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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Číslo 12 / 2015

Jak to vidím aneb pomáhej bližnímu svému
Když bych se kohokoli z Vás zeptal, jestli máme pomáhat bližnímu svému, tak mi určitě odpovíte, že samozřejmě. Kdybych
se zeptal jak moc, tak už by patrně odpověď nebyla tak jednoznačná.
V minulosti byla peutické dílny pro lidi s postižením. Proto mi natolik připomnělo éru Gustáva Husázákladem pomoci vyjednávám s Jihočeským krajem o zřízení ka, až mi z toho šel mráz po zádech. Proto
rodina. Pokud se stacionáře v budoucím domově pro seniory. všechno si myslím, že musíme přemýšlet, do
někdo dostal do
Jenom se obávám, abychom při tom všem jaké chvíle nám ať už stát nebo obec pomápotíží, vždy se ob- nezapomněli, že základním kamenem spo- há, a v kterou chvíli už nás uplácí.
rátil na své nejbliž- lečnosti je právě rodina. Abychom při tom
Stejně tak se v současné době objevuje
ší, a ti se mu snažili všem nezapomněli, že každý má právo a po- spousta stran a politiků, kteří nám nabízejí,
pomoci. Teprve vinnost postarat se o sebe především sám. že za nás vyřeší problém s uprchlíky. Stačí
když to nedoká- Moje obava je o to větší, že spousta politiků jediné, abychom se vzdali svých občanzali, nastupovaly nabízí svým voličům, potažmo každému ských svobod (ty se stejně nedají ani změřit
další instituce jako z nás to, že se o vše postarají. Nabízí možnost ani zvážit, tak co). Je pravdou, že to, co se
obec nebo stát. dát malé děti do dětských skupin. Nabízí odehrálo v Paříži, je čirá hrůza. Jsme svědky
Po druhé světové bezplatnou docházku pro předškolní děti. války, kterou nevedou ani státy ani armády.
válce začala Evro- Nabízí bezplatné obědy pro děti od prvních Jsme svědky války, ve které jsou zabíjeni nepa budovat sociální stát, ať už to bylo v našich do třetích tříd. Ptám se, čím za to ve skuteč- vinní lidé, kteří měli tu smůlu, že byli ve špatkončinách v rámci takzvaného socialistického nosti zaplatíme, protože na světě není nic ný čas na špatném místě. Je načase si uvězřízení, nebo na západě v rámci kapitalismu. zadarmo. Nezaplatíme za to vše třeba tím, že domit, že je Evropa ve válce a je třeba se tak
Kromě neoddiskutovatelných pozitiv, jako je z našich dětí stát vychová poslušnou masu, začít chovat. V uplynulých desetiletích jsme
například jistota každého z nás, že nezemře které se bude dobře vládnout?
si zvykli na mír a vyměnili naši schopnost
hlady a bez střechy nad hlavou, má toto řešení
Moje obava opět vzrostla, když jsem se bránit za sociální výhody. Nevěřme však
i svoji negativní stránku. Tou je stále větší spo- 17. listopadu viděl mítink Miloše Zemana na na jednoduchá řešení, která nám nabízejí
léhání se na instituce místo na sebe samého Albertově. Když pominu fakt, že politická extrémistické skupiny, nebo populističtí poa na svoji rodinu.
elita této země „ukradla“ pod záminkou bez- litici. Naopak nastává čas vrátit se opět k záSamozřejmě, že i já jsem si vědom toho, že pečnostních opatření studentům možnost kladním hodnotám, jako je rodina, svoboda
v určitých případech je dobře, aby pomohly oslavit ty, kteří se velkou měrou zasloužili a odpovědnost a ty bránit. Bohužel nejenom
instituce ať už je to stát nebo obec. Proto o vítězství demokracie v naší zemi, tak to, co proti teroristům, ale i proti těm, kteří se tváří,
jsem v letošním roce hlasoval pro finanční jsem slyšel, nebyla skutečná oslava státního že nám pomáhají.
podporu na zajištění provozu šatníku, po- svátku, ale snůška demagogie a pokrytectví.
Přestože současná doba není úplně nejskytování pečovatelské služby, poskytová- Jak jinak si vysvětlit to, že zatímco prezident růžovější, přeji nám všem, abychom prožili
ní osobní asistence a boje proti zneužívání mluví o respektu jiného názoru, patrně jeho klidné a krásné vánoční svátky se svými
návykových látek. Proto v současné době ochranka a pořadatelé likvidují člověka, kte- blízkými a abychom nabrali dostatek sil do
jednám společně s Dačickým zvonečkem rý si dovolil dát najevo svůj nesouhlas červe- dalších let.
na Jihočeském kraji o zřízení sociálně tera- nou kartou? Všeobecný jásot a skandování
Karel Macků, starosta

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 12/2015

www.dacice.cz

Slovo místostarosty
V posledním půl roce probíhá vyjednávání o ceně tepla z centrální kotelny v Dačicích pro panelové domy. Toto téma se týká 680 bytů, což není zanedbatelná část.
Proto považuji za důležité zde zmínit svůj názor na věc. Jak jsem již psal v minulém zpravodaji, Teplospol a.s. v Dačicích rekonstruuje kotelnu. Zdejší nový provoz
bude efektivnější a ekologičtější.
Zatím se odstranil starý kotel na tuhá
paliva, uboural se komín, zapojil se plynový kotel a probíhají další práce na přípravu
montáže kogenerační jednotky. Laicky řečeno, ta bude z plynu vyrábět elektrickou
energii. Teplo, které tímto vznikne, bude
dále sloužit pro ohřev vody. Jelikož tato
modernizace bude stát přes dvacet milionů
korun, potřebuje mít Teplospol a.s. jistotu,
že nepřijde o své dosavadní zákazníky. Na
oplátku nabízí sníženou cenu (minimálně
o 49,50 Kč/1GJ) na nadcházející roky. Tyto
podmínky vyjednali někteří předsedové,
ale budou platit pro celou lokalitu v Dačicích. Já se těchto jednání účastním, a také
je sám organizuji jako prostředník mezi
zástupci Teplospolu a zástupci panelových
domů. Dohlížím tak na objektivnost podávaných informací. Z jednání vyvstal jako
největší problém, že se začnou některé
panelové domy odpojovat. A jelikož režijní
náklady na výrobu 1GJ tepla se nyní rozpočítávají mezi všechny účastníky, je jasné, že
při snížení počtu odběratelů se cena zvýší.
Proto vnímám jako důležité, aby lidem byly
řečeny všechny informace, jaké jsou spojené s odpojením a provozem domácích kotelen. Je lákavé slyšet, že domácnost ušetří.
Často slýchám, že ve Slavonicích a Studené
to takto funguje. Je potřeba však podotknout, že v těchto městech ani jiná možnost
nebyla. Jelikož investice na rekonstrukci
tamějších kotelen by byly tak vysoké, že
následné náklady na výrobu 1GJ v centrální
kotelně vyjde dráž než v domácích kotelnách. Za ideálních podmínek by jistě lidé

ušetřili, osobně však vnímám několik negativ, které toto řešení přináší. Vzpomenu
ty nejhlavnější – nový provozovatel nese
plnou právní zodpovědnost za provoz nízkotlaké kotelny, dále různé revize, zkoušky,
odborné prohlídky, chybějící rezervní kotel
při výpadku hlavního, potřeba spolehlivého správce kotelny apod. Panelové domy
v Dačicích se stavěly v sedmdesátých letech
minulého století. Po celou dobu jsou vytápěny centrálně kotelnou. Vím, že Teplospol
a.s. nebyl vždy tím nejlepším partnerem,
ale věřím, že se nastartuje nová důvěra.
Akcionáře Teplospolu a.s. tvoří pouze města v bývalém Jindřichohradeckém okrese
a nevyplácejí si žádné dividendy. Veškeré
prostředky jdou na provoz, investice, opravy a do rezerv společnosti. Konečné rozhodnutí je však samozřejmě na samotných
obyvatelích panelových domů.
Blíží se nám zima, v posledních letech
při absenci sněhu a ledu, se spíše říká „kalendářní zima“. Nejdříve k nám tedy přijde
Mikuláš s andělem a čerty, o pár dní později
vánoční svátky a vše bude zakončeno příchodem Nového roku. Zas je rok za námi,
už i já říkám nějak rychle to vše letí. Proto
buďme v tyto dny k sobě ohleduplní, plňme si přání, usmívejme se, vzpomeňme na
ty, kteří tu již s námi nejsou a nezapomínejme na malost lidského bytí a žití. Když
srovnáme náš život s životy a osudy lidí ve
světě, nenechme se leckdy vyprovokovat
malichernostmi. Přeji příjemné prožití svátků a v novém roce hlavně hodně zdraví.
Miloš Novák, místostarosta

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

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
na svém 7. zasedání konaném 11. 11.
2015 mimo jiné:
• schválilo poskytnutí příspěvku z Programu regenerace v roce 2015 na opravu
uličního průčelí měšťanského domu čp. 11
v Krajířově ulici do maximální výše 17 tis. Kč
• neschválilo prodej části pozemku p. č. 488
- ostatní plocha, jiná plocha o přibližné
výměře 950 m2 nacházející se na Havlíčkově
náměstí v Dačicích
• schválilo prodej částí nemovitosti v Lipolci, a to nově vzniklého pozemku p. č.
868/14 - ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 179 m2 a pozemku p. č.
89/2 - zahrada o výměře 30 m2
• schválilo bezúplatný převod pozemků
pro bytovou výstavbu v k. ú. Dačice, Bílkov a Lipolec z výlučného vlastnictví ČR,
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příslušnost hospodařit s majetkem státu
pro Státní pozemkový úřad, do vlastnictví
Města Dačice
• schválilo prodej dalších čtyř pozemků
pro stavbu rodinných domů v lokalitě Za
Školou
• schválilo přidělení několika grantů na
poskytování sociálních služeb na roky
2016 a 2017, a to grantu na poskytování
pečovatelské služby společnosti Ledax,
o. p. s. Č. Budějovice, grantu harm reduction na eliminaci následků zneužívání
návykových látek, grantu na poskytování
osobní asistence a grantu na zajištění
provozu šatníku Diecézní charitě Brno Oblastní charita Jihlava
• schválilo darování gumového člunu
včetně motoru stanici Hasičského záchranného sboru v Dačicích

Odstávka systému občanských
průkazů a cestovních dokladů
V souvislosti se změnou zákona
o občanských průkazech a zákona
o cestovních dokladech nelze
v době od 15. prosince 2015
do 31. prosince 2015 podávat
žádost ani vydávat občanské
průkazy a pasy se strojově čitelnými údaji.
Platnost tohoto ustanovení závisí na
podpisu prezidenta republiky. V době
uzávěrky zpravodaje ještě nebyla novela
prezidentem podepsána.
Jitka Hubatková, správní oddělení

UPOZORNĚNÍ
Ve čtvrtek 31. 12. 2015
bude městský úřad
UZAVŘEN
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 8. zasedání 16. 12.
2015 v 17:00 h v hlavním sále MěKS.
Hlavním bodem programu bude
schválení rozpočtu města na rok 2016.
• schválilo finanční dary zásahovým jednotkám sborů dobrovolných hasičů
v Dačicích a místních částech
• schválilo zrušení příspěvkové organizace
Městské kulturní středisko Dačice ke dni
31. 3. 2016; činnost této organizace bude
převedena pod odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ
RADA MĚSTA
na své 27. schůzi konané 27. 10. 2015
mimo jiné
• schválila rozpočtové opatření č. 18/2015
v těchto objemech: příjmy 2.551,53 tis. Kč,
výdaje 670,53 tis. Kč, financování -1.881,00
tis. Kč
• projednala návrh rozpočtu města na rok
2016 v 1. čtení
• schválila podání žádostí o poskytnutí
podpory v rámci Operačního programu
životního prostředí na snížení energetické náročnosti budovy MŠ v D. Němčicích
a budovy MŠ v Bílkově
na své 28. schůzi konané 3. 11. 2015 mimo
jiné
• projednala dopis manželů Řezáčových týkající se koupě pozemku pro stavbu rodinného domu v lokalitě Za Školou s tím, že
bude zařazen na program 7. zasedání ZM
• schválila prominutí dopočtu nájemného
z předchozích let dle čl. IV nájemních
smluv ve výši 0,5 % z průměrné ceny půdy
v jednotlivých katastrálních územích
u pronajatých pozemků, u kterých z technických důvodů nebyly vyčísleny výměry;
jedná se o nájemné za zemědělskou půdu
zemědělským družstvům a společnostem

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 24. října 2015 přivítal místostarosta Miloš Novák společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Inna a Aňa Baštářovy, Ema Dítětová, Aneta Kolářová, Kateřina Findová, Jakub Schlosser, Jakub Vávrů
a Leona Barnová.
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- OBCERSTVENÍ ZAJISTENO
- BEHEM SVÉ JÍZDY MIKULÁS NEZASTAVUJE,
S DETMI SE SETKÁ AZ NA NÁMESTÍ
ˆ

ˆ

ˆ

www.zelezniceplnapary.cz, tel: 739 002 280

MIKULÁS SE SVÝM DOPROVODEM VYJÍZDÍ
V 16:30 h OD DPS PODÉL STADIONU,
∙
PRES CERVENÝ VRCH, KOLEM PANELÁKU
A HAVLÍCKOVÝM NÁMESTÍM
AZ NA NÁMESTÍ PALACKÉHO
V 17:00 h PRIVÍTAJÍ DETI MIKULÁŠE
POD LIPKAMI
ˆ

Těšíme se na Vás v sobotu 5. prosince od 10:00 h
do setmění v ulici Antonínské č.p. 75 v Dačicích

******************
SOBOTA 5. PROSINCE
ˆ

* Jízda na vláčku v čele s parní lokomotivou Jůlinkou
* Mikulášská nadílka
* Odborný výklad v muzeu drážních předmětů
* Výstava a prodej keramiky z chráněných dílen Nazaret
* Cukrová vata, domácí sýry od Fukových, perníčky paní
Dědkové a občerstvení s možností posezení v teple

mestem
ˇ

ˆ

MIKULÁŠ POD PAROU

Mikulášská jízda

Město Dačice a Mateřská škola Dačice zvou na akci

Balónky pro Ježíška

4. 12. 2015 ve 14:45
Sportovní stadion v Dačicích
Děti si mohou napsat a nakreslit vlastní přání, po vypuštění balónků z nich budou vylosováni výherci, pro
které jsou připraveny malé předvánoční dárečky.
--- inzerce ---
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Veřejnost diskutovala o budoucnosti křižovatky na Palackého náměstí
V pondělí 19. října 2015 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a MA21 uskutečnil kulatý stůl na téma Řešení křižovatky na
Palackého náměstí. Tato křižovatka již nesplňuje platné legislativní normy a předpisy. Z tohoto důvodu vyvíjí radnice od roku
2011 potřebné kroky k tomu, aby našla vhodné řešení této situace.

Jak k záměru setkání s veřejností sdělil starosta Dačic Karel
Macků: „Prostřednictvím kulatého stolu jsme diskutovali o budoucnosti křižovatky na Palackého náměstí, která trápí obyvatele
již dlouhá léta. Přítomní občané se dozvěděli, proč se přistupuje
k okružní křižovatce jako k nejvhodnější variantě, jaké jsou či nejsou možnosti města či z jakých důvodů nelze některé varianty
realizovat. Samozřejmě zde vznikl prostor na zodpovězení dotazů

a jako vždy k vyjádření názorů všech přítomných. Chtěli jsme získat zpětnou vazbu k tomu, jak se k řešení prostřednictvím okružní
křižovatky staví občané a jak v této záležitosti dále postupovat.“
O tom, že téma veřejnost skutečně zaujalo, svědčí účast osmdesáti diskutujících, mezi nimiž byli také zástupci města, městského
úřadu a projektant studie.
Jak závěrem informoval starosta Karel Macků: „Na základě
výsledků z kulatého stolu necháme provést sociologický výzkum na reprezentativním vzorku obyvatel. Díky němu se dozvíme postoj široké veřejnosti a budeme tak moci zodpovědně
rozhodnout. Výsledky budou samozřejmě projednány v radě
a zastupitelstvu města. Velmi děkuji všem zúčastněným za čas, jejich zájem a dotazy. Myslím si, že kulatý stůl k řešení křižovatky na
Palackého náměstí byl přínosem jak pro úřad, tak pro veřejnost.“
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21

Řešení křižovatky na Palackého náměstí
V měsíci říjnu se konal kulatý stůl na téma Řešení křižovatky na Palackého náměstí. Jedná se o téma, které je v široké veřejnosti čím dál více diskutované, a to bylo znát i v účasti občanů, kteří zaplnili hlavní sál Městského kulturního střediska Dačice.
Veškerá diskuze skončila na dvou řešeních, a to okružní křižovatka nebo zachování současného stavu, ke kterému se přiklonila většina diskutujících.
Problematika kolem řešení křižovatky na Palackého náměstí je
velmi složitá, proto bych se pokusil shrnout to hlavní, s čím jsem se
setkal, ať na zmiňovaném kulatém stole, diskuzích na sociální síti
Facebook nebo jen při náhodných rozhovorech se spoluobčany:
• Zachování křižovatky v současné podobě - při posouzení stávajícího řešení křižovatky, zjistíme dva zásadní problémy, a to nedostačující prostorové uspořádání (velikost křižovatky) a hlavně
nedostačující rozhled z ul. Antonínské směrem do ulice Masarykovy, který je v současnosti řešen zrcadlem umístěným na protilehlém rohu. Zrcadlo je možné dnes využít pouze jako doplňující
prvek, a proto je toto řešení nevyhovující.
• Jednosměrné náměstí – jedná se o řešení, které bylo posuzované v rámci studie, zpracované v roce 2011. Ovšem i v tomto případě narážíme na nemalé problémy. Již zmiňovaný rozhled z ul.
Antonínské směrem do ulice Masarykovy, který by nebyl vyřešen
a dále problematické zbývající dvě křižovatky v horní části náměstí. U obou jsou velké úhly křížení a příčný sklon. Úprava obou
křižovatek by byla finančně velmi náročná a znamenalo by to
značné úpravy Kancnýřova sadu, který považuji za vzácný prvek,
který by měl být v maximální možné míře zachován.
• Okružní křižovatkou vytvoříme dopravní uzel a náměstí již nebude sloužit jako klidová zóna pro setkávání lidí – s tímto názorem
jsem se setkal několikrát, i když se s ním neztotožňuji. Řešená
křižovatka dopravní uzel je, ať se nám to líbí nebo ne. Tím, že se
okružní křižovatka vybuduje, doprava nevzroste, ale bohužel ani
neklesne. V současné době, za běžného provozu, naše náměstí
vnímám spíše jako jedno velké nepřehledné parkoviště, než klidovou zónu.
• Zásah do historického centra města – jakákoliv úprava křižovatky
na Palackého náměstí bude zásah, který současný ráz změní. Materiálové řešení je navrhováno s maximálním ohledem na historický charakter, ovšem prioritně je řešeno tak, aby byla zvýšena
bezpečnost silničního provozu. Z tohoto důvodu je na hlavních
komunikacích, včetně okružní křižovatky, navržen asfaltový kryt.
• Vybudováním okružní křižovatky uzavřeme možnost obchvatu
Dačic – celkem rozumím této obavě. Jak okružní křižovatka, tak
obchvat města jsou krajskou investicí, tedy mnohé napadne je
spojovat s tím, že pokud se vybuduje jedno, není potřeba druhé.
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Není tomu tak! Jsou to naprosto odlišné věci, které spolu nemají
žádnou spojitost kromě investora. V letošním roce jsem se spolu
s panem starostou účastnil několika jednání na krajském úřadě
týkajících se obchvatu Dačic, a ani zde tyto akce nebyly spojovány. Náš tlak by se nezměnil, ani kdyby okružní křižovatka již
vybudovaná byla!
• Uzavření města pro těžkou dopravu – pokud bychom toto udělali, musíme navrhnout trasu jinou a tu do vybudování obchvatu
nemáme. Ovšem i bez těžké dopravy na náměstí je nutné křižovatku řešit podle současných norem a předpisů.
• Velikost okružní křižovatky z pohledu průjezdu těžké dopravy - na navrhovanou velikost okružní křižovatky byl zpracován
bezpečnostní audit s pozitivním výsledkem. Prostřední část je
navržena s minimálním navýšením tak, aby byla v nutnosti přejezdná.
• Řešení křižovatky pomocí signalizačního zařízení – vlastní signalizační zařízení (semafor) by zcela určitě dopravě pomohlo,
ovšem křižovatka musí splňovat platné předpisy i s ním, proto
není možné mít křižovatku v současné velikosti a pouze ji doplnit
signalizačním zařízením.
Na závěr bych rád shrnul důvody proč se k řešení okružní křižovatkou přikláním:
• Celková rekonstrukce Palackého náměstí musí být řešena dle
současných předpisů a při jejich splnění okružní křižovatka zabere menší prostor, oproti klasické průsečné křižovatce, a tím bude
zachován maximální možný počet parkovacích míst.
• Okružní křižovatka zvýší plynulost silničního provozu.
• Asfaltový kryt povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, jak pro vozidla, tak hlavně pro chodce, což si myslím, že je to
nejdůležitější.
• Rozdílnými materiály na hlavních komunikacích a odstavných
parkovacích plochách se stane náměstí přehlednější. Doplnění
zeleně v podobě stromů bude částečný návrat do historie.
Kompletní rekonstrukce Palackého náměstí je nevyhnutelná
a zachování současného stavu je pouze oddalování problému, který se tím prohlubuje.
Jiří Baštář,
radní

www.dacice.cz

Vánoce a svoz odpadů
Následující řádky patří nejen těm, kteří využijí služeb svozové společnosti i na přelomu roku letošního a roku příštího.
Komunální odpad bude v období vánočním
a povánočním svážen tak, jak jsme zvyklí – s jedinou výjimkou. Svoz, který má proběhnout na
Nový rok, tj. v pátek 1. 1. 2016, se uskuteční až
v sobotu 2. 1. 2016. Tato změna se týká následujících místních částí: Bílkov, Borek, Hostkovice, Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Velký Pěčín
a Toužín. Respektujme, prosím, i ve svátečních chvílích požadavek
pracovníků svozové společnosti na zajištění bezproblémového
přístupu k jednotlivým sběrným nádobám a připravme tyto nádoby ke svozu již před šestou hodinou ranní svozového dne. Jen
tak požadovaný svoz určitě proběhne.

Svoz odstrojených vánočních stromků provedou pracovníci Technických služeb Dačice v pondělí 11. ledna 2016. Tento
svoz se neuskuteční v místních částech, proběhne tedy pouze
v ulicích města Dačice. Vánoční stromky odkládejme, již tradičně,
na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů, a to nejpozději
v předvečer svozového dne, abychom se vyhnuli nutnosti organizovat svoz doplňkový.
No, a to nejdůležitější závěrem: „Ať jsou ty vaše Vánoce opravdu
klidné a pohodové. Hledejme v novém roce porozumění a vzájemné pochopení, a ať je to naše hledání úspěšné.“
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

Paříž zaplavila vlna šoku,
smutku, strachu a zděšení

Máte vozidlo v depozitu?

To, co se stalo v pátek 13. listopadu 2015 v Paříži, je příšerným důsledkem toho, jak se jako Evropa dlouhé měsíce
(de facto roky) stavíme spíše naivně laxně k otázce migrační
vlny, resp. útokům radikálních teroristů kdekoli na světě.
Nesmírně smutným důsledkem. Selhání evropských elit se zde
ukazuje v té největší hrůze. Doplatili na něj civilisté, doplatilo na něj
hodně přes sto mrtvých a toto číslo se bohužel bude zvyšovat. Nejen
v Paříži, kde je nadále několik dalších desítek lidí v kritickém stavu po
sérii koordinovaných útoků Islámského státu (IS), ale do budoucna
i kdykoli kdekoli jinde. A právě toto nesmíme bojovníkům, podporovatelům a sympatizantům IS nadále tolerovat a dovolit další podobné extrémistické excesy. S IS nelze vyjednávat, s IS nelze uzavřít
příměří, IS je nutné zničit. Koordinovaně, vojensky, nekompromisně.
Ti osvícenější z „osvícených“ již řadu měsíců upozorňují na několik
zásadních skutečností. Islamizace Evropy dávno začala; proti IS je
nutné bojovat cestou mezinárodní vojenské aliance; hranice Evropy,
tzn. Schengenského prostoru, je nutné chránit apod. Co to znamená
pro nás, zdánlivě malou zemi ve středu Evropy, které, jak si dosud
možná někdo mohl myslet „nic nehrozí“ (což je mimochodem jeden
z dalších mýtů, protože žádná země světa není v absolutním bezpečí)? Jsme součástí velké mezinárodní aliance, která deklarovala boj
proti mezinárodnímu terorismu, resp. IS, pak evidentně bohužel musíme myslet a žít s pocitem rizika podobných událostí. Strach je jednou z hlavních emocí, které národy Evropy nyní zaplavují, zásadní je
ale uvědomit si nutnost intenzivního boje s vyznavači teroristických
praktik. Je nutné zamezit jejich rozpínavosti a ubránit hodnoty svobody a demokracie. Řešením není soustředit se na vynakládání stovek milionů za uprchlíky a jejich „en bloc“ integraci. (A zdůrazňuji, že
tímto nyní absolutně nezpochybňuji křesťansky podloženou lidskou
pomoc těm, kteří prchají před podobnými násilnostmi ze zemí Afriky
či Blízkého východu. To je samostatná, avšak neoddělitelná, podkapitola celé této aktuální situace, a podpora těchto uprchlíků je neoddiskutovatelná.) Nyní je zásadní podpořit obranyschopnost národních armád a jejich prostřednictvím bránit hranice Evropy. Je nutné
s politickou rozvahou a strategií koordinovat vojenské a humanitární
zásahy v samotném epicentru konfliktu. Je nutné podpořit kompetence výzvědných zpravodajských služeb, díky kterým můžeme být
na podobné útoky alespoň trochu s předstihem připraveni. Je nutné
již na nic nečekat a konečně zaujmout odpovědné stanovisko. Již
nyní lze díky razantnosti teroristických útoků přirovnat současnou
situaci k válečnému konfliktu. On to válečný konflikt ve své podstatě
již je. Jedná se o formu války třetího tisíciletí, před kterou již nelze pacifisticky zavírat oči. Evropa prožívá nejhorší období od konce druhé
světové války a jedině vzájemné spojenectví států nám pomůže tuto
situaci vyřešit tak, aby lidé mohli znovu žít v klidu a bezpečí.
Jan Bartošek

Zbývá již jen pár dní na to, abyste nahlásili jeho umístění
a účel jeho využití.
Pokud vlastníte vozidlo, které jste nechali dočasně vyřadit z provozu, měli byste do konce roku 2015 nahlásit na odboru dopravy
jeho umístění a účel využití. Pozor si musí dát především motoristé,
kteří dali auto do depozitu před polovinou roku 2013. Pokud nepřijdou nahlásit potřebné informace, vozidlo administrativně zanikne, a již nepůjde přihlásit. V Dačicích je v současné době v depozitu
766 vozidel.
V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku
2013) má vlastník rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu. Nehrozí mu ale administrativní zánik vozu, nýbrž finanční sankce. Tato
sankce může dosáhnout výše až 50 tisíc korun.
Změna, která přináší majitelům vozidel větší komfort, je možnost
umístit do depozitu automobil na neomezeně dlouhou dobu. Díky
novému zákonu vás povinnost prodloužit lhůtu bude čekat pouze
po prvních 12 měsících.
U vozidla dočasně vyřazeného z registru (vozidlo vyřazené
z provozu) lze tento režim ukončit (tedy opětovně jej „zprovoznit“) standardně na žádost vlastníka při předložení zelené karty a
platného osvědčení o technické prohlídce. V případě, že je vozidlo
v depozitu, se jedná o vozidlo dočasně vyřazené a mělo by existovat. Pokud vozidlo zaniklo a vlastník doloží tuto skutečnost registračnímu místu, pak má povinnost jej trvale vyřadit.
Existující vozidlo bez RZ dále nemůže být ani odstaveno na veřejné komunikaci. Pokud ovšem vozidlo bylo dočasně vyřazeno
před 30. 6. 2013 a fakticky neexistuje, pak vlastník vozidla nemusí
hlásit nic a vozidlo zanikne ze zákona č. 56/2001 Sb.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle
384 401 258, 384 401 247.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy
--- inzerce ---

www.texi.cz
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Připravujeme s Vámi, pro Vás
a Vaše děti svěží doplněk
ekologické výchovy - velkou hru

Nedejte se odradit prvním dojmem, že snění se do dnešní
doby příliš nehodí. Nechejte se naopak zlákat chvíli si hrát.
Schopnost snít je to, co nám dospělým už mnohdy chybí.
Představivost je naopak předpokladem tvořivého myšlení. Tato
schopnost se naštěstí rodí s každou novou generací.
Město snů je velkou hrou dětí a dospělých. Je určena pro neomezený počet účastníků a ke snadnější koordinaci využívá těsné
spolupráce se školami. Děti se ve hře stávají řešiteli vybraného problému, vytvoří si svůj plán a za pomoci dospělých, které přibírají
do hry, své představy upravují a hledají cesty, jak je uvést do života.
Obsah projektu je zaměřen široce na ozdravování života
městského společenství s důrazem na oblast odpadového
hospodářství. Hra má dvě základní propojené části: výtvarnou
a literární soutěž – Moje město snů a praktickou soutěž – Škola
a odpady - z ní bezprostředně vzejdou změny vedoucí k minimalizaci odpadu vznikajícího ve škole, zejména systém třídění odpadu s technickou koncovkou.
Realizaci tohoto projektu ekologické výchovy v odpadovém
hospodářství připravila .A.S.A. Dačice s r.o. ve spolupráci se
Zdravým městem Dačice.
Projekt bude realizován ve druhém pololetí školního roku
2015/2016.
Věnujme pozornost dětským snům. Vždyť důsledky našich
rozhodnutí ovlivní jejich budoucnost.
Martina Mazurová, .A.S.A., spol. s r.o.

Centrum společných služeb
Mikroregionu Dačicko
Na Valné hromadě Mikroregionu Dačicko uskutečněné
21. října 2015 byl schválen záměr vytvořit zcela novou organizační složku Mikroregionu Dačicko - tzv. Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko (dále jen „centrum“),
které je výsledkem téměř dva roky trvajícího projektu Meziobecní spolupráce s cílem vytvořit kvalitní a odborné zázemí
nejen pro členské obce Mikroregionu Dačicko.
Mezi hlavní činnosti centra sídlícího na MěÚ
Dačice budou v jeho počátcích patřit poskytova20
né služby v oblasti dotačního poradenství (vyhledávání vhodných dotačních příležitostí, zajištění
žádostí o krajské granty) a dále poradenství a příprava veřejných
zakázek malého rozsahu. Poskytované služby budou moci využívat také nečlenské obce Mikroregionu Dačicko, případně ostatní
zájemci, pro tyto potřeby bude v nejbližší době vytvořen ceník
poskytovaných služeb. Veškeré důležité informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Mikroregionu Dačicko
http://www.m-dacicko.cz/centrum-spolecnych-sluzeb/, případně
je možné využít telefonní linky 384 401 283.
Martin Šťastný, manažer Centra
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Služby sociální péče
– domovy pro seniory
Aktuální díl seriálu o službách sociální péče se zaměřuje na
nejznámější sociální službu – domovy pro seniory.
Tato zařízení poskytují pobytové sociální služby lidem, jejichž
soběstačnost je snížená z důvodu vyššího věku, a proto potřebují
pravidelnou pomoc dalších osob, kterou není možné zajistit v jejich domácnosti.
Domovy pro seniory by měly svým klientům nahradit jejich
domácí prostředí, protože klient se stěhuje k poskytovateli služby. Jednotlivé domovy pro seniory se v naplňování této ideje liší.
V poslední době se množí případy, kdy je podobná služba spojená
s ubytováním a péčí o seniory poskytována bez patřičné registrace, čemuž bohužel odpovídá i kvalita péče.
Domovy pro seniory poskytují tyto základní činnosti:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Registr sociálních služeb eviduje v Jihočeském kraji celkem 39
domovů pro seniory, v okrese J. Hradec jich nalezneme pět:
• Domov seniorů Třeboň - Daskabát 306/I, 379 01 Třeboň, tel.:
384 721 241, www.dstrebon.cz.
• Domov seniorů Jindřichův Hradec - Otín 103, 377 01 Jindřichův
Hradec, tel.: 384 322 067, www.dsjh.cz.
• Domov seniorů České Velenice - Vitorazská 54, 378 10 České Velenice, tel.: 384 794 381, www.ddceskevelenice.cz.
• Domov seniorů Budíškovice - Budíškovice 1, 378 91 Budíškovice,
tel.: 384 496 477, www.ddbudiskovice.cz.
• Česká katolická charita Charitní domov Kardašova Řečice - Nádražní 1, 378 21 Kardašova Řečice, tel.: 777 921 020, www.ckch.cz.
Kraj Vysočina uvádí v registru sociálních služeb 25 domovů pro
seniory, nejblíže pro občany Dačicka jsou:
• Domov pro seniory Telč, příspěvková organizace - Špitální 44,
Telč-Staré Město, 588 56 Telč, tel.: 567 243 566, www.domovproseniorytelc.cz.
• Domov sv. Anežky - Velký Újezd 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice,
tel.: 568 443 017, www.dsvanezky.cz.
Článek poskytuje pouze základní informace o domovech pro seniory. 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 Lada Nejedlá
a 210 Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství.
V příštím čísle se zaměříme na domovy se zvláštním režimem.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice
Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
bude 4. 12. 2015 na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům
tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz
s pečovatelskou službou od 8:00 do 14:00 h.
--- inzerce ---

CHOV A PRODEJ RYB
Syrovátka a syn
Borek 38, Dačice

) 606 298 048

V případě zájmu o vánočního kapra, objednávejte na výše uvedeném tel. čísle
Cena za 1 kg/62 Kč
Vykuchání, očištění i naporcování je možné.

www.dacice.cz

Odbor dotací a investic MěÚ Dačice po roce svého fungování
Na počátku roku 2015 vznikl v rámci organizační struktury MěÚ Dačice zcela nový odbor dotací a investic zajišťující prostřednictvím 4 zaměstnanců kompletní přípravu a realizaci veškerých investičních akcí města Dačice, s nimi spojených veřejných zakázek a zároveň podání žádostí o dotace na národní i evropské úrovni na některé realizované akce.
Za 11 měsíců bylo zmíněným odborem realizováno na 50 inves- dotaci ve výši 7,5 mil. Kč z celkových nákladů necelých 10 mil. Kč.
tičních akcí v celkové hodnotě převyšující 80 mil. Kč, bezesporu Při započtení veškerých obdržených či přislíbených dotací a grantů
vůbec největší investicí tohoto roku byla výstavba obytné zóny administrovaných odborem dotací a investic získá město Dačice
v lokalitě Za Školou, která se vyšplhala k částce 48 mil. Kč. Od ledna v roce 2015 zpět do svého rozpočtu více než 13 mil. Kč. Poskytovado listopadu bylo napříč všemi akcemi za účasti zástupců odboru telem dotace byl především Operační program Životní prostředí,
uskutečněno více než 50 kontrolních dnů. Kromě nejvíce viditel- dále byly v řádech statisíců Kč úspěšně čerpány granty Jihočeskéných akcí jako zateplení Mateřské školy, Základní školy a Gymnázia ho kraje.
Pro rok 2016 je plánováno již nyní na 50 menších či větších invesv ul. B. Němcové, zateplení Domu s pečovatelskou službou či Rekonstrukce místních komunikací Toužín byly v tomto roce realizo- tičních akcí v předpokládané hodnotě 50 mil. Kč. Jednou z hlavních
vány rovněž menší akce se sportovním zaměřením – např. instala- priorit bude dokončení projektové dokumentace na plánovanou
ce minirampy na skate hřišti a výstavba workoutového hřiště. Dále Rekonstrukci Mateřské školy Za Lávkami a následné podání žádosbyly zpracovány studie proveditelnosti na Rekonstrukci MěKS, re- ti o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu,
vitalizaci Kancnýřova sadu a výstavbu multifunkční sportovní haly. dotace může v tomto případě dosáhnout až 90 % tzv. způsobilých
Zaměstnanci odboru zúřadovali za účelem výběru dodavatele výdajů projektu. Také pro rok 2016 tedy zůstává jednou z hlavních
15 výběrových řízení v hodnotě převyšující 200 tis. Kč, největší zre- priorit maximální čerpání dotací a grantů, v této souvislosti sledují
alizovanou veřejnou zakázkou tohoto roku byl jednoznačně výběr zaměstnanci odboru dotační možnosti především na zateplení bydodavatele na zateplení Základní školy a Gymnázia B. Němcové. tových domů a mateřských škol.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací a investic
Na realizaci této akce se odboru dotací a investic podařilo získat

Devátá sezóna dačického koupaliště
Letošní sezóna dačického koupaliště se vydařila ze všech
dosavadních devíti nejlépe. Tolik slunečných a horkých dnů
koupaliště nepamatuje.
Celkem na koupaliště přišlo
30 090 platících návštěvníků,
do této statistiky nejsou započítány děti do 6 let, které neplatí. Koupaliště bylo otevřeno
celkem 58 dnů, s průměrnou návštěvností 519 osob za den. Dnů, kdy
přišlo více než tisíc návštěvníků, bylo letos celých deset. Nejsilnější
bylo období od 4. do 15. srpna, kdy koupaliště navštívilo 12 201 osob,
což je 1016 na den. Naprosto největší návštěvnost mělo koupaliště ve
čtvrtek 6. srpna, kdy se přišlo osvěžit 1390 návštěvníků.
I přes velkou návštěvnost nebyl na koupališti v průběhu celé
sezóny zaznamenán problém s kvalitou vody. Toto svědčí jednak
o dobře zvolené technologii při výstavbě koupaliště a hlavně
o kvalitní práci správce koupaliště.
Návštěvníkům jsme zpříjemňovali pobyt hudebními podvečery,
uspořádali plavecké mistrovství a velký turnaj v beach volejbale.
Velmi oblíbená byla plavecká škola pro malé i velké, kteří tak měli
možnost naučit se či zdokonalit své plavecké umění.
Doufáme, že se letošní úspěšný rok, který nebyl pro koupaliště
ztrátovým, bude opakovat co nejčastěji. Děkujeme všem, kteří navštívili v letošní sezóně naše koupaliště.
Mojmír Holec, jednatel Technických služeb s.r.o.
Návštěvnost koupaliště 2015
Otevřeno dnů

Počet
návštěvníků

ø návštěvníků
na den

Červen

9

1 983

220

Červenec

27

13 292

492

Srpen

23

14 815

644

Celkem

59

30 090

519

Statistika za roky 2007 - 2015 - počet návštěvníků
Celkem
Celkem

2007

2008

2009

2010

26 617

18 640

24 363

20 337

2011

2012

2013

2014

2015

17 106

21 495

27 771

13 432

30 090

Uzávěrka lednového čísla je 15. prosince 2015.
Distribuce bude probíhat
první týden v lednu 2016.
Odbor správy budov přeje všem nájemníkům
městských bytů radostné Vánoce a šťastný nový
rok 2016. Dále chci poděkovat všem firmám
za spolupráci a popřát hodně úspěchů
v roce 2016.
Martina Bénová, vedoucí OSB

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. 12. 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.
--- inzerce ---

P rodej vánočních s trom k ů
(smrk stříbrný, jedle kavkazká)
přímo na plantáži
Bohumila Smetany
v Heřmanči
(směr Strmilov)
od 11. 12. do 23. 12. 2015
9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 h
tel: 724 282 179
7
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Prodej pozemků Za Školou v Dačicích - III. etapa - 1.
Město Dačice v souladu se „Zásadami prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích“ vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej 17 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů.
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
8. 1. 2016 do 14:00 h
Zájemci musí doručit žádost na předepsaném formuláři na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1/I. Formulář
žádosti je možné vyzvednout na Městském úřadu v Dačicích, Odbor správy majetku, Krajířova 27/I., nebo na www.dacice.cz.

•

Kupní cena:
III. etapa prodeje

Základní kupní
cena za m2

Základní finanční
příspěvek za m2

890 Kč

0 Kč

•

Jistota na kupní cenu
Výše jistoty činí 2 % ze základní kupní ceny požadovaného
pozemku s nejvyšší výměrou.
Termín zaplacení jistoty Jistota musí být zaplacena na účet
6015-0603143369/0800, variabilní symbol 2945, resp. částka na
účet připsána, nejdéle do 8. 1. 2016 s tím, že je nezbytné při úhradě
platbu zidentifikovat uvedením textu obsahujícího označení
zájemce.

•

Podmínky:
• Kupní smlouva bude uzavírána s odkládací podmínkou, případně
se zřízením zástavního práva ve prospěch Města Dačice. Kupní
cena bude splatná jednorázově do 3 měsíců od podpisu kupní
smlouvy.
• Po vyhodnocení veřejné nabídky na prodej stavebních parcel bude
se zájemci uzavřena kupní smlouva, a to do dvou měsíců ode dne,
kdy Město Dačice o prodeji předmětného pozemku rozhodne.
• Formulář žádosti o prodej stavebního pozemku lze vyzvednout

•

Seznam stavebních pozemků
výměra v
ev.
m2
výše jistoty
číslo parcelní číslo
Kč
parcely dle GPL 2644-7259/2015

8

1

2945/1

763

13 581,00

2

2945/2

806

14 347,00

3

2945/3

819

14 578,00

4

2945/4

811

14 436,00

14

2945/14

740

13 172,00

16

2945/16

762

13 564,00

17

2945/17

746

13 279,00

19

2945/19

1 747

31 097,00

20

2945/20

844

15 023,00

21

2945/21

851

15 148,00

24

2945/24

1 164

20 719,00

25

2945/25

1 257

22 375,00

26

2945/26

1 037

18 459,00

30

2945/30

1 347

23 977,00

32

2945/32

1042

18 548,00

33

2945/33

1 079

19 206,00

34

2945/34

1 026

18 263,00

•

•

na Městském úřadu Dačice, odbor správy majetku, místnost
č. 102 nebo na internetových stránkách města www.dacice.cz.
Uchazeč podá žádost na maximálně 3 stavební parcely s pořadím priority. V případě, že o stejnou stavební parcelu projeví
zájem více uchazečů, bude mezi uchazeči rozhodováno formou
aukce o nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Při aukci bude možné
podpůrně využít platného Dražebního řádu Města Dačice schváleného zastupitelstvem pod usnesením č. 296/20/Z/2013
nadpoloviční většinou hlasů.
Uchazeči, kteří takto nezískají stavební parcelu, si mohou vybrat
jinou volnou nabízenou parcelu, v případě zájmu více uchazečů
bude opět rozhodováno aukcí.
V situaci, kdy dojde ke stejné výši nabídnuté ceny, bude rozhodováno losem.
V kupní smlouvě na prodej stavebního pozemku bude zřízeno
předkupní právo prodávajícího jako věcné právo, a to za cenu
kupní stanovenou v kupní smlouvě, a to do doby, než dojde ke
kolaudaci stavby rodinného domu na pozemku (případně podle
požadavků stavebního zákona - do vydání kolaudačního souhlasu, či do doby, kdy vzniklo právo užívat stavbu).
Za vlastníka pozemku získaného na základě těchto zásad je
považován jen ten, kdo uzavřel platnou kupní smlouvu s Městem
Dačice, jeho děti a zákonní dědici.
Další informace jsou uvedeny v Zásadách prodeje stavebních
pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích. Vystavba v lokalitě podléhá regulaci dle územní studie. Více informací na www.dacice.cz.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

www.dacice.cz

Takový byl rok 2015 v dačické nemocnici
Vedení Nemocnice Dačice, a.s. 2.10.2015 zorganizovalo pro občany Dačic a okolí již 6. ročník Dne otevřených dveří v nemocnici, kterého se účastnilo celkem 60 návštěvníků. Prohlédli si prostory nemocnice, nahlédli do nově otevřených centrálních
šaten pro zaměstnance lůžkového oddělení s kompletním zázemím, kde jsme proinvestovali bezmála 700.000 Kč. Byli jsme se
podívat na probíhající opravy garáží v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy garáží“, kdy po výměně oken
byla vyměněna i všechna vrata a do budovy se opět přestěhuje výjezdové pracoviště Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.
Fasáda budovy je zateplená
a je na ní barevně odpovídající
omítka. Prohlídky se účastnili
i redaktoři televize Datel a reportáž byla již vysílána. Na
stavbu jsme obdrželi investici ve výši 3.400.000 Kč od Jihočeského
kraje. Naše vlastní prostředky přesahující 1 mil. Kč investuje nemocnice do vnitřních oprav budovy – rekonstrukce vodovodního
a odpadního potrubí, opravy topení a podlah. V budově je instalováno nové sociální zázemí pro zaměstnance ZZS, nemocnice
i nájemce. V odpoledních hodinách dne 2. 10. 2015 proběhlo již
6. setkání zaměstnanců nemocnice v Dačicích a účastnilo se ho
kolem 50 bývalých zaměstnanců, kteří zhodnotili vývoj v areálu
nemocnice, chtěli vědět, co nového nemocnice má, a co nového se
bude v nemocnici dít v letech následujících. Ocenili i nákupy nové
přístrojové techniky, jako nákup nového vyšetřovacího ultrazvukového přístroje a chystaný nákup nového kolonoskopu na vyšetření
tlustého střeva. Oba přístroje mají vysokou míru rozlišení a lékaři
nemocnice jejich dobré vlastnosti již v praxi oceňují. Oba přístroje
jsme nakoupili z dotace Jihočeského kraje za 2 miliony korun. V říjnu jsme ještě přichystali v rámci Týdne zdraví v Dačicích jeden den
pro děti předškolního a školního věku. V pavilonu ambulantní rehabilitace proběhly pohybové soutěže pro malé předškoláky a pro
děti mladšího školního věku, kterých se účastnilo 180 dětí. Předem
jsme oslovili sponzory Centropen Dačice a jihočeskou mlékárnu
Madeta s žádostí o věcné ceny pro děti. Zástupci obou subjektů
nám vyšli vstříc a tak jsme mohli sportovní výkony dětí odměnit
jak sladkou odměnou – mlíčky Pribina, tak i užitečnými fixy a ba-

revnými popisovači. Podařilo se nám dokonce zajistit pro tento
den i nafukovací maketu tlustého střeva v rámci akce StřevoTour.
Děti si mohly prohlédnout jak to vlastně uvnitř tlustého střeva vypadá, pracovníci agentury jim zodpovídali všetečné otázky. Díky
sponzorům Lékárně na Červeném vrchu a Bohumilu Tomšů jsme
mohli tuto zajímavost pro děti a studenty základních škol a gymnázia v Dačicích zajistit. Ráda bych ještě dodatečně všem sponzorům
mnohokráte poděkovala za jejich vstřícnost a pochopení při organizování takovéto akce.
V letošním roce jsme opět opravovali další části areálu, na poliklinice proběhla oprava vodovodního a odpadního potrubí, byly rekonstruovány inspekční pokoje s vytvořením sociálního zázemí na
pokoji a ne s přístupem z veřejné chodby, jako bylo dosud. Opravy
nás stály 535 000 Kč. Celý areál nemocnice se snažíme vylepšit, aby
se našim lékařům, sestrám i nájemcům z řad zdravotníků Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s. a privátním zdravotníkům u nás líbilo. Mnohdy není jednoduché celek zajistit ke spokojenosti všech,
dostát legislativním normám a limitům zdravotních pojišťoven, ale
máme ohromnou výhodu ve spolupráci našich zaměstnanců s vedením nemocnice. Bez profesního a osobního nasazení jednotlivých zaměstnanců a bez jejich snahy společně překonat všechny
problémy, bychom nemohli dosahovat dobrých výsledků, a to nejen v letošním roce 2015. Ráda vyslovuji poděkování zaměstnancům Nemocnice Dačice, a.s. za vedení naší společnosti a doufám,
že i nadcházející úkoly zvládneme tak dobře, jako ty dosavadní.
Přeji Vám, pilní čtenáři, a všem zaměstnancům Nemocnice Dačice,
a.s. hodně zdraví, štěstí a pohody v přicházejícím roce 2016.
Miroslava Člupková, předseda představenstva

Charitní Mateřské centrum Dačice ke konci roku ukončí svou činnost
Mateřské centrum Dačice při Oblastní charitě Jihlava řadu let poskytovalo služby rodičům s dětmi z Dačic. Nyní svou činnost
ukončuje z důvodu nedostatečného financování ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.
„Činnost
Mateřského centra ukončujeme
z důvodu nedostatečného financování.
Nedokážeme
tak zajistit náplň
činnosti ani požadované aktivity centra, jež
vyžaduje odbor
rodinné politiky
Ministerstva práce a sociálních věcí. Jsme si zároveň vědomi, že v Dačicích existuje i jiné
mateřské centrum, které se věnuje stejné cílové skupině,“ říká Michal
Novotný, ředitel Oblastní charity Jihlava.
V Mateřském centu Dačice se pravidelně scházely maminky
s dětmi každé úterý a čtvrtek dopoledne. Kromě příjemného prostoru pro vzájemné sdílení se rodiče mohli účastnit také strukturovaných programů (výtvarných akcí, tvořivých her, hudebně pohybového a relaxačního programu apod.).
„Děkujeme všem, kteří se na činnosti mateřského centra podíleli.

Dlouholeté vedoucí služby Lence Holcové a také Pavlíně Bačovské,
která ji pár let zastupovala. Děkujeme také spolku Katolický dům, z. s.
za poskytnutí pěkných prostor a v neposlední řadě Městu Dačice za
dlouhodobou spolupráci,“ řekl závěrem M. Novotný.
Ostatní služby Charity v Dačicích – Osobní asistence a Šatník – budou pro občany Dačic a okolí fungovat i nadále.
AKCE MATEŘSKÉHO CENTRA V PROSINCI
Během měsíce listopadu probíhalo v Mateřském centru pravidelné setkávání žen po porodu. Kurzy vede Renata Kudrnová - laktační
poradkyně a lektorka nošení dětí. Setkání probíhala každou středu
v Mateřském centru v Katolickém domě od 9:00 do 11:00 hodin za
vstupné 60 Kč. Témata, která proběhla: kojení, pláč a stres novorozence i matky, podstata šestinedělí a význam pro matku a dítě,
nošení dětí - význam a možnosti.
Kurzy pokračují i v dalším cyklu s názvem „Setkávání žen v období
těhotenství a mateřství.“
Termíny a konkrétní témata:
• 25.11. – ZAVÁDĚNÍ PRVNÍCH PŘÍKRMŮ
• 2.12. – SPÁNEK DĚTÍ
• 9.12. – BONDING – PORODNÍ RADOST
• 16.12. – ČASTÉ DĚTSKÉ NEMOCI
S paní lektorkou je příjemné posezení a popovídání a je možno
si domluvit i individuální návštěvy. Maminky jsou srdečně zvány!
Radka Běhalová, Oblastní charita Jihlava
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Představení odborů Městského úřadu Dačice
Pro lepší orientaci na Městském úřadě jsme se Vám rozhodli představit jednotlivé odbory úřadu včetně náplně práce jednotlivých pracovníků. V minulém čísle se představili odbor dopravy, finanční, správy budov a stavební úřad. Dnes je na řadě
odbor obecní živnostenský úřad a odbor vnitřních věcí.

ODBOR OBECNÍ
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
jméno

Mgr. Zdeňka Krchňavá

úsek

vedoucí odboru

sídlo

Palackého nám. 2/I, číslo dveří 151

tel. číslo

384 401 225

e-mail

zivnost@dacice.cz

agenda

• výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
týkající se živností ohlašovacích a koncesovaných
• výkon dalších úkolů stanovených zvláštními právními předpisy včetně zajišťování činností centrálního registračního místa tak, jak je stanoveno
v zákoně č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
• evidence zemědělských podnikatelů dle zákona
o zemědělství č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, včetně všech dalších úkolů souvisejících
se zemědělským podnikatelem
• samostatný výkon kontrol podnikatelů dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů
• projednávání a řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání
• provádění dozorové činnosti nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 353/2003
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů
• vedení správního řízení a ukládání pokut u všech
živností
• provádění autorizované konverze dokumentů
z moci úřední pro potřeby úřadu

jméno

Jana Klimešová

úsek

referent

sídlo

Palackého nám. 2/I, číslo dveří 145

tel.

384 401 255

e-mail

zu.prijem@dacice.cz, poplatky@dacice.cz

agenda
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• výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem
č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
týkající se živností ohlašovacích a živností koncesovaných
• výkon dalších úkolů stanovených zvláštními právními předpisy včetně zajišťování činností centrálního registračního místa tak, jak je stanoveno
v zákoně č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
• evidence zemědělských podnikatelů dle zákona o
zemědělství č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, včetně všech dalších úkolů souvisejících
se zemědělským podnikatelem

• samostatný výkon kontrol podnikatelů dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů
• projednávání a řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání
• provádění dozorové činnosti nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 353/2003
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů
• vedení správ. řízení a ukládání pokut u všech živností
• zajišťování agendy místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
(přihlášky, změny, odhlašování poplatníků, platby
poplatků) a sledování úhrad pohledávek z titulu
tohoto poplatku a jejich vymáhání ve spolupráci
s právníkem města
• správa příruční spisovny odboru
jméno

Ing. Patricie Rellová

úsek

referent

sídlo

Palackého nám. 2/I, přízemí, číslo dveří 145

tel. číslo

384 401 254

e-mail

zu.kontrola@dacice.cz

agenda

• výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem
č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
týkající se živností ohlašovacích a živností koncesovaných
• výkon dalších úkolů stanovených zvláštními právními předpisy včetně zajišťování činností centrálního registračního místa, tak, jak je stanoveno
v zákoně č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
• evidence zemědělských podnikatelů dle zákona
o zemědělství č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně všech dalších úkolů souvisejících se zemědělským podnikatelem
• samostatný výkon kontrol podnikatelů dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů
• projednávání a řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání
• provádění dozorové činnosti nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 353/2003
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů
• vedení správního řízení a ukládání pokut u všech
živností
• zajišťování agendy místního poplatku ze vstupného
• vyřizování oznámení o pořádání veřejných hudebních produkcí
• zajišťování agendy správy loterií a jiných podobných her
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Dačice 2015
Blíží se konec roku 2015, a to vždy vede k rekapitulaci uplynulých měsíců. Určitě si vzpomenete na to, jak jsme pro Vás v létě
připravili obrazovou ochutnávku toho, co jsme už udělali a na čem jsme pracovali. Podle Vašich ohlasů to je dobrý způsob, jak
veřejnost informovat o práci radnice, a proto jsme i roční rekapitulaci udělali podobným způsobem.
Uvědomuji si, že spokojený život ve městě nám nezajistí jenom opravené chodníky nebo nové parcely pro rodinné domky. Neméně
důležité je, že se scházíme a společně se bavíme nebo pracujeme. Proto jsme v tomto čísle doplnili investiční akce i o fotografie ze společenského života ve městě. Když se podíváte na následující strany, zjistíte, že se nám v Dačicích žije dobře. Dovolte mi tedy na závěr, abych
nám všem popřál hodně štěstí a zdraví do roku 2016 a jak se říká, aby příští rok byl alespoň tak dobrý jako ten letošní.
Karel Macků, starosta

Přivítání Nového roku

Městský televizní ples

Akademie ZŠ Komenského
Velikonoční jarmark

Masopust

Čarodějnice
Fest Band

Kočárkový průvod

Dačické cukrování
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Za dačickou kostku cukru

Prázdninové hraní Pod Lipkami

S dechovkou Pod Kaštany

Dačická řežba

Kovářské dny

Olympiáda Dačicka

Dny zdraví
Bezpečně a zdravě
Slavnostní večer

Musica Sacra
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Kulatý stůl k rekonsturkci MěKS

Fórum Zdravého města

Farmářské trhy

Nová svodidla v Bílkově

Kulatý stůl k řešení křižovatky na Palackém náměstí
Rozšíření veřejného osvětlení v Hradišťku

Rekonstrukce komunikací v Toužíně

Dokončení opravy fasády starého zámku

Nová mini rampa ve skate parku
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Oprava krovu občanské komise v Hostkovicích

Hřiště v Chlumci

Chodník k MŠ Dolní Němčice

Výměna oken v 3D Kině Dačice

Zábradlí u zastávky

Zateplení DPS

Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Němcové
Snížení energetické náročnosti MŠ B. Němcové
Snížení energetické náročnosti Gymnáziua B. Němcové
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jméno

Bc. Martina Tomšů

tel. číslo

384 401 268

úsek

referent

e-mail

prestupky2@dacice.cz

sídlo

Palackého nám. 2/I, přízemí, číslo dveří 145

agenda

tel. číslo

384 401 254

e-mail

zu.rejstrik@dacice.cz

agenda

• výkon činností v rozsahu stanoveném zákonem
č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
týkající se živností ohlašovacích a živností koncesovaných
• výkon dalších úkolů stanovených zvláštními právními předpisy včetně zajišťování činností centrálního registračního místa, tak, jak je stanoveno
v zákoně č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
• evidence zemědělských podnikatelů dle zákona
o zemědělství č. 252/1997 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, včetně všech dalších úkolů souvisejících
se zemědělským podnikatelem
• samostatný výkon kontrol podnikatelů dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve
znění pozdějších předpisů
• projednávání a řešení přestupků a správních deliktů na úseku živnostenského podnikání
• provádění dozorové činnosti nad dodržováním
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 353/2003
Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších
předpisů
• vedení správního řízení a ukládání pokut u všech
živností
• zajišťování agendy místního poplatku ze psa (přihlášky, odhlašování, platby poplatků) a sledování
úhrad pohledávek z titulu tohoto poplatku a jejich vymáhání ve spolupráci s právníkem města

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ

• právní podpora odborů, vymáhání pohledávek

jméno

Mgr. Adéla Tobolková

sídlo

Neulingerova 151/I, přízemí, číslo dveří 113

tel. číslo

384 401 282

e-mail
agenda

pravni2@dacice.cz
• právní podpora odborů, vymáhání pohledávek

jméno

Ing. Kateřina Marková

sídlo

Palackého nám. 1/I, 1. patro, číslo dveří 231

tel. číslo

384 401 224

e-mail
agenda

podatelna@dacice.cz
• spisová služba, správa a metodická činnost
u vybraných informačních systémů, organizačně-technické zabezpečení voleb

jméno

Milena Bačáková

sídlo

Palackého nám. 2/I, přízemí, číslo dveří 141

tel. číslo

384 401 248

e-mail

podatelna2@dacice.cz

agenda

• podatelna
oddělení správní

jméno

Eva Chňoupková

sídlo

Palackého nám. 1/I, přízemí, číslo dveří 137

tel. číslo

384 401 221

e-mail

matrika@dacice.cz

agenda

• vedoucí oddělení, matrika, vidimace a legalizace,
Czech Point, vítání občánků

jméno

Mgr. Romana Maříková

úsek

vedoucí odboru

sídlo

Palackého nám. 1/I, 1. patro, číslo dveří 230

jméno

Jitka Hubatková

tel. číslo

384 401 229

sídlo

Palackého nám. 1/I, přízemí, číslo dveří 138

pravnicka@dacice.cz

tel. číslo

384 401 267

e-mail

evidence@dacice.cz

e-mail
agenda

• organizačně-technické zabezpečení voleb
• agenda výkonu trestu obecně prospěšných prací,
oznámení shromáždění

agenda

• evidence obyvatel, Czech Point, občanské průkazy a cestovní doklady, vidimace a legalizace,
ztráty a nálezy, voličské průkazy a seznamy voličů

oddělení právní
jméno

Bohumír Böhm, DiS.

jméno

Olga Hunalová

úsek

referent

sídlo

Palackého nám. 1/I, přízemí, číslo dveří 138

sídlo

Neulingerova 151/I, přízemí, číslo dveří 103

tel. číslo

384 401 267

tel. číslo

384 401 222

e-mail

doklady2@dacice.cz

prestupky@dacice.cz

agenda

e-mail
agenda

• činnost Komise k projednávání přestupků
• vybraná přestupková agenda
• stížnosti

• občanské průkazy a cestovní doklady, vidimace
a legalizace
--- inzerce ---

Pronajmu prodejnu 55 m , sklad 60 m , 4 výlohy.
Dačice, Göthova 64/I.
Info 602 978 129 - bufet
2

jméno

Mgr. Pavel Urbánek

sídlo

Neulingerova 151/I, přízemí, číslo dveří 104

2
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Co je nového na Základní škole Komenského
ZŠ Komenského Dačice Vás srdečně zve na

2015
od

do

hodin

¨

od 14:30 ve vestibulu
v tělocvičně
v jídelně

Těšíme se na Vás!

Podzim v naší školní družině
Nejenom léto, také letošní podzim by si
zasloužil jedničku za krásné počasí. Díky
němu jsme si mohli ve školní družině užít
vše, co jsme plánovali. Hlavním posláním
školní družiny je zabezpečení zájmové
činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Činnosti
se ve školní družině střídají a navazují na
sebe. Při výchovné práci v družině navazujeme v základních principech na kompetence pro školní výuku. Při naší škole pracují
4 oddělení ŠD o celkové kapacitě 120 dětí,
pobyt zajištujeme především pro děti
1. – 3. ročníku. Dětem nabízíme možnost
aktivit také mimo budovy školy. Tradičně
zahajujeme vycházkou, při které se děti
seznámí s okolím školy, následuje oblíbená
orientační hra - šipkovaná. Děti s nadšením
hledají poklad. Ale letos navíc pobavila
Drakiáda, a opravdu – většina draků nám
vzlétla. V naší družině to opravdu žije.
Blíží se nám čtvrtletí, pilně se učíme
a výuku doplňujeme o:
• Pasování čtenářem - ve čtvrtek 8. října
se všichni druháčci zúčastnili nádherné
akce ,,Pasování čtenářem“, kterou si pro
ně připravil Tyláček a MK. V prostorách
dačického zámku děti pasoval spisovatel
Matěj Mikšíček. Děti pak dostaly malou
pozornost a mohly navštívit MK. Moc se
nám líbilo! Děkujeme za krásnou a nezbytnou motivaci ke čtení.
• Čtení ve školní knihovně - Školní knihovnu využíváme i v rámci Čtenářských
dílen. Mezi knihami je jiná atmosféra
než v klasických učebnách. Načechráme
polštáře, rozprostřeme deky, čtenáři
si udělají pohodlí a nerušeně se přenesou ve svých myšlenkách do světa
nejrůznějších příběhů. Ocitáme se v jiném prostředí, hrdinové ožívají ...
• Návštěvu akcí v rámci Dnů zdraví - Ve
čtvrtek 15. října navštívili druháčci budovu rehabilitace v prostorách Nemocnice Dačice. Byly nachystány sportovní
činnosti jako kreslení nohou, chůze po
masážních podložkách, skákání a cvičení na míčích, houpání na závěsných
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rehabilitačních pomůckách, lezení po
horolezecké stěně, ukázka resuscitace
a první pomoci a další aktivity. Každé
dítě dostalo ochucené mléko a dárkový balíček. Výborný doplněk výuky,
děkujeme. Žáci 8. tříd se také zastavili, ty
však čekala osvětová akce „Střevo tour“.
Měli možnost se projít modelem tlustého střeva a prohlédnout si, jak vypadá
uvnitř.
• Historickou exkurzi do Lidic – V rámci výuky dějepisu navštívili deváťáci
Památník Lidice. Pošmourná obloha korespondovala s pochmurným tématem,
o kterém se dozvěděli spoustu nových
informací. Nejprve si prohlédli areál,
kde původně stávala obec Lidice. Poté
se přesunuli do Lidické galerie, kde měli
možnost promluvit si osobně s Marií
Šupíkovou, rozenou Doležalovou, která
jako jedna ze sedmi dětí přežila celou
lidickou tragédii. Vyprávění bylo velmi
poutavé, kdekomu ukápla slzička. Navazoval vzdělávací program „Den, kdy
se mi změnil život“. Žáci byli velice živou
formou seznámeni s osudy dvou rodin, kterým 2. světová válka kompletně
změnila život.
• Přírodovědnou exkurzi do Brna - Žáci
5. tříd nejprve navštívili „Technickou
hernu“. Zábavnou formou se zde seznamovali s různými zákony fyziky a jejich technickými aplikacemi. Na pokus-

ných pracovištích si vyzkoušeli volně
manipulovat s jednotlivými pokusnými
modely a sledovali jejich výslednou
reakci. V digitáriu potom zhlédli velmi
poutavé představení Úžasné planety.
Dozvěděli se o vzniku Sluneční soustavy,
spatřili nejzajímavější zákoutí našeho
planetárního systému. Velmi je také
zaujala prohlídka aktuální noční oblohy,
souhvězdí, hvězd i planet.
• Divadelní představení - 3. listopadu
navštívili žáci 1. - 3. ročníku divadelní
představení v MěKS. Pohádka se jmenovala „Čarodějná krčma“. Děkujeme
• Volbu povolání – deváťákům, už se to
blíží… Tradičně s žáky navštěvujeme dny
otevřených dveří dačických středních
škol. I letos pro nás měli připravený velmi
pěkný program a pomohli v rozhodování
nejednomu z nich. V SŠTO Dačice nás
seznámili s náplní studia, konkrétními
obory a budovou školy. Letos jsme měli
možnost nahlédnout přímo do výuky,
prohlédnout si školní dílny, navštívit
firmy HM - Metal, společnosti VSP – KOVO.
SOUZaS prezentovala nabídku studia,
prohlídku školy s možností návštěvy
výstavy zemědělských strojů.
Další informace k přijímacímu řízení
a možnostech dalšího studia obdrželi
naši deváťáci a jejich rodiče na schůzce se
zástupci středních škol 26. listopadu.
Eva Macků, ředitelka školy

Zápis do prvního ročníku základních škol
Zápis proběhne na obou školách v pátek 22. ledna 2016 od 13:00 do 17:00 h.
Zapsány budou:
• děti narozené do 31. srpna 2010
• na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského bude zápis proveden v prostoru školy v ulici Bratrská
• na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové bude zápis proveden
v prostoru horního pavilonu
Rodiče při zápisu předloží:
• rodný list dítěte, vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku, který jim předá příslušná mateřská nebo základní škola, svůj občanský průkaz
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové

Kolaudace stavby
19. listopadu proběhla kolaudace stavby zateplení obvodového pláště budov ZŠ
a gymnázia. Stavba byla realizována za přispění Města Dačice z prostředků Operačního programu životního prostředí, výzva
č. 64, prioritní osa 3 – udržitelné využívání
zdrojů energie (FS). Zakázku realizovala firma Jemnická stavba, a.s., která s nabídkovou cenou 7 830 130 Kč bez DPH zvítězila
ve výběrovém řízení.
Škola získala díky zateplení nový slušivý
barevný kabát. Zateplení všech budov školního areálu však především významně přispěje k úsporám energie na vytápění.
Děkujeme Městu Dačice, Jemnické stavbě a všem dalším, kteří se zasloužili o úspěšnou realizaci tohoto díla.
THK podporuje mladé techniky
19. října proběhlo posouzení žádostí
podaných do
grantového programu THK RHYTM AUTOMOTIVE CZECH a. s. pro rok 2015. Velmi
nás potěšilo, že byl mezi úspěšné projekty
vybrán i náš „Kroužek mladého technika“
a byla schválena jeho podpora ve výši
40 000 Kč. Tyto prostředky budou použity
na nákup tří stavebnic LEGO MINDSTORMS
Education EV3.
Tento kroužek nabízí žákům již osmým
rokem možnost stavět jednoduché roboty
a učit se základům programování. Kroužek
by stěží mohl vzniknout a rozvíjet se bez finančních prostředků získaných v minulých
letech v grantových programech předchůdce firmy THK (TRW-DAS).
Děkujeme za finanční podporu.
Občanský spolek při ZŠ děkuje
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům, našim sponzorům, a všem, kteří nám
jakýmkoliv způsobem přispívají na naši
činnost, a popřát jim klidné a spokojené
Vánoce, hodně zdraví, osobní spokojenosti
a pracovních úspěchů v novém roce.
Jaroslava Dohnalová

Pro budoucí prvňáčky
Dovolujeme si pozvat budoucí prvňáčky
a jejich rodiče na v pořadí už čtvrté zábavné odpoledne. Přijďte 2. prosince na Žerty
s čerty. Začínáme tradičně v 15:30 h. Těšíme
se na Vás.
SCATE – novinka letošního testování deváťáků
Ve dnech 3. - 10. listopadu proběhlo on-line testování žáků 9. ročníku - Stonožka
2015 organizované společností SCIO. V letošním roce využili naši deváťáci poprvé
v rámci testování adaptivní testy SCATE
z anglického a německého jazyka, které
dokáží automaticky nastavit obtížnost úkolů tak, aby odpovídala dovednostem žáka.
Tyto testy poskytují přesnou zpětnou vazbu, jaké úrovně znalosti cizího jazyka žák
dosáhl.
Bohumil Havlík
Krásné výsledky v ZAV Houbaři!
Naše škola se v současnosti drží na
2. místě v celorepublikové meziškolní soutěži v konkurenci 130 škol, ve kterých probíhá výuka psaní na klávesnici ZAV. Naše
žákyně Lenka Riedlingová v průběhu podzimních prázdnin zabojovala v klávesnicové hře Houbař a svým osobním rekordem
9 387 bodů je první nejen mezi žáky ZŠ, ale
i v absolutním pořadí (včetně dospělých a
středoškoláků). Její sestra Hana je DRUHÁ
mezi žáky ZŠ a osmá v absolutním pořadí.
I ostatní žáci naší školy se mohou pochlubit pěknými výsledky v této celorepublikové soutěži: Tomáš Svoboda - 6. místo, Radek
Kubeš - 7. místo, František Kret - 13. místo
a Antonín Anděl - 19. místo.
Potěší i to, že na 2. místě v absolutním
pořadí je naše bývalá žákyně Šárka Tříletá,
která je první mezi studenty středních škol.
Jitka Krejčí
Další zprávy ze života školy
• Ve středu 21. října odpoledne si užili
předškoláčci v naší tělocvičně olympijských hrátek. Po splnění všech disciplín
dostal každý odměnu v podobě medaile.
Další setkání s předškoláčky, tentokrát na

•

•
•
•

•

•

téma máme rádi zvířata, proběhlo 18. listopadu.
Jen počkej, zajíci! - tak zní název velkolepé show na ledě, které se zúčastnili
v Českých Budějovicích žáci 3. – 5. tříd
v sobotu 7. listopadu. Dějem provázel diváky Michal Nesvadba a krasobruslařská sóla předvedl Tomáš Verner
a dvojnásobný mistr Evropy v krasobruslení Jozef Sabovčík.
Večer 27. 10. přilákal úplněk do školy
„strašidla“ školní družiny, aby společně
oslavila Halloween.
Třetí rok po sobě zpestřilo podzimní atmosféru v naší škole umístění akvária
s živými exempláři sladkovodních ryb.
SŠTO Dačice připravila pro žáky devátých
tříd ve čtvrtek 22. října projektový den.
Důležité informace nejen o škole předal
žákům ředitel školy Ing. P. Kopačka.
V pátek 23. října byly naše první třídy pozvané na seznámení s Městskou knihovnou v Dačicích. Mnohé z dětí již knihovnu
navštěvují a dobře znají, všichni prvňáčci
mají také vstup do knihovny na rok zdarma.
Stolní tenisté bramboroví. V úterý 27. 10.
vyrazil čtyřčlenný tým starších žáků směr
Jindřichův Hradec, aby se tam na místní 5. ZŠ Vajgar zúčastnil okresního kola
soutěže ve stolním tenise. Naši školu reprezentoval František Kret, Radek Kubeš,
Šimon Krechler a jako náhradník Richard
Máša.
Svaz tělesně postižených Vám
přeje všem krásné
a požehnané Vánoce a hodně zdraví
a štěstí v novém roce.
Zároveň Vás zveme na Odpolední čaje - Mikuláše dne
5. prosince ve 14:00 h v hotelu Stadion
František Stejskal,
za výbor organizace
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Zprávy z Gymnázia Dačice

Informace pro žáky 9. tříd
Ve školním roce 2016/2017 připravuje naše škola otevření jedné třídy čtyřletého gymnázia pro 30 žáků. Čtyřleté, všeobecně
zaměřené gymnázium (obor 79 – 41 – K/41) je určeno absolventům
9. tříd základních škol.
Informace pro žáky 5. tříd
Ve školním roce 2016/2017 připravuje naše škola otevření jedné třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků. Osmileté, všeobecně
zaměřené gymnázium (obor 79 – 41 – K/81) je určeno žákům po
ukončení 5. tříd základních škol.
Exkurze do THK Rhythm Automotive Czech a.s.
V úterý 27. října jsme se my, zájemci o pomaturitní studium technického zaměření a studenti přírodovědných praktik vydali do
firmy THK Rythm Automotive Czech a.s. Mnoho lidí zná tento závod
ještě pod názvem minulého majitele – TRW-DAS a.s. Od 1. září však
dačický závod vlastní japonská firma THK.
Na vrátnici podniku, který je jedním z největších ve vlastnictví THK,
jsme dorazili krátce před tři čtvrtě na osm. Poté jsme se přesunuli do
zasedací místnosti tamějšího TSCD (Technického a vývojového centra), kde jsme zhlédli video a prezentaci o činnosti dačického podniku. Tam jsme se například dozvěděli, že celkový počet vyrobených
kusů za rok zde přesahuje 30 milionů. V budoucnu se toto číslo má
zvýšit dokonce až na 50 mil. kusů.
Po rozdání reflexních vest jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna šla
do zázemí TSCD, kde jsme mimo jiné mohli vidět airbagový trenažer.
Druhá skupina vyrazila do výrobní haly, kde jsme si mohli prohlédnout
mnohé komponenty pro auta značek jako jsou Audi, Land Rover, Renault, Scania a mnohé další. Poté se obě skupiny vyměnily.
Exkurzi jsme zakončili opět v zasedací místnosti, kde nám byly
zodpovězeny naše věcné dotazy. Chtěl bych poděkovat panu řediteli
A. Morávkovi za možnost návštěvy THK, paní učitelce J. Morávkové,
vyučující přírodovědných praktik, za dohled nad námi v průběhu
exkurze, a zaměstnancům THK, kteří nás dačickým závodem provedli.
Martin Lebr, 3. ročník
Střevotour 2015 - tak zní název osvětové informační kampaně
zaměřené na prevenci onemocnění tlustého střeva a konečníku.
Žáci naší školy měli možnost ve čtvrtek 15. října projít v rámci „Dnů
zdraví“ nafukovací maketou tlustého střeva instalovanou v areálu
dačické nemocnice.
Přírodovědný klokan - tradiční podzimní soutěž založená na
schopnosti žáků uplatnit v praktických případech získané poznatky
z matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu se letos konala ve
středu 14. října. Na naší škole se do ní v rámci výuky přírodovědných
předmětů zapojilo v kategorii Kadet 36 žáků a žákyň tercie a kvarty a v kategorii Junior 63 jejich starších spolužáků z 1. a 2. ročníku
čtyřletého gymnázia a z kvinty a sexty osmiletého gymnázia.
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V mladší kategorii si nejlépe vedli Anežka Kálalová, Alexandra
Martinů (obě z kvarty) a Jáchym Bartošek z tercie. Nejúspěšnějšími
řešiteli v kategorii Junior byli Václav Steinhauser z 2. ročníku, Štěpán
Burda ze sexty a Viktor Soukup z kvinty.
Volejbalový turnaj v Třebíči - 5. listopad odstartoval turnaj
spřátelených gymnázií ve volejbale dívek. V Třebíči to byl letos už 17.
ročník. Na turnaj odjela dvě družstva naší školy a utkala se se dvěma
družstvy Gymnázia Třebíče a jedním družstvem Telče.
Systém byl “každý s každým“. Po odehrání těchto zápasů se utkala první dvě družstva ve finále a další dvě družstva hrála o 3. a 4.
místo. Družstvo A, ve složení M. Sedláková, K. Jindrová, A. Ježková,
M. Antoňů. K. Kovářová a N. Stoklasová, bojovalo ve finále nejdříve
1:1, v třetím zkráceném setu byla bohužel Telč lepší, a tak děvčata
skončila druhá. Druhé družstvo prohrálo s Třebíčí A o jeden míč,
a tím si zavřelo cestu dalšího postupu.
Energie – budoucnost lidstva - v pátek 6. listopadu 2015
proběhla na naší škole přednáška Energie – budoucnost lidstva,
které se zúčastnili studenti třetího ročníku a septimy. Dozvěděli se
velké množství informací o energetice a jejím působení na okolí. Zjistili, jak jednotlivé druhy elektráren fungují a jaké pro nás mají výhody
a nevýhody.
PIšQworky - historicky osmý ročník začal se začátkem školního
roku 2015/2016. PIšQworky jsou v Dačicích posedmé. Dne 13. října
2015 proběhlo školní kolo na Gymnáziu Dačice. Sešel se rekordní
počet vyznavačů křížků a koleček. Více než tři desítky gymnazistů od
kvarty po předmaturitní ročníky bojovaly jako o život. Do pavouka
se dostalo 16 soutěžících a začaly duely o první pozice. Prvního místa
dosáhl Vojtěch Novák, za ním těsně skončil Václav Steinhauser (oba
z 2. ročníku). Třetí příčku obsadil Martin Lebr ze 3. ročníku.
Podrobné informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.G-ONE.tv

--- inzerce ---
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Novinky ze ZŠ Neulingerova

Kluci a holky z dačické školky
Tisíc skřítků Podzimníčků
už se dalo do práce,
plní chladem hnízda ptáčků,
končí letní legrace.

HURÁ! Máme keramickou dílnu!
Tento školní rok se nám podařilo zřídit s finanční pomocí Jihočeského kraje keramickou dílnu s arteterapeutickými prvky, o kterou jsme několik let usilovali.
V naší škole jsou vyučování žáci s různým stupněm a druhem
postižení, práce s hlínou rozvíjí jemnou motoriku, schopnost koncentrace, ale i kreativitu atd. Největší přínos vidíme v tom, že i ten
nejméně nadaný žák dokáže vytvořit úžasné výrobky.
Proto se také velice těšíme na vánoční trhy v naší škole, kde budeme vystavovat a prodávat naše dílka z keramiky. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
Exkurze Týn nad Vltavou, firma Rumpold, třídírna odpadů
Dne 5. 11. 2015 jsme se zúčastnili exkurze ve firmě Rumpold s.r.o.
v Týně nad Vltavou. Firma podniká v odpadovém hospodářství
a zabývá se nejmodernějšími technologiemi sběru, svozu, třídění,
zpracování, recyklace a zneškodňování odpadů. Konkrétně nám
byla vedoucím provozovny ukázána tři oddělení zabývající se recyklací televizní techniky a monitorů, drobných domácích spotřebičů
a téměř dokonalou recyklací chladících zařízení.
Podrobně nám byla popsána samotná firma, přiblíženy jednotlivé technologie, na vlastní oči jsme viděli praktickou ukázku demontáže staršího televizoru pracovnicí firmy. Pan vedoucí nám
také ukázal velkou drtičku a třídičku na drobné elektrické přístroje,
popsal situaci obchodu s odpadem u nás v ČR i ve světě. Celkově
byla exkurze přínosná pro žáky i doprovázející pedagogy. Žáci si
udělali dokonalejší obraz o tom, co se děje s odpadem, který doma
i ve škole třídí a pedagogové mohli prodiskutovat složitější otázky
týkající se celosvětových problémů s odpadními produkty.
Po návštěvě třídírny odpadů nás čekala ještě druhá část výletu,
a to prohlídka zámku Hluboká nad Vltavou, tedy přesněji prohlídka
jednoho z okruhů. Mohli jsme tak vidět soukromé pokoje a vstoupit do života jednotlivých členů knížecí rodiny Schwarzenbergů.
Závěrem lze říci, že celá akce včetně počasí se velmi vydařila
a nezbývá, než se těšit na příště.
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVA

bude v ZŠ Neulingerova
probíhat od 30. 11. do 18. 12.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
--- inzerce ---

Tisíc skřítků Podzimníčků
s rukama studenýma
jede krajem v žlutém vláčku,
do stanice Zima.

Nejen touto básničkou, ale i jinými říkankami a aktivitami se
loučily děti z mateřských škol se skřítkem Podzimníčkem a uložily
ho k symbolickému zimnímu spánku. Školky však v uplynulých
týdnech nežily jen podzimem, místo se našlo i pro kulturní vyžití.
Do dačických školek zavítalo divadlo Špilberk Brno a přivezlo
s sebou veselé příběhy o krysích kamarádech Matesovi a Hodanovi. V Městském kulturním středisku Dačice zhlédly děti pohádku
O čarodějné krčmě.
V rámci spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou se předškoláci zapojili do programu „Orientační vyšetření
předškolních dětí“. V jeho rámci jsou rodičům poskytnuty informace o aktuální vyspělosti dítěte v souvislosti s úrovní školní zralosti.
Nadále pokračuje kurz bruslení
v Jindřichově Hradci, vedený týmem
profesionálních trenérů.
Ohledně ozdravných aktivit je třeba
zmínit i pobyty v solné jeskyni a saunování. Dne 15. října děti navštívily
v rámci Dne zdraví zajímavá stanoviště
plná dobrodružství a ponaučení na
rehabilitačním oddělení v Dačicích.
Za asistence profesionálů si mohly
vyzkoušet první pomoc, balanční
cvičení, horolezeckou stěnu či
cvičení na míčích a jiné zajímavé aktivity. Podzim se však s dačickými
školkami pomalu ale jistě rozloučil
a za okny všech tříd již začíná probíhat pečlivá příprava na tolik očekávanou a kouzelnou dobu Adventu. I ten letošní bude
ve školkách naplněn mnoha činnostmi a aktivitami vycházejícími
z tradic našich babiček, dědečků a jejich předků. Proto bude i letos na děti čekat jejich oblíbená akce Vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi. V pátek dne 4. prosince budou moci na dačickém stadionu poslat Ježíškovi své největší, nejtajnější či nejodvážnější
přáníčko. A kdoví, třeba se vyplní…
Milí rodiče a milé děti, ze všech tříd dačických školek Vám od
hrnku s hřejivým a voňavým čajem přejeme, aby byl nejen celý Váš
Advent beze zbytku naplněn těmi nejhřejivějšími úsměvy, pohledy, slovy i gesty, a těmi nejvoňavějšími zážitky prožitými společně.
Po špičkách a polehoučku přichází Advent, a my se v něm na
Vás těšíme jako vždy s otevřenou náručí, přátelským úsměvem
a vřelým slovem.
Hana Švarcová, ředitelka Mateřské školy
--- inzerce ---

Váš profesionální realitní makléř

Proč se mnou spolupracovat?
Prodám 90 % nemovitostí za 2-3 měsíce
Co mi pomáhá v mé práci?
S propagací prodeje mi pomáhá více jak 2 600 finančních poradců
Máme pojištění odpovědnosti na 10 000 000 Kč
Mám kvalitní právní zázemí
Jak to dělám?
Bydlím tady, znám to tady, pracuji tady.
Znáte rizika samostatného prodeje?
Nižší cena průměrně o 20%
Vyjednání nevýhodných podmínek pod
tlakem
Michal Danyi
tel: 725 509 759, e-mail: michal.danyi@fincentrum.com
www.fincentrum.com
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Nejžádanější tituly v městské knihovně za 10 měsíců roku 2015
Zase po čase přinášíme přehled autorů a jejich knížek, o které měli v tomto roce největší zájem naši čtenáři, a to v obou odděleních, na dětském i dospělém. Třeba to pro vás bude inspirace, knížka je stále hodnotný a vítaný vánoční dárek.
Romány pro ženy a relaxační čtení: Stále je velký zájem o české
či slovenské autorky: Táňa Keleová–Vasilková, Magda Váňová, Jana
Benková, Helena Tyburcová, Alena Jakoubková, Marcela Mlynářová,
Klára Janečková, Jarmila Pospíšilová, Lenka Lanczová, Katarína Gillerová-Brezníková. V nejčtenější třicítce titulů za prvních deset měsíců
roku jsou tyto autorky zastoupené celkem 22krát, takže pokud budete chtít udělat někomu radost hezkým románem, určitě se vám to
některou z jejich novinek povede.
Zbývající příčky patří Johnu Greenovi – Hvězdy nám nepřály
(zfilmováno), Christine Misha – Jednou pochopíš či Lauře Walden –
Posvátná přísaha. Žebříček doplňují Robyn Carr a Dorothy Garlock.
Z populárně naučné literatury: Vedle kuchařek (Vaříme s Láďou
Hruškou, Saláty s láskou či Body Book od Cameron Diaz) trvá zájem
o zajímavosti z historie (Martina Bittnerová – Utajené životy slavných Čechů, Libor Budinský – Šílenství slavných, Marie Louise von
Wallersee-Larisch – Paměti důvěrnice císařovny Alžběty či Stanislava
Pecková – Aristokratky). Velmi půjčovanými tituly byly dále knížky
napsané zajímavými osobnostmi nebo o nich: Blanka Matragi – Jedu
dál, Veronika Kašáková – Zpověď: z děcáku až na přehlídková mola

Aerobní soustředění
dačického domečku
Rozkvetlá louka plná pomněnek, sněženek, sedmikrásek
a slunečnic. Tak by se dala představit parta dětí navštěvující
aerobní kroužky při Domě dětí a mládeže v Dačicích.

Naše činnost začala opět v měsíci říjnu a pro velký zájem,
především těch nejmenších, jsme otevřeli již pátou aerobní skupinu. Každoročně pořádáme pro děti z těchto kroužků listopadové
aerobní soustředění v Dolním Radíkově. A tak víkend 6. – 8. listopadu patřil právě naší partě. Drobný sobotní déšť vystřídalo nedělní
sluníčko, které při trénování na trávníku ještě dokázalo zahřát. Co
víc jsme si mohli přát. Čas jsme si udělali i na výrobu dárečků pro
blízké, na vycházky do okolních lesů, na sobotní diskotéku, noční hru
a aby toho nebylo málo, děti si vždy během volných chvil připraví
večerní program, který bývá opravdu pestrý. Skupinky dětí natrénovaly taneční kreace, zahrály scénku, zazpívaly, zkrátka každý měl
možnost vyniknout po svém. Celým večerem nás provázely moderátorky z nejstarší aerobní skupiny Hanička a Martinka. Právě na těchto
společných akcích vidíme, jak se dokáží jednotlivé skupiny dětí zapojit do společných aktivit. Bez ohledu na věk jsou tyto děti kamarádi
a pomáhají jeden druhému. Není to pouhá fráze, což dokazuje i fakt,
že celou dobu pobytu jsou starší děti v obležení těch nejmenších
a naopak. To, že takto dokážeme fungovat, že si skupiny mezi sebou
fandí, podporují se, zkrátka že jsme skutečně jeden VELKÝ TÝM, na
tom mají nemalou zásluhu i trenérky, rodiče a lidičky, kteří nám fandí
a ví, že lidskost je mnohdy víc než zlaté příčky.
Chci poděkovat Šárce Švorcové, Anetě Švarcové, Markétě
Přikrylové, Daně Syrovátkové a Evě Částkové za zdárné zvládnutí
víkendového soustředění, na který obětovaly svůj čas, kterého
máme v této hektické době všichni nedostatek.
Jaromíra Bačáková, DDM
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či Olga Blechová – Waldemar a Olga, zákulisí či Katie Nicholl: Kate,
budoucí královna. Zájem také trvá o knížky kanadské psycholožky
a psychiatričky Torey L. Haydenové – Tichá holka ad. Jsou to drsná
a syrová vyprávění o týraných, zneužívaných či opuštěných dětech.
Pánové raději více adrenalinu: Darek Wylezol – Evropské treky snů,
William Breuer – Tajné příběhy druhé světové války, Ben Macintyre –
Dvojitý agent či Robert M. Edsel – Po stopách nacistických pokladů.
Na dětském oddělení (lépe řečeno na oddělení pro děti
a mládež) – byl nejpůjčovanější knížkou příběh Péťa a kostlivec od
švédské autorky Evy Brenckertové. Těší mě, že v nejpůjčovanějších
titulech jsou knížky jihočeského učitele ve výslužbě Jana Lebedy –
vyprávění se skřítkem Medovníčkem. Jsou to vyprávění milá, knížky
mají velká písmena, takže jsou vhodné pro začínající čtenáře a mají
krásné ilustrace Zdeňky Študlarové. Do knihovny chodí řada maminek s malými dětmi, což se projevuje i na půjčovanosti řady knížek:
Alena Peisertová – Pohádky babičky Kuličky, Arnold Lobel – Sedm
pohádek pro malé myšky či Jiří Kahoun – Jak se mají včelí medvídci?
Stále letí komiksy – Šmoulové a spol., víly, příhody Bořka stavitele či
o mašince Tomášovi.
Tituly půjčovaných knížek z populárně naučné literatury, si myslím, dostatečně ilustrují jejich téma či obsah: Hustej Internet, Zábavné pokusy všeho druhu, Rytíři a hrady, Továrna v lidském těle, LEGO
– cesta za dobrodružstvím, Šikulové, Jaká známe povolání, Dinosauři, Obří stroje, Holčičí mejdan, Doba ledová, Shrek, Co všechno holky
umí, Morčata, Putování světem kolem nás, Jak pečovat o kočku či
Průvodce usoužených puberťáků.
Informace o všech novinkách a nakoupených knížkách najdete
na webu knihovny, konkrétně na adrese: http://knihovna.mkdac.cz/
clavius/index.htm
Hezké podzimní čtení přejí knihovnice městské knihovny.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

www.dacice.cz

Všechny barvy podzimu
Na výstavní chodbě dačického muzea vznikla půvabná výstava s názvem “Všechny barvy podzimu“. Do 30. prosince zde
vystavuje fotografie s podzimním laděním dačická rodačka Adriana May-Zábranská (nar. 1969).
s přírodou harmonizuje duši a je tím nejúčinnějším lékem na jakýkoli
smutek, či depresi ... Tímto souborem fotografií bych chtěla ukázat
nejen pestrou paletu podzimních dnů, ale také kouzlo mého rodného kraje. Naprostá většina fotografií vznikla právě v okolí Dačic“.
Výstavu si můžete prohlédnout od úterý do pátku 9-12, 13-16
hod. a o nedělích a svátcích odpoledne 13-16 hod. Na Štědrý den
a na Silvestra je zavřeno.
Marie Kučerová, ředitelka
--- inzerce ---

Vojtìch MAREK
Poøádá pøednášku na téma:

Vystudovala Střední zemědělsko-technickou školu v Jindřichově
Hradci. V současné době žije a pracuje v Dačicích. K fotografování
se dostala přibližně před sedmi lety, víceméně náhodou. Chtěla
svým zahraničním přátelům trochu přiblížit své rodné město
a krajinu, kde žije. Postupně se fotografování stalo jejím koníčkem.
Začala se zapojovat i do různých akcí a soutěží. V roce 2013 vyhrála
3. místo v soutěži „Jihočeské babí léto očima čtenářů“ (MF Dnes).
O rok později získala 2. místo v soutěži „Dačice v barvách podzimu“.
Následně absolvovala v Dačicích fotografický kurz pod vedením
profesora J. Ptáčka z Královéhradecké fotografické konzervatoře.
Jak sama dodává: „Ačkoli se zdá, že podzim je moje nejoblíbenější
období (svým způsobem ano, neboť skýtá nepřeberné množství
rychle se měnících barev), miluji všechna roční období. Souznění
--- inzerce ---

OHÒOSTROJE
a

ZVÍØATA
kdy: 17. 12. 2015 v 17:00hod,
kde: areál Sportlov,
vstupné: 200 Kè, pøi pøedložení
tohoto kuponu zdarma
objednávky: sportlov@seznam.cz
Masarykova 263, tel. 384 420 234
--- inzerce ---
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Sbírka víček pro Lukáše

Filmové dárky, nejen pod
vánočním stromečkem

A tak jako loď po dlouhé cestě konečně dopluje do svého
přístavu, tak i my jsme konečně dorazili do cíle a rádi bychom
Vám všem poděkovali za Vaši spoluúčast a za pomoc, kterou
jste nám po celou cestu poskytovali.

Už je to tak, prosinec je tady a Vánoce jsou za dveřmi. Teď
už určitě přemýšlíte, čím pod stromečkem potěšíte vaše blízké. Pár tipů pro vás máme také my v Dačickém kině.

Červené, modré, zelené, žluté, plastové i kovové… zkrátka víček
všech tvarů i barev se s Vaší nápomocí nasbíralo dostatečné množství, takže se konečně můžeme vrhnout do vybírání invalidního
vozíku pro Lukáše, který na něho už netrpělivě čeká a těší se, až
se v něm bude moci pohodlně prohánět! Celkem bylo nasbíráno
4 997 kg víček a výtěžek je 32 160 Kč.
Jak asi každý sám dobře ví, dobrých skutků není nikdy dost,
a když se nám ve sbírce díky Vám tak dařilo, rozhodli jsme se ji neukončovat úplně, ale převést další výtěžek na další dobrou věc.
Protože se v našem krásném městě před pár lety zrodilo občanské
sdružení „Dačický ZVONEČEK“ (CÍLEM občanského sdružení Dačický ZVONEČEK je začlenění dětí a dospělých se zdravotním postižením do všech sfér občanské společnosti a podpora zřízení Denního stacionáře v Dačicích.), rozhodli jsme se tedy pomocí sbírky
podpořit ZVONEČEK, a tím samozřejmě i blaho všech našich dětí,
které do ZVONEČKU docházejí.
Více informací o Zvonečku naleznete na internetových stránkách
(http://www.dacicky-zvonecek.estranky.cz/ ), stejně tak jako další
informace o sbírce, které budou na stránkách zveřejněny od poloviny prosince.
Ještě jednou Vám všem mnohokrát děkujeme a věříme, že na
palubě zůstanete s námi a pomůžete při další cestě za dobrým
skutkem.
Gabriela Tůmová

Pokud máte doma fanouška kultovních Hvězdných válek, určitě byste
neměli přehlédnout v našem prosincovém programu data 26. a 27.
prosince, kdy se na plátně dačického kina v premiéře poprvé objeví další pokračování STAR WARS: s podtitulem SÍLA SE PROBOUZÍ
a věřte, že takový zážitek, navíc ve 3D projekci, určitě udělá radost.
Jestli vás ale žánr akční fantasy moc nelákal a raději máte české
filmy, potěšíme i vás. Od začátku prosince si můžete zakoupit
exkluzivní dárkové vstupenky na jeden z vůbec nejočekávanějších
českých filmů příštího roku. Jde o nové romantické drama režiséra
Filipa Renče – Lída Baarová. Film o osudu slavné filmové hvězdy
bude mít v našem kině premiéru v pátek 22. ledna 2016, (jeden
den po celostátní premiéře) a vy si tak můžete udělat takové malé
připomenutí Vánoc ještě v lednu, až půjdete na premiéru tohoto
filmu do kina.
No a jestli chcete mít Vánoce celý rok 2016 a máte rádi životopisné,
hudební, nebo dokumentární filmy, můžete sobě, nebo někomu
blízkému, nadělit členství v Dačickém filmovém klubu. Členské
kartičky na rok 2016 jsou právě v prodeji a jejich držitel, bude mít
záruku levnějšího vstupného na projekce nejen v Dačickém filmovém klubu, ale v kinech po celé České republice.
A co říct závěrem? Krásné, nejen filmové Vánoce a celý rok 2016,
Vám za dačické kino přeje
Milan Krotký

Odstranění bolestí
hlavy a páteře

Beseda s dobrovolníkem Kodym aneb
Válka na Ukrajině ještě neskončila

Ve čtvrtek 15. 10. 2015 navštívil Dům s pečovatelskou službou v Dačicích chiropraktik Ing. Vinci László se svou přednáškou spojenou s praktickými ukázkami - Jak odstranit bolesti hlavy a páteře.
PROJEKT - TEPLO PRO UKRAJINU

VÁLKA NA UKRAJINĚ

V rámci přednášky jsme se dozvěděli i mnohé další poznatky týkající se bolestí a problémů v lidském těle, se kterými se setkáváme, a které je nutné řešit. Přednáška byla velmi poutavá a poučná.
Věříme, že všichni zúčastnění budou z přednášky čerpat a zbaví se
tak bolestí, které je trápí. Doufáme i v další poučné setkání se sympatickým panem chiropraktikem.
Děkujeme ještě touto cestou panu Ing. Lászlovi a městu Dačice
za spolupráci a přípravu přednášky, která se uskutečnila v rámci
Týdne zdraví.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. - středisko Dačice
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
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V pondělí 9. listopadu se v Katolickém domě v Dačicích
uskutečnila přednáška s českým dobrovolníkem „Kodym“
Michalem Kislickim, který již téměř rok nezištně pomáhá
všem potřebným na válečné frontě na Ukrajině.
I když už se
o Ukrajině v médiích
téměř
nemluví, válka
a
každodenŘíjen 2015 - východní Ukrajina
ní ostřelování
Válka, ostřelování měst, nekončící boje ... ZIMA
měst stále poI když o tom už nemluvíme, válka na Ukrajině ještě neskončila.
kračuje. Navíc
V rozstřílených městech na frontě žijí lidé, kteří nemají možnost
se sami zabezpečit proti umrznutí.
ještě přichází
zima, proto je
Společně to můžeme změnit!
Jak?
potřeba lidem
Přidejte se do našeho projektu svojí finanční podporou.
zajistit topení,
Každých 50,-Kč pomůže - nákup uhlí na 1.den tepla.
aby neumrzli. Již
(Zabezpečení jedné rodiny na zimu = 6 000,-Kč)
nyní je v oblasti
Finanční pomoc můžete zaslat na účet: 2300849910/2010
Donbasu i -20°C,
projekt realizujeme?
což znamená, že vJakobjektech
odříznutých od vytápění je asi -3°C.
Kteří lidé vlastně trpí? Mohu se zapojit i jinak než finančně?
Dobrovolníci
spolku
pomáhat rozjeli nový projekt TepO projektu i o našíze
činnosti
více Chuť
na www.chutpomahat.cz
lo pro Ukrajinu
a
už
mají
první
dílčí
úspěchy. Příspěvků na projekt
Pomáhejme =) Má to smysl!
Teplo přibývá a práce se pomalu daří i v Krasnohorovce, kde už
bylo možné podarovat další kamínka! Kamínka pro potřebné vyrábí místní svářeči přímo v oblasti Donbasu. Spolek Chuť pomáhat
tak dává lidem práci a tato pomoc se zúročuje dvojnásobně.
Chcete- li se více dozvědět o tomto projektu pomoci Ukrajině,
podívejte se na stránky www.chutpomahat.cz nebo na jejich facebook.
Děkujeme Kodymu za jeho přednášku a přejeme mu hodně sil
do jeho další nelehké dobrovolnické práce.
Katolický dům Dačice z.s.

Chutpomahat.cz

Jsme spolek dobrovolníků zabývající se pomocí lidem
žijícím ve válečných oblastech na Ukrajině.

www.dacice.cz

Štrúdlování 2015

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice

7. listopadu se v Katolickém domě v Dačicích konal již druhý
ročník soutěže o nejchutnější a nejhezčí štrúdl - Štrúdlování.

K vidění a ochutnání byla spousta štrúdlů sladkých i slaných, obvyklých i neobvyklých tvarů, s nejrůznějšími náplněmi (jablka, mák,
rozinky, ořechy, mandle, tvaroh, jahody, špenát, dýně…) Odborná
porota neměla rozhodování vůbec jednoduché, nakonec ohodnotila jako nejlepší klasický „obyčejný“ štrúdl s jablečnou náplní.
K tanci a poslechu zahrála jazzová kapela Sebranka ze ZUŠ Dačice. Děti i dospělí soutěžili v nerůznějších jablečných disciplínách
(loupání jablka, strouhání, tanec s jablkem). Kdo měl chuť, mohl si
v klubovně zahrát fotbálek, navštívit výtvarnou dílnu či dětskou
hernu. Na závěr došlo k vyhlášení vítězů, předání hodnotných cen
a ochutnávání všech soutěžních vzorků.
V kategorii sladkých štrúdlů zvítězila paní Růžena Koudelková
z Borku, druhé místo získala Gabriela Koutná z Dačic a na třetím místě se umístil Prokůpek Holomý z Dačic, který spolu s maminkou získal za svůj výtvor v podobě stonožky také cenu za nejhezčí štrúdl.
Ve slané kategorii zvítězila Anička Kopečková, druhé místo obsadil Matěj Kopeček a třetí místo získala Lada Nejedlá, všichni z Dačic.
Zvláštní cena poroty byla udělena Haně Novákové ze Starého
Hobzí za štrúdl ze špaldové mouky s rebarborovou náplní.
Děkujeme všem soutěžícím, návštěvníkům, kapele a především
sponzorům, kteří věnovali ceny pro vítěze: Pekárna Homolka, Potraviny Štěpán a syn s.r.o., Knihkupectví Hejl, PAS-D s.r.o., Bufet Pod
hruškou a další.
Bez vás všech by nebyl tento ročník Štrúdlování tak úspěšný.
Katolický dům Dačice z.s.
--- inzerce ---

Solná jeskyně

Oddíl kuželek
6. 12.

8:00 h

dorost

Český pohár dorostu

13. 12.

11:00 h

1. liga
dorost

Dačice - TJ Loko Č. Budějovice

5. 12.

14:00 h

2. liga
muži

Dačice - Husovice

12. 12.

14:00 h

2. liga
muži

Dačice - MS Brno „B“

5. 12.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - Přerov „B“

12. 12.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - Mistřín
Dačice „D“ - Tábor „B“

4. 12.

18:00 h

divize

30. 12.

15:00 h

veřejnost

3. 1.

8:00 h

nabízíme:

* dárkové poukazy
* slevy na senior pasy
Náklad: 3100 výtisků

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

Pohár mladých nadějí

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl florbalu:
18. 12.

9:00 h

rodiče
s dětmi

Vánoční rodinný turnaj

26. 12.

9:00 h

dospělí

Vánoční turnaj

Oddíl volejbalu:

Každé úterý v 16:00 h 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.

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
--- inzerce ---

Vojtìch MAREK

GRANULE
PRO PSY DO

3

SAL MARINA
B. Smetany 192/II, 380 01 Dačice
mob. 606 225 657

Salámový turnaj

HODIN
U VÁS DOMA
OBJEDNÁVKY:

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

Masarykova 263, tel. 384 420 234
sportlov@seznam.cz

zdarma				

Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 12/2015, ročník čtvrtý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice

Městské kulturní středisko

Katolický dům

2. prosince, středa, 10:00 h
JAK JSME HRÁLI ČÁRU, drama, 2D
92 min., česky, vstupné 50 Kč

12. prosince, sobota, 19:00 h, hl. sál MěKS
JAKUB SMOLÍK
koncert populárního zpěváka s vlastní kapelou
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč

6. prosince, neděle, 15:00 h
UPRCHLICKÁ KRIZE
Beseda s Ing. Janem Bartoškem (místopředseda)
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a místopředseda KDU-ČSL)
Tématické okruhy:
• Migrační krize jako výsledek selhání elit Evropské unie...
• Obrana hranic Schengenského prostoru
aktuální prioritou!
• Pomoc rozhodně ano, nejlépe přímo na
místě!

4. prosince, pátek, 19:00 h
GANSTER KA - AFRIČAN, krimi, 2D
102 min., česky, vstupné 120 Kč
6. prosince, neděle, 16:00 h
MIKULÁŠSKÁ PROJEKCE
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ, 2D
62 min., česky, vstupné 50/80 Kč
9. prosince, středa, 19:00 h
HUSÍ KŮŽE, fantasy, 3D
111 min., český dabing, vstupné 130 Kč
11. prosince, pátek, 19:00 h
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč
13. prosince, neděle, 19:00 h
MOST ŠPIÓNŮ, drama/historický, 2D
135 min., české titulky, vstupné 110 Kč
16. prosince, středa, 19:00 h
TAKOVEJ BAREVNEJ OCAS LETÍCÍ KOMETY,
hudební/dokumentární, 2D
101 min., česky, vstupné 80/FK 70 Kč
18. prosince, pátek, 19:00 h
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč
20. prosince, neděle, 17:00 h
HODNÝ DINOSAURUS, animovaný, 3D
100 min., česky, vstupné 130 Kč
26. prosince, sobota, 19:00 h
27. prosince, neděle, 16:00 a 20:00 h
STAR WARS: Síla se probouzí, 3D
136 min., český dabing, vstupné 130 Kč

13. prosince, neděle, 17:00 h, hl. sál MěKS
ČAS RADOSTI, VESELOSTI
vánoční koncert souboru MUSICA BOHEMICA
a sborů ZUŠ Dačice
vstupné v předprodeji 120 Kč, děti 60 Kč
22. a 23. prosince, 18:00 h, Palackého nám.
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU
tradiční živý betlém pořádají DS TYL, studio
Tyláček, ZUŠ Dačice a MěKS Dačice

Městské muzeum a galerie
29. listopadu - 30. prosince
AŽ ZVONEČEK ZACINKÁ...
Výstava betlémů a vánoční výzdoby
slavnostní zahájení v neděli 29. listopadu ve
14:00 h s vystoupením dětí z MŠ Sokolská
29. listopadu, neděle, 17:00 h
IX. ZVONKOVÝ PRŮVOD
Odchod z Havlíčkova náměstí v 17:00 h na
Palackého náměstí a rozsvícení vánočního
stromu.
4. prosince, pátek, 17:30 h
KŘEST DAČICKÉHO VLASTIVĚDNÉHO
SBORNÍKU
Prezentace a křest nového čísla Dačického
vlastivědného sborníku (VIII).
13. prosince, neděle, 10:00 - 16:00 h
JUBILEJNÍ X. VÁNOČNÍ JARMARK
S PŘEKVAPENÍM
Prodej, ukázky výroby, občerstvení, pásma
vánoční hudby, zvířátka …

27. prosince, neděle, 15:00 h
AGAPÉ – setkávání všech generací
Kutná Hora - krásy města UNESCO - projekce fotografií s vyprávěním Mgr. Lubomíra Krátkého
K dispozici bude: herna pro děti, společenské stolní hry
30. prosince, středa, 14:00 h
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH
Nudíte se? Už vás nebaví jen sedět doma,
koukat na televizi a jíst cukroví?
Chcete se zúčastnit turnaje nebo si jen
pohrát s kamarády?
Přijďte si zahrát nejrůznější hry od klasických po nejžhavější novinky.
Přineste ochutnat vaše cukroví!
Další občerstvení zajištěno.
Připravujeme:
TANEČNÍ pro dospělé – mírně pokročilí
taneční kurz s manžely Horníkovými z Telče
více informací a přihlášky: kopeckova.
hana@email.cz, 604 673 389

Tipy na vánoční dárky z Infocentra
* dárkový poukaz na koncert
Věry Špinarové (14.4.2016 - MěKS Dačice)
* Matěj Mikšíček - kniha pohádek Klipy Klap
* Jiří Albrecht - kniha Poslouchej v dále už píská
lokálka
* Dačický vlastivedný sborník VIII.
* Dobové fotografie a pohlednice I. a II.
* Legendy o Magorovi
* Dřevěné ozdoby s motivy Dačic
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ADVENTNÍ ČAS V DAČICÍCH
* 29. 11., 17:00 h - Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního
stromu
* 29. 11. - 30. 12. - Až zvoneček zacinká, výstava - MMaG
* 4. 12., 15:00 h - Balónky pro Ježíška, sportovní stadion
* 5. 12., 16:30 h - Mikulášská jízda městem, Palackého nám.
* 5. 12., od 10:00 h - Mikuláš pod parou, Parní železnice v Antonínské ul.
* 13. 12., 10:00 - 16:00 h - Vánoční jarmark, MMaG a zámecké nádvoří
* 13. 12., 17:00 h - Čas radosti, veselosti - koncert sborů ZUŠ a MUSICA BOHEMICA, MěKS
* 20. 12., 18:00 h - Vánoční koncert pěveckého sboru, kostel sv.
Vavřince
* 22. a 23. 12., 18:00 h - Půjdem spolu do Betléma - tradiční živý
betlém na Palackého náměstí

