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Jak to vidím aneb co nás čeká v tomto roce
Všichni, kdo jsme se 1. ledna sešli na Palackého náměstí, abychom společně uvítali nový rok, jsme mohli vidět v krátkém sestřihu, co se v Dačicích odehrálo v roce 2015. Kromě toho, že po celý rok téměř neexistoval víkend, kdy se nic nedělo, jsme také
zrealizovali většinu plánovaných investic. Za všechny bych uvedl výstavbu sítí pro rodinné domy v lokalitě Za školou (dnes už
vlastně v ulicích V. Fuky, K. Dalberga, J. K. Rada a Za Školou).
V roce 2016 připravujeme další investice, které přispějí ke zkrášlení
a rozvoji Dačic.
Nejvýznamnější
jistě bude zahájení
rekonstrukce ulic
Na Péráčku. V tomto roce provedeme první etapu v hodnotě přibližně 14,5 milionů
korun. Rekonstrukce proběhne ve třech letech, přičemž budeme už současně připravovat rekonstrukci ulic ve čtvrti u Hradišťka
a následně Za Lávkami. Jako další akci chceme v letošním roce revitalizovat Kancnýřův
sad na Palackého náměstí (mnozí ho znají
jako park pod lipkami) s tím, že jej lépe přizpůsobíme kulturním akcím, které se v něm
už léta pořádají.
Všichni společně, bez ohledu na stranickou příslušnost, přesvědčujeme Jihočeský
kraj, aby pro dům dětí a mládeže, který v Dačicích provozuje, postavil novou budovu
v Bratrské ulici. Přitom kraji nabízíme zpra-

covaný projekt a jednáme i o možnosti bezúplatného poskytnutí pozemku, případně
spolufinancování stavby. Podle posledního
jednání, které jsem na kraji vedl s panem
hejtmanem a radním pro školství, se situace
vyvíjí nadějně. Věřím tak, že kraj naši nabídku přijme a vybuduje v Dačicích moderní
zařízení pro děti, které dům dětí a mládeže
navštěvují. Nezapomínáme ani na místní
části, a tak v Malém Pěčíně provedeme odbahnění Terasového rybníka s výstavbou
bezpečnostního přelivu, vybudujeme v Bílkově hygienické zázemí v hasičárně stejně
jako v budově občanské komise v Lipolci.
Samozřejmě se připravujeme i na další roky,
a tak zpracováváme projekty na rekonstrukci
ulic Vlašská, Komenského, náměstí Republiky a Tyršova, vodovod Hostkovice – Lipolec,
napojení kanalizace v Toužíně na čističku,
nebo kanalizaci a vodovod v Dolních Němčicích. Pokračujeme i ve zpracování projektu
na výstavbu mateřské školy Za Lávkami, pro
kterou chceme požádat o dotaci a výstavbu
zahájit v roce 2017.

Výčet investic není zdaleka úplný, protože jinak by byl tento článek mnohem delší (kompletní seznam najdete v rozpočtu
města). Kromě těchto „velkých“ akcí realizujeme i spoustu „menších“ akcí, jako je
budování chodníků, osazování zábradlí, laviček apod. Velmi často se tak děje na podnět Vás, kteří bydlíte v Dačicích a místních
částech.
Naším cílem je odpovědné hospodaření s penězi města, a tak po dlouhé době
schválilo zastupitelstvo rozpočet, který je
vyrovnaný. To znamená, že pokud to nebude nutné, tak nechceme používat peníze,
které máme našetřené na „horší“ časy.
Věřím, že stejně jako v roce minulém se
nám i v tomto roce podaří uskutečnit vše, co
jsme ve prospěch občanů Dačic naplánovali a že až budeme společně vítat rok 2017,
tak si opět promítneme film, který nám ukáže, jak to v Dačicích žije. Máme k tomu díky
Vám a mým kolegům v zastupitelstvu a na
úřadě ty nejlepší předpoklady.
Karel Macků, starosta

Novoroční návštěva z partnerského města Gross-Siegharts
V prvním lednovém týdnu se na dačické radnici potkali zástupci partnerských měst Gross-Siegharts a města Dačice. Za rakouské město Gross-Siegharts přijeli starosta Gerald Matzinger a tajemník Jochen Strnad. Hlavním důvodem ke společnému
setkání bylo přání k novému roku 2016, vzájemné informování o kulturních a plánovaných investičních akcích.

Dalším velkým tématem byla současná
uprchlická krize. Nyní má v Rakousku
každá obec povinnost postarat se o ta-

kový počet uprchlíků, který tvoří
2 % z celkového počtu obyvatel
obce. Gross-Siegharts má cca
2800 obyvatel a dle 2 % kvóty
by obec měla přijmout okolo 50
lidí. Nyní je v obci ubytováno
asi 40 migrantů, jedná se pouze
o rodiny například z Ukrajiny,
z Iránu, z Afganistánu a další.
Všichni zde požáda-li o azyl,
čekací doba je zhruba půl roku
a v této čekací lhůtě nesmí oficiálně
pracovat. Děti azylantů navštěvují
mateřskou a základní školu a jejich zapojení do dění v obci probíhá velice
spontánně a přirozeně. Pro dospělé jsou
pořádány zdarma kurzy němčiny. Obec

taky již několikrát svolala veřejné setkání,
aby seznámila a informovala místní občany
o stávající situaci, a aby také vyvrátila některé fámy, které již v obci kolovaly. Tito lidé
jsou nyní ubytováni ve dvou soukromých
objektech nedaleko obce a dvě rodiny si
našly ubytování přímo v Gross-Sieghartsu.
Rakouský stát poskytuje každému žadateli
o azyl určitý obnos na základní výdaje. Starosta dolnorakouské obce Gross-Siegharts
řekl, že současná situace je v této spolkové
zemi pod kontrolou, ale pokud by se měl
počet uprchlíků neustále zvyšovat, tak neví,
jak by si Rakousko dokázalo poradit. V Dolnorakousku se nyní nachází zhruba 13.000
uprchlíků. Problémy jsou, ale pořád jsou řepokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
šitelné, ale nedokáže nikdo říci, co bude
dál. Nechtějí ale pořád řešit uprchlíky,
chtějí, aby život v obci zůstal nadále stejný jako doposud. Budou se i nadále starat
o společenský, kulturní život v obci, o zvelebování okolí a snažit se o to, aby se zde
občanům žilo dobře.
Společné setkání bylo velice příjemné
a přátelské. Rakouští přátelé od nás dostali pozvání na městský ples, které bohužel
museli odmítnout, protože ve stejném termínu již slíbili účast na jiné akci. Mají ale
velký zájem přijet na historickou veselici
„Házení kozla z věže“, která se uskuteční
v červenci letošního roku. Věříme, že rok
2016 bude pro obě partnerská města dobrý a naše vzájemná přátelská spolupráce
bude i nadále pokračovat.
Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí

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

Rada města na své 32. schůzi konané
13. 1. 2016 mimo jiné:
• schválila aktualizaci „Domovního řádu
pro byty v majetku města Dačice“
a „Vnitřního řádu pro byty v Domě
s pečovatelskou službou“ z důvodu
nového Nařízení vlády č. 308/2015
• neschválila
poskytnutí
finančního
příspěvku hudební metalové skupině
Sorrow na účast na hudebním festivalu
Master of Rock 2016
• schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na nákup automobilů pro
potřeby MěÚ a Městské policie
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
Programu péče o krajinu – podprogramu
pro zlepšování dochovaného přírodního
a krajinného prostředí na realizaci akce
„Výsadba aleje v Kolíbce“
• schválila novelu Operačního plánu zimní
údržby místních komunikací pro Město
Dačice na roky 2015/2016
• vzala na vědomí rozpočtové opatření
č. 23/2015: příjmy 6.005,32 tis. Kč, výdaje
-69,55 tis. Kč, financování -6.074,87 tis. Kč
• schválila závazné ukazatele rozpočtu
příspěvkových organizací zřízených
městem v oblasti školství na rok 2016
včetně odpisových plánů, použití
prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací
• schválila podání žádosti o grant z JčK
z tematického zaměření Podpora výstavby a modernizace autobusových zastávek a jejich vybavení na pořízení autobusové zastávky Dačice – Nivy, sídliště
• schválila závazné ukazatele rozpočtu
a limity pro příspěvkové organizace
zřízené městem v oblasti kultury na rok
2016 včetně povinností stanovených
příspěvkovým organizacím v roce 2016
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Slovo místostarosty
V tomto čísle se zaměřím na místní části, kde žije 1762 obyvatel, dohromady
město Dačice a místní části mají 7483 obyvatel. Tyto vesnice se nacházejí v blízkém
okolí Dačic, kde se v minulosti občané domluvili, že chtějí být spravovány městem.
Jestli to byl nebo nebyl progresivní krok, který se dá dále rozvíjet, je věcí diskuze.
Když se podívám na
města v okolí, tak Telč má
jednu místní část, Slavonice mají šest a Jemnice
dvě místní části, ostatní
původně místní části
těchto měst se osamostatnily. Vždy se tedy najdou odpůrci a příznivci
těchto dvou systémů. U nás nyní funguje v každé vesnici občanská komise, která je tzv. prodlouženou rukou města. Komise má nejlepší
místní znalost a nejlépe také ví o problémech
svých spoluobčanů. A abychom se o jejich
starostech, požadavcích, úspěších dozvěděli
a mohli je konzultovat, plánují si radní města

společně se zaměstnanci odboru správy majetku každoroční „návštěvu“ do všech těchto obcí. V roce 2016 je vyhrazen čas v únoru
a březnu. Předsedové komisí budou včas informováni o termínu schůzek. Zájem u místních
obyvatel je značný a toho si cením. My povídáme, co je nového na městě, a které investiční
nebo kulturní akce chystáme na letošní rok.
Zástupci místních části zase představují své
požadavky na město. Minulý rok si v několika
částech udělali sezení ještě před naší návštěvou a byli tak připraveni na společné setkání.
Věřím, že i letos nás čekají příjemné a věcné
diskuze.
Miloš Novák,
místostarosta

Dačice 2020
Chcete ovlivnit to, jak budou Dačice vypadat v roce 2020? Nabízíme Vám možnost zúčastnit se přípravy strategického plánu rozvoje města pro roky 2016 - 2020.
Na plánu začínáme pracovat právě teď a budeme se scházet, jak jsme zvyklí z projektu Zdravé město Dačice a místní Agenda 21.
Naším společným úkolem bude
nejprve popsat
současnou situaci
na základě výstupů z Fóra zdravého města a dotazníkového šetření.
Následně pak definovat rozvojové
vize, stanovit strategické cíle, formulovat opatření, aktivity
a nakonec zpracovat akční plán s termíny,
úkoly, financováním a podobně.
Tímto Vás zvu na 4. ročník FÓRA ZDRAVÉHO MĚSTA DAČICE, které se bude konat v hlavním sále MěKS Dačice v pondělí 29. února od 16:00 h. Podle Vašeho
zájmu si můžete vybrat z témat
• Doprava a technická infrastruktura
• Podnikání, trh práce, školství
• Volný čas, cestovní ruch a rekreace
• Životní prostředí
• Sociální a zdravotní oblast, bezpečnost,
kvalita bydlení
• Územní rozvoj Dačic a místních částí
Pokud byste se nechtěli věnovat konkrétnímu tématu, pak pro Vás ještě máme
stůl mládeže, nebo stůl seniorů. Součástí
programu bude krátké ohlédnutí za rokem
2015, v rámci kterého Vás seznámíme s tím,
v jaké fázi řešení jsou náměty z loňského
ročníku fóra. Můžete se těšit na týmovou
diskusi ke stanoveným tématům. Představíme Vám také letošní novinku, kterou
je tvorba pocitové mapy města. Hostem

setkání a zároveň facilitátorem akce bude
Ing. Dana Diváková, zástupce Národní sítě
Zdravých měst ČR. Akce se koná za účasti
vedení města a zástupců jednotlivých odborů Městského úřadu Dačice.
Máme pro Vás připravené drobné občerstvení, a protože je čas plesů, tak i tombolu.
Pojďme společně tvořit budoucnost Dačic
a místních částí. Váš názor je pro nás důležitý!
Karel Macků,
starosta a předseda Komise zdravého
města a MA21

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Hotel Dyje
Kdy? 20. února 2016 V kolik? v 17:00 h

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

Po rezignaci na post zastupitelky
města Bc. Anežky Hergeselové (KDU-ČSL) se stala novou zastupitelkou náhradnice za tuto stranu Ing. Kateřina
Marková.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 9. zasedání
17. února v 17:00 h
v hlavním sále MěKS

60 Kč
Bílé
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III.Mestský
ˇ
televizní

Býčí žlázy + chléb
60 Kč

FRIS
BOW

Náp

PLES

PITO
MATT
COCA
DŽUS
DŽUS
KÁVA
ČAJ

Řízek z vepřové krkovice
+ domácí bramborový salát
70 Kč

NČ

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

ARAŠ
CHIP

27. únor 2016

”nealko”

ST BIRELL
ČENÁ

sál MěKS Dačice
začátek 19:30 h

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

20 Kč
20 Kč

host večera

ká kuchyně
masová čína + chléb
60 Kč

čí žlázy + chléb
60 Kč

o

HEIDI JANKU

dále účinkují:

kapela KLARET - Strážský výběr
Sebranka Jazz Orchestra
ený vepřový řízek DM Studio mažoretky Dačice
ramborový salát
- předtančení (TS Single Znojmo)
70 Kč
- slosování cen

”nealko”

ST BIRELL
ČENÁ

NČ

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

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

vstupné 220 Kč
(večeře v ceně)

20 Kč
20 Kč

ká kuchyně

Fórum
ˇ
Zdravého mesta
Dačice

masová čína + chléb
60 Kč

čí žlázy + chléb
60 Kč

2016

PROGRAM
– zhodnocení desatera problémů
uplynulého období
– týmová diskuse na stanovená
témata, určení priorit
NOVIN
KA
– tvorba pocitové mapy města

z vepřové krkovice
hlavní sál
cí bramborový salát
MěKS Dačice
70 Kč

pondělí 29. února
od 16:00 h

DISKUSNÍ OBLASTI:

1) Doprava a technická infrastruktura
2) Podnikání, trh práce, školství
3) Volný čas, cestovní ruch a rekreace
4) Životní prostředí
5) Sociální a zdravotní oblast, bezpečnost, kvalita bydlení

6) Územní rozvoj Dačic a místních částí města
7) Stůl mládeže
8) Stůl seniorů
,

- drobné občerstvení zajištěno
- tombola pro zúčastněné

Pojdme společne
ˇ tvorit
ˇ budoucnost Dačic
°
a místních částí. Váš názor je pro nás duležitý!

Červ

Sbor dobrovolných
hasiču Dačice
Vás srdečně zve

na tradiční

Hasičský ples
v Městském kulturním strědisku Dačice

13. února 2016
Začátek ve 20:00

K poslechu a tanci hraje
kapela

FONTÁNA

Pestrý program
Bohatá tombola
Speciality hasičské kuchyně

Vstupné 150Kč
Předprodej vstupenek od 4.ledna v informačním středisku Dačice
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Služby sociální péče
– chráněné bydlení
Seriál o službách sociální péče pokračuje dílem zaměřeným na chráněné bydlení. Jde o pobytovou sociální službu
určenou osobám se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním (včetně duševního), které nejsou zcela
soběstačné a potřebují pomoc jiných osob.
Chráněné bydlení může být pojato skupinově
(více osob obývá společně jeden byt nebo dům)
nebo individuálně (klienti obývají jednotlivě
malé byty). Tato sociální služba nabízí klientům
důstojné bydlení s velkou mírou soukromí, přičemž pracovníci služby svým klientům pomáhají
s každodenními činnostmi.
Chráněné bydlení poskytuje tyto základní činnosti:
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• poskytnutí ubytování
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Na Jindřichohradecku nabízejí chráněné bydlení tři poskytovatelé sociálních služeb:
• Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec: Sociální služby
Česká – Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 384 397 709,
www.sscjh.cz.
• Otevřená OKNA, z.ú.: Chráněné bydlení OKÉNKO – Na Piketě 742,
377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 774 473 887, www.okenko.eu.
• Proutek, o.s.: Chráněné bydlení Proutek - Plasná 3, Pluhův Žďár,
378 21 Kardašova Řečice, tel.: 775 020 950, www.proutek.cz. Služba je poskytována v Jindřichově Hradci a v Plasné.
Na Jihlavsku působí pouze jeden poskytovatel chráněného
bydlení:
• Občanské sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR
JIHLAVA - Komenského 5264/36a, Jihlava, 586 01 Jihlava 1, tel.:
567 552 147, http://os-vor.cz.
Článek poskytuje pouze základní informace o chráněném bydlení. 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 sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

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. 2. 2016.
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.
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Matrika v roce 2015
Do města Dačic přibylo v roce 2015 narozením 60 nových
občánků, což je o 23 méně než v roce 2014, a o 4 méně v porovnání s rokem 2013. Narodilo se 30 chlapců a 30 děvčat.
Nejvíce dětí se
narodilo v Jindřichově Hradci (23),
dále v Jihlavě
a v Třebíči (po 15).
Noví občánci našeho města přišli na
svět i v Českých Budějovicích, v Praze
2 a 5, také v Sydney v Austrálii. Prvním občánkem
roku 2015 byl Alfréd Vranovský, který spatřil světlo světa v Českých Budějovicích.
Nejoblíbenějším jménem, které rodiče vybrali
pro své syny je Jakub (4x). Ale v ulicích města Dačice jsou v kočárcích chlapečci, narození v roce
2015, které rodiče oslovují jmény Adam, Alfréd, Colin Lukáš, David,
Dominik, Eliáš, František, Hugo, Jan, Jiří, Marek, Martin, Mikuláš,
Milan, Norbert, Ondřej, Pavel, Petr, Robert, Robin, Samuel, Šimon,
Teodor, Vladimír a Vojtěch.
V roce 2015 vyhrála soutěž o nejoblíbenější jméno Ema (3x), stejně jako v roce předcházejícím, o druhou příčku se dělí Jana a Kamila (po 2). Dačická děvčátka mají v rodném listě zapsáno také Adéla,
Alena, Aneta, Anežka, Aňa, Barbora, Beáta, Berenika, Ella, Eliška,
Gabriela, Inna, Jasmin, Kateřina, Leona, Lucie, Natálie, Nikola, Petra,
Rozálie, Sofie, Tereza a Veronika.
Obřadu vítání občánků, který organizuje městský úřad, se zúčastnilo celkem 60 dětí.
Kniha úmrtí obsahuje celkem 122 zápisy, z tohoto počtu byli 64
muži a 58 žen a 53 zápisů se týká občanů našeho města.
V knize manželství je zapsán celkem 71 sňatek, což je o 11 méně
než v roce 2014 (82) a o 5 více než v roce 2013, kdy se nechalo oddat
66 párů. Z celkového počtu uzavřených manželství byl ve 38 případech alespoň jeden ze snoubenců občanem města Dačice.
Uzavřít manželství v obřadní síni se rozhodlo 17 dvojic, 24 páry
byly sezdány orgány církví, z toho v 19 případech v kostele Panny
Marie Karmelské v Kostelním Vydří, ale i v kostele v Horní Slatině,
v Lipolci, na Montserratu a v Třeběticích. Manželství před orgánem
církve byla uzavřena také v Českém Rudolci a ve Starém Hobzí.
Stále je oblíbeným místem ke vzniku manželství dačický zámek,
v jehož interiérech se nechalo oddat 7 párů, 7 manželství vzniklo
v zámeckém parku a 2 na nádvoří zámku. Oblíbeným místem, kde
si snoubenci řekli své „ano“ je nadále Bizon Ranč v Rožnově, kde
vznikla 4 manželství. Kulisu pro svatební obřad tvořil i interiér bytu,
kaple v Matějovci a v Radíkově, kde vznikla civilní manželství, dále
skála na Hradisku a 3 obřady byly uskutečněny v zahradách.
65 ženichů uzavíralo první sňatek a 6 jich mělo již opakovanou
zkušenost, 9 žen se rozhodlo dát šanci dalšímu manželství a 62 nevěsty se vdávaly poprvé. Nejmladší ženiši byli 23-ti letí (3x), dvěma
nejmladším nevěstám bylo 19 let. Nejstarší muž, který chtěl jít dalším životem s manželkou po boku, oslavil 68. narozeniny. Nejstarší
nevěstě bylo rovněž 68 let. Mezi snoubenci byla ve 12 případech
starší žena, největší věkový rozdíl k mladšímu muži činil 7 let (ve
2 případech); u 53 dvojic byl starší muž, a největší rozdíl ve věku
mezi snoubenci bylo 16 let, o něž byl muž starší než jeho nastávající. Muži se nejčastěji odhodlali vstoupit do manželského svazku
ve 30 letech (8x), nejčastějším věkem u nevěst bylo 26 a 28 let (po
9). Průměrný věk mužů dosáhl 30,8 let, nevěstám bylo v průměru 28 let. Rok 2015 na matrice manželství byl opět s mezinárodní
účastí, neboť zde uzavřeli manželství 2 občané Slovenska, jeden
Francouz, jeden Němec a jedna Holanďanka.
Eva Chňoupková, odbor vnitřních věcí

www.dacice.cz

Rizikové chování u dětí
Rizikovým chováním se rozumí takové chování, které ohrožuje jednak samotného nositele, anebo druhé lidi. U dětí se většinou užívá pojem poruchy chování. Můžeme také hovořit o delikventním chování, což je chování, které překračuje meze zákona, a to jak u osob, které jsou již trestně odpovědné, tak u těch, které ještě odpovědnost nemají, tedy dětí mladších 15 let
dopouštějících se něčeho, co je ve vyšším věku klasifikováno jako trestný čin.
U dětí mladších patnácti let se jedná o čin
jinak trestný, kterého se
dopouští. U dětí od 15
do 18 let mluvíme o mladistvých a o provinění.
Samozřejmě, že v dětství
a dospívání je ojedinělé překračování mezí
zákona poměrně časté, ale toto chování
se později již nemusí nikdy opakovat. Na
druhé straně však k opakovanému delikventnímu chování u nezletilých a mladistvých také dochází. Zde je potom jiná situace. Dané delikty se musí vyšetřit a poté
sankcionovat. Vše se řídí předpisy, kdy ten
nejvýznamnější je zákon č. 218/2003 Sb.,
v platném znění, o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže.
Činy jinak trestné a provinění vyšetřují
orgány činné v trestním řízení, tedy Policie
ČR. Do případu vstupují nejen policisté, ale
dále pak samozřejmě pachatelé, jejich zákonní zástupci, oběti trestné činnosti, také
státní zástupci, kurátor pro děti a mládež,
obhájce, probační úředník. Je to poměrně
široká skupina lidí, která se vždy případem
12/15
v nějakém směru zabývá. Nesmíme opomenout, že na konci pak rozhoduje soud
– soudce, většinou samosoudce, v závažnějších případech potom senát. Účastní-

kem řízení dále může být jako svědek psy- mladším 15 let, jsou dohled probačního
cholog, učitel, vychovatel, kdokoliv. Je to úředníka, výchovná povinnost, výchovné
celá plejáda lidí různých profesí a zaměření, omezení, napomenutí s výstrahou, zařajejich účast v řízení má vždy nějaký svůj vý- zení do terapeutického, psychologického
znam. Cílem řízení je nejen exemplární po- nebo jiného vhodného výchovného protrestání pachatele, ale též uložení takového gramu ve středisku výchovné péče, v poopatření, které účinně přispěje k tomu, aby slední řadě ochranná výchova a ochranné
se protiprávního jednání do budoucna zdr- léčení. Při ukládání soud dbá na výchovžel a našel si vhodné uplatnění odpovídající né působení na dítě i preventivní účinek,
jeho schopnostem a rozumovému vývoji, může být současně uloženo i více těchto
dle svých sil a možností přispěl k odčinění opatření.
újmy vzniklé svým protiprávním jednáním.
Opatření ukládána mladistvým pachatePřihlíží se k osobnosti pachatele, jeho věku, lům jsou trojího typu – výchovná, ochranná
rozumové a mravní vyspělosti, zdravot- a trestní. Mezi výchovná patří např. dohled
nímu stavu, ale také osobním, rodinným probačního úředníka, probační program,
a sociálním poměrům, zároveň musí být výchovné omezení, výchovné povinnosti
přiměřené povaze a závažnosti spáchané- a napomenutí s výstrahou. Ochrannými
ho činu a směřovat k předcházení páchání opatřeními jsou ochranná výchova, ochrandalší trestné činnosti.
né léčení, zabezpečovací detence a zabrání
Daní pachatelé mají právo na ochranu věci nebo jiné majetkové hodnoty. Posledosobních údajů a všech ostatních, které by ními jsou opatření trestní jako obecně provedly k jejich ztotožnění, nesmí se jmeno- spěšné práce, peněžité plnění, propadnutí
vitě medializovat fakta týkající se nezletilé věci, zákaz činnosti, vyhoštění, domácí věosoby pachatele. Pro všechny účastníky zení, zákaz vstupu na sportovní, kulturní
řízení platí pravidla mlčenlivosti. Řízení ve a jiné společenské akce, podmíněné odsouvěcech nezletilých a mladistvých pachate- zení a odnětí svobody nepodmíněné.
lů jsou neveřejná. A každý nezletilý
mlaV příštím
článku se budeme věnovat
jedtel.: 602a767
954, e-mail:
jarmark.noviny@centrum.cz,
www.jarmark-noviny.c
distvý pachatel má právo, aby jeho čin byl notlivým opatřením podrobněji a dalším
projednán bez zbytečného odkladu a v při- informacím týkajících se tohoto tématu.
měřené lhůtě.
Dagmar Čermáková,
Opatřeními, která se ukládají pachatelům
kurátorka pro děti a mládež

Nominace na Cenu města Dačice za rok 2015
Do 31. března 2016 mohou občané s trvalým pobytem na území města, právnické osoby či kolektivy osob se sídlem na jeho
území podat písemně na adresu rady města nominace na udělení Ceny města za rok 2015.
Cena města se uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji Dačic a k
šíření jejich dobrého jména. Cena se uděluje jak
za celoživotní přínos, tak za výraznou činnost

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu
na adrese sídla ohlašovny?
Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením
na vhodném místě v sídle ohlašovny (v Dačicích na podatelně Městského úřadu, Palackého nám. 1) jsou po uplynutí
lhůty deseti dnů splněny podmínky fikce doručení; desátým
dnem se považuje písemnost za doručenou.
Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi nikdo
nic nemůže požadovat, protože o tom nebyl
srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty
je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovým
chováním pouze vlastní osobu.
Jitka Hubatková, správní oddělení

v jednotlivých oblastech v roce, který předcházel udělení ceny, tzn.
v průběhu roku 2015.
Úplné znění pravidel pro udělování Ceny města Dačice jsou
k dispozici na www.dacice.cz nebo na odboru kultury a cestovního
ruchu, tel. 384 401 275, kultura@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu
--- inzerce ---

STROJ, KTERÝ BUDE SLOUŽIT JEŠTĚ VAŠEMU VNUKOVI
AGZAT - kvalita ještě existuje! Robustní půdní fréza
Litinová převodovka 3+Z
Možnost diferenciálu s uzávěrkou
všechny převody přímými koly, nikoli ztrátovými šneky
l
l
l

Možno připojit: vozík, pluh, rotavátor, sazečku brambor,
sekačku vysoké trávy atd.

5 roků záruka na převodovku

Na sečení vysoké trávy prodávám stroje od české firmy DAKR
Jsou to stroje konstruované s cílem kvality
a nízkých nákladů na údržbu.
TYTO STROJE TOHO UMÍ I DALEKO VÍCE.
Seznamte se na www.dakr.com
nebo na prodejně v Budíškovicích.

ELSUN Budíškovice 8, tel.: 384 495 128
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Co je nového na Základní škole Komenského

Vykročili jsme s dobrou náladou do roku
2016
Tak jsme si o vánočních prázdninách
trošku odpočinuli a šup do práce. I v tomto
kalendářním roce budeme pracovat na rozvoji
školy.
Děkujeme a na výbornou hodnotíme
spolupráci s naším zřizovatelem. V letošním
roce na základě schváleného rozpočtu
vybudujeme, opravíme, obměníme. Na
bezdrátovou datovou síť již čekají mobilní
výuková zařízení, která jsme získali zapojením do projektů EU. Rekonstrukci si také
zaslouží školní dílna – její vybavení (nové
dílenské stoly, nářadí) jsme rovněž pořídili
z evropských peněz. Nadále budeme upravovat učebny a veškeré zázemí školy pro
podporu kvalitní, moderní a motivující
výuky pro všechny děti a pedagogy naší
školy. Samozřejmostí je neustálá obměna
v IT – HW i SW - v obou oblastech musíme
být prostě „in“. V létě zastřešíme venkovní

učebnu, čímž značně rozšíříme možnost jejího využití. Nezbytností jsou opravy obou
našich budov, je nás tu přes 500, a to se
opravdu občas něco porouchá.
Z hlediska výuky nás potěšily výsledky šetření ČŠI - České školní inspekce.
Počátkem října zde inspekční tým hodnotil
podmínky, průběh a hodnocení výsledků
vzdělávání poskytovaného naší školou.
Celá zpráva je zveřejněna na stránkách
ČŠI, ale také na stránce naší školy www.
zsdacice.eu. Potěšující fakt, že všechny
oblasti jsou na požadované úrovni, některé
dokonce s prvky dobré praxe, je pro nás
výzvou a závazkem.
A ještě lehká vzpomínka na čas vánoční
• Poslední týden před Vánocemi se vydali
prvňáčci a druháčci na „Vánoční čtení“ do
knihovny. Děti si osvěžily vánoční lidové
tradice, zazpívaly si koledu, poslechly
si několik vánočně laděných pohádek.
Těšení na Vánoce se tak příjemně zkrátilo.

• V úterý 16. prosince hudební kroužek Zpěváček naděloval radost v pečovatelském domě. Pro obyvatele měl
pečlivě nacvičeno pásmo vánočních
básní, písní a koled.
• Školní družina nezůstala pozadu a ve
spolupráci s hudebním doprovodem DJ
pana L. Koutného si užila 21. prosince
krásné odpoledne. Hrálo se, tancovalo,
soutěžilo, zpívalo. Zazněly i vánoční
písně a koledy. Děkujeme za dlouholetou
vynikající spolupráci.
• Pondělí 21. prosince začalo pro všechny
,,deváťáky“ soutěžně. Ladili si hlasy,
outfity, choreografii a chystali se na
školní superstar. Když vše vypuklo, akce
nabrala rychlý spád. Výborní moderátoři
a zvukaři, skvělá porota, účinkující...
Fandili jsme, nasmáli jsme se, tančili,
zpívali... všechno bylo parádní. Vítězi
se nakonec stalo duo S. Houzarová a K.
Macků s písní z Hříšného tance.
• 22. prosinec, poslední školní den roku
2015, proběhl v režii žáků 9. ročníku.
Pro své mladší spolužáky si i letos
připravili vánoční překvapení v podobě
různých soutěží a aktivit ve školní jídelně
a tělocvičně... potěšili, děkujeme.
• Následovaly vánoční besídky v kmenových třídách jednotlivých tříd. Pokud si chcete zavzpomínat s námi,
připomínáme naše internetové stránky
www.zsdacice.eu.
• Poslední den školy ve „starém“ roce si
už neumíme představit bez návštěvy
„koledníků“, kteří pod vedením p. uč.
Kamínka každoročně rozezvučí školu
vánočními koledami a písněmi. Děkujeme.
Eva Macků, ředitelka školy

Novoroční předsevzetí
Byly doby, kdy se celý stát, kraje, okresy, města a různé organizace zavazovaly, co všechno během roku nebo třeba i pěti let
vybudují, postaví, zařídí nebo vytvoří. Plánovalo se, kolik je třeba například postavit pekáren nebo benzinových stanic nebo
vyrobit školních sešitů, mosazných šroubů či rolí toaletního papíru. Přesto, že všechno bylo přesně naplánováno, stávalo se,
že najednou rohlíky či šrouby nebo právě toaletní papír nebyly.
Pak přišlo období, kdy se plánovat málem zakazovalo, neboť se
říkalo, že vše zařídí a bude přirozeně regulovat neviditelná ruka
trhu. K překvapení některých se ukázalo, že ani neviditelná ruka
trhu není všemocná. Zboží v regálech je dostatek, ale z hlediska
potřeb celé společnosti například na školství nebo zdravotnictví
neviditelná ruka trhu sama úplně nestačí.
Dnes jsme členy Evropské unie a máme tzv. sedmiletá plánovací
období, ve kterých plánujeme a investujeme i za přispění z evropských fondů. A zase vše nefunguje zrovna ideálně. Dokonce i pan
prezident říkal, že je chyba, že nespotřebujeme všechnu podporu,
která se nám z Evropy v rámci plánovacího období nabízí a mluvil
o nějakých 35 miliardách korun.
No a tak si člověk na začátku nového roku může říkat, co s tím?
Jak to udělat, aby všechno fungovalo a abychom všichni mohli žít
jenom šťastně a spokojeně. Kdepak zase děláme chybu?
Odpověď je jednoduchá, byť ne úplně příjemná. Nikdy
nebudeme žít úplně bezproblémový a bezkonfliktní život. Plyne
to totiž ze samé podstaty naší existence, našich vlastností, našeho
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bytí.
My tady ve vyspělé Evropě máme ale to štěstí, že každý z nás
může svůj osobní osud výrazně ovlivnit. Máme totiž svobodu.
Přestože nám to připadá jako samozřejmost v mnoha zemích okolo
nás tomu tak není a často tam o osudech většiny lidí rozhodují jiní.
Proto možná by mohlo – mělo - být naším společným novoročním
předsevzetím, že uděláme všechno proto, abychom si tu naši evropskou výjimečnost - existující svobodu a demokracii - uchránili.
Miloš Vystrčil, senátor
--- inzerce ---

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Do nového školního roku s logopedickým kroužkem
Mnozí rodiče jistě potvrdí, že problémy
s výslovností a vyjadřováním patří mezi
časté neduhy, které trápí předškoláky a nejmladší školáky. A je na nás dospělých (na
rodičích a vyučujících), abychom se snažili
dětem s logopedickými obtížemi pomoci.
Na začátku příštího školního roku proto
budeme otevírat pro žáky 1. stupně logopedický kroužek. Mezi hlavní úkoly tohoto nového kroužku bude patřit prevence
vzniku poruch komunikace a čtenářských
obtíží a péče o kulturu řečového projevu
dětí. Děti budou moci pracovat pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Krátké, která
získala vzdělání potřebné pro logopedické
asistenty.
Naši deváťáci mezi nejlepšími v českém
jazyce
V listopadu 2015 se naši deváťáci zapojili
do každoročního porovnávání obecných
studijních předpokladů a dovedností v českém jazyce, matematice a cizích jazycích,
které pod názvem „Stonožka“ připravuje
pro žáky základní ch škol a víceletých gymnázií společnost Scio.
Testováno bylo 18 000 žáků a máme
velkou radost, že naši žáci 9. ročníku patří
k nejlepším v České republice v českém jazyce a naše škola měla v tomto předmětu
lepší výsledky než 80 % zapojených škol.
Zapojte žáky moderními technologiemi
Díky projektu společnosti AV MEDIA
„Zapojte žáky moderními technologiemi“
prochází náš pedagogický sbor v lednu
a únoru 2016 sérií kurzů zaměřených na
efektivní využívání moderních komunikačních technologií do výuky. Vyučující se tak

seznamují nejen s novinkami
na poli digitálních zařízení,
ale získávají také nové inspirace pro výuku jednotlivých
předmětů.
Ocenění za dobrovolné dárcovství krve
Velmi nás potěšilo sdělení
Oblastního spolku ČČK Jindřichův Hradec že naše pracovnice paní Alena Kupcová,
vychovatelka ŠD, dosáhla
5. ledna 2016 počtu 110 bezplatných odběrů krve.
Rádi bychom touto cestou
ocenili její lidský postoj a využili jejího příkladu k další
propagaci bezpříspěvkového
dárcovství krve.
Bohumil Havlík
Školní dílnu jsme vybavili
z evropských prostředků
Během října až prosince
2015 se žáci VIII. A a VIII. B
zapojili do výroby ptačích
budek a „hotelů“ pro užitečný hmyz. Tyto výrobky si vybrali ze zájmu
o ochranu naší přírody, současně to byly
i výrobky pro splnění projektu nazvaného
„Hravé tvoření“.
Tento projekt byl finančně podpořen
z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzva 57, Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni
základní školy. Za získané finanční prostředky jsme pořídili do školní dílny nové nářadí,
svěráky a elektrické nářadí pro vyučující. Po
zateplení a výměně oken a vstupních dveří
se školní dílna dočkala i nového vybavení.

Poděkování

Přestože v minulých letech se na práce
se dřevem, kovem a plasty tolik pozornosti
nedostávalo, nepřestali jsme s výukou tohoto předmětu na úkor jiných.
Žákům se práce na výrobcích líbila a zajisté budou zvědavě pozorovat, kolik sýkorek se na jaře nastěhuje do nových budek
a kolik užitečného hmyzu zabydlí volné
domečky na zahradě. Všem žákům osmých
tříd patří poděkování za jejich přístup při
plnění tohoto zajímavého a užitečného
projektu.
Pavel Janda

--- inzerce ---

S počátkem letošního roku jsem završil své kastelánské
působení na dačickém zámku a při té příležitosti bych rád
vám, všem občanům Dačic i Dačicka, vyslovil díky.
Před necelými šesti lety jsem přišel do Dačic jako kastelánzačátečník, který se všemu podstatnému k výkonu téhle profese
musel teprve dlouze učit. O Dačicích jsem, přiznám se upřímně,
mnoho nevěděl a měl jsem velké obavy, jak budu zdejšími přijat.
Od prvních dnů a týdnů jsem se však všude setkával s nesmírně
přátelskou atmosférou a ochotnými lidmi, mezi nimiž jsem za dobu
mého kastelánování našel i několik opravdových přátel. S každým
dalším rokem na zámku mě více a více těšil vzrůstající zájem o zámecké sbírky, opravy budovy i o kulturní akce, které jsme organizovali a které jsou myslím dobrým základem pro budoucí práci mých
kolegů. Těšilo mě, když jsem viděl, že si své zákazníky našla zámecká
kavárna a kolik lidí chodí do upraveného zámeckého parku.
Mnoho z jmenovaného by ale nebylo možné uskutečnit, nebýt
nezištné a obětavé pomoci mnoha místních kamarádů, dobré spolupráce s městským muzeem, kulturním střediskem, dačickými
ochotníky i místní samosprávou. Všem Vám, kteří jste nám pomáhali, chodili na kulturní akce anebo třeba jen drželi palce, bych tedy
tímto chtěl poděkovat a protože to u všech nejde osobně, činím tak
alespoň tímto prostřednictvím.
Mou původní myšlenkou po příchodu do Dačic bylo, aby byli

místní obyvatelé na zámek hrdí, vodili na něj své známé a přátele,
jako na místo, které se při návštěvě města prostě nesmí opominout. Doufám, že jsem k jejímu uskutečnění udělal alespoň několik
kroků. S vámi všemi se těším na viděnou v Jindřichově Hradci,
Dačice jsou ale místem, které mi vždycky zůstane v srdci.
Jan Mikeš
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Představení odborů Městského úřadu Dačice
Pro lepší orientaci na Městském úřadě jsme se Vám rozhodli postupně představit jednotlivé odbory úřadu včetně
náplně práce jednotlivých pracovníků. V tomto čísle představujeme útvar tajemníka a odbor kultury a cestovního
ruchu.

ÚTVAR TAJEMNÍKA

jméno

Ing. Marcel Kadrnožka

jméno

Ing. Zdislav Páral

sídlo

Neulingerova 151/I, 2. patro, číslo dveří 308

sídlo

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

tel. číslo

384 401 223

tel. číslo

384 401 215

e-mail

informatik@dacice.cz

e-mail

tajemnik@dacice.cz

agenda

agenda

• informatik
• správa počítačové sítě a programového vybavení

jméno

Petr Wolf

sídlo

Neulingerova 151/I, 2. patro, číslo dveří 308

tel. číslo

384 401 290

e-mail

informatik2@dacice.cz

agenda

• informatik
• správa počítačové sítě a programového vybavení

jméno

Roman Krafka

sídlo

Neulingerova 151/I, 2. patro, číslo dveří 308

jméno

Ludmila Jankůjová

tel. číslo

384 401 271

sídlo

Palackého nám. 1/I, 1. patro, číslo dveří 234

e-mail

informatik3@dacice.cz

tel. číslo

384 401 211

agenda

e-mail

meu@dacice.cz

agenda

• administrativa a sekretariát starosty
• administrativa spojená se schůzemi a zasedáními
zastupitelstva města a vedení města
• poskytování informací na svém úseku podle zákona č. 106/1999 Sb.
• organizačně zabezpečuje bezplatné odborné
praxe studentů škol na městském úřadě

jméno

Bc. Monika Hlavová

sídlo

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

tel. číslo

384 401 210 (273)

e-mail

sekretarka@dacice.cz

agenda

• administrativa a sekretariát tajemníka
• organizačně zabezpečuje bezplatné odborné
praxe studentů škol na městském úřadě
• agenda spojená s přípravou rady města a vedení úřadu
• agenda tiskových zpráv

jméno

Ing. Marcela Chvátalová

sídlo

Palackého nám. 1/I, 1. patro, číslo dveří 234

tel. číslo

384 401 286

e-mail

zdravemesto@dacice.cz

agenda
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• tajemník
• technicky, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání zastupitelstva města a rady města,
zajišťuje vyhotovení zápisů z jednání těchto orgánů
a jejich usnesení: řídí se přitom především příslušnými ustanoveními zákona o obcích a jejich řádů
• technicky, administrativně a organizačně řídí
městský úřad
• vede centrální evidenci vyřizování žádostí o poskytnutí informací
• zodpovídá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. Za
ochranu dat v městském informačním systému
před ztrátou a neoprávněným použitím

• administrativa a sekretariát místostarosty
• agenda Komise Zdravé město a Místní agenda 21
• shromažďuje, zpracovává a předává podklady
a výsledky benchmarking úřadu
• agenda spojená s členstvím v LKO Borek a DSO
Vodovod Řečice

• informatik
• správa počítačové sítě a programového vybavení

jméno

Ing. Bohumil Kmínek

sídlo

Neulingerova 151/I, 2. patro, číslo dveří 307

tel. číslo

384 401 270

e-mail
agenda

krizovy@dacice.cz
• krizové řízení
• zajištění obrany státu, příprava a řešení vojenských a nevojenských krizových situací a mimořádných událostí, hospodářská opatření pro
krizové stavy, komplexní zabezpečení činnosti
bezpečnostní rady a krizového štábu ORP
• péče o sbory dobrovolných hasičů

jméno

Bc. Dana Kubeková

sídlo

Neulingerova 151/I, 2. patro, číslo dveří 306

tel. číslo

384 401 238

e-mail

kontrola@dacice.cz

agenda

• kontrolní činnost, periodické kontroly v organizacích zřízených a založených městem
• kontrola vyúčtování přidělených příspěvků občanským sdružením a jiným subjektům

jméno

Bc. Veronika Macková

sídlo

Neulingerova 151/I, 2. patro, číslo dveří 306

tel. číslo

384 401 238

agenda

• mzdová agenda, personalistika
• agenda školení pracovníků MěÚ

www.dacice.cz

ODBOR KULTURY
A CESTOVNÍHO RUCHU
jméno

Mgr. Naděžda Mastná

sídlo

Palackého nám. 1/I, číslo dveří 139

tel. číslo

384 401 275

e-mail

kultura@dacice.cz

úsek

vedoucí odboru

agenda

• výkon státní správy podle zákona č. 20/1987,
o státní památkové péči
• metodické řízení městské knihovny, městského
muzea a galerie a městského kulturního střediska
• spolupráce s institucemi a organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu, kultury a propagace na všech úrovních
• zpracování podkladů a zajištění sezónní a celoroční prezentace města
• řízení činnosti infocentra
• šéfredaktor Dačického zpravodaje
• spolupráce se zájmovými spolky a organizacemi
na přípravě kulturního kalendáře
• metodické vedení kronik města a místních částí
• správa webových stránek města

jméno

Mgr. Pavel Urban

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 122

tel. číslo

384 401 244

e-mail

kultura2@dacice.cz

úsek

odborný referent

agenda

• výkon státní správy podle zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči
• vydávání rozhodnutí a závazných stanovisek k obnově a restaurátorským pracím na nemovitých
a movitých kulturních památkách a objektech,
které se nachází na památkově chráněném území
• poskytování metodické pomoci žadatelům při
získávání finančních prostředků z dotačních titulů v oblasti památkové péče
• administrace Programu regenerace MPR a MPZ
pro Město Dačice
• výkon státního stavebního dohledu nad zajišťováním péče o nemovité kulturní památky,
• projednávání přestupků a správních deliktů na
úseku památkové péče a autorského zákona

území správního obvodu MěÚ Dačice
• pořizování fotografické a audiovizuální dokumentace pro potřeby města včetně zpracování a archivace
• zpracování grafický podkladů pro tisk a výrobu
propagačních materiálů města
jméno

Hana Kocmálová

sídlo

Palackého nám. 1/I, Infocentrum

tel. číslo

384 401 265

e-mail

info@dacice.cz

úsek

referent

agenda

• zajištění činnosti infocentra
• shromažďování a předávání informací o kulturních, společenských a sportovních akcích
• propagace města na veletrzích cestovního ruchu
• hlášení městským rozhlasem
• obsluha SMS informačního systému
• zabezpečení aktuálnosti úředních desek a informačních tabulí MěÚ
• zajištění předprodeje vstupenek do 3D Kina Dačice a na akce pořádané v MěKS
• archivace výstřižkové služby pro Město Dačice

jméno

Ing. Zdeňka Králíková

sídlo

Palackého nám. 1/I, přízemí, číslo dveří 136

tel. číslo

384 401 239

e-mail

cest.ruch@dacice.cz

úsek

referent

agenda

• zpracování žádostí o dotace a realizace projektů
v oblasti cestovního ruchu a kultury pro Město
Dačice
• návrhy a tvorba propagačních materiálů města
• spolupráce s institucemi a organizacemi působícími v oblasti cestovního ruchu
• účast na zpracování koncepce cestovního ruchu
a přípravě projektu pro vytvoření turistické oblasti
• sledování internetových serverů zaměřených na
cestovní ruch, vytváření a aktualizace prezentací
města Dačice
• aktualizace elektronického kalendáře akcí na
městském webu
• hlášení městským rozhlasem

jméno

Markéta Přikrylová

sídlo

Palackého nám. 1/I, přízemí, číslo dveří 136

Vojtěch Lojka

tel. číslo

384 401 240

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 122

e-mail

zpravodaj@dacice.cz

tel.

384 401 244

úsek

referent

e-mail

kultura3@dacice.cz

agenda

úsek

odborný referent

jméno

agenda

• výkon státní správy podle zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči
• vydávání rozhodnutí a závazných stanovisek k obnově a restaurátorským pracím na nemovitých
a movitých kulturních památkách a objektech,
které se nachází na památkově chráněném území
• zajištění agendy podle zákona č. 122/2004 Sb.,
o válečných hrobech a pietních místech na celém

• vydávání Dačického zpravodaje
• příprava podkladů a evidence pořadů Dačické
televize
• zpracování statistiky médií pro potřeby městského úřadu
• organizační zajištění společenských a kulturních
akcí pořádaných Městem Dačice
• aktualizace úřední desky, elektronické úřední
desky a informačních tabulí MěÚ
• vytváření databází partnerů
• spolupráce s ubytovateli při vzájemné propagaci
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro rodiče žáků 5. tříd
Podávání přihlášek na střední školy, a tedy i na osmiletá gymnázia, je plně v kompetenci rodičů. Přihlášky podávají zákonní zástupci
žáků přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 15. března 2016.
V případě zájmu vašeho dítěte o studium na osmiletém gymnáziu se
musíte obrátit na základní školu, kterou vaše dítě navštěvuje. Třídní
učitel, popř. výchovný poradce, vám jistě rád poskytne všechny
potřebné informace včetně přihlášky na SŠ (většinou již předvyplněné
z informačního systému školy) a zápisového lístku. V případě jakýchkoli dotazů k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo na nás (tel.:
384 420 432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Žákům 5. tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu, které
přináší především:
• kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí
• prostředí moderní a nadstandardně vybavené školy
• ideální systematickou přípravu pro budoucí studium na prestižních vysokých školách
• individuální přístup s důrazem na rozvoj v oblastech, o které se
žák nejvíce zajímá
• řadu kulturních a sportovních mimovyučovacích aktivit a akcí
• pro každého žáka tablet iPad Air 32 GB zdarma z projetu PRIMA
ON-LINE
• nově vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyziky
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku
Informace pro žáky 9. tříd
Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo k rukám ředitelů
středních škol, a to do 15. března 2016. V případě jakýchkoli
dotazů k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo na nás (tel.:
384 420 432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Pro žáky 9. tříd otevíráme na naší škole studijní obor čtyřleté gymnázium. Nabízíme:
• kvalitní všeobecné vzdělávání jako ideální přípravu pro studium
na prestižních vysokých školách
• prostředí moderní a nadstandardně vybavené školy
• v loňském školním roce nově vybavené učebny IVT – 2 učebny
s 30 ks PC, 1 mobilní učebna s 24 ks MacBook Pro a 1 mobilní
učebna s 24 ks iPad Air
• nově vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyziky
• individuální přístup ke každému žákovi
• možnosti kulturního a sportovního vyžití a řadu mimovyučovacích
aktivit a akcí
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou knížku
Příprava na přijímací zkoušky
Gymnázium Dačice nabízí uchazečům o vzdělávání ve
školním roce 2016/2017 přípravu na přijímací zkoušky konané
18. a 19. dubna 2016.

--- inzerce ---

Příprava se uskuteční formou odpoledních setkání s uchazeči
a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek
z českého jazyka a z matematiky v minulých letech. Účast na přípravě
je zdarma, zájemce se může zúčastnit obou setkání nebo jen jednoho z nich.
Termíny setkání jsou 17. února a 17. března od 15:00 h. Časový harmonogram setkání: 15:00 – 15:45 h – ČJ pro žáky z 5. tříd ZŠ / M pro žáky
z 9. tříd ZŠ, 15:55 – 16:40 h – M pro žáky z 5. tříd ZŠ / ČJ pro žáky z 9. tříd ZŠ
Milan Točík
Dačické gymnázium přispělo na konto Adventních koncertů ČT
Částkou 2.700 Kč přispěli v neděli 20. prosince studenti
a zaměstnanci Gymnázia Dačice na konto Adventních koncertů
České televize a jejím prostřednictvím Mobilnímu hospici Ondrášek
z Ostravy, který zajišťuje domácí péči o nevyléčitelně nemocné
včetně dětí. Celkem se v průběhu nedělního adventního koncertu
podařilo shromáždit částku převyšující 1.600.000 Kč. Ta bude použita
na pořízení nového automobilu pro potřeby ostravského hospice.
Myšlenka zorganizovat v adventním období ve škole charitativní
sbírku se zrodila při jednání Studentského parlamentu při Gymnáziu Dačice. Za to patří jeho členům, zástupcům jednotlivých tříd
ve škole, poděkování. Stejně tak patří poděkování všem studentům
a pedagogům školy, kteří do sbírky přispěli. V čase Vánoc je mohl
hřát příjemný pocit pramenící z vědomí, že podpořili dobrou věc.
Aleš Morávek
Vánoční volejbalový turnaj

Vítězný tým – PEPINKY (3. ročník)
Posledním ze série volejbalových turnajů je Vánoční volejbalový
turnaj smíšených třídních družstev. Letošního ročníku se zúčastnilo
11 smíšených družstev. Vzhledem k nešťastnému počtu družstev
vytvořili pedagogové družstvo dvanácté (s posilou dvou absolventů).
Celé volejbalové dopoledne se neslo ve vánočním sportovním duchu. Nechyběli ani fanoušci jednotlivých týmů, kteří své týmy vedli
k lepšímu výkonu nejen povzbuzováním, ale i připravenými transparenty, veselým oblečením a dobrou náladou. Vyzdvihnout musíme tým 3. ročníku Beach B´n´B, jehož havajské tanečnice a plážoví
hoši oslnili svým oblečením.
Byly tu i chvíle obav, které jednotlivým družstvům nahnal Pedagog team. Obavy však byly zbytečné, jelikož pro tento tým byla
vytvořena jiná kategorie. V té jim prvenství neuteklo.
Všechna družstva byla odměněna sladkostmi a diplomy.
Zúčastněným děkujeme za účast a sportovní výkony a doufáme,
že si všichni (hráči i fanoušci) vánoční dopoledne s volejbalem užili,
alespoň tak jako my.
Zdeňka Veverková, Aneta Švarcová

Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
budou dne 12. 2. 2016 a 26. 2. 2016.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice,
Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou,
od 8:00 do 14:00 h.
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Aktuality z knihovny
Letní semestr virtuální univerzity třetího věku – začínáme 11. února v 9:00 h
Vážení senioři, chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem
konzultačním středisku je možné studovat
různá témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně
jako Vy - zájem o plnohodnotně strávený
čas při získávání nových poznatků. Příjemné
pro Vás může být i seznámení se s novými
„spolužáky“, se kterými můžete sdílet i další
aktivity volného času. Provozně ekonomická
fakulta České zemědělské univerzity v Praze
obohatila nabídku výuky Univerzity třetího
věku (U3V) o Virtuální U3V, která dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště.
Konzultační středisko funguje v knihovně
již čtvrtým rokem, scházíme se, v současnosti třináctičlenná skupina, jednou za čtrnáct
dní, obvykle ve středu dopoledne, od 9 do
11 hodin. Společně zhlédneme film a společně si vyplníme zkušebně test. Každý přihlášený obdrží své přístupové údaje a potom již
studuje každý sám za sebe. Slavnostně promovalo na jaře roku 2015 pět absolventek,
po zimním semestru 2015 se k nim přidala
paní Bedřiška Hronová. Gratulujeme!
Pro letní semestr jsme si vybrali téma

ČÍNSKÁ MEDICÍNA V NAŠÍ ZAHRÁDCE
a začínáme, mimořádně, ve čtvrtek 11.
února, ráno v 9 hodin. Poté to budou již
středy – 24. 2., 9. 3., 23. 3., 6. 4. a 20. 4. 2016.
Takže zveme všechny, kdož se chtějí přidat
a trochu si namáhat mozkové závity, což je
zkrátka potřeba. Kurzovné na celý semestr
stojí 300 Kč a knihovna jej celý odvádí České zemědělské univerzitě.
Čtvrtek 11. února 2016 v 17:30 h – Kaleidoskop JANA REJŽKA aneb Co v Radiožurnálu určitě neuslyšíte

Srdečně zveme na poslechový klubový
pořad známého novináře, hudebního a filmového kritika a spisovatele Jana Rejžka.
Začínal jako sportovní novinář, později proslul svými mnohdy nekompromisními kri-

Rok 2015 v městské knihovně - II. část
V druhé části ohlédnutí za rokem 2015 vám nabídneme trochu čísel, připomeneme zajímavé osobnosti, které se vyskytly v naší knihovně a v Dačicích a uvedeme
nejžádanější tituly za minulý rok.
V knihovně bylo k 31. 12. 2015 - 38 060
svazků knih. Pro čtenáře přibylo 1 082 nových knížek, k tomu jich bylo 325 zapsáno na pobočky. Celkem 18 211 občanů si
přišlo do knihovny v roce 2015 vypůjčit
dokument, k tomu ještě patří připočítat návštěvníky akcí a virtuální návštěvníky – uživatele webu či přístupy do online katalogů.
Zrealizovali 66 548 výpůjček, zvyšují se výpůjčky zvukových knih, klesl počet výpůjček časopisů a prolongací (knížky, které si
čtenáři nechávají doma a prodlužují jejich
výpůjčky i po uplynutí výpůjční doby, která
je jeden měsíc). Registrovaných uživatelů čtenářů bylo 1.372 (čtenářem je ten, kdo si
alespoň jednou za rok vypůjčí dokument či
použije internet v knihovně), tj. 18,33 % občanů Dačic, včetně místních částí.
Co se týká spisovatelů či autorských čtení, pro žáky škol přijely vyprávět o spisovatelském řemesle a psaní Petra Braunová
a Marka Míková. Pro dospělé vyprávěla
o svých knihách Markéta Harasimová nebo
Zdenka Fantlová, úžasná stará dáma, která přežila několik koncentračních táborů.
V Domě s pečovatelskou službou představila svou práci naše současná ilustrátorská
jednička Renáta Fučíková. Proběhla historicky první Noc literatury, ve spolupráci
s gymnáziem jsme zrealizovali projekt Pří-

běhy našich sousedů. Trvale spolupracujeme se školami.
Co se tedy v roce 2015 nejvíce půjčovalo?
Na oddělení pro dospělé to byla knížka Slovenky Táni Keleové-Vasilkové: Ranč u dědečka (půjčeno 35krát), Srdce v písku Kláry
Janečkové (půjčeno 28krát), Lucie v pozici
stromu od Beáty Matyášové (28krát). Co se
týče naučné literatury: Ladislav Hruška –
Vaříme s L. Hruškou (22krát), Olga Blechová
– Waldemar a Olga, zákulisí (14krát) a Blanka Matragi – Jedu dál (14krát).
U dětí to byly tyto knížky: Eva Brencknertová – Péťa a kostlivec (28krát), Alena Peisertová – Pohádky babičky Kuličky (24krát),
Arnold Lobel – Sedm pohádek pro malé
myšky (23krát) či Jan Lebeda – S Medovníčkem do pohádky (21krát). Filmový příběh
o Shrekovi (19krát), regionální pověsti Srdnatý věžník (16krát) či Továrna v lidském
těle od Dana Greena (12krát).
Rok 2016 se rozběhl plnou parou vpřed,
knihovna je tu pro vás, přijďte. Je otevřeno každý den s výjimkou neděle a úterý
(zapisujeme a katalogizujeme knížky), do
konce června máme otevřeno i v sobotu,
od 8:00 do 11:00 h. Vše najdete na našem
webu: www.mkdac.cz. Těší se na Vás Vaše
knihovnice.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

tikami v časopise Melodie. V osmdesátých
letech jezdil po klubech s Kaleidoskopem,
uváděl rockové a folkové festivaly. Napsal
dvě básnické sbírky a vydal několik knih
svých recenzí a fejetonů. Aktivně se zapojil do vzniku petice Několik vět, po revoluci
byl redaktorem českého vysílání rádia Svobodná Evropa. Vedl soudní spor se zpěvačkou H. Vondráčkovou.
Kaleidoskop, na který vás zveme, sestává
z následujících částí: v první půlce to budou
ukázky z domácí tvorby kapel, které se téměř nevysílají ve veřejnoprávním rozhlase,
natož komerčním, např. alternativní kapely,
poté výročí týdne – vzpomínka nebo miniprofil právě zesnulé osobnosti hudebního
světa nebo naopak oslav narozenin. Bude
následovat zámek hrůzy – připomenutí
největších „perel“ strašidel normalizačního
popu, která se kupodivu vracejí. Nebude
chybět nepovinná četba, což obnáší upozornění na zajímavý knižní titul. Jan Rejžek
vydal v nakladatelství Galén na sklonku
roku 2015 všechny své hudební recenze
pod názvem JAK TOHLE VŮBEC MŮŽETE OTISKNOUT, takže pokud máte knížku
doma, neváhejte a nechte si ji podepsat.
V druhé části pořadu se seznámíme s nejzajímavějšími zahraničními alby poslední
doby a nejpestřejšími styly a žánry.
Vstupné dobrovolné.
Pondělí 29. 2. 2016 od 16:00 do 17:00 h –
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Motto: Dejte dítěti pohádky a bude mít
zdravou duši.
29. 2., 25. 4., 30. 5 a 27. 6. 2016 srdečně
zveme rodiče či prarodiče s dětmi ke společnému čtení, hraní si a tvoření. Na pohádky se podíváme výtvarně, literárně i dramaticky. Určeno pro celé rodiny. Info: 384 422
397, knihovna@mkdac.cz.
--- inzerce ---

Firma HM-Metal s.r.o. přijme zaměstnance
do obchodního oddělení na pozici

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
Požadavky:
Dobrá znalost NJ slovem i písmem
Znalost softwaru Altus Vario výhodou
Komunikační schopnosti
Spolehlivost, zodpovědnost
Hlavní pracovní náplň
Přijímání a vyřizování objednávek
Tvorba cen a cenových nabídek
Komunikace se zákazníky
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný
životopis na e-mailovou adresu:
stanislava.svobodova@hm-metal.cz
petr.hecka@hm-metal.cz
eva.krivankova@hm-metal.cz
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Ohlédnutí za rokem 2015 v dačickém muzeu
Asi bych mohla začít konstatováním, jak ten čas neskutečně utíká. Rok 2015 byl již devatenáctým rokem, který prožilo
muzeum se svými návštěvníky na dačickém zámku. V letošním roce je to již dvacet let, kdy jsem se přestěhovali z prostor
františkánského kláštera na dačický nový zámek a získali zde zázemí pro stálé expozice, výstavy i uložení sbírek v depozitářích.
Když jsem nahlédla do poznámek ke stěhování, tak právě před dvaceti lety, v lednu 1996 jsme začínali přípravu na náročné stěhování
a vyklizení celého kláštera. Vlastní stěhování potom probíhalo od 29.
března, kdy byl převezen první vůz materiálu, do 25. dubna 1996, kdy
byl převezen i klavír. Již v srpnu téhož roku začalo muzeum s výstavami v nových prostorách a v dalším roce byly otevřeny stálé expozice.
Po celou dobu se pracovnice muzea snaží, aby muzeum přinášelo
návštěvníkům stále nové a nové poznání, upravují expozice,
připravují nové výstavy během celého roku. Také v roce 2015 došlo
ke změnám ve stálých expozicích. Podařilo se nám rozšířit naši stálici
– část věnovanou výrobě první kostky cukru na světě, na celkově
tři místnosti. V poslední z nich je instalována návštěvnicky velmi
vděčná stará cukrárna. Expozice byla doplněna i velkoplošnou obrazovkou k prezentaci krátkých propagačních filmů k výrobě první
kostky cukru, včetně vystoupení dačického divadelního souboru
Tyl k tomuto tématu. Mají zde své zastoupení i sběratelé hygienicky
baleného cukru. K nové expozici byl vydán i nový propagační leták
o kostce cukru v české, německé a anglické jazykové mutaci „Za
dačickou kostkou cukru do dačického muzea.“ Rozšíření expozice
a vydání letáku finančně podpořil v rámci grantu „Podpora muzeí
zřizovaných obcemi“ Jihočeský kraj. Díky pochopení správy zámku
jsme získali ve druhém patře zámku dvě další místnosti pro instalaci
expozice grafických listů Maxe Švabinského, která patří stále k dobrému základu galerijní části.
Od poloviny února až do konce roku probíhaly v muzeu výstavy
muzejního i výtvarného rázu – celkem osm velkého rozsahu v prostorách tří výstavních sálů a tři menší na výstavní chodbě: obrazy
M. Šimánka; jarní výstava „Co dokážou šikovné ruce“; výstava fotografií
J. Nováka „Neobyčejné pohledy na obyčejné věci“ s poznávacím kvízem, ve kterém se utkávaly generace rodičů a dětí; zcela netradiční
výstava velkoplošných fotografií T. Kotouče „Podmořský svět“,
která neměla dosud u nás obdoby, s výborným průvodcovským
slovem autora při zahájení; tradiční ale vždy jiná a originální výstava
prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice „Barevná paleta“; výstava na celou letní sezónu „Psali, píšeme, napíšou“ aneb
od hliněné destičky k tabletu, k 75. výročí výroby plnicích per
v Dačicích i s ukázkami současné produkce významné dačické firmy;

obrazy Z. Šplíchala; Husitství ve vlastní výpovědi k výročí Mistra
Jana Husa; „Abánií cestou necestou“ putovní výstava z expedice
českých přírodovědců do Albánie spojená i s pěknou přednáškou
a především krásnými fotografiemi; „Všechny barvy podzimu“ na
fotografiích Adriany May, dačické amatérské fotografky; na závěr
tradiční, ale vždy jiná vánoční výstava tentokrát s názvem „Až
zvoneček zacinká“, zaměřená na betlémy všeho druhu.
Za celý rok se k nám přišlo podívat 12 275 osob. Je to sice méně
než v roce 2014, který byl skutečně rekordní (15 508 osob), ale
stále si držíme velmi slušnou návštěvnost i v porovnání s ostatními
muzei městského typu v Jihočeském kraji. Od roku 1999 neklesla
návštěvnost muzea nikdy pod deset tisíc osob. Pro srovnání rok
2013: 12 208, 2014: 15 508 s deštivým létem, 2015: 12 275 s horkým
létem.
Muzeum se dále zapojuje do přípravy a realizace Masopustu
v Dačicích, vloni 8. února, připravilo již IX. Velikonoční jarmark
29. března, Den otevřených dveří k Mezinárodnímu dni muzeí
17. května a zapojilo se do Dnů evropského kulturního dědictví
12. a 13. září. Na začátek adventu 29. 11. připravilo s ostatními pořadateli Zvonkový průvod. Desátý vánoční jarmark byl vloni rekordní z hlediska počtu zúčastněných prodejců s výbornou návštěvou 1650 osob.
Spolek přátel muzea v Dačicích pozval zájemce několikrát na
„muzejní čtvrtky“: Promítání dobových fotografií Dačic podruhé
a potřetí 15. 1. a 12. 2.; na přednášku občanského sdružení Signum belli 1914 „K historii 81. pěšího pluku v Jihlavě“; s Richardem
Davidem jsme byli 19. 11. „Na skok v Číně“; netradičně v pátek
4. 12. proběhla prezentace a křest nového VIII. čísla Dačického
vlastivědného sborníku. Uskutečnil také 1. května vycházku „Přes
tři hranice bez cestovního pasu“ a v neděli 13. září nádherný výlet
na jindřichohradecký zámek.
Muzeum je v provozu celoročně. První letošní výstava bude
zahájena v neděli 13. března 2016 s názvem „Ukaž, co umíš“.
Nejen jarně zaměřená výstava by měla zahrnovat výrobky
nejrozmanitějšího rázu, které dokumentují práci s papírem,
dřevem, hlínou, pedigem, látkou, přízí aj., prostě to, v čem se komu
daří. Materiál na výstavu budeme přijímat do pondělí 7. března.
Marie Kučerová, ředitelka

Tříkrálové putování
V pátek odpoledne se naše skupinka vydala na Tříkrálové putování.
Josefa Šedu s jeho sametovým barytonem.
Matyáš, který byl s námi poprvé si nechal načernit tváře. Nesl doladění detailu statečně
a nic už nám nebránilo vydat se na cestu.
Senioři na nás čekali, a tak jsme po tradiční
„My tři králové jdeme k Vám“ přidávali další
koledy. Někteří zpívali s námi, jiní plakali dojetím. Jejich vděk byl pro nás nejkrásnějším
Tříkrálové poselství jsme se zpěvem lidským obdarováním!
Ráda bych jim touto cestou poděkovala...
za doprovodu flétny radostně předávali od dveří ke dveřím v Jiráskově ulici, dále za laskavost, štědrost a upřímnou radost,za
v rodinných domcích v ulici Antonína Dvořáka. příspěvky do pokladničky i košík plný dobNa požádání jsme označili dveře symbo- rot. Za vlídnost a laskavé srdce děkuji všem
dárcům. Projevili velkou solidaritu svými
lickým požehnáním K + M + B + 2016.
Kromě příspěvku do charitní kasičky jsme příspěvky v obnovené Tříkrálové tradici bliždostávali i něco na zub. Někde nám poděko- ním v nouzi.
Děkují Vám i koledníci Adélka Stehlíková,
vali s pozváním „a za rok přijďte znovu!“ To
Matyáš Stehlík a Baruška Šedová
nás moc potěšilo i povzbudilo.
Marie Šedová,
Na sobotu jsme měli domluvenou nádobrovolnice Farní charity Dačice
vštěvu v DPS. Přizvali jsme k pěveckému triu
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Nemocnice Dačice,
a.s. informuje
Rádi bychom vás informovali, že od
15. 2. 2016 zahajujeme prodej poukazů na masáže na pracovišti ambulantní
rehabilitace naší nemocnice.
Kromě všech druhů masáží, které jsme nabízeli doposud a nabízíme i nadále, nově provádíme i medovou masáž, která nejen skvěle
uvolňuje, ale slouží také k detoxikaci těla.
Současně bychom chtěli požádat majitele
poukazů z minulého roku, kteří si ještě z důvodu omezení činnosti z naší strany nemohli
vybrat svoji masáž, aby si zavolali na číslo
384 358 285 a domluvili si termín, bude jim
přednostně vyhověno.
Přejeme Vám hodně zdraví a úspěchů
nejen v roce 2016 a těšíme se na Vás u nás
v nemocnici.
Marta Krechlerová

www.dacice.cz
--- inzerce ---

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s.
hledá vhodné kandidáty na tyto pozice:

Pracovník strojní údržby – zámečník

Operátor – řidič VZV

Pracovník elektroúdržby – elektrikář

Operátor výroby

Požadujeme:
• SŠ s maturitou, strojní zaměření výhodou
• Praxe v oboru oprav obráběcích strojů min. 5 let
• Základní kurz svařování a oprávnění k řízení VZV výhodou

Požadujeme:
• Minimálně SOU se zaměřením na elektro
• Praxe v oboru oprav obráběcích strojů min. 5let
• Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice
vyhláška 50/1978 §6 podmínkou
• Znalost práce na PC

Požadujeme:
• SOU (výuční list)
• Platný průkaz řidiče vysokozdvižného vozíku
(elektrického i motorového)

Požadujeme:
• SOU vzdělání strojírenského směru nebo praxi
ve strojírenství min. 3 roky
• Praxe výhodou

Nabízíme vám:
•
•
•
•
•

Zázemí stabilní, prosperující společnosti
Místo výkonu práce: Dačice
Práce na hlavní pracovní poměr
Práce ve třísměnném nebo nepřetržitém režimu
Pracovní oděv a obuv

• Odpovídající finanční ohodnocení, příplatky nad rámec
Zákoníku práce
• Příspěvek na stravování
• Příspěvek na penzijní pojištění
• Dovolená navíc a jiné výhody vyplývající z Kolektivní smlouvy

Nástup možný ihned popř. dle domluvy. Své nabídky včetně strukturovaného životopisu zasílejte
emailem na: marketa.vetyskova@trcz.thk.com. Budeme vás dále kontaktovat.
Více informací na tel. +420 384 456 262, THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, Strojírenská 160, 380 17 Dačice III

DDM – DAČICKÝ DOMEČEK informuje
Vyvrcholením celoroční zájmové činnosti Domu dětí
a mládeže v Dačicích jsou dětské letní tábory konané na
TZ v Dolním Radíkově a velmi oblíbené Příměstské tábory
konané v DDM.
V letošním roce přicházíme s nabídkou těchto táborů:
• 1. LT D. Radíkov – 11.7. – 15.7. 2016
Téma: FLINSTOUNOVI, tábor je vhodný pro děti, které se teprve
učí být pár dní bez rodičů
Hlavní vedoucí: Bc. Bačáková Jaromíra (kontakt: 723 788 736)
Cena: 1 800 Kč pro kroužkové děti DDM, 2 300 Kč pro ostatní děti.
• 2. LT D. Radíkov – 16.7. – 26.7. 2016
Téma: PRAVĚK V ČESKU, určeno dětem od 4. do 9. tříd
Hlavní vedoucí: Bc. Bačáková Jaromíra (kontakt: 723 788 736)
Cena: 3 500 Kč pro kroužkové děti DDM, 4 000 Kč pro ostatní děti
• 1. BĚH PŘÍMĚSTSKÝ – 11.7. – 15.7. 2016
Téma: INDIÁNI
Hlavní vedoucí: Novotná Aneta (kontakt: 702 294 233)
Cena: 1 300 Kč pro kroužkové děti DDM, 1 500 Kč pro ostatní děti
• 2. BĚH PŘÍMĚSTSKÝ – 18. 7. – 22. 7. 2016
Téma: PO STOPÁCH DAČICKÝCH POVĚSTÍ
Hlavní vedoucí: Novotná Aneta (kontakt: 702 294 233)
Cena: 1 300 Kč pro kroužkové děti DDM, 1 500 Kč pro ostatní děti.
Dále nabízíme:
• ANGLIČTINA PRO SENIORY A VNOUČKY (10 LEKCÍ)
Kurz je hrazen z prostředků JK a je zcela zdarma. Podmínkou je
účast seniora s vnoučetem, které navštěvuje ZŠ. Kurzy začínají ve
středu 16.3. v DDM Za Lávkami. Přihlašujete se u Anety Novotné
(702 294 233).
• KARNEVAL V BABY-CLUBU – 18.2., 9:00 – 11:00 h
S sebou karnevalovou masku a dobrou náladu

Sbírka pro Zvoneček
Vážení a milí spoluobčané, s úctou ke každému z vás
upřímně děkujeme za poskytnuté finanční dary. Do kasiček
jste nám v roce 2015 přispěli celkovou částkou 39 029 Kč.
Výtěžek z této sbírky bude použit na zakoupení pomůcek pro klienty Dačického
ZVONEČKU.
Zároveň děkujeme i obchodníkům, u kterých byly kasičky umístěny. Jmenovitě děkujeme Lékárně na Náměstí, Potravinám Štěpán, Normě, Jednotě na Červeném vrchu,
Jednotě Kačenka, Elektru Bubeník, ČSOB pojišťovně, SVATu Šabatka, sestrám bosých karmelitek z chrámu sv. Antonína, návštěvníkům Zvěřinových hodů v Třeběticích a návštěvníkům benefice Se
ZVONEČKEM u koní.
Také v tomto roce budou kasičky umístěné na obvyklých i nových místech. Za poskytnuté příspěvky předem děkujeme.
Mirka Vacková, Dačický Zvoneček
• KARNEVAL v MěKS - 20.2., 15:00 h - pořádaný s MěKS
• VÝTVARNÁ DÍLNA 7.3., 9:00 – 11:00 h v DDM
Pro všechny děti, které mají chuť si výtvarně zařádit. Stačí si vzít
přezůvky a pití.
• VÝTVARNÁ DÍLNA PRO BABY CLUB 8.3. a 10.3., 9:00 – 11:00 h
Nejen pro maminky a děti, které navštěvují Baby cluby v DDM.
Přezůvky s sebou.
• AEROBIK SE ŠÁRKOU ve čtvrtek 10.3., 16:00 – 18:00 h
v městské sportovní hale – pro dospělé i starší děti, které se rádi
hýbou. Na programu bude zahřátí, zvládnutí základních aerobních kroků, krátká choreografie, závěrem strečink a relaxační
část. S sebou pouze cvičební obuv, pití a dobrou náladu.
Více o táborech a naší činnosti najdete na stránkách www.ddmjh.cz.
Jaroslava Bačáková, DDM Dačice
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Sbor dobrovolných hasičů Dačice v roce 2015
Sbor dobrovolných hasičů Dačice jako jeden z nejstarších trvale fungujících spolků v Dačicích tradičně zhodnotil činnost za
uplynulý rok na výroční valné hromadě, která se konala v pátek 27. 11. 2015 ve vinárně hotelu U Stadionu v Dačicích.
První kulturní akce, které se členové sboru
zúčastnili bylo masopustní veselí ve městě, kde jsme
věnovali sud piva a uvařili chutný guláš. O týden
později v sobotu 14. 2. se konal v MěKS tradiční
hasičský ples. K poslechu a tanci hrála osvědčená
hudební skupina Fontána z Brtnice. Bohatá tombola, speciality hasičské kuchyně a především dobrá zábava byly
zárukou dobře vydařené akce. O měsíc později jsme připravili pro
naše členky a manželky oslavu MDŽ za hudebního doprovodu Pavla
Urbance. S příchodem jara je spojena jedna z prvních velkých kulturních akcí v Dačicích a sice Pálení čarodějnic. Tato akce začala jako
vždy, lampiónovým průvodem za doprovodu MDO a mažoretek,
následovalo zapálení hranice, čehož se ujali starosta města Ing. Karel
Macků a starosta sboru Jiří Stýblo. Hudbu na místě konání pálení
zajišťovala hudební skupina Vasr Band ze Znojma. Vrcholem celé akce
byl ohňostroj.
V květnu se opět po pěti letech konalo na hřišti SŠTO Dačice Okresní
kolo soutěže v požárním sportu mužů a žen. Technické zabezpečení
soutěže a občerstvení zajišťoval náš sbor. Poslední červnová sobota
patřila Cukrování, kde jsme tradičně zajišťovali občerstvení.
Poslední kulturní akcí, které se sbor účastní je pouť v Kostelním
Vydří, kde nesmí chybět, neboť je to letitá tradice. Na konci prázdnin
jsme se sešli na domečku v Neulingerově ulici, kde má Sbor dobrovolných hasičů Dačice své trvalé sídlo, abychom ukončili letní sezonu
při dobrém pivečku.
Na začátku listopadu se sbor zahalil do smutku, neboť 11. 11.
zemřel ve věku 70 let dlouholetý člen a funkcionář SDH, přítel
a kamarád Jiří Kadlec, který byl dobrovolným hasičem od svých patnácti let, tedy plných 55 let svého života. Jiří byl nositelem jednoho
z nejvyšších hasičských vyznamenání v ČR titulu Zasloužilý hasič.
V prosinci byla přepravena historická technika našeho sboru
do muzea techniky v Telči, jedná se o dvoukolovou ruční stříkačku
Smékal z roku 1902, koňskou stříkačku Vystrčil a syn z roku 1924.
V lednu letošního roku bude přepravena poslední ruční stříkačka
trakař, kterou jsme si nechali v loňském roce zrenovovat odbornou
restaurátorskou firmou Autolakovna Elán z Jindř. Hradce nákladem
60 000 Kč. Další velmi vzácný kus historie sboru i města je umístěný
v hasičském muzeu v Bechyni a jedná se o vozidlo ASC 16 Škoda 256
B z roku 1942, které je bohužel v nálezovém stavu. Je to historický
unikát, jediný na světě.
Ze zákona je město zřizovatelem dobrovolné jednotky požární
ochrany. Jednotka SDH Dačice má celkem 28 členů, z toho je
7 členů příslušníky HZS. V loňském roce byla povolána celkem k 28
mimořádným událostem z toho bylo 8 událostí mimo katastr obce,
1 taktické a 1 prověřovací cvičení, 2 plané poplachy, 15 požárů,
9 technických pomocí. Členové jednotky během roku provádí
teoretické i praktické školení na stanici HZS Dačice nebo v terénu. Řidiči, strojníci absolvují každý měsíc kondiční jízdy s CAS
32 Tatra 815 a CAS 20 Mercedes. Nositelé dýchací techniky provádí
čtvrtletně výcvik s dýchacími přístroji Saturn. V rámci školení
a výcviku se jednotka prezentuje na kulturních akcích a výročích
v okolí Dačic. V roce 2015 byla celkem na 12 ukázkách. Technické
a materiální vybavení jednotky naznalo razantních změn k lepšímu,
a to především přijetím movitého daru starší cisternové automobilové stříkačky Mercedes Benz 1428 AF od partnerského města
Urtenen ve Švýcarsku. Vozidlo bylo nutné přizpůsobit tak, aby
splňovalo všechny předpisy zařazení do IZS. Nebyl to úkol jednoduchý, na vozidle bylo odpracováno mnoho desítek hodin za velmi
výrazné pomoci příslušníků HZS na stanici v Dačicích, za což jim
patří upřímné poděkování. Mercedes tak nahradil dopravní automobil Avia 31 z roku 1983, který byl prodán obci Třebětice. Slavnostní
požehnání darovaného hasičského vozidla proběhne v letošním roce
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v sobotu 16. 4. na Palackého nám. v Dačicích. Do hasičského vozidla
Mercedes bylo z grantu kraje nakoupeno výkonné plovoucí čerpadlo
a přetlakový ventilátor. Z účelového příspěvku kraje byly koupeny
2 vysokotlaké proudnice Protec. Na konci roku bylo z rozpočtu města
koupeno plovoucí čerpadlo do CAS 32 Tatra 815, dále byl pořízen
stavební vysoušeč.
Od roku 2014 vedení města pracuje na projektové dokumentaci k novému ucelenému zázemí pro náš sbor, které je plánované
za stávající stanicí HZS směrem na Kostelní Vydří. V současné době je
projekt hotový, připraven na územní řízení a stavební povolení.
Celkový stav členské základny SDH Dačice je 53 členů z toho je 18
žen a 35 mužů.
Zvláštní poděkování patří vedení města za podporu našeho spolku,
péči o jednotku požární ochrany. Příslušníkům HZS na požární stanici
Dačice za pomoc při údržbě techniky.
Vlastislav Švec, velitel SDH Dačice

Dačické kino vstoupilo do čtvrté
promítací sezóny
9. ledna 2016, tomu byly právě tři roky, kdy začalo oficiálně
promítat dačické 3D KINO.
Měsíc leden je zároveň časem, kdy se můžeme ohlédnout
a rekapitulovat rok předchozí. Dovolte mi proto, abych vás seznámil
s některými statistickými čísly návštěvnosti kina za rok 2015.
Celkem jsme pro vás připravili 163 filmových projekcí. Navštívilo
je celkem 6 673 diváků, a to jak při klasických veřejných projekcích,
tak třeba i v rámci dopoledních školních projekcí nebo jiných doprovodných akcích. Jak už se v našem kině stalo tradicí, v pravidelných
programových cyklech jsme se i v roce 2015 zaměřili na různorodé
publikum. Připravili jsme celkem 9 projekcí filmového klubu a 8
dopoledních projekcí zaměřených převážně na seniory. A nemalou diváckou základnu tvořily také děti. Těm jsme projekce zpestřili
například dárečky ke dni dětí, nebo na Mikuláše. A pokud jde o filmové tituly samotné – tím nejnavštěvovanějším v loňském roce byla
erotická romance Padesát odstínů šedi, který jste mohli v našem kině
vidět dokonce v půlnoční celosvětové premiéře. Celkem tento film
vidělo při šesti reprízách 389 diváků. Na druhém místě pak skončili
animovaní Mimoni s počtem 252 diváků a pomyslnou bronzovou
medaili si odnáší akční sci – fi Star wars: Síla se probouzí, kterou jenom během loňského prosince, vidělo 243 diváků.
Plně si uvědomuji, že žádný promítaný film ani akce, kterou jsme
v našem kině v loňském roce pořádali, by neměly žádný smysl, bez
vás, našich diváků. Proto vám chci ještě jednou poděkovat za vaši
celoroční přízeň a doufám, že nám ji zachováte i v roce letošním.
Milan Krotký, 3D Kino Dačice
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Sedmnáctý ročník Novoročního
poháru 2016 na střelnici v Dačicích
byl velmi vyrovnaný
Znovu si střelecký klub na střelnici Zahrádecký les v Dačicích ověřil, že první závod v nové sezoně je na této střelnici
oblíbený. Do závodu se přihlásilo 39 střelců, kteří k nám vážili cestu z celé ČR. Tak jako každoročně, bojovalo se o hlavní
cenu soutěže a tou je půlka jatečního prasete.
O Vánocích jsme si zvykli
na krásné teplé počasí. Novoroční pohár nám v sobotu připomněl, že je to zimní soutěž
a během dne se měnilo počasí
od sluníčka po silné ochlazení
s vánicí a končili jsme závod
v husté mlze.
Závodníkům to však na náladě nic neubralo. Jsou to většinou i myslivci a ti jsou na studené
počasí zvyklí. Závod probíhal ještě v klidné vánoční pohodě a i technika nás po celý den ani jednou nezradila.
Soutěž byla vypsána na 45 terčů. 25 na automatickém trapu a 20
na loveckém kole. Po sečtení všech výsledků bylo zřejmé, že jasným
vítězem se stal Ing. Libor Sobotka z Vatína u Žďáru nad Sázavou s celkovým počtem 39 zásahů. Od druhého do šestého místa měli střelci
stejný počet zásahů a to 37. Druhé místo obsadil s lepší položkou na
loveckém kole Aleš Foral z Říčan u Brna. O třetí až páté místo musel
být proveden rozstřel na LK stanoviště č. 4., neboť střelci měli stejný
počet zásahů, jak na AT, tak i na LK, 20 + 17. Po provedeném rozstřelu
skončil na třetím místě Jan Bláha z Rodvínova. Čtvrtý skončil František Plát z Radotic a páté místo po rozstřelu zbylo na Vladimíra Tomíška z Valtínova, vítěze minulého ročníku Novoročního poháru.
Děkujeme střelcům i divákům za věrnost dačické střelnici a zveme
všechny 7. května 2016 na Dačický víceboj tříčlenných družstev, který je vypsán na 60 terčů pro každého střelce (20 LB; 20 LK; 20 Z+T).
Ceny, tak jak je na dačické střelnici zvykem, budou připraveny pro
všechny zúčastněné střelce.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl kuželek
6. 2.

14:00 h

2. liga
muži

Dačice „A“ - KK Blansko

6. 2.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - TJ Prostějov

20. 2.

8:00 h
- 20:00 h

mistrovství
ČR

26. 2.

18:00 h

divize

Dačice „D“ - TJ Slovan Kamenice n/L

28. 2.

11:00 h

1. liga
dorost

Dačice - TJ Sokol Chýnov

semifinále muži
(snad i naši :-)

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

--- 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
Náklad: 3100 výtisků

Vydává: Město Dačice
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IČ 00246476
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
3. února, středa, 19:00 h
CREED, sportovní/akční, 2D
133 min., české titulky, vstupné 110 Kč
7. února, neděle, 19:00 h
LÍDA BAAROVÁ, romantické drama, 2D
110 min., česky, vstupné 120 Kč
10. února, středa, 19:00 h
SEDM STATEČNÝCH, western, 2D
128 min., české titulky, vstupné 100/ FK 80 Kč
12. února, pátek, 19:00 h
PADESÁTKA, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč
14. února, neděle, 17:00 h
STAR WARS: Síla se probouzí, sci-fi, 3D
136 min., český dabing, vstupné 130 Kč
17. února, středa, 19:00 h
REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, 2D
156 min., české titulky, vstupné 110 Kč
19. února, pátek, 19:00 h
21. února, neděle, 19:00 h
DECIBELY LÁSKY, romantická komedie, 2D
85 min., česky, vstupné 120 Kč
24. února, středa, 10:00 h
ŽIVOT JE ŽIVOT, komedie, 2D

95 min., česky, vstupné 50 Kč

28. února, neděle, 17:00 h
LEDOVÁ SEZÓNA, animovaný, 2D
86 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč

Městské kulturní středisko
5. února, pátek, 19:00 h, hlavní sál MěKS

MATURITNÍ PLES OKTÁVY
ples Gymnázia Dačice
vstupenky v předprodeji v knihkupectví Hejl
13. února, sobota, 20:00 h, hlavní sál MěKS

HASIČSKÝ PLES
k tanci a poslechu hraje FONTÁNA
vstupné 150 Kč, předprodej na Infocentru

20. února, sobota, 15:00 h, hlavní sál MěKS

DĚTSKÝ KARNEVAL
skvělá zábava s agenturou Koráb Brno
vstupné 20 Kč

27. února, sobota, 19:30 h, hlavní sál MěKS

III. MĚSTSKÝ TELEVIZNÍ PLES
hraje kapela KLARET
host večera Heidi Janků
dále účinkují: Sebranka Jazz Orchestra, DM studio mažoretky, Předtančení TS Single Znojmo,
bar s mícháním koktejlů
vstupné 220 Kč, večeře v ceně, předprodej na
Infocentru

Katolický dům Dačice
27. února, sobota, 16:00 h
Koncert Komorního pěveckého sboru
Festivia Chorus
řídí Jitka Čudlá, hudba duchovní i světská,
lidové písně, populární skladby, spirituály
Rodinné centrum Křižovatka
každé pondělí a čtvrtek 8:30 – 11:30 h
Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi
kontakt: Jitka Čurdová – tel. 723 907 325
středa 9:00 – 11:00 h
Maminky a miminka
setkání žen v období těhotenství a mateřství s lektorkou Renatou Kudrnovou
(laktační poradkyně, matka), kontakt: tel 606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz
Termíny a témata:
• středa 10.2. – volný prostor pro debatu
na téma kojení, spaní miminek, nošení,
porod, partnerství,…
• středa 24.2. – beseda na téma šestinedělí
26. února, pátek, 16:00 h
Povídání nejen o dnu pánevním
přednáška zaměřená na možnosti, jak si
lépe uvědomit své vlastní tělo a vstoupit do
dialogu s ním, součástí přednášky budou
i praktická cvičení
přednáší Bc. Jitka Šerhaklová - fyzioterapeutka
--- inzerce ---

Společnost .A.S.A. Dačice
s novou tváří
E
MĚNÍMN
O
É
JEN JM

.A.S.A. Dačice s.r.o.

FCC Dačice, s.r.o.

Od 1. února 2016 mění společnost .A.S.A. Dačice s.r.o.
svůj název a logo, kterým se bude prezentovat.
Značka FCC Environment reprezentuje divizi životního prostředí, jednu ze tří divizí společnosti FCC. Důvodem
této změny je sjednocení názvu a značky na celoevropském trhu. Společnost FCC je majitelem společnosti
.A.S.A. od roku 2006 a pro sjednocení se vedení FCC rozhodlo z důvodu posílení globálního vnímání značky
v celé Evropě, kde poskytuje služby v oblasti životního prostředí a služeb pro obyvatele.
Ostatní údaje společnosti (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení) zůstávají beze změny.

www.fcc-group.cz
inzerce_FCC_Dacice_180x127.indd 1
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