
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří přišli v sobotu 12. 9. na první benefiční akci U KONÍ SE ZVONEČKEM.
Krásné počasí, atraktivní program
i domácí pohoštění vyšlo na výbornou.
Všechny členy spolku Dačický ZVONEČEK příjemně překvapil předběžný výtěžek této akce.
Můj dík patří i všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění
zdárného průběhu celé akce, všem účinkujícím a spolupořadateli

k obohacení kulturního života a zároveň propaguje navštívené
země v České republice. Zároveň je do přírodovědných sbírek jednotlivých muzeí získáván dokladový materiál. Z uvedených důvodů
jsou aktivity společnosti ZOOGEOS vysoce ceněny a všestranně
podporovány i Ministerstvem kultury ČR.
Na základě již nabytých zkušeností se členové společnosti
ZOOGEOS rozhodli připravit a realizovat dlouhodobější projekt
zoologického průzkumu vybraných území Balkánského poloostrova. Jde zejména o Albánii, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu
a Makedonii. Zejména horské oblasti těchto zemí jsou zoologicky
málo známé a často téměř neprozkoumané. Žijí zde stovky endemických druhů živočichů a je velmi pravděpodobné, že v těchto
územích budou nalezeny pro vědu dosud neznámé druhy bezobratlých živočichů. Rovněž průzkum obratlovců přinese nové údaje o výskytu a rozšíření jednotlivých druhů.
Nejen ze zoologického hlediska je nejzajímavější zemí bezesporu Albánie. Tato země byla z politických důvodů desítky
let zahraničním odborníkům téměř nepřístupná a patří proto
k nejméně prozkoumaným zemím Evropy. Některé oblasti, zvláště
v jižní části, jsou z pohledu řady skupin živočichů téměř neznámé.
Proto byla Albánie z hlediska odborného zájmu členů společnosti
Zoogeos prioritní zemí. Výstava o Albánii zahrnuje komentované
fotografie přírody, rostlin a zvířat i sídel a obyvatel Albánie,
doplněné o preparáty přírodnin a živočichů. Výstava seznámí
návštěvníka i s přírodními krásami této země, jeho obyvateli,
různými zajímavostmi a celkovým pohledem z hlediska turisty či
cestovatele.
Zahájení výstavy proběhne v dačickém muzeu ve středu
14. října v 17:30 h a bude spojeno s přednáškou dr. Dušana Trávníčka
o výpravě do Albánie. Přednáška bude doplněna promítáním fotografií.
Marie Kučerová, ředitelka muzea
--- inzerce ---

NABÍDKA VOLNÉHO PRACOVNÍHO MÍSTA
ÚDRŽBÁŘ / OŠETŘOVATEL PRASAT
DEŠNÁ U DAČIC

Společnost Rhea HOLDING nabízí volné pracovní místo
v živočišné výrobě se zaměřením na chov prasat a produkci
vepřového masa na pozici ÚDRŽBÁŘ / OŠETŘOVATEL PRASAT.
Místem výkonu práce je Dešná u Dačic. V případě Vašeho
zájmu kontaktujte pana Veselého na tel. čísle: 602 548 894.
--- inzerce ---

JC Malý Pěčín. Věřím, že symbol našeho spolku, který si za pomoci
Daniely Křížkové vyrobilo mnoho návštěvníků na památku, bude
milou vzpomínkou na příjemně strávené odpoledne. Za rok se budeme těšit znovu!
Kateřina Bartošová, místopředsedkyně Dačický ZVONEČEK
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Terénní sociální služby umožní (nejen)
seniorům zůstat doma
V Dačicích a okolí funguje pečovatelská služba obecně prospěšné společnosti Ledax již sedmým rokem. Co služba zahrnuje
a na koho se v případě potřeby obrátit, jsme se zeptali sociální pracovnice Bc. Zdeňky Škarkové.

Komu je vaše služba určena?
Pečovatelská služba je určena osobám,
které potřebují péči z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení. Služba je tzv. „terénní“, což znamená, že za vámi přijedeme a poskytneme
vám péči přímo u vás doma.
Kdo vás o službu žádá?
V praxi to vypadá většinou tak, že o naši
službu žádají převážně sami senioři nebo
o ni žádají rodinní příslušníci, protože potřebují pomoc s péčí o své blízké. Úzce spolupracujeme i se sociálními odbory městských úřadů, takže budoucí uživatelé mají
možnost se o nás dozvědět i touto cestou.
Kde všude působíte?
Působíme na celém území obce s rozšířenou působností Dačice. V Dačicích sídlíme
přímo v Domě s pečovatelskou službou,
ale za svými uživateli dojíždíme do jejich
domácností ve městě i v menších obcích
a vesničkách, jako jsou např. Borek, Bílkov, Budíškovice, Manešovice, Třebětice,
Chlumec, K. Vydří, D. Němčice, N. Dvory,
Č. Rudolec a mnohé další. Dále péči zajišťujeme i ve Studené, Slavonicích a přilehlých
obcích.
S čím vším vlastně pomáháte vašim
uživatelům?
Pomáháme např. s přípravou a zajištěním
stravy (dovoz obědů), s osobní hygienou
(koupání, omývání na lůžku), s chodem domácnosti (úklid domácnosti, praní a žehlení

prádla, nákupy) nebo zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (procházky,
doprovod k lékaři, na poštu či
úřad). Našim uživatelům ale i venčíme domácí mazlíčky nebo
děláme pedikúru. Poskytujeme
bezplatně základní sociální poradenství. Našim uživatelům velmi často pomáháme s vyřízením
příspěvku na péči, poradíme, kde
o dávky žádat, pomůžeme vyplnit tiskopisy nebo pomůžeme
s vyplněním žádostí do domovů
pro seniory, apod.
Dále pro ně pořádáme různě
zaměřené akce, tzv. aktivizace,
kde se mohou potkávat, pobavit
se a společně strávit čas.
Kolik hodin denně se o své
uživatele staráte?
O naše uživatele pečujeme
v různých denních dobách. Někomu pomáháme s ranní hygienou
a snídaní, někomu vozíme obědy
a chodíme na nákupy, jinde zase
třeba chodíme pomáhat s úklidem. Pečovatelská služba je časově vymezena a my ji poskytujeme ve
všední dny od 7:00 do 18:00 h, o víkendech
a svátcích od 8:00 do 15:00 h.
Aktuálně se v médiích hodně řeší stížnosti na neregistrované poskytovatele
sociálních služeb. Patříte mezi registrované poskytovatele? Co to znamená
v praxi?
Ano, společnost Ledax o.p.s. je registrovaným poskytovatelem a je pod přísnou
kontrolou Ministerstva práce a sociálních
věcí stejně jako ostatní registrovaní poskytovatelé.
Registrovaná sociální služba v praxi znamená, že ten, kdo ji poskytuje, se musí řídit
zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ze kterého plynou různé povinnosti,
např. mít zavedené tzv. „Standardy kvality
sociálních služeb“. Velmi zjednodušeně
se dá říci, že je to obsáhlý soubor pravidel
a povinností, kterými se musíme ve své
práci řídit. Tím jsme schopni garantovat
úroveň kvality poskytovaných služeb a náš
uživatel má jistotu, že poskytujeme službu
tak, jak ukládá zákon.
Vraťme se tedy zpět ke službám. Jak
má případný zájemce o pečovatelskou
službu začít?
Ideální je se telefonicky obrátit přímo
na mě – Zdeňka Škarková (tel.: 601 385
657) - na starosti mám Dačicko a Slavonicko, nebo na moji kolegyni Hanu Veselou

(tel.: 724 726 354), která koordinuje péči
ve Studené a na Dačicku a v neposlední
řadě všechny Vaše dotazy zodpoví vedoucí střediska paní Marie Cimbůrková (tel.:
725 064 310) - a spolu si upřesníme, co zájemce konkrétně potřebuje, případně si
rovnou domluvíme osobní schůzku. Schůzka probíhá nejčastěji přímo v domácnosti
zájemce, jednak je to pro budoucího uživatele pohodlnější a také sociální pracovník
potřebuje znát prostředí uživatele.
V případě, že se se zájemcem o službu
domluvíte na jejím poskytování, je třeba uzavřít nějakou písemnou smlouvu?
Ano, je potřeba písemně uzavřít smlouvu
o poskytování služby. Smlouvu lze uzavřít
na dobu neurčitou nebo určitou, např. týden, měsíc apod. podle potřeby. Někdy dojde k situaci, že si rodina přeje zajistit péči
pro svého blízkého, ale ten nemá zájem.
Bohužel, pak péči poskytnout nemůžeme,
neboť smlouva i přímá péče je vždy vázaná
na konkrétního člověka (nemá-li ze zákona
určeného opatrovníka).
Jak je to s úhradou za služby a kolik
služby stojí?
Hradí se pouze ty úkony, které byly skutečně využity. Úhrada probíhá jednou měsíčně, a to zpětně. Běžná cena u pečovatelské služby je 30 Kč za 15 minut, ale pak
jsou i tzv. ceny za úkon, protože třeba praní
prádla se nedá počítat na minuty. Sazebník (ceník) služeb je vždy součástí smlouvy
a najdete ho i na našich stránkách www.
ledax.cz.
Zde bych zmínila možnost úhrady služeb
z příspěvku na péči, s jehož vyřízením Vám
rádi pomůžeme, viz. výše.
Je ještě něco, co byste závěrem chtěla
dodat?
Možná bych jen ráda zmínila, že pečovatelky, se kterými tvoříme náš tým,
jsou ženy, které v Ledaxu pracují řadu let
a pocházejí přímo z míst, kde službu poskytujeme, takže znají místní komunitu, podmínky i život zdejších lidí. Důležitým rozměrem naší práce je „dohled“ nad situací
a zdravím našich uživatelů, zda jsou
při návštěvě pečovatelky v pořádku,
což je významné především u seniorů žijících osamoceně. Uživatelé pečovatelky většinou znají jmény a vědí, že
dnes přijde Eliška nebo Mirka a přinese jim nákup nebo oběd a postará se
o ně, vyřídí potřebné záležitosti. To dává
naší práci osobnější rozměr za což jsem
moc ráda.
Děkuji za rozhovor.
Eva Hejduková,
Ledax o.p.s.
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Ohlédnutí za MATĚJEM M. PRO 21. STOLETÍ
aneb Dejte dětem pohádky
a budou mít bohatší duši
Trochu opožděné rozloučení s prázdninami nebo přivítání nového školního
roku, i tak by se dala brát akce městské knihovny, která se odehrála v pátek 4. září.

Na třech místech v Dačicích se mohli
děti i dospělí zaposlouchat do pohádek
a pověstí z knížky Klipy klap, kterou vydala knihovna ke dvoustému výročí narození
dačického rodáka, vlastence, novináře, sběratele, ochotníka a velkého propagátora
českého jazyka Matěje Mikšíčka. Knížka je
k dispozici ke koupi v Dačicích na obvyklých místech.
Ve dvoře domu čp. 97 na Havlíčkově
náměstí, kde Mikšíček nějakou dobu žil
u svého bratra a kde také zdárně přečkal
zatykač, který na něho vydala rakouská policie, jsme si poslechli romantické písně 19.
století v podání zpěvačky Moniky Dopitové
a kytaristy Karla Fleischingera. Z Mikšíčkova životopisu četl člen DS Tyl Karel Kubát
a zdramatizovanou pohádku Kmotřička
četly paní Hledíková, paní Mrskočová, vypravěčkou byla Katka Macků, napáleného
sedláka si zahrál opět K. Kubát. Děkuji velice majitelce domu, paní Ireně Kroupové, za
možnost čtení zde uspořádat.
V prvním patře věže četly z pověstí mladé členky DS Tyl (T. Kučerová, K. Běhanová
a P. Krčmariková) balady z období Mikšíčkova života, na harfu hrála žačka zdejší Základní umělecké školy Barbora Hurťáková.

Za možnost čtení zde zrealizovat děkuji provozní věže
T. Bendové.
V zámeckém parku, u kapličky, se za krásného počasí
babího léta četly pohádky
(členky DS Tyl – H. Kocmálová,
J. Seidlová, T. Stejskalová a děti
z DS Tyláčku, veliké poděkování paní N. Jahelkové za všechno), hudební část programu
připravili manželé Šedovi se
svými dcerami a kamarády.
Po dlouhé době tak zazněly
příjemné lidové písničky ze
Zpěvníku horáckých písní Devět kačic vyletělo z Dačic, Stůj jablůňko či
melodie Podvečer tvá čeládka.
Matěj Mikšíček byl vrstevníkem tak významných osobností jakými byli Jan Neruda či Božena Němcová. Učíme se o nich
ve školách, avšak kdo je dneska čte? Jako
knihovnice vidím, že nic moc, ačkoliv řada
generací třeba na pohádkách Boženy Němcové vyrostla. Pohádky mistrně a nejrozmanitějšími způsoby zprostředkovávají přirozené setkání se skutečností, že ve světě
jsou neustále pospolu dobré a zlé síly, láska
a nenávist, pravda a lež a jejich souboj nikdy nekončí.
Doufám, že se nám podařilo alespoň
trochu tuto osobnost přiblížit i přes propast dvou století a že každý správný patriot bude mít ve své regionální knihovničce
i Mikšíčkovy pohádky. Celý program byl připraven ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Dačicích, městským kulturním
střediskem a DS Tyl a Tyláček. Se všemi byla
spolupráce výborná, a tak na závěr tohoto
ohlédnutí ještě jednou velký dík všem zapojeným i zúčastněným. Akce byla podpořena z grantových prostředků Jihočeského
kraje – Podpora kultury.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - AKTUÁLNĚ PŘIPRAVOVANÝ NOVÝ ZÁKON
seminář 22. 10. 2015, 3D Kino Dačice od 16:00 h
Město Dačice pořádá ve čtvrtek 22. října 2015 od 16:00 h v prostorách 3D Kina
v Dačicích seminář týkající se problematiky realizace veřejných zakázek.
Účastníci budou seznámeni mimo jiné
s aktuální praxí, kritickými oblastmi a chystanými změnami v rámci připravovaného
nového Zákona o zadávání veřejných zakázek, který vejde v platnost v roce 2016.
Prostor bude poskytnut také věcné diskusi.
Související informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách města
Dačice v části „Veřejné zakázky“ - http://
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www.dacice.cz/mesto-3/verejne-zakazky/.
Účast na semináři je nutné potvrdit e-mailem Kateřině Píšové na projekty@dacice.cz.
Zároveň je možné na tuto adresu zasílat případné dotazy do diskuse. Přednášející Ing.
Marek Bena, Regionální operační program
Jihovýchod. Účast na semináři je bezplatná.
Martin Šťastný,
odbor dotací a investic

Týden knihoven
2015

Srdečně zveme všechny
v říjnu do knihovny!

Úterý 6. října v 16:00 h
Křest a autogramiáda knížky Jiřího
Albrechta – Poslouchej, v dálce už píská
lokálka aneb Kreslířovy tipy na výlety 3.
Vyprávění o zajímavých místech v okolí Dačic, Jemnice, Slavonic, Telče a Třeště,
tentokrát s osobními zážitky a novými kresbami. Křest knížky uvedou lidové písničky
z Dačicka. Hrají a zpívají žáci ZUŠ Dačice
a hosté. Připravili manželé Richard a Ivana
Šedovi.
Knižní sekáč – výtěžek půjde na vánoční krámek Lovců perel
Od 29. 9. do 2. 10. příjem knih v knihovně,
nejlépe v „banánových“ přepravkách. Od
5. 10. – během výpůjční doby – SEKÁČ.
Máte doma novější knížky, které jste
přečetli a nebudete se k nim vracet? Máte
doma knížky a nemáte je kam dát? Chybí
Vám naopak ve Vaší knihovně zajímavý titul? Chcete si doplnit titul určitého žánru,
který Vás baví? Zkuste to v našem sekáči...
Za vybranou knihu, kterou si odnesete
domů, zaplatíte pouhé 2 Kč. Za výtěžek
ze sekáče budou nakoupeny odměny pro
Lovce perel – celoroční soutěž pro čtenáře
dětského oddělení.
Akce se konají v Městské knihovně Dačice.
Letošní motto Knihovna jinak
E-SLUŽBY a NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
www.mkdac.cz. Přijďte si vypůjčit e-knihu, vyzkoušejte si e-registraci, propátrejte
online katalog knihovny. Víte, k čemu všemu je dobrý e-vstup do Vašeho čtenářského konta? Napište či řekněte nám svůj názor na nové stránky knihovny.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Úřední dny
insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové
9. 10. a 16. 10. 2015.
Insolvenční správkyni
najdete na adrese Dačice,
Bratrská 221/I – Dům
s pečovatelskou službou,
vždy od 8:00 do 14:00 h.

www.dacice.cz

Dačické barokní dny 2015
jubilejní ročník
Poslední prázdninový víkend opět patřil zastavení v barokních časech. Dovolte
mi malé ohlédnutí pohledem jednoho z pořadatelů.

Díky organizační a finanční spolupráci
s Janem Mikešem, kastelánem dačického
státního zámku, se podařilo vytvořit program bohatý po všech stránkách. Zahájení v sále firmy Pokorný se bravurně ujala
hráčka na zobcovou flétnu Julie Kučerová
z Dačic, která je bývalou žákyní ZUŠ Dačice
a v současné době studentkou 2. ročníku
Konzervatoře v Brně. Na koncertě zazněly
skladby celého období baroka a hostem
programu byl žák ZUŠ Dačice trumpetista
Vít Vejmelka. Slunný sobotní večer na zámeckém nádvoří patřil Folklornímu souboru Barunka z České Skalice pod vedením
Martiny Pavlasové. Za živelného hudebního
doprovodu souboru Ritornello z Prahy pod
vedením Michaela Pospíšila si asi padesátka návštěvníků vychutnala, jak asi v baroku

vypadaly lidové veselice.
Nutno podotknout, že oba
soubory se lidovému baroknímu umění věnují velmi intenzivně.
Součástí života obyvatel
barokních Dačic byla účast
na nedělní bohoslužbě.
Nejen dačickým návštěvníkům kostela sv. Antonína předvedl „festivalový
soubor“ pod vedením
Michaela Pospíšila hudbu,
která zněla zhruba před
360 lety. P. Jaroslav Pezlar
do obřadu zapojil i historický bohoslužebný oděv čímž umocnil celkovou barokní atmosféru. Paralelně s bohoslužbou začal na
zámku barokní jarmark s hudbou, barokními tanci, ukázkami dobových řemesel, ale
i ochutnávkou pokrmů z barokních receptů, které výtečně připravila firma pana Luboše Strachoty! Velmi mě potěšil zájem návštěvníků, z nichž někteří navštívili všechny
akce festivalu.
Děkujeme všem, kdo se na zdárném průběhu festivalu podíleli nejen finančně!
Sponzoři a přispěvovatelé festivalu: Město Dačice, Jihočeský kraj, Lékárna na náměstí, Marie Matoušková, Alena Jelínková,
Jaroslav Kaláb a další, kteří si nepřáli být
jmenováni.
Richard Šeda

Veselé odpoledne
s dětmi z jihlavských
nízkoprahových klubů
Dne 12. srpna přišly do Domu s pečovatelskou službou v Dačicích děti
z nízkoprahových klubů Klubíčko a Er-ko z Jihlavy.

Připravily si pro naše uživatele taneční
vystoupení, recitace a písničky. Velmi se jim
program povedl a obyvatelé Domu s pečovatelskou službou byli velmi spokojeni.
Těší nás, že se rozrostla naše spolupráce se
zařízeními i mimo Jihočeský kraj. Pevně věříme, že se zde líbilo i dětem a že nás brzy
poctí svou návštěvou a předají nám kousek
ze své energie, které mají na rozdávání.
Mnohokrát děkujeme všem účinkujícím
a jejich koordinátorům.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska

Mateřské centrum Dačice zve na Den otevřených dveří
Mateřské centrum v Dačicích mělo v létě velkou účast dětí i rodičů na programech. „Na jeden z programů přišlo 10 maminek
a 17 dětí. To je rekordní počet. Jsme moc rádi, že se u nás rodičům s dětmi líbí,“ řekla Lenka Holcová, vedoucí centra. „V ostatní
letní dny byl průměr asi 12 dětí v programu,“ doplnila statistiku.

Prázdniny mateřské centrum zahájilo
dětským karnevalem, kde mohly děti tancovat a také soutěžit v maskách. „Během
prázdnin nám pomáhala šestnáctiletá dobrovolnice, za její pomoc jsme byli moc
vděční. Děti jí měly moc rády, protože se

jim hezky věnovala – hrály si
a zpívaly,“ řekla s povděkem
L. Holcová.
Léto v Mateřském centru Dačice bylo ukončeno rozlučkou s dětmi, které centrum
navštěvovaly a po prázdninách
nastoupily do školky. „Dostávaly
diplom za hezké chování, že byly
šikovné a že neplakaly,“ popsala
L. Holcová.
Smyslem mateřského centra
je především umožnit rodičům
s dětmi společně se setkávat, navazovat nové kontakty a realizovat různé aktivity s dětmi, včetně výchovně
vzdělávacích programů.
Charitní mateřské centrum nabízí kromě
příjemného prostoru pro vzájemné sdílení také strukturované programy (tvořivé
činnosti rodičů s dětmi - výtvarné akce,

tvořivé hry, hudebně pohybový, relaxační
program apod.)
„Pravidelná setkávání rodičů s dětmi
v Mateřském centru probíhají každé úterý
a čtvrtek mezi 8:00 a 12:00 hodinou. Na
programy Mateřského centra srdečně
zveme všechny rodiče,“ dodala L. Holcová.
Na podzim centrum plánuje Den
otevřených dveří v rámci Týdne sociálních
služeb. Otevřené dveře pro veřejnost
budou 6. října mezi 8:00 a 11:00 hodin.
Spolu s Mateřským centrem pořádá den
otevřených dveří také služba Osobní asistence Dačice. Návštěvníci se zde mohou
získat informace o obou službách.
„Chystáme také přednášky pro rodiče
na téma První pomoc - jak zvládat dětské
karamboly. Rodiče srdečně zveme,“ dodala
závěrem Lenka Holcová.
Radka Běhalová,
Oblastní charita Jihlava
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
2. října, pátek, 19:00 h
EVEREST, dobrodružný, 2D
121 min., české titulky, vstupné 120 Kč
4. října, neděle, 19:00 h
NIKDY NENÍ POZDĚ, komedie, 2D
101 min., české titulky, vstupné 100 Kč
7. října, středa, 10:00 h
HODINOVÝ MANŽEL, komedie, 2D
96 min., česky, vstupné 50 Kč
11. října, neděle, 19:00 h
PAN, fantasy, 3D
100 min., český dabing, vstupné 130 Kč
14. října, středa, 19:00 h
LABYRINT: Zkoušky ohněm, dobrodružný, 3D
129 min., české titulky, vstupné 120 Kč
16. října, pátek, 19:00 h
MARŤAN, sci-fi, 3D
134 min., české titulky, vstupné 130 Kč
18. října, neděle, 19:00 h
LAPUTA, drama, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč
21. října, středa, 19:00 h
THE PROGRAM: Pád legendy, sportovní, 2D
104 min., české titulky, vstupné 110/FK 80 Kč
23. října, pátek, 19:00 h
WILSONOV, detektivní komedie, 2D
115 min., česky, vstupné 120 Kč
25. října, neděle, 19:00 h
MUŽ NA LANĚ, drama, 2D
100 min., české titulky, vstupné 110 Kč
27. října, úterý, 18:00 h
HOTEL TRANSYLVANIE 2, animovaný, 3D
90 min., český dabing, vstupné 130 Kč
30. října, pátek, 19:00 h
FAKJŮ PANE UČITELI 2, komedie, 2D
115 min., český dabing, vstupné 110 Kč

Městské kulturní středisko
8. října, 17:00 h, 3D Kino Dačice
ARCHA POMOCI: ČESKÉ REPORTÉRKY NA
BOJIŠTI ISLÁMSKÉHO STÁTU
přednáška reportérek Lenky Klicperové
a Jarmily Štukové
9. října, pátek, 19:00 h, hlavní sál MěKS
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA
vystoupí skupina JAVORY (Hana a Petr Ulrychovi) a pěvecký sbor KVÍTEK
vyhlášení Cen města za rok 2014
předprodej vstupenek na Infocentru a v MěKS
vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 220 Kč
25. října, neděle, 16:00 h, kostel sv. Vavřince
MUSICA SACRA
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mezinárodní festival duchovní hudby
vystoupení pěveckých sborů

7. listopadu, sobota, 19:30 h, hlavní sál MěKS

PODIVNÉ DUETO
divadelní komedie DS TYL Dačice
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč

21. listopadu, sobota, 19:00 h, hlavní sál MěKS

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
divadelní komedie DS HÁTA Praha
hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková, Ivana
Andrlová, Martin Zounar, Filip Tomsa a další
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč
24. listopadu, úterý, 19:00 h, hlavní sál MěKS

KONCERT SPOLEČNÁ VĚC
unikátní parabolická projekce
Tomáše Pfeiffera
vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 130 Kč

12. prosince, sobota, 19:00 h, hlavní sál MěKS

JAKUB SMOLÍK
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč

Tip na dárek, který potěší

- dárkový poukaz na divadelní
představení nebo koncert
Hledáte vhodný dárek pro své blízké
a nevíte, čím je potěšit? Obdarujte je dárkovou poukázkou na některé z představení, která jsou do konce tohoto roku
na programu v MěKS Dačice.
;; dárkový poukaz vám vystavíme na Infocentru Dačice, kde je také možné ho
vyměnit za vstupenky
;; poukaz je vystaven na zvolené představení dle programu
;; je vystaven na konkrétní počet vstupenek a cenu
;; poukaz není směnitelný za peníze
;; poukaz platí do dne konání představení

Nejlepší dárek je dobrá zábava

Městské muzeum a galerie
do 11. října

Zdeněk Šplíchal: intuice – cit - sdělnost
výtvarná výstava
do 31. října

Husitství ve vlastní výpovědi
výstavní chodba muzea

14. října až 22. listopadu

Albánií cestou necestou
Výstava z expedice českých přírodovědců
do Albánie.
Zahájení ve středu 14. 10. v 17:30 h je spojeno s přednáškou dr. Dušana Trávníčka
o této výpravě.

Katolický dům
Dačice z.s. Vás zve
ÐÐ BLEŠÍ TRH - bazar věcí všeho druhu
ÐÐ sobota 3. 10. od 9:00 do 12:00 h
• aneb uklízíme před zimou – lyže, brusle,
sáňky a další zimní výbava jsou vítány
• Potřebujete provětrat skříně? Překáží
vám věci, ze kterých už děti vyrostly?
• Máte doma cenné kousky všeho druhu,
které je vám líto vyhodit?
• Anebo naopak. Chcete levně a výhodně
nakoupit? Pro děti, pro manžela, manželku, pro radost...
• Více informací, rezervace prodejních
míst: kopeckova.hana@email.cz, tel. 604
673 389
ÐÐ ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA - pohádka pro děti
i dospělé
ÐÐ sobota 24. 10. v 16:00 h
• Divadlo Víti Marčíka
• po představení možnost posezení
u kávy a občerstvení + koutek pro děti
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ

TANEČNÍ pro dospělé
začátečníci a znovuzačínající
vždy v neděli od 17:00 h
první lekce 18. 10.
• 8 dvouhodinových lekcí pod vedením
manželů Horníkových z Telče
• Přihlášky a další informace: kopeckova.
hana@email.cz, tel. 604 673 389

ÐÐ ŠTRÚDLOVÁNÍ
ÐÐ 2. ročník soutěže o nejlepší štrúdl
ÐÐ sobota 7. listopadu od 17:00 h
• Program: výstava štrúdlů, ochutnávky,
zábavné soutěže, živá hudba k tanci
a poslechu, doprovodný program pro
děti
• Občerstvení zajištěno
• Pravidla pro soutěžící:
• soutěžní štrúdl se skládá ze 2 kusů
– jeden na ochutnávku a druhý
k vystavení
• soutěžní štrúdly budou přijímány od
16:00 do 16:30 h v Katolickém domě
• Bližší informace: kopeckova.hana@
email.cz nebo tel. 604 673 389.
ÐÐ Připravujeme:
ÐÐ SPOLEČENSKÉ TANCE pro školáky
• pod vedením p. Skácela
• Bližší informace: Richard Šeda – richard.
seda@gmail.com, 720 302 020
ÐÐ Dále nabízíme možnost pronájmu:
• Badminton
• Lezecká stěna
• Stolní tenis
• Oslavy všeho druhu
Více informací na www.katolicky-dum.cz

www.dacice.cz

Stolní tenis

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice

Stolní tenisté ST-KD Dačice se již 2 měsíce připravují na další
ročník soutěže. V minulém soutěžním roce družstva úspěšně
reprezentovala dačický region. Další úspěch zaznamenal náš
hráč v jednotlivcích, kdy se okresním přeborníkem dospělých stal Ondřej Doležal a následně se stal dorosteneckým
krajským přeborníkem dorostu. Díky tomuto vítězství se
kvalifikoval na mistrovství republiky dorostenců, kde se ve
velmi silném startovním poli s extraligovými hráči neztratil a
umístil se na velmi pěkném 19. místě.
Svými výtečnými výkony zaujal sousední tým ze Studené, kde hrají divizní
soutěž a který o tohoto hráče projevil
velký zájem, kam následně Ondra Doležal přestoupil s tím, že bude hostovat
i v družstvu Tenis Polesí, kde bude hrát
3. ligu.
Družstvo „A“ po odchodu již zmíněného Ondry Doležala bude hrát krajskou
soutěž ve složení: Vojtěch Havlík, Martin
Havlík, Petr Kelbler, Zdeněk Havlík a Lukáš Syrovátka za případné
výpomoci hráčů z „B“ družstva, které bude hrát okresní přebor II.
Toto družstvo tvoří zkušenější hráči doplněni mladými hráči, kteří
si soutěž již zkusili. Družstvo bude hrát ve složení: Lukáš Syrovátka,
Antonín Štěpánek, Martin Mareš st., Jakub Kněžíček, Jan Syrovátka
a Martin Mareš ml. Družstvo „C“ bude sbírat zkušenosti v okresním
přeboru III. a je složeno ze samých benjamínků a většinu družstva
tvoří ještě žáci školou povinní. Družstvo je tvořeno těmito hráči: Jan
Syrovátka, Martin Mareš ml., Pavel Bartoň, Martin Lébr, Pavel Svoboda, Aleš Lojka, Radek Kubeš a Vojtěch Bartoň (r. 2004), který je zároveň nejmladším hráčem družstva.
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice staví družstva z vlastních odchovanců, a tak si vlastní hráče vychovává z přípravky, kde hrají velmi mladí talentovaní hráči a osvojují si základy hry stolního tenisu.
Tato „přípravka“ hraje každé úterý od 18:00 hodin. Těmto hráčům se
věnují zkušení trenéři. Po dosažení a náležitém osvojení si hry jsou
postupně mladí hráči přeřazováni mezi závodní hráče, kde si zlepšují
svou výkonnost.
Sponzory dačických stolních tenistů jsou: Město Dačice, bankovní
ústav Waldviertler Sparkasse a firma Okna Bastl Dačice, za což jim
patří velké poděkování.
Utkání dačických stolních tenistů mohou zájemci shlédnout v sále
Katolického domu již na konci měsíce září, kde mohou povzbudit
dačické hráče. Začátky a pořad utkání bude vyvěšen na nástěnce Katolického domu nebo na internetových stránkách stis.ping-pong.cz.
Zdeněk Havlík

Oddíl kuželek
4. 10.

11:00 h

1. liga

Dačice - Kamenice n/L

11. 10.

11:00 h

1. liga

Dačice - Tábor

24. 10.

11:00 h

1. liga

Dačice - Jihlava

10. 10.

14:00 h

2. liga

Dačice - Vracov

24. 10.

14:00 h

2. liga

Dačice - Vyškov

10. 10.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - Třebíč

24. 10.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - Zlín

9. 10.

18:00 h

divize

Dačice „D“ - Č. Budějovice

23. 10.

18:00 h

divize

Dačice „D“ - Jihlava

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
3. 10.

10:15 h

muži

Dačice - Písek „B“

11. 10.

10:00 h

dorost

Dačice - Soběslav

11. 10.

13:00 h

žáci

Dačice - Hrdějovice

17. 10.

10:15 h

muži

Dačice - Jankov

25. 10.

10:00 h

dorost

Dačice - Sezimovo Ústí

25. 10.

13:00 h

žáci

Dačice - Kaplice

28. 10.

10:15 h

muži

Dačice - Soběslav

31. 10.

10:15 h

muži

Dačice - Prachatice

Oddíl volejbalu:

Od 22. září - každé úterý - začínají
tréninky dětí od 12ti let v tělocvičně ZŠ B. Němcové, zveme děvčata
i chlapce, kteří by se rádi naučili
tento „inteligentní“ sport, aby přišli mezi nás. Do 13. října probíhá
nábor. Současně probíhá i trénink
dorostenek.

Oddíl SPV:
• cvičení mužů - v Sokolovně každé pondělí od 20:00 h
• ženy cvičí v Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 19:15 h
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.
Výbor TJ Centropen Dačice

Klub seniorů

--- inzerce ---

Klub se bude po prázdninách opět scházet dvakrát v měsíci vždy
1. a 3. pondělí od 16:00 h. Uvidíme se v klubovně přístavby Domu
s pečovatelskou službou. Na programu budou besedy o cestování,
novinky ve městě a jiné.
Srdečně Vás zveme.
Dana Krtková a Rudolf Hájek
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Sobota 17. 10.
si outdoorová
Lezeme v Kázku – přijďte do lesa Kázek (za hasičárnou) vyzkoušet
Katolického domu
stanoviště, za deštivého počasí se akce uskuteční v prostorách
14:00 – 17:00, pořádá Katolický dům

Výživa pro kulturisty s Ing. Veronikou Šimkovou
16:00 – 18:00 h, Fitness OÁZA

Pátek 16. 10.
Správná výživa pro děti s Ing. Veronikou Šimkovou
15:00 – 16:00, Fitness OÁZA

Jak si člověk pomůže sám od bolestí + eliminace stresu v organismu
krční,
- jak na odstranění bolestí hlavy, zmírnění nebo odstranění bolestí
hrudní i bederní páteře, bolestí kloubů, eliminace stresu v organismu
- vše bude předvedeno prakticky, přednáška určena široké veřejnosti
17:00 - 19:00, sál DPS Dačice, přednášející: Ing. László Vinci

Čtvrtek 15. 10.
Narození miminka - jak to skutečně je
7 let)
– beseda s dětmi s výtvarnou dílničkou (ideální pro děti od 4 do
od 16:00, Katolický dům

(
i

KOJENÍ aneb ČLOVĚK=SAVEC
poradkyní
– beseda pro těhotné ženy a ženy po porodu o kojení s laktační
Jihlava
- program pro děti zajištěn v mateřském centru Oblastní Charitou
od 16:00, Katolický dům, přednášející: Renata Kudrnová, DiS.

Středa 14. 10.
Předporodní kurz s Bc. Markétou Roubíčkovou
15:00 – 16:00, Fitness OÁZA

z oční duhovky
IRISDIAGNOSTIKA aneb zjištění příčin zdravotních problémů
znaků v očích
- to, co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla; pomocí
stavy
lze odhalit genetické slabosti, přechodné aktuální změny i chronické
- cílem není jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny
á
18:00 – 19:00, Městská knihovna Dačice, přednášející: Jana Bělohlavov

Úterý 13. 10.
Výživové konzultace s Ing. Veronikou Šimkovou
17:00 – 18:00, Fitness OÁZA

Rozbory kapky krve pomocí Darkfield mikroskopie
Kč
17:00 – 19:00, Fitness OÁZA, poradenství zdarma, rozbor za 490

Pondělí 12. 10.
Petříkovou
Zdravé přebalování - beseda o látkových plenkách s Martinou
o výhodách
- seznámení se s jednotlivými systémy zdravého přebalování, povídání
(nevýhodách) látkových plenek, proč a jak s nimi začít
Jihlava
- program pro děti zajištěn v mateřském centru Oblastní Charitou
od 16:00, Katolický dům

Neděle 11. 10.
KAPAP
Sebeobrana s cvičitelem Michalem Janouškem z České asociace
- realizováno ve spolupráci s Fitness OÁZA, více na www.fitnessoaza.cz
sportovní hala
16:00 – 17:00 pro děti a dospělé, 17:00 – 18:00 pro ženy, městská

SOBĚ
PŘÍLEŽITOST DOZVĚDĚT SE NĚCO VÍCE O ZDRAVÍ A O

Pondělí 12. 10.
Cvičení pro těhotné a ženy po porodu ve Fitness OÁZA
15:00 – 16:00, s porodní asistentkou Bc. Markétou Roubíčkovou

V týdnu od 12
. do 18. 10.
sleva 20 % na
nákup základn
ího
vstupného i pe
rmanentky.
Sal Marina, B.
Smetany 192,
Dačice, tel. 60
6 225 657

INHALUJTE,
RELAXUJTE
- do solné je
skyně
za zdravím a
energií

Rockhill
Sportcentrum
. října
u od 12. do 18
nabízí v týdn
ví
ra
zd
ů
Dn
i
v rámc
, saláty
čerstvé ryby
poje smoothie
a mixované ná
.
za akční ceny

TJ CENTROPEN DAČICE

Sobota 17. 10.
Jumping s Lenkou ve Sportcentru Rockhill
- možné se zúčastnit pouze jedné ukázkové hodiny v pondělí či v sobotu
17:30 – 18:30, nutná rezervace přes web nebo tel. 384 971 440

Pátek 16. 10.
Kruhový trénink s Petrem ve Sportcentru Rockhill
- kombinace sportů fitbox, TRX, bosu a flowin
18:00 – 19:00, nutná rezervace přes web nebo tel. 384 971 440

Cvičení s fitness trenérem ve Fitness OÁZA
18:00 – 19:00

Cvičení pro zdraví s Hankou Kopečkovou v Katolickém domě
17:30 – 18:30, aerobik, posilování, strečink, relaxace

=

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 10/2015
Florbal
- pátek 16. 10., 15:00 – 16:30
- městská sportovní hala
- pro dívky a chlapce od 6 let

Kuželky
- čtvrtek 15. 10., 14:30 – 16:00, kužel
na
- pro dívky a chlapce od 10 let

Volejbal
- středa 14. 10., 16:00 – 17:00
- tělocvična ZŠ B. Němcové
- pro dívky a chlapce od 12 let

Judo
- pondělí 12. 10. a středa 14. 10.
15:00 – 17:00 h, sokolovna
- pro dívky a chlapce od 6 let

Fotbal
- pondělí 12. 10., 15:30 – 17:00
- fotbalový stadion
- pro dívky a chlapce od 5 let

Tréninky přístupné široké veřej
nosti,
informace o činnosti oddílů, nábor
nových členů, seznámení s úspěc
hy, …

SPORTUJEME RÁDI,
ZAČÍNÁME V MLÁDÍ

ningu
ním období
Ukázkové hodiny spin
šování nadváhy hl. v zim
n a kyčlí, prevence zvy
- prevence úrazů kole
tel. 384 358 285
- nutná rezervace na
– 18:00
16:00 – 17:00 a 17:00

V
m

Středa 14. 10.
Hathajóga s Martinou ve Sportcentru Rockhill
17:00 – 17:50

Taichi se Zdeňkem ve Sportcentru Rockhill
18:00 – 19:30

Úterý 13. 10.
Lekce powerjogy a dancejogy ve Fitness OÁZA
18:00 – 19:00

Jumping s Lenkou ve Sportcentru Rockhill
- možné se zúčastnit pouze jedné ukázkové hodiny v pondělí či v sobotu
19:00 – 19:50, nutná rezervace přes web nebo tel. 384 971 440

Alpinning a fitball s Janou ve Sportcentru Rockhill
18:00 – 18:50, nutná rezervace na tel. 721 778 680

ce onemocnění střev
areál nemocnice
Střevotour – preven
výkladem a ukázkami,
etě tlustého střeva s
- exkurze v obří mak
9:00 – 17:00
i
i zatočit na rehabilitac
Bolesti zad – jak s nim
oddělení rehabilitace
ách
stor
pro
v
ška
- předná
14:30 – 15:30

zdraví!
Prevence jako základ
ava
rehabilitaci
I pohyb může být záb
dačickými školami na
8 let ve spolupráci s
- program pro děti do
8:00 – 13:30

Čtvrtek 15. 10.

11. - 18. říjen

E
NEMOCNICI DAČIC
DEN PRO ZDRAVÍ V

Q

Pondělí 12. až neděle 18. 10.
Dopolední squash ve Sportcentru Rockhill zdarma
- nutná rezervace na www.sportcentrumnaskale.cz nebo tel. 384 971 440

Neděle 11. 10.
Taichi s Martinou v tělocvičně ZŠ B. Němcové
17:00 – 18:30, více o Sdružení taoistického taichi na www.taoist.cz

PRAVIDELNÝM CVIČENÍM, ZDRAVÍ SVOJE PODPOŘÍM

Přijďte si zacvičit do Sportcentra Rockhill, Fitness OÁZA, Katolického domu
či tělocvičny v ZŠ B. Němcové. V rámci Dnů zdraví je vstupné zdarma.

´
DNY ZDRAVI 2015
www.dacice.cz

