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Jak to vidím aneb masopust a tradice
Tak máme v Dačicích za sebou už desátý masopust. A s více nežli osmdesáti maskami byl rekordní. Názory na něj se různí,
jsem ale přesvědčený, že je to dobrá příležitost k tomu, aby se lidé potkali, mluvili spolu a společně se i pobavili. Masopust
proběhl i v okolních místních částech, kde má určitě daleko větší tradici. Je dobře, že se skoro všude najde dostatek „bláznů“
(více by se asi hodilo slovo odvážlivců), kteří si dokáží ze sebe a svého okolí dělat legraci, protože pak má taková akce rozhodně
smysl.

Kromě toho patří masopust k tradicím,
které nás propojují s našimi předky a naší
minulostí. Na tu především není dobré zapomínat. Máme za sebou období, kdy náš
národ významně ovlivňoval dějiny Evropy,

období, kdy jsme z mapy Evropy téměř zmizeli, období demokracie i období totality.
Jejich stopy můžeme zaznamenat i v Dačicích, a pokud se umíme dívat, máme naši
historii stále před očima.
Když se procházím naším městem, vidím krásné památky z období, kdy byly
prosperující Dačice centrem širokého okolí. Na druhou stranu vidím na pamětních
deskách jména lidí, kteří zahynuli v dobách,
kdy se nám tak úplně nedařilo. Máme za
sebou bohatou historii, máme zkušenosti
a pamatujeme si. Můžeme se opřít o naše
dějiny a být sebevědomí. Nemusíme se obávat hrozeb, které před námi stojí a kterými
nás tak rády straší média a lidé manipulující
davem ve svůj prospěch. Jsme koneckonců
dětmi svých rodičů. Lidí, kteří si prošli všemi
obdobími,
o kterých zde
píši a kteří nejenom přežili, ale
většinou i obstáli. Naše štěstí je
v tom, že žijeme
v době, kdy jsou
Dačice díky práci
nás všech opět
průmyslov ým
centrem nejenom Dačicka, ale
troufám si říct
i celého okresu.

Máme štěstí, že si můžeme dovolit nejenom opravovat to, co je třeba opravit, ale
společně můžeme také spřádat smělé plány pro budoucnost našeho města, našich
dětí. V tomto směru jsou Dačice oprávněně
zdravým městem. Zkušenosti předků nás
učí, že i tak je třeba myslet na zadní vrátka
a musíme mít proto připravena náhradní řešení pro případ, že ne všechno vyjde. Právě
o moudrosti našich předků je tradice a koneckonců i masopust.
Děkuji tak všem těm „moudrým bláznům“, kteří se nebojí a oblečou si masku,
aby pobavili sebe i své okolí. Kromě zábavy
nám totiž poskytují i možnost spojit se alespoň v duchu se svou minulostí.
Karel Macků,
starosta

Řešení problémů z fóra
Město Dačice se v uplynulém roce pečlivě zabývalo problémy, které vzešly z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 v roce
2015. V následujícím přehledu se dočtete, jaké kroky město učinilo pro jejich řešení.
Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
Probíhají práce na založení sociálně-terapeutické dílny v blízkosti nemocnice Dačice, která nahradí denní stacionář pro
osoby se zdravotním postižením. Její zprovoznění předpokládáme v polovině tohoto roku. Dál spolupracujeme s Jihočeským krajem na zřízení denního stacionáře i pro seniory v nově postaveném domově pro seniory.
Multifunkční hala
Byla zpracována studie proveditelnosti a ta byla projednána s veřejností na kulatém stole. Jako nejlepší vzešlo umístění na Nivách, nebo v areálu SŠTO Dačice. Současně studie vyčíslila pořízení na 67 mil. Kč bez DPH. Na základě výstupů
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kulatého stolu a dalšího jednání se sportovci byla vyhotovena alternativní studie
s cenou realizace okolo 40 mil. Kč a jako
nejlepší lokalita byl vybrán areál SŠTO Dačice s tím, že musí proběhnout jednání s majitelem pozemků, kterým je Jihočeský kraj.
V současnosti se zjišťuje využitelnost haly.
Nekuřácké zóny u škol
V areálech škol platí dle současné legislativy zákaz kouření. Další rozšíření nekuřáckých zón platné zákony neumožňují.
Oprava vozovky a vybudování chodníku směrem na Hradišťko
V souvislosti s výstavbou infrastruktury
Za Školou byla částečně opravena Svobodova ulice a ulice Jiřího z Poděbrad. Další
rekonstrukce ulic v této čtvrti budou připraveny tak, aby navázaly na rekonstrukci
čtvrti „Na Péráčku“.
Pokračování v řešení obchvatu
Město Dačice jedná s Jihočeským krajem
o možnostech alternativní trasy obchvatu.
Při jednání spolupracuje s firmou Centropen a.s.
Rozšíření prostor pro Městskou knihovnu Dačice
Je zvažována možnost umístění knihovny do prostor domu čp. 63 v Göthově uli-

ci. Pro tento účel jsme navázali spolupráci
s katedrou architektury ČVUT Praha. Jako
prozatímní řešení zvažujeme přesun skladu
knihovny do budovy starého zámku a rozšíření veřejných prostor knihovny do tohoto skladu.
Řešení křižovatky na Palackého náměstí jinak než kruhovým objezdem
Po předložení všech odborných podkladů se kruhový objezd jeví jako jediné
schůdné řešení křižovatky v dolní části Palackého náměstí. V podstatě existuje pouze
varianta kruhová křižovatka, nebo současný stav s lokálními opravami. Na toto téma
bylo zadáno provedení sociologického
průzkumu.
Snížení pronájmů za sportovní halu
Současně stanovené nájemné za sportovní halu je mírně řečeno na hranici mezi
ziskem a ztrátou. Snížením výše nájemného by Město způsobilo ekonomické potíže
provozovateli haly, kterým jsou TS Dačice
s.r.o. Cílem města je spíše zlepšování poskytovaných služeb.
Údržba zeleně mimo zastavěné území obce
Odbor správy majetku dostal za úkol,
aby se zvýšenou měrou zabýval údržbou

zeleně mimo zastavěné území obce. Po
uplynutí sezóny bude tento úkol vyhodnocen a případně upřesněn. Náměty na další
zlepšení údržby vítáme a lze je směřovat na
odbor správy majetku.
Zřízení parkoviště v ulici Bratrská
Nové parkoviště by mělo vzniknout
v rámci výstavby budovy DDM Dačice
v Bratrské ulici. V současné době o této výstavbě jednáme s Jihočeským krajem.
Formulované problémy z letošního ročníku fóra, který se uskuteční v pondělí
29. února od 16:00 h v sále MěKS, nebudou
výjimečně ověřeny anketou, ale sociologickou studií. Sociologický průzkum bude
proveden odbornou firmou na reprezentativním vzorku 600 osob, a to v průběhu
měsíce března. Sociologická studie nám
tak efektivně a objektivně zmapuje názory
dačických občanů na nejvýznamnější problémy Dačic a místních částí na rok 2016.
Výsledky této studie tak budou objektivním a ověřeným podkladem pro jednání
a rozhodování rady a zastupitelstva města
o výstupech z veřejného fóra.
Karel Macků, starosta Dačic
a předseda komise
Zdravého města Dačice a MA21

Slovo místostarosty
V tomto čísle budu maličko kritický do vlastních řad, vždyť právě jen kritický a sebektritický pohled na různé situace nás
může posunout. Skoro po roce a čtvrt si připomínám práci strážníka městské policie, kdy jsem procházel městské části. Někdy
to bylo z důvodu represe, ale většinou to bylo z důvodu prevence.
Nyní obcházím město s kočárkem a často vidím, jak město žije, a jak
se rozrůstá. Celkově mám
optimistický pohled, že
i v Dačicích jde vidět, že
ekonomika se probouzí.
Ve většině případů to není
ani tak zásluhou města jako samotných občanů a podnikatelů. Vidím, jak se rozšířila
a nově se staví v ul. Učňovské a ul. Dělnické.
Tato zóna je plochou ještě větší než bývalé
„TRW“. Ul. Ke Karlovu se v posledních letech
také rozrůstá o nové haly. V Borku přistavěl
Frigomont novou větší halu a v Zahrádkách Seto rozšířilo velkoobchod. Když jedu
vozem ul. Tř. 9. května není tak patrné, jak
je velký závod Centropenu. Krásně to jde
zhlédnout, když půjdete za řekou okolo
kolejí. Je zde poměrně dost místa a podporuji záměr pana zastupitele Antonů a pana
radního Baštáře v těchto místech vybudovat alternativní podobu obchvatu, který by
schvaloval i Centropen. Všude zde majitelé
firem zaměstnávají naše spoluobčany i občany z nedalekého okolí. Na druhou stranu
mě mrzí, že ještě není schválen územní
plán, který brzdí další rozvoj a výstavbu.
Také mě mrzí, že ke všem „průmyslovým
zónám“ nevedou adekvátní komunikace,
jak pro silniční dopravu, tak i pro pěší. Přemýšlím, co si o městu asi pomyslí zákazník,
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když po neupravené městské komunikaci
bez chodníků přijede za majitelem firmy na
obchodní jednání? V radě města toto vnímáme a snažíme se o nápravu, ale je to běh
na delší trať, na které nás brzdí především
výkupy pozemků.
Tato vybavenost chybí i v některých neprůmyslových místech Dačic. Například
cesta od bazénu k ul. Hradecké a dále nahoru do ul. Dlouhá. Naštěstí jsem pojištěný
pro případ úrazu a smrti, jinak bych se tudy
nikdy nevydal. V jednosměrné ul. Dlouhá
jsem viděl parkovat vozidlo do kolmého
stání. To je také na vyšší školu řízení. V těchto momentech si říkám, že se jedná o „polovičaté“ řešení, proto doufám, že se nám
podaří najít další možnosti, jak zde situaci
zlepšit.
Mrzí mě situace, kdy dochází k vysoce
finančně náročným projektům, které dle
mého pohledu místostarosty nejsou pro
město v současné době stěžejní. V minulém čísle jsem psal o tom, jak slovo dotace
je krásné a lákavé. Abychom dotaci získali,
tak musíme také nemalé peníze vložit. Nyní
mluvím o dvou zamýšlených projektech
města, které já osobně v radě nepodporuji.
První je vybudování venkovního nekrytého kluziště a druhý čtyřpatrová přístavba napojená z boku staré školy s novými
podkrovními učebnami po celé délce staré
budovy. Na první moment bych byl pro,

ale při širším zamyšlení mi vychází u obou
projektů více negativ. Některé zde uvedu.
U kluziště vidím vysoké náklady na realizaci, následný provoz a údržbu. V druhém případě mám otazník u samotné potřebnosti
takové přístavby ve městě, kde fungují dvě
základní školy, technologické náročnosti
výstavby, a také mám obavu o dosažení
dotace na výstavbu nové mateřské školky
Za Lávkami. Můžete namítnout, že „město
se musí posunout výš, dál“. Ano to samozřejmě, ale právě u některých projektů mi
chybí dostatečné zhodnocení přínosu a jak
sami okolo sebe vidíte potřeb v Dačicích je
více než dost a to ani nezmiňuji místní části. Podněty pro další rozvoj lze nadefinovat
a zařadit do strategického plánu obce na
roky 2016 - 2020, který budeme v tomto
roce schvalovat na zastupitelstvu. Jednání
budou probíhat u již známých kulatých stolů pro veřejnost, dále v odborných skupinách a nad vším bude řídící skupina složená
ze zástupců všech politických stran a hnutí
v Dačicích. Již nyní se těším na konečnou
verzi této studie, kde se promítnou výsledky naší společné práce. Proto vás všechny
zvu k aktivnímu zapojení. Více informací
na internetových stránkách města Dačic
v sekci Zdravé město Dačice a vývěsných
plochách.
Miloš Novák,
místostarosta
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Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 23. ledna přivítal starosta Karel Macků společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města.
Přivítány byly děti: Barbora Kučerová - Pykalová, Gabriela Čapková, Alena Hrachovcová, Sylvie Roubíčková, Milan Míšek a Natálie Šípová.

INFORMACE Z RADY A ZASTUPITESTVA MĚSTA
MĚSTA

Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/radnice/samosprava

Rada města na své 33. schůzi konané
27. 1. 2016 mimo jiné:
• schválila aktualizaci „Směrnice o zajišťování bytových náhrad a o nájmech
bytů v majetku města“ z důvodu nového
Nařízení vlády č. 308/2015
• vydala souhlas s přijetím finančního
daru pro Školní jídelnu Dačice ve výši
7.586 Kč na úhradu stravného pro 2 žáky
ZŠ Dačice, B. Němcové od společnosti
Lékárna Na Náměstí Dačice, s. r. o.
• schválila inventarizační zprávu hlavní
inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31.
12. 2015
• schválila zapojení města Dačice do grantového programu Podpora plánování
sociálních služeb na území správních
obvodů obcí s rozšířenou působností
v Jihočeském kraji v roce 2016
• vzala na vědomí zhodnocení činnosti
sboru dobrovolných hasičů v obcích
Bílkov, Dačice, Hostkovice a Malý Pěčín
v roce 2015 a orientační plán činností na
rok 2016
• schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky malého rozsahu na nákup dvou
automobilů pro MěÚ Dačice a MP Dačice
a uzavření kupní smlouvy s vítězným
uchazečem CB Auto, a. s.
Rada města na své 34. schůzi konané
10. 2. 2016 mimo jiné:
• vydala souhlas s přijetím finančních darů
pro Mateřskou školu Dačice v celkové
výši 3.500 Kč na úhradu pronájmu ledové
plochy při výuce bruslení na zimním stadionu v Telči
• schválila Nařízení, kterým se stanovuje
maximální cena za přiložení a odstranění
technických prostředků k zabránění
odjezdu vozidla
• udělila záštitu starosty města nad pohy-

bovou soutěží Roztančená kostka cukru,
která se uskuteční 21. 5. 2016 v městské
sportovní hale v Dačicích, a schválila
poskytnutí věcného daru na realizaci
soutěže ve výši 5.000 Kč
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice pro rok 2016 s termínem podávání žádostí do 25. 3. 2016 do
12:00 h
• schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele projektové
dokumentace akce „Kluziště Dačice“
a schválila umístění kluziště v lokalitě nad
sportovním stadionem
• schválila podání žádosti o podporu
z programu EFEKT na rok 2016 vyhlášený
Ministerstvem průmyslu a obchodu – opatření ke snížení energetické
náročnosti veřejného osvětlení na realizaci akce „Dačice a místní části – snížení
energetické náročnosti VO“
• schválila záměr společné spolupráce
Města Dačice a Jihočeského kraje
při výstavbě Domu dětí a mládeže
v Dačicích
• schválila vyvěšení vlajky Tibetu dne
10. března 2016 a připojení města Dačice
k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
• schválila vznik nového oddělení
Městského úřadu Dačice – oddělení kulturních aktivit
• schválila Roční plán zlepšování Zdravého
města Dačice a MA21 na rok 2016 a vzala
na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého
města Dačice a MA21 za rok 2015
ZASTUPITELSTVO MĚSTA na svém 9. zasedání konaném 17. 2. 2016 mimo jiné:
• schválilo poskytnutí grantů z rozpočtu
města na „Volnočasové aktivity dětí
a mládeže na rok 2016 a 2017“ takto:
• Katolický dům Dačice z. s. - 52.000,00

• Dačický ZVONEČEK, z. s. - 40.000,00
• TJ Centropen Dačice z. s. - 702.000,00
• Tělocvičná jednota Sokol Dačice 154.000,00
• Jockey Club Malý Pěčín - 44.000,00
• Občanské sdružení při ZUŠ Dačice 48.000,00
• DM studio - mažoretky Dačice, z. s. 96.000,00
• schválilo prodej dvou stavebních pozemků v lokalitě Za Školou, a to pozemku
p. č. 2945/3 o výměře 819 m2 za kupní
cenu 728.910 Kč a p. č. 2945/4 o výměře
811 m2 za kupní cenu 721.790 Kč
• schválilo darovací smlouvu s ČR - HZS
Jihočeského kraje Č. Budějovice, jejímž
předmětem je darování nákladního valníkového přívěsu „Kobras“; přívěs bude
sloužit pro potřeby profesionálních
hasičů na stanici v Dačicích
• vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 23/2015 v těchto objemech: příjmy
6.005,32 tis. Kč, výdaje -69,55 tis. Kč, financování -6.074,87 tis. Kč

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.
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.
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Podpora obnovy kulturních památek
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2016.
Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných
obcí s rozšířenou působností. Zásady programu stanoví:
• 1. uzávěrku příjmu žádostí prvního kola
na den 29. února 2016
• 2. uzávěrku příjmu žádostí druhého kola
na den 30. dubna 2016
• 3. uzávěrka příjmu žádostí doplňkového
kola na den 15. září 2016
Město Dačice bude přijímat žádosti
pouze do druhého kola! Uzávěrka příjmu
žádosti do 30. dubna se týká doručení na
Ministerstvo kultury ČR.
Podání je nutné uskutečnit prostřednictvím obce s rozšířenou působností, tj. prostřednictvím Města Dačice. Po provedené
kontrole všech došlých žádostí tyto Město
Dačice jednotně odešle na ministerstvo.
Upozornění:
Dotační titul se týká pouze nemovitých kulturních památek umístěných mimo městskou

památkovou zónu Dačice, mimo městskou
památkovou rezervaci Slavonice a mimo vesnickou památkovou zónu Plačovice.
Vyplněné formuláře vč. všech příloh přijímá Město Dačice již od 25. 1. 2016, a to prostřednictvím podatelny městského úřadu.
Z důvodu nutného času, který je potřebný k provedení kontroly všech podání bude
Město Dačice přijímat žádosti nejdéle do
15. dubna 2016.
Metodickou a odbornou pomoc vč. kontroly vyplnění a úplnosti podání je možné
si předem dojednat na odboru kultury
a cestovního ruchu – úsek památkové péče
tel. 384 401 244, Mgr. Pavel Urban nebo
Vojtěch Lojka, budova „starého“ zámku, II.
patro č. dveří 122. Podrobnosti, formuláře
a tiskopisy je možné si stáhnout na webu
ministerstva kultury www.mkcr.cz/granty-a-dotace.
Pavel Urban,
odbor kultury a cestovního ruchu

Mimosoudní řešení
spotřebitelských sporů
Dne 9. 12. 2015 byl schválen zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mimo jiné významně mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. První část novely nabyla účinnosti již 28. 12. 2015, zbývající ustanovení jsou
účinná od 1. 2. 2016.

Jedním z důvodů přijetí této novely
bylo posílení kontrolních pravomocí České
obchodní inspekce při kontrole organizovaných akcí v zájmu zajištění potřebných
důkazů (zejména v případě tzv. šmejdů).
Novela zavádí detailnější a přesnější úpravu
nekalých obchodních praktik.
Dále se zcela nově zavádí mimosoudní
řešení spotřebitelských sporů, což je nová
varianta, která je rychlejší a finančně méně
náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o řešení
sporů, kdy na jedné straně stojí podnikatel a na druhé spotřebitel. Spotřebitel má
právo na mimosoudní řešení sporu z kupní
smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování
služeb, a to především tehdy, kdy se nevyplatí soudní řízení. Řešením těchto sporů
jsou pověřeni Česká obchodní inspekce
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jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, dále je to finanční arbitr v oblasti
finančních služeb, Český telekomunikační
úřad v oblasti elektronických komunikací
a poštovních služeb a Energetický regulační úřad v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství.
Mimosoudní řešení spotřebitelského
sporu se zahajuje pouze na návrh spotřebitele, je bezplatné, strany si své náklady hradí samy. Návrh musí obsahovat zákonem
stanovené náležitosti (zejména doklady
o tom, že se navrhovateli nepodařilo spor
vyřešit s druhou stranou přímo), může být
podán nejpozději do jednoho roku ode
dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo
u prodávajícího poprvé. Spor musí být
ukončen do 90 dnů od jeho zahájení.
Klasickým spotřebitelským sporem jsou
například spory o uznání reklamace vad
zboží koupeného v obchodě. Bližší informace včetně formuláře návrhu na zahájení
řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze nalézt na internetových
stránkách České obchodní inspekce na
adrese http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/
prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.
Zdeňka Krchňavá,
vedoucí živnostenského úřadu

Činnost Odboru vnitřních
věcí a Komise k projednávání přestupků za rok 2015
V roce 2015 se Odbor vnitřních věcí
a Komise k projednávání přestupků
města Dačice zabývaly celkem 227
přestupky. Z 227 přestupků jich bylo
131 odloženo, 9 přestupků bylo postoupeno jiným správním orgánům
a 41 přestupků bylo převedeno ke
zpracování do letošního roku.
Komise pravomocně projednala celkem
45 přestupků, z toho:
• 6 přestupků proti veřejnému pořádku
(rušení nočního klidu, neoprávněný zábor veřejného prostranství)
• 28 přestupků proti občanskému soužití
(šlo především o jiné hrubé jednáním,
drobná ublížení na zdraví, vyhrožování
újmou na zdraví, urážky na cti)
• 11 přestupků proti majetku (šlo především o krádeže, poškození nebo
zničení cizího majetku)
Odbor vnitřních věcí pravomocně projednal 1 přestupek, na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
který spočíval v přechovávání omamné
nebo psychotropní látky v malém množství
pro vlastní potřebu.
V roce 2015 došlo městskému úřadu
celkem 5 stížností. Odboru vnitřních věcí
náleželo k prošetření všech pět stížností.
Bohumír Böhm, předseda Komise
k projednávání přestupků města Dačice

PRONÁJEM
STARTOVACÍHO
BYTU
Startovací byt č. 11 v domě 175/I, ul.
Bratrská v Dačicích o velikosti 1+0
bude zpřístupněn zájemcům ve středu
9. 3. 2016 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost

m2

Místnost

m2
1,50

Pokoj 1

22,50

Lodžie

Předsíň

4,60

Sklep

1,50

Koupelna

3,50

WC

1,30

Celkem

34,90

Zájemci o pronájem startovacího bytu
musí splňovat následující Kritéria výběru:
věk žadatelů, zaměstnání, počet dětí,
stavební spoření, trvalý pobyt.
Konečný termín pro podání žádostí:
11. 3. 2016 do 13:00 h
Další informace na odboru správy
budov, č. dveří 108 nebo 109, Krajířova
27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35,
606 609 333.

www.dacice.cz

Pocitová mapa Dačic – zapojte se i Vy!
Znáte to určitě sami – některá místa ve městě a v okolí
máte rádi, jinde se setkáváte s kamarády a na jiných trávíte
svůj volný čas. Pak jsou ve městě zákoutí, kde to nevypadá
dobře, anebo se tam prostě bojíte.
Když si tato místa označíme různými
barvami do mapy, vyjde nám z toho pestrý
obrázek. A když to do mapy označí najednou desítky lidí, může z toho vzniknout
pro město zajímavý podklad k úvahám, co
kde zlepšit. Této metodě zjišťování názorů
na stav města se říká pocitová mapa – to
protože vychází z2/16
pocitů obyvatel města.
Do tvorby pocitové mapy Dačic se
můžete zapojit i Vy, a to v pondělí 29. února od 16:00 h v rámci Fóra
Zdravého města Dačice a MA21, které se uskuteční v hlavním sále
MěKS Dačice. Účastníci fóra zde budou pomocí pěti barevných
špendlíků přiřazovat své pocity do papírové mapy k těmto místům:
• tady to mám rád(a)
• tady se bojím
• tady trávím volný čas
• tady je to zanedbané
• sem pozvu známé
Od 1. do 20. března bude možné vyplnit pocitovou mapu také
v elektronické podobě, k dispozici bude na webových stránkách
http://pocitovamapa.nszm.cz/dacice-2016/ - na tento odkaz se
dostanete také z webu města Dačice či městského facebookového
profilu. Výsledky z papírové i elektronické pocitové mapy budou
propojeny a budou použity v plánování dalšího rozvoje města.
Pocitová mapa bude vytvořena ve spolupráci s Národní sítí
Zdravých měst ČR a Univerzitou Palackého v Olomouci.
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21

tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-nov

--- inzerce ---

ELSUN Budíškovice 8, tel.: 384 495 128

Vysokotlakovodní myčky STIHL
Typ STIHL RE 98 s kovovým jádrem
za cenu typu STIHL RE 88.
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Dačice v hodnocení MA21 postoupily do kategorie C
Během čtyř let fungování Zdravého města Dačice a plnění kritérií místní Agendy 21 (dále MA21) naplňuje Město Dačice kritéria natolik úspěšně, že koncem roku 2015 postoupilo do Kategorie C = stabilizace. Během tohoto období jsme díky osvětovým
kampaním vyvíjeli aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu, prostřednictvím veřejného fóra a kulatých stolů
zapojovali veřejnost do rozhodovacích procesů města, uplatňovali principy udržitelného rozvoje, zkvalitňovali veřejnou
správu, budovali místní partnerství a pořádali různé vzdělávací a informační akce.
Město Dačice vstoupilo
do Národní sítě Zdravých
měst ČR (dále NSZM) jako
jubilejní stý člen asociace
na začátku roku 2012.
Přistoupením do NSZM
se město Dačice zavázalo
naplňovat zásady a cíle MA21, a to přijetím
Deklarace v září 2011. MA21 je oficiální
metoda zvyšování kvality veřejné správy
Ministerstva vnitra ČR, která umožňuje,
aby se město rozvíjelo v rovnováze všech
klíčových oblastí – sladilo hospodářský
rozvoj se sociálními požadavky a respektovalo životní prostředí. Nástrojem pro
měření a hodnocení MA21 je sada kritérií. Úspěšnost v jejich naplňování pak
rozděluje zúčastněná města do čtyř základních kategorií – od nejnižší kategorie D až
po nejvyšší kategorii A. Těmto kategoriím
předchází ještě tzv. nultá kategorie Zájemci.
Pro zajištění úspěšného rozvoje Zdravého města Dačice a MA21 byla v roce 2012

zřízena komise, která funguje na základě
mezisektorového partnerství – je zastoupena z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru a veřejnosti. Komise
je poradním orgánem rady města, který
odborně a manažersky dohlíží nad procesy
projektu Zdravého města Dačice a MA21.
Komise se dále vyslovuje ke koncepčním
i operativním otázkám, které mohou mít
vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu
života ve městě. Komise Zdravého města
Dačice a MA21 pracuje v následujícím
složení:
• Politik ZMD a MA21 – Ing. Jan Bartošek
• Předseda komise – Ing. Karel Macků
• Tajemnice komise a koordinátorka projektu – Ing. Marcela Chvátalová
• Další členové komise – Marie Cimbůrková,
Mojmír Holec, Irena Kadrnožková, Ing.
Zdeňka Koutná a Mgr. Dana Vláčilová
Pro letošní rok již máme připraven
a schválen plán akcí, který je k dispozici
na webových stránkách města Dačice

v záložce Zdravé město a MA21 – Plán
zlepšování 2016. Některé z termínů uvádíme zde:
• Fórum Zdravého města Dačice a MA21 29. 2.
• Město snů – ekologická výchova v odpadovém hospodářství na ZŠ - únor až
červen
• Ukliďme Česko – 11. až 17. 4.
• Farmářské trhy - 23. 4. a 1. 10.
• Den bez aut - 22. 5.
• Den bez tabáku - 31. 5.
• OLDA – Dačické hry - 10. 9.
• Dny zdraví - 10. až 16. 10.
• Mikulášská jízda městem - 5. 12.
Děkujeme touto cestou všem, kteří za uplynulé čtyři roky fungování Zdravého města
Dačice přispěli k zavádění a udržování procesu místní Agendy 21 v Dačicích. Také
v letošním roce se těšíme na Vaši přízeň.
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice
a MA21
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Kontrolní činnost obecního živnostenského úřadu za rok 2015
Kontroly dle zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
V roce 2015 bylo zkontrolováno 197 podnikatelských subjektů.
Z těchto subjektů bylo 159 fyzických a 38
právnických osob.
Dle plánu kontrolní činnosti byly kontroly zaměřeny:
• na podnikatele s předmětem podnikání
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- Obor činnosti – Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Byly provedeny kontroly 5 podnikatelských subjektů. Kontrolami nebyly zjištěny závady.
• na dodržování zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zejména
- dodržování ustanovení § 31 živnostenského zákona
- dodržování ustanovení § 17 živnostenského zákona
Všech 197 provedených kontrol bylo zaměřeno na dodržování živnostenského zákona. Kontrolami bylo zjištěno 61 porušení
dodržování živnostenského zákona. Z těchto porušení bylo 57
správních deliktů a 4 přestupky. Za porušení živnostenského
zákona bylo uloženo 54 blokových pokut, 2 pokuty se řešily ve
správním řízení a dále bylo řešeno 5 případů neoprávněného
podnikání.
Pokuty byly uděleny: 30x za nedostatečné označení provozovny, 12x za neoznačení sídla podnikatelů; 3x za neoznačení sídla
a zároveň nedostatečné označení provozovny; 3x za neoznačení
sídla a neoznámení zahájení či ukončení činnosti v provozovně;

•

•

•

--- inzerce ---

•

•

•

2x za neoznámení zahájení či ukončení činnosti v provozovně;
1x za nedostatečné označení provozovny a neoznačení počátku
a konce uzavření provozovny; 1x za neoznámení změn; 1x za nedostatečné označení provozovny a nedovolený prodej zboží pomocí automatu; 1x za neoznámení zahájení či ukončení činnosti
v provozovně, za nedostatečné označení provozovny a nedoložení dokladů prokazujících provozování živnosti. Ve správním řízení bylo řešeno porušení § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona
(nedostatečné označení provozovny).
Blokovými pokutami bylo vybráno 53.700,00 Kč. Ve správním
řízení byly uloženy pokuty ve výši 7.000,00 Kč. Za neoprávněné
podnikání byly uloženy pokuty ve výši 31.000,00 Kč a jedno řízení pokračuje v roce 2016.
na dozor nad dodržováním povinností stanovených v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
U 11 kontrol bylo zaměření kontrol rozšířeno na kontrolu dodržování zákona o ochraně spotřebitele. Kontrolami nebylo zjištěno porušení zákona o ochraně spotřebitele.
na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na podnikatele
provozující živnost prodej kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin
U 14 kontrol bylo zaměření kontrol rozšířeno o povinnosti dle
výše uvedeného zákona. Kontrolami nebylo zjištěno porušení
uvedeného zákona.
na dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren
Byly provedeny 2 kontroly podnikatelů provozujících zastavárnu. Kontrolami nebylo zjištěno porušení uvedeného zákona.
na podnikatele, kteří uskutečňují předváděcí a prodejní
akce
Byla provedena 1 kontrola podnikatelů uskutečňujících tyto
akce. Bylo zjištěno porušení živnostenského zákona, které bylo
řešeno správním řízením.
na podnikatele mající živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti „Oční optika“, zda nedochází k podnikání
nad rámec živnostenského oprávnění.
Byly provedeny 3 kontroly podnikatelů provozujících „Oční optiku“. Kontrolami nebylo zjištěno porušení živnostenského zákona.
na podnikatele mající sídlo na adrese :
- Studená – místní část Maršov, Horní Pole, Olšany, Skrýchov,
Sumrakov, Světlá
- Písečné – místní část Chvaletín, Marketa
- Dešná - místní část Rancířov, Plačovice, Dančovice, Hluboká,
Olšany
- Volfířov – místní část Volfířov, Brandlín, Poldovka, Radlice, Řečice, Šach, Velká Lhota
Bylo zkontrolováno 131 subjektů majících sídlo nebo nahlášenou provozovnu na uvedených adresách.

V průběhu roku bylo v terénu provedeno také 135 místních zjištění. Většina zjištění byla podkladem pro následnou kontrolní činnost.
Kontroly dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
V roce 2015 bylo provedeno 7 kontrol provozoven s umístěnými
výherními hracími přístroji.
U třech provozovatelů bylo zjištěno porušení zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Řešení těchto porušení zákona přechází do roku 2016.
Patricie Rellová, odbor obecní živnostenský úřad
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Výběrové řízení na poskytnutí úvěru
z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice pro rok 2016
Rada města na základě STATUTU Fondu rozvoje bydlení Města Dačice vyhlašuje výběrové řízení na poskytnutí účelově vázaných úvěrů k úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu, popř. na stavební práce prováděné v této souvislosti
(viz níže).
Lhůta pro podávání žádostí o úvěr:
do 25. března 2016 do 12:00 h
Zájemci musí doručit svoji žádost na
předepsaném formuláři na adresu MěÚ
Dačice, Krajířova 27, 380 13 Dačice, nebo na
podatelnu MěÚ v Dačicích, Palackého nám.
1/I, Dačice v daném termínu.
Žadateli o úvěr z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice mohou být:
• fyzické osoby, které jsou vlastníky bytových a rodinných domů a bytů postavených v katastrálních územích Města
Dačice, a které přijmou závazek podle
čl. 5 výše uvedené vyhlášky (Smlouva

o úvěru)
• společenství vlastníků jednotek, která
vznikla podle zákona č. 72/1994 Sb.
v platném znění, žádající o úvěr na
opravu a modernizaci společných částí
domů s byty postavených v katastrálních
územích Města Dačice, a která přijmou
závazek podle čl. 5 výše uvedené
vyhlášky (Smlouva o úvěru)
Maximální lhůta splatnosti celkové
částky úvěru (jednotlivé úvěry i kumulovaná částka úvěrů) činí:
• do 120 tis. Kč – 3 roky
• do 240 tis. Kč – 5 let

Prostředky fondu se poskytují na tyto účely:
Úrok

Horní hranice úvěru

01 Obnova střechy – krytina i konstrukce včetně komínů

3%

150 tis.
na 1 dům

Obnova fasády, zateplení obvodového pláště domu, tepelné
02 izolace stropu posledního nadzemního podlaží nebo krovní
konstrukce na půdě

3%

200 tis.
na 1 byt

03 Výměna oken, vnějších dveří a balkónů a klempířských prvků

3%

150 tis.
na 1 byt

Rekonstrukce sociálního zařízení (např. modernizace koupelen, bytová jádra v panelových domech apod.)

3%

100 tis.
na 1 byt

Zřízení a obnova plynového nebo elektrického topení včetně
05 přípojek, případně přechod na vytápění z obnovitelných zdrojů
energií (solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu)

3%

120 tis.
na 1 byt

Zřízení domovní ČOV v místech, kde není možnost napojení
06 na veřejnou kanalizaci včetně přípojek ke stávajícímu domu,
zrušení septiků a přepojení na městskou ČOV

3%

60 tis.
na 1 byt

07

Rozšíření stávajícího bytu přístavbou, nástavbou, event. vestavbou do půdního prostoru

3%

150 tis.
na 1 byt

08

Přístavba, přestavba, nástavba, event. vestavba, kterou vznikne nová bytová jednotka

3%

250 tis.
na 1 byt

09

Vytvoření nových parkovacích míst u stávajících RD volně přístupných z veřejných komunikací (max. 2 stání na RD)

3%

20 tis.
na 1 stání

3%

100 tis.
na 1 byt

Kód
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Účel

10 Odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.)

Zapojte se!

Chtěli byste se na něco zeptat starosty města? Pošlete vaše otázky do naší
redakce a my se ho zeptáme za Vás v pravidelném pořadu Datel u starosty.
Máte námět na reportáž?
Připravujete kulturní akci?
Stačí se obrátit na reportéry Dačické televize. Otázky můžete posílat na e-mail
kronika@jhtv.cz nebo zavolat na telefon 777 916 195.

Úřední dny insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové
budou dne 13. 3. 2016 a 18. 3. 2016.
Insolvenční správkyni najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou, od 8:00 do 14:00 h.
Český statistický úřad bude ve
dnech 5. 2. - 5. 5. 2016 provádět výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice - Životní
podmínky 2016. Více informací najdete na www.dacice.cz.

• nad 240 tis. Kč – 7 let
Minimální výše úvěru činí 20 tis. Kč.
V případě poskytnutí úvěru na částku
20 000,00 Kč – 120 000,00 Kč požaduje
město Dačice zajištění formou ručitelského
závazku jednoho ručitele (ručitel nesmí sdílet společnou domácnost s žadatelem).
V případě poskytnutí úvěru na částku
120 001,00 Kč – 240 000,00 Kč požaduje
město Dačice zajištění formou ručitelského
závazku více ručitelů (ručitelé nesmí sdílet
společnou domácnost s žadatelem).
V případě poskytnutí úvěru na částku
nad 240 000,00 Kč požaduje město Dačice
zajištění formou zástavního práva k nemovitostem a to alespoň ve dvojnásobné
hodnotě poskytnutého úvěru.
Pokud budou jako zástava navrhnuty nemovité věci ve společném jmění
manželů (SJM) nebo podílovém spoluvlastnictví více vlastníků, musí smlouvu o zřízení
zástavního práva podepsat oba manželé či
všichni podíloví spoluvlastníci, i když nejsou žadateli o úvěr.
Jednotlivé úvěry lze kumulovat. Úvěr nelze získat opakovaně na stejný účel u téhož
domu a téhož bytu.
Formulář žádosti o úvěr z Fondu rozvoje bydlení Města Dačice lze vyzvednout
osobně na MěÚ Dačice, Krajířova 27/I, Odbor správy majetku, místnost č. 103 nebo
na www.dacice.cz.
Kontaktní osoba pro poskytování informací a formulářů žádosti o úvěr z FRB:
• Bc. Monika Nováková , tel. č. 384 401 227,
e-mail: majetek@dacice.cz
Upozornění pro žadatele: z úvěru nebudou propláceny zálohové faktury ani faktury uhrazené před podpisem smlouvy
o úvěru!
Monika Nováková, odbor správy majetku

Upozornění
finančního úřadu
Na Územním pracovišti v Dačicích byl
provoz daňové pokladny od 1. 9. 2015
zrušen úplně. Vzhledem k tomu, že neustále dochází k případům, kdy se poplatníci domáhají úhrady daně v hotovosti na
našem pracovišti, dovoluji si upozornit, že
platbu v hotovosti lze uskutečnit pouze
na Územ. pracovištích v sídle okresu. Poplatníci daně mají možnost uhradit daň
bezhotovostně z vlastního účtu, popřípadě poštovní složenkou typu A.
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Sociální služby poskytované
ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme si popsali
různé služby sociální péče a dnes si představíme poslední
službu z této série, a to sociální službu poskytovanou ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče, tzv. sociální lůžka.
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové
sociální služby (sociální lůžka) především seniorům a dlouhodobě
nemocným osobám, kteří již nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a situaci v domácím prostředí
nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby.
Sociální služba je poskytována do doby, než je klientovi zajištěno
umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb (např. domovy pro
seniory, stacionáře, apod.), nebo do doby, kdy je klientovi zajištěna
pomoc v jeho domácím prostředí osobou, popřípadě terénní sociální službou (pečovatelská služba, osobní asistence apod.).
Sociální lůžka nejsou určena pro klienty, jejichž životní způsoby
jsou v rozporu s provozním řádem zařízení, tj. kteří požívají alkohol
nebo jsou závislí na návykových látkách, trpí akutním infekčním
onemocněním či duševní chorobou a jejichž chování by závažným
způsobem narušovalo kolektivní soužití. Dále lidé, jejichž zdravotní
stav vyžaduje trvalou a specializovanou péči.
Sociální služba je poskytována za úhradu a na základě uzavřené
smlouvy s klientem.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče poskytují tyto základní činnosti:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• aktivizační činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pro občany našeho města jsou nejbližší soc. lůžka v nemocnicích:
• Nemocnice Dačice, a.s. Antonínská 85/II, 380 01 Dačice, tel.
725 835 614, www.nemda.cz
• Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. U Nemocnice 380/III, 377 38
Jindřichův Hradec, tel. 607 671 331, www.nemjh.cz
• Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586
33 Jihlava, tel. 567 157 842, www.nemji.cz
• Nemocnice Počátky, s.r.o. Havlíčkova 206, 394 64 Počátky, tel.
724 253 418, www.ldn-pocatky.cz
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se
můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo také na
sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210
Irena Vašíčková a č. 209 Lada Nejedlá.
V dalších vydáních Vás seznámíme se službami sociální prevence.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice
--- inzerce ---

Pěstounská péče – pokračování
V lednovém čísle jsme začali s představováním pěstounské péče, v dnešním článku se zaměříme na to, jaké druhy
této péče u nás existují.
Pěstounskou péči můžeme rozdělit na
tyto typy:
• Individuální – tato péče probíhá
v běžném rodinném prostředí. Pokud se
dítěte ujmou žadatelé, kteří prošli zprostředkováním pěstounské péče, jedná se
o tzv. klasickou pěstounskou péči. Tito pěstouni bývají již většinou sami rodiči, mají
vlastní děti, (někdy již dospělé) ale rádi by poskytli domov ještě
dalšímu dítěti nebo i více dětem. Daleko častěji (v ORP Dačice více
jak 60%) se vyskytuje pěstounská péče příbuzenská. Dítě je v tomto případě svěřeno většinou prarodičům nebo jiným příbuzným.
Tito pěstouni neprochází zprostředkováním pěstounské péče
a dítě tak mohou dostat do péče prakticky ze dne na den.
• Skupinová – tato péče může být vykonávaná v tzv. zařízeních
pro výkon pěstounské péče, kde se manželé-pěstouni, kromě
svých vlastních dětí starají o několik dalších (většinou 4 až 6) přijatých dětí. Další formu skupinové péče můžeme uvést, čtenářům jistě známé, SOS dětské vesničky. Zde žijí matky-pěstounky,
které se starají o 6 i více dětí. Těmto pěstounkám je ve vesničce
k dispozici různý pomocný a odborný personál.
Zvláštní formou pěstounské péče, kterou novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., (u nás v platnosti od
1. 6. 2006) zařadila do systému náhradní rodinné péče je tzv. „přechodná pěstounská péče“ (dále jen PPP). Více pozornosti se tato
PPP dočkala až s přijetím novely zákona o sociálně-právní ochraně
dětí, která vešla v platnost 1. 1. 2013.
Dle zákona může soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany
dětí svěřit dítě do PPP osobám zařazeným v evidenci na dobu:
• po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat
(např.: dlouhodobá hospitalizace, výkon trestu odnětí svobody
a další)
• po jejímž uplynutí lze dát souhlas matky s osvojením (to je možné nejdříve po 6 týdnech od narození dítěte)
• do nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že není potřeba
souhlas rodičů k osvojení (to je v případě, kdy rodiče neprokazují
žádný zájem o dítě)
Svěření dítěte do PPP může nařídit soud předběžným opatřením
na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Pěstounská péče na
přechodnou dobu může trvat, ale maximálně jeden rok. Za toto
období by se situace v rodině dítěte měla vyřešit tak, aby se dítě
mohlo vrátit zpět do rodiny nebo byla nalezena vhodná adoptivní
či pěstounská rodina.
Krajský úřad vede evidenci osob, které mohou pěstounskou péči
po přechodnou dobu vykonávat. Tyto osoby musí být připraveny
kdykoliv v případě potřeby přijmout dítě do pěstounské péče.
Příště se podíváme na proces zařazování žadatele do evidence
uchazečů o pěstounskou péči.
Pro bližší informace či dotazy se můžete obrátit na odbor sociálních věcí na adrese: Měú Dačice, Neulingerova 151/I, kontaktní telefon: 384 401 257 nebo 384 401 252.
Jindra Jelínková, odbor sociálních věcí
--- inzerce ---

Zámek Dačice hledá zahradníka.
HPP, 7. plat. třída, od 1.3. do 30.11.2016.
tel: 724 566 392,
dvorakova.kristyna@npu.cz

V Ý K L A D

K A R E T

-

J U L I E

Láska, zdraví, peníze? - Odpoví Vám karty
možno i po telefonu nebo skupiny

www.abracadabra.cz, tel: 777 878 822
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Zjednodušíme život
zdravotně postiženým

Absolutně a relativně

Sněmovnou hladce prošel návrh změny zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novelizačním
zásahem se mění proces přiznání nároku na příspěvek na
zvláštní pomůcku zejména rodičům postižených dětí. Zásadním rozdílem je zjednodušení cesty k těmto prostředkům,
aniž by byly zatěžovány soudy, či došlo k zatížení státního
rozpočtu.
Platná zákonná úprava o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením definuje skupinu osob, kterým může být nárok
přiznán a kteří se tím stávají zároveň i vlastníkem pořízené zvláštní
pomůcky. V pořádku, problém ale nastává ve chvíli, kdy je onou
postiženou osobou dítě do 18 let věku a podle ustanovení občanského zákoníku potřebují rodiče pro právní jednání, které se týká
majetku dítěte, souhlas soudu. Důvodem podání mého návrhu
na změnu zákona byla skutečnost, že v případě pořízení zvláštní
pomůcky – s pořizovací cenou pohybující se v řádech desetitisíců
i statisíců – pro postižené dítě není zákonný požadavek schválení
jednání rodičů soudy odůvodněný. To je případ např. příspěvku na
zakoupení vozidla. Orgány příslušnými k rozhodování o přiznání
příspěvku na zvláštní pomůcku jsou úřady práce, které jednotlivé
žádosti posuzují na základě přesně definovaných zákonných podmínek a finální rozhodnutí závisí na odborném posouzení zdravotního stavu (dítěte) posudkovým lékařem a posudku majetkových
poměrů rodiny. Z této obecné, ale přesně definované metodiky
není důvod vyjímat dítě do 18 let věku dítěte. Navíc při všeobecně
známé vytíženosti českého soudnictví docházelo ke zbytečným
prodlevám ve vyřízení jednotlivých případů. Úřady práce sice nadále přiznávaly, dle platných definic a odborných posudků, příspěvky na zakoupení motorového vozidla rodiči postižených dětí,
aniž by trvaly na příslušných rozhodnutích soudu, tato však začaly
vyžadovat registry motorových vozidel. Bez předložení rozhodnutí
soudu tak odmítaly zapsat vůz do registru a rodina jej tedy nemohla pro potřeby svého postiženého dítěte používat.
Dnes schválenou zákonnou úpravou, za což bych velmi rád poděkoval všem členům sněmovny za velmi rozumný a empatický
přístup při jednomyslném schválení, tak dojde k urychlení celého
procesu. Jeho zjednodušení pomůže dětem samotným, jejich rodičům v péči o ně, ale i soudů, kterým „uvolníme ruce“ pro řešení
jiných, důležitějších či závažnějších případů. Neméně významná je
také očekávaná úspora finančních prostředků ze státního rozpočtu
určených pro soudní systém a pro orgány sociálně právní ochrany
dětí, protože dojde k poklesu soudních návrhů v řádu stovek.
Jan Bartošek
--- inzerce ---

I my v Česku milujeme četbu výsledků různých anket,
průzkumů a různých jiných typů šetření. A tak se někdy
dozvídáme, že ženy jsou lepšími řidiči než muži, protože za
rok způsobí v absolutním počtu méně dopravních nehod
nebo se naopak dozvíme, že muži jsou při nákupech méně
zapomnětliví než ženy.
Přitom po malém zamyšlení je nám jasné, že v tom prvním
i druhém případě je správným hodnotícím kritériem mezi ženami
a muži nikoliv absolutní číslo, ale poměr. V prvním případě je to
počet havárií přepočtený na daný počet najetých kilometrů a ve
druhém počet zapomenutí přepočtený na daný počet nákupů. Na
druhé straně je také jasné, že když někdo neřídí auto, pak s ním
nemůže havarovat a podobně, když někdo nechodí nakupovat, tak
nemůže při nákupu nic zapomenout.
Proč o tom píši. V poslední době jsem se již několikrát setkal
s tím, že také úředníkům v Bruselu a posléze možná i nám ostatním začíná nějak unikat, že například v odpadovém hospodářství
je nejlepší takový odpad, který vůbec nevznikne.
Posledním cílem Evropské komise je dosáhnout do roku 2025
recyklace obalových materiálů minimálně do výše 65%. Bohužel
se přitom nikdo moc nezamýšlí nad tím, zda by toho obalového
materiálu nemohlo být méně.
Nedávno jsem si koupil CD, lidově cédéčko. Jeho obal se skládal
ze tří vrstev - z papírové krabičky, polystyrenového ochranného
obalu a poměrně pevného igelitového obalu. Celkovou hmotnost
celého obalu cédéčka odhaduji na 5 dekagramů.
Po rozbalení jsem obal roztřídil. Papír do modrého kontejneru,
polystyrén do žlutého kontejneru a igelitový sáček s cédéčkem
jsem si nechal. Jednou pravděpodobně, jak se znám, skončí někde
v koši, aniž by prošel tříděním.
Protože hmotnost igelitového obalu byla maximálně 1 dekagram, představu o třídění bruselských úředníků jsem bohatě
naplnil. K recyklaci jsem vytřídil 4 dekagramy, tedy 80% obalového
materiálu. Přesto mě napadá, jestli něco není špatně, jestli by náhodou nestačilo, kdybych si to cédéčko domů mohl odnést pouze
v tom igelitovém obalu.
No jo, ale potom bych musel osobně překonat velký problém.
Kdybych ten igelit totiž následně nezatřídil, musel bych si započítat
100% netřídění a pravděpodobně i 100% nerecyklaci, anebo bych
měl možnost se polepšit.
Miloš Vystrčil, senátor

Vystoupení dětí
Ve čtvrtek 28. ledna, poté, co školáci dostali vysvědčení,
se děti z mateřské školy v Sokolské ulici a děti navštěvující
kroužek Zpívánky s Dášou při ZŠ Komenského sešly v sále 3D
kina. Společně s paní učitelkou Dagmar Břečkovou a plným
sálem diváků zavzpomínaly „Jak to u nás bylo o Vánocích“.
Paní učitelka, coby hanácká děvčica, přijíždí o Vánocích navštívit svoji tetičku. Není sama; u tetičky se sejde mnoho příbuzných
z celé naší vlasti. Všichni si společně nejprve zazpívají vánoční písně Aby nás Pán Bůh miloval a Pásli ovce valaši. Pokračují celou řadu
národních písniček, v nichž se zpívá o městech nebo oblastech
odkud za tetičkou přijeli. Celá široká rodina se dobře baví a tančí.
Děti s paní učitelkou vystupovaly v národních krojích, přičemž
největší pozornost všech přítomných vzbudily nově zhotovené kroje – hanácký, horácký a dačická varianta kroje horáckého.
Všechny kroje po důkladném prostudování řady národopisných
materiálů ušila paní učitelka Břečková.
Jménem rodičů žáků mateřské školy v Sokolské ulici bych chtěla paní učitelce Břečkové poděkovat za to, jak nadšeně vede děti
k lásce k hudbě, k lidovým písničkám a k „muzicírování“.
Helena Tříletá
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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 poslední z řady odborů, a to odbor správy majetku a odbor životního prostředí.

ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Odbor správy majetku sídlí v budově Městského úřadu v Dačicích na starém zámku, Krajířova 27/I, I. patro, dveře č. 102. Jak
již ze samotného názvu odboru vyplývá, je v naší kompetenci péče
o městský majetek, a to ten, který nespadá pod správu Odboru
správy budov, tedy:
• místní komunikace: v této oblasti zajišťujeme běžné opravy silnic a chodníků, zimní údržbu, úklid komunikací a osazování dopravního značení, a to vždy na místních a účelových komunikací
ve vlastnictví obce
• veřejné osvětlení a rozhlas: spravujeme soustavu veřejného
osvětlení a rozhlasů v Dačicích a místních částech
• správa sportovišť: v této oblasti zajišťujeme nejen správu Městské sportovní haly a koupaliště, ale také dětských a sportovních
hřišť v Dačicích a místních částech
• údržba zeleně: zajišťujeme údržbu zelených ploch ve vlastnictví města Dačice, ořezy stromů, keřů a živých plotů, kácení dřevin
na pozemcích města aj.
• vzhled obce: pečujeme o vzhled veřejných prostranství, kdy
v této oblasti zajišťujeme péči o květinovou výzdobu, osazování
a následnou péči o lavičky, odpadkové koše, sochy, dále pak autobusové zastávky, pomníky atd.
• správa pohřebišť: zajišťujeme správu pohřebišť v Dačicích
a místních částech včetně správy smuteční síně na novém hřbitově v Dačicích a ostatních budov na hřbitovech, zajišťujeme
uzavírání nájemních smluv na hrobová místa
• péče o budovy občanských komisí a hasičských zbrojnic:
spravujeme budovy občanských komisí v místních částech
a budovy hasičských zbrojnic jednotlivých Sborů dobrovolných
hasičů v rámci obce
• dispozice s nemovitostmi: zajišťujeme pro město nákupy, směny a prodeje nemovitostí, případně jejich pronájmy či pachty
• věcná břemena: realizujeme uzavírání smluv o zřízení věcných
břemen
• kanalizace: spravujeme kanalizační síť města Dačice
• vyjádření ke stavbám: za město Dačice vydáváme stanoviska
vlastníka sousedních nemovitostí ke stavbám, vyjadřujeme se,
jako vlastník sítí, k existenci těchto sítí apod.
• Fond rozvoje bydlení: zajišťujeme vyhlášení a vyhodnocení žádostí o úvěr z Fondu rozvoje bydlení

jméno

Marie Bulíčková

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 102

tel. číslo

384 401 237

e-mail
agenda

pozemky2@dacice.cz
• nákup a směny pozemků pro investiční akce, uzavírání smluv o zřízení věcného břemene a právu
stavby

jméno

Marcela Rehardtová

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 102

tel. číslo

384 401 230

e-mail

pozemky@dacice.cz

agenda

• nákupy a prodeje pozemků, uzavírání nájemních
a pachtovních smluv, zajištění kácení příp. ořez
dřevin na pozemcích města

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
jméno

Ing. Jiří Müller

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 119

tel. číslo

384 401 241

e-mail

zivotni@dacice.cz

agenda

• vedoucí odboru
• zákon na ochranu zvířat proti týrání
• souhrnná vyjádření odboru

jméno

RNDr. Jaroslav Horák

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 116

tel. číslo

384 401 281

e-mail
agenda

odpady@dacice.cz
• vykonává státní správu na úseku zákona o odpadech a zákona o ochraně ovzduší
• zajišťuje odpadové hospodářství města Dačice

jméno

Bc. Monika Nováková

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 102

jméno

Ing. Jaroslav Mátl

tel. číslo

384 401 227

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 116

e-mail

majetek@dacice.cz

tel.

384 401 216

úsek

vedoucí odboru

e-mail

agenda

• vyjádření ke stavbám, dispozice s majetkem, péče
o veřejná prostranství, zeleň, komunikace, veřejné osvětlení, kanalizace, budovy občanských komisí a hasičských zbrojnic, sportovišť

agenda

jméno

Hana Mátlová, DiS.
Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 116
384 401 291

jméno

Věra Smetanová

sídlo

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 102

tel. číslo

tel. číslo

384 401 228

e-mail

ekom@dacice.cz

agenda

e-mail
agenda
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• ekonomika odboru, uzavírání nájemních smluv
na hrobová místa, správa pohřebišť

les@dacice.cz
• vykonává státní správu na úseku zákona o lesích
a zákona o myslivosti

jméno

matlova@dacice.cz
• agenda vodoprávního úřadu
Ing. Lukáš Skořepa

www.dacice.cz
sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 116

tel. číslo

384 401 216

e-mail

ochrana@dacice.cz

agenda

• vykonává státní správu na úseku zákona
o ochraně přírody a krajiny a zákona o ochraně
zemědělského půdního fondu

jméno

Stanislav Tobolka, DiS.

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 116

tel. číslo

384 401 292

e-mail

voda@dacice.cz

agenda

• agenda vodoprávního úřadu

jméno

Ing. Zdeněk Valenta

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 116

tel. číslo

384 401 217

e-mail

voda2@dacice.cz

agenda

•
•
•
•

Nabízíme
• Profesionální a příjemné
pracovní prostředí
• Zaškolení a další rozvoj
• Práci s lidmi
• Týdenní provizi
• Otevřenost a férovost

lovecké lístky
rybářské lístky
agenda ochrany rostlin
agenda vodoprávního úřadu

jméno

Bc. Vanda Kalvodová

sídlo

Krajířova 27/I, I. patro, číslo dveří 116

tel.

384 401 216

e-mail

kalvodova@dacice.cz

agenda

HLEDÁME
Obchodní zástupce
do týmu

--- inzerce ---

• vykonává státní správu na úseku zákona
o ochraně zemědělského půdního fondu

--- inzerce ---

SETO, spol. s r.o.
www.seto.cz

Hradecká 17/IV
380 01 Dačice
tel/fax: 384 420 227
email: seto@seto.cz

PŘIJME:
Elektromontéry

- kvalifikace vyhláška číslo 50, § 6 a vyšší
- řidičský průkaz skupiny B
- požadovaná praxe min. 1 rok

Strojníka (bagristu)
- průkaz strojníka pro pásová rypadla
- řidičský průkaz skupiny B, C, CE, T
(profesní způsobilost řidiče)
- požadovaná praxe min. 1 rok

Případné dotazy na telefonních číslech:
384 420 666, 602 723 814, 724 199 875
11
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Zápis do prvního ročníku

V pátek 22. 1. jsme přivítali v naší škole 60
předškoláčků, kteří přišli k zápisu do 1. třídy.
Zkoušení jejich školní zralosti probíhalo
hravou formou a na každého z nich čekala
na závěr malá odměna. Počítáme sice s vyřizováním několika žádostí o odklad povinné školní docházky, ale jsme velmi rádi, že
budeme 1. září 2016 otevírat dvě první třídy
s optimálním počtem žáků.
Lesy a příroda kolem nás
Lesy tvoří významnou součást našeho
kraje, jsou domovem stovek druhů rostlin
a živočichů a také zdrojem poučení a inspirace výtvarníků, fotografů a dalších umělců.
Rádi jsme se zapojili do výtvarné soutěže
Lesy a příroda kolem nás, kterou vyhlašuje
společnost Lesy České republiky s.p. ve spolupráci s Jihočeskou vědeckou knihovnou
v Českých Budějovicích a dalšími institucemi.
Výstavu prací našich žáků si můžete
prohlédnout od 1. března do 30. dubna
v prostorách Městské knihovny Dačice. Po
skončení výstavy odešle knihovna nejlepší
výtvarné práce do krajského kola soutěže
v Českých Budějovicích.
Bohumil Havlík

DAČICKÝ DATEL 2016

Tak jako každý rok vyhlašujeme soutěž
v psaní na klávesnici v disciplíně ZAV HOUBAŘ. K účasti zveme nejen žáky ZŠ a SŠ
z Dačic a okolí.
Do soutěže není třeba se přihlašovat předem, výkony jednotlivých účastníků jsou
automaticky generovány, pro sestavení výsledkové listiny je pak ale třeba zaslat kontaktní údaje (jméno, příjmení, rok narození,
bydliště, školu a telefon) na sko.krejcij@seznam.cz. Do předmětu uveďte prosím: DAČICKÝ DATEL 2016. Soutěž končí 16. června
2016 ve 12:00 h Podrobnosti o hře najdete
na http://www.zav.cz/clanek/80-zav-houbar.html.
Případné dotazy ráda zodpoví a na pěkné výsledky se těší Jitka Krejčí.
První tři místa v republice v ZAV Houbaři
Krásného výsledku dosáhli naši žáci, kteří
se učí psát na klávesnici PC, v klávesnicové
hře Houbař. Podařilo se jim obsadit první tři místa v této meziškolní soutěži v ČR.
Lenka Riedlingová (IX. A) je první, druhý je
Tomáš Svoboda (VIII. B) a třetí místo náleží
Julii Pechové (VII. B). Za zmínku stojí výkony i ostatních našich žáků: Hana Riedlingová (IX. A) je sedmá, Antonín Anděl (VIII. B)
osmý a František Kret devátý (VIII. B).
Houbař je hra, kdy se žák pomocí klávesnice pohybuje po hracím poli posetém různými písmeny s cílem nasbírat co nejvíce
„hřibů“. Nejprve si hráč zvolí jazyk, kromě
češtiny je nabízena také slovenština, polština a němčina. Dále vyplní své jméno, příjmení, místo a zvolí si obtížnost. Hrát může
prakticky kdokoliv, ale odeslat výsledek do
internetové výsledkové listiny soutěže je
možno pouze po zadání školy a školního
registračního označení žáka ZAV. Hra se zdá
být snadná, ale skutečně není snadné sbírat
houby bezchybně.
Jitka Krejčí

Masopustní ohlédnutí v MŠ Za Lávkami

I když má únor ze všech měsíců nejméně dní a ještě k tomu dost krátkých, bývají
veselé a na všelijaké události bohaté. A proto jsme i letos s dětmi oslavovali nejkrásnější českou tradici: Masopust.
děti na náměstí Palackého. Všichni si
zazpívali, zatancovali, zarachotili, sem
tam si zadováděli i někoho pozlobili.
Také jsme kolemjdoucí podarovali
čerstvě usmaženými křehutinami.
Vždyť masopust je odjakživa obdobím zabijaček, tancovaček, taškařic
a obyčejů. Spokojeni, plni zážitků jsme
se vraceli do naší školičky, kde na nás
čekalo opravdu masopustní pohoštěDoma si děti vyrobily masky za pomo- ní. Za rok zase hej na MASOPUSTNÍ REJ!
ci rodičů a v úterý 9. 2. vyvrcholilo pravé
Milada Janoušková,
masopustní veselí. Mladší děti oslavovaly
MŠ Za Lávkami
masopustní rej v ulicích Za Lávkami a starší

Skol! Lyžařský výcvikový kurz je za
námi…
Od úterý 9. 2. do pátku 12. 2. se 36 žáků
druhého stupně pravidelně vydávalo od

školy směr lyžařský vlek Hradiště u Nové
Bystřice, aby se tam zdokonalovali ve sjezdovém lyžování. Počáteční obavy z toho,
že nebude na čem lyžovat, protože je letošní zima na sněhovou nadílku skoupá,
se naštěstí ukázaly jako plané a účastníci
lyžařského kurzu si sněhu užili do sytosti.
Jako vždy byly děti rozděleny podle svých
lyžařských dovedností do tří družstev pod
vedením jednoho ze tří pedagogů. K dispozici jsme měli zázemí v podobě lyžárny
a hlavně restaurace, kam jsme chodili na
obědy nebo se jenom zahřát a odpočinout
si. Poslední den výcviku byly na programu
slalomové závody, ve kterých se žáci utkali
na čas jak v rámci družstev, tak o celkové prvenství. Nejlepším závodníkem celkově se
stal František Kret z VIII. B. Na závěr obdrželi
medailisté na prvních třech místech diplomy a každý účastník pamětní list. Všechny
žáky je třeba pochválit za vzorné chování
na svahu i mimo něj a doufáme, že si „lyžák“ užili a hlavně, že se něčemu přiučili.
Bohumil Šuhaj, Jana Špičková,
Jaroslava Dohnalová

Detektivní ples
Katolického domu
V sobotu 30. ledna se v Katolickém
domě v Dačicích konal první ples Katolického domu s podtitulem Detektivní.
Celým večerem provázela moderátorská
dvojice „Agatha Christie a Sherlock Holmes“.
Mimo to nás postupně navštívili známí hrdinové detektivek, s nimiž jsme řešili pět detektivních případů. Úspěšný řešitel získal poukázku
do baru. O půlnoční překvapení se postaral
inspektor Clouseau a jeho záhada se psem.
K tanci a poslechu hrála kapela Stonožka,
nechybělo ani předtančení a bohatá tombola.
Za výbor Katolického domu chci vyjádřit
všem organizátorům - dobrovolníkům svůj
obdiv a díky. Byli jste dobrá parta, která svědčí o tom, že ekonomické zákony nejsou jediné, které platí. Po skončení plesu přišla řada
párů vyjádřit svoje poděkování pořadatelům
i kapele. Velmi si vašich slov vážíme a těšíme
se, že se zase za rok - 28. ledna 2017 - na plese
Katolického domu sejdeme v dobré náladě.
Petr Křížek
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Co je nového na Základní škole Komenského

Zápis do prvního ročníku naší školy

V pátek 22. ledna proběhl zápis do 1. ročníku naší ZŠ. Už v oknech
budovy našeho pracoviště v Bratrské ulici vítaly děti obrázky
Křemílka a Vochomůrky. Ti je provázeli po celou dobu zápisu - na
obrazech, během úkolů. Třídami tu procházeli „opravdoví“ skřítci
z pařezové chaloupky.
Děti velmi dobře prokázaly svou připravenost k nástupu do
základní školy, navíc je ještě dost času rezervy „dopilovat“. Na
závěr všichni budoucí školáci obdrželi medaili, dárkový balíček
a mohli si vybrat výrobek od svých starších spolužáků. Tak v září
na viděnou!
Děkujeme za důvěru a opravdu si vážíme spolupráce, kterou
jsme zahájili krátce po zápise. Naši budoucí prvňáčci a jejich rodiče
tak již za sebou mají první „adaptační pobyt“ v budově školy. Projekt Školáčci organizujeme třetím rokem, díky němu děti i jejich
rodiče dobře vědí, na co se v září můžou těšit.
Doplňujeme výuku o …
• Prevenci rizikového chování – tentokrát na téma Kyberšikana
pod vedením pana podpraporčíka J. Kupce. Kyberšikanu
(cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních
komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů
a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně
vyvést z rovnováhy. Vedeme žáky k nepodcenění nebezpečí,
která jim při jejich využívání hrozí. Děkujeme.
• Bruslení v Telči. Koncem ledna jsme se s 9. ročníkem v rámci
výuky TV vypravili na bruslení na nový Zimní stadion
Telč. Žáci byli rozděleni do
třech skupin. Dvěma skupinám se vždy věnovali
profesionální trenéři a další měla volné bruslení.
Někteří byli na bruslích jako
doma, někteří oprašovali
dřívější dovednosti a někteří v sobě našli i skryté
krasobruslařské vlohy.
Všichni si to skvěle užili
a chtějí jet znovu.
• Zajímavé besedy s projekcí. Na handbiku Marokem. Ochrnutí
navzdory projel na handbiku Marokem. Kde je vůle, tam je cesta,
říká Jiří Čeloud, bývalý žák naší školy. Na ručně poháněném kole,
handbiku, se Jirka vydal před rokem do Maroka. S kamarády ujeli
přes tisíc kilometrů, vystoupali na dvoutisícovku a vypořádali
se s nepohodlím i nepřízní počasí. Z dobrodružné cesty vznikl
film Zlom vaz!, kterým kluci dodávají odvahu lidem s podobným
handicapem, jaký má sám Jirka. Žáci druhého stupně měli po
téhle besedě opravdu o čem přemýšlet. Děkujeme.
• Divadelní představení. Stalo se již tradicí, že žáci 6. ročníku
v rámci literární výchovy vyrážejí za kulturním zážitkem do
příjemného prostředí jihlavského Horáckého divadla. Letos jsme
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se vypravili na činoherní zpracování známé pohádky B. Němcové.
Pod režijní taktovkou J. Ondry vznikla inscenace nazvaná Bajaja,
pěšák snů. Jak už tomu v pohádkách bývá, odvážný princ - Lukáš
Matěj - nakonec vybojoval srdce spanilé zrzavé princezny - Terezy Otavové. Žáci ocenili zejména prolínání světelných a zvukových efektů s otočným jevištěm, promítáním a mlhou. Atmosféra byla příjemná, ostatně již samotný interiér divadla je velice
pěkný. Tak Horácké divadlo, příští rok na viděnou!
• Fotosoutěže. Moderní technologie jsou čím dál více součástí
našich životů. Ne jinak je tomu i u teenagerů. A právě u nich!
Zkusili jsme se tedy na média podívat v pozitivním zorném úhlu.
Jejich nespornou výhodou je totiž možnost zaznamenat krásu
kolem nás prakticky kdykoliv. Mládež dnes fotografuje více než
kdy dříve a my toho využili a vyhlásili pro 7. a 9. ročník soutěž o NEJ
foto. A to hned ve třech kategoriích. Máme radost, že zúčastnění
žáci vytvořili něco hezkého i nad rámec výuky. A doufáme, že
i vás fotografie zaujaly, či dokonce pohladily po duši. Slavnostní
předání cen již máme za sebou a zde seznam vítězů.
Kategorie: KRAJINOU S OKEM FOTOAPARÁTU
1. místo T. Koubková, 2. místo V. Syrovátka, 3. místo T. Plocek
Kategorie: TICHÉ POSELSTVÍ VĚCÍ
1. místo: N. Federselová, 2. místo: T. Koubková, 3. místo: O. Brtník
a T. Čejnová
Kategorie: S FOŤÁKEM ZA ŽIVOU KRÁSOU
1. místo: V. Bártů, 2. místo: T. Čejnová, 3. místo: T. Koubková
Nahlédněte, krásné fotografie jsou stále na našich webových
stránkách www.zsdacice.eu .
• Plavecký výcvik „Je pondělí a hurá do Jihlavy“, zajásali žáci ze
čtvrtých tříd. Proč? Zahájili plavecký výcvik a moc se těšili. Také
je učitelé výcviku plavání moc chválili, jak dobře začali. Ani noha
v malém bazénu, jen dobří plavci. A to je dobře, proto tam také
jezdíme. Tak ať se plavcům daří a mokré vysvědčení je na závěr
kurzu s vyznamenáním.
Eva Macků, ředitelka školy

V Telči se otevře nový Domov
se zvláštním režimem
Senior Home, s.r.o.
V Domově se zvláštním režimem v Telči budou od 1. 4.
2016 poskytovány pobytové služby osobám starším 55 let
s různými typy demencí či Parkinsonovou chorobou, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního
stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Ubytování a stravování, 24hodinová přímá péče, ošetřovatelská
a zdravotní péče, základní sociální poradenství, aktivizace, fyzioterapie.
„Domov se zvláštním režimem Telč jsme začali budovat na počátku roku 2015 tak, abychom zahájili provoz 1. 4. 2016. Kvalitním
vybavením a hlavně péčí se snažíme vybudovat zařízení s dobrou
pověstí, ať už mezi klienty, jejich rodinami, zaměstnanci, ale i mezi
místními obyvateli a institucemi. Domov se nachází v blízkosti centra města Telč a má kapacitu 48 lůžek, všechny pokoje jsou
dvoulůžkové s vlastním sociálním zařízením. Součástí zařízení jsou
i aktivizační místnosti s jídelnou a několik relaxačních koutků,“ řekl
Michal Soukup, jednatel Senior Home, s.r.o.
V případě dotazů neváhejte kontaktovat sociální pracovnici:
Bc. Zdeňka Škarková – vedoucí sociálního úseku
Senior Home, s.r.o. - Domov se zvláštním režimem Telč
Štěpnická 409, 588 56 Telč
tel: 773 833 238, e-mail: telc.socialni@senior-home.cz
Navštivte nás na webu: www.senior-home.cz.
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Upozorňujeme žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče, že uzávěrka
podávání přihlášek ke studiu na naší škole je 15. 3. 2016.
S případnými dotazy k podání přihlášky a pro získání dalších informací o výhodách studia na naší škole se neváhejte obrátit přímo
na nás (tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Lze
domluvit i individuální prohlídku školy.
Okresní kola olympiády v českém jazyce
Ve dnech 8. – 9. února se v DDM Jindřichův Hradec konala okresní
kola olympiády v českém jazyce. V první kategorii zastupovala naši
školu Anežka Kálalová z kvarty, která se mezi devatenácti účastníky
probojovala na páté místo.
V druhé kategorii – vyšší gymnázium – Radek Tesař z druhého
ročníku obsadil čtvrté místo. A to nejlepší na závěr: Dominika
Kellnerová ze čtvrtého ročníku dosáhla na druhé místo, dívka na
prvním místě měla pouze o jeden bod více.
Všem výše jmenovaným děkujeme za reprezentování našeho
gymnázia. A postupujícím do krajského kola, jež se bude konat na
počátku dubna, budeme držet palce.
Luboš Krátký
Předtestování komunikačních dovedností v anglickém jazyce
Vzhledem k naší několikaleté spolupráci s Centrem jazykových
zkoušek v Českých Budějovicích, a také s ohledem na zvyšující se
zájem našich žáků o konání mezinárodně uznávaných zkoušek
z anglického jazyka, byla naší škole nabídnuta možnost předběžně
testovat komunikační dovednosti zájemců z řad žáků vyššího gymnázia. Testování ke zkouškám na úrovni First Certificate English
přijel na naši školu provést ředitel Evropského centra jazykových
zkoušek v Českých Budějovicích Mgr. David Schaffelhofer.
K testování se přihlásilo 18 žáků z oktávy, 4. ročníku. 3. ročníku,

septimy a sexty, kteří mají zájem složit zkoušku FCE v tomto nebo
příštím školním roce. Poplatek za testování žákům uhradil Nadační
fond Gymnázia, a tak si mohli bezplatně vyzkoušet, zda jsou již
ke zkoušce připraveni. Většinu přihlášených pan Schaffelhofer
pochválil a doporučil jim bez obav zkoušku konat, protože jejich
komunikační dovednosti jsou na úrovni vyžadované pro First Certificate a obdržení diplomu z Cambridge.
Naďa Koprová
Zlom vaz! Natěžko s handbikem sněžným Marokem
Ve středu 3. února se k nám do Dačic opět vrátila skupina
3handbikes, která nám v minulých letech představila již dvě své
zahraniční cesty – po Islandu a po Izraeli. Jejich vyprávění bylo
poutavější než stránky učebnic zeměpisu, a to nejen díky tomu, že
nám cizí země podávali z jiného pohledu a s humorem sobě vlastním. Tato skupina totiž cestuje zcela netradičně – celý Island i Izrael
projeli na handbiku, speciálním, ručně poháněném kole. Srdcem
skupiny je dačický rodák Jiří Čeloud, který je po úrazu upoutaný
na invalidní vozík. Před rokem se rozhodl procestovat další zemi,
Maroko, a natočit film, který by ostatním ukázal, co všechno může
člověk dokázat, když chce.
A právě tento film přijeli promítnout i nám. V Městském kulturním středisku se postupně vystřídaly třídy vyššího gymnázia, od
prváků po třeťáky a od kvartánů po septimány. Po zhlédnutí snímku jsme se mohli autorů zeptat na to, co nás zajímalo, a dokonce si
i vyzkoušet, že jízda na handbiku není žádná hračka. Tímto bych
chtěla členům skupiny 3handbikes poděkovat, že nám o svých
zážitcích tak poutavě povyprávěli, a těším se, až nám poví o své
další cestě.
Kristýna Poláčková, 2. ročník

Zimní ekohrátky v MŠ Za Lávkami
Hlad má lesní rodina

o dobroty podělil, a tak jsme společně vše ochutnali.
Návštěva myslivce
Následující týden jsme také pozvali „děti z Dřevěnky“ na besedu
s myslivcem panem Pokorným, který nám vyprávěl o lese, a také
ukázal různé trofeje. Mohli jsme si zblízka prohlédnout opravdovou loveckou pušku. Vyzkoušeli jsme si i jak těžkou hlavu má jelen – jeho parohy byly opravdu velké a těžké, tak jsme rádi, že je
nemusíme nosit my. Pro zpestření jsme společně poslouchali zvukové nahrávky hlasů lesních zvířat - některé hlasy jsme opravdu nikdy neslyšeli. Nakonec jsme si s panem myslivcem zazpívali lidové
písně s lesní tématikou. Všem dětem se toto společné poznávání
přírody líbilo. Zážitky z těchto akcí děti výtvarně zpracovaly a jsou
vystaveny v prostorách šatny a třídy.

Jednoho zasněženého lednového dopoledne se starší děti –
„Skřítci“ vydaly se skřítkem „Zimníčkem“ ke krmelci v Zahrádeckém lese. Cestou jsme společně pozorovali různé stopy zvířátek
a Zimníček nám vyprávěl o životě v lese, jak se zde máme chovat
a nechyběly také různé hádanky – byla to taková zimní přírodovědná stezka s kvízem a zkouškou našich vědomostí. Nezapomněli jsme
z domova donést lesním zvířátkům něco dobrého na zub – kaštany, tvrdý chléb, mrkvičku, salát aj. Přálo nám i počasí, takže jsme les
využili jako přírodní tělocvičnu. Neodolali jsme a na pasece u lesa
jsme stavěli ze sněhu domečky pro zvířátka, ale i sněhuláky. Prostě
se nám výlet vydařil. My jsme na oplátku připravili v mateřské škole
pro našeho skřítka Zimníčka hostinu ze samých dobrot např. sněhových pusinek, jogurtového knuspi, popcornu, jedlého papíru, šlehaného tvarohu aj. Byla to lákavá hostina „v bílém“. Zimníček se s námi

Krmení opeřenců
Na různých rybnících a řece Dyji je možno vidět plno divokých
kachen a labutí, které nás vždy již netrpělivě vítaly. Připravovali
jsme pro ně různé krmení v mateřské škole nebo děti nosily „něco“
z domova. Na zahradě jsme rozvěsili na stromy saláty pro ptáčky,
instalovali krmítka, která pravidelně doplňujeme ptačími dobrotami. Všichni jsme rádi, že jsme těmito aktivitami pomohli zvířátkům
zpříjemnit přečkání letošní zimy a těšíme se s na jarní ptačí štěbetání, které nám bude odměnou.
Hokusy, pokusy
K netradičním aktivitám patří také různé pokusy. Seznamují děti
hravou formou s různými fyzikálními jevy. Jsou to pokusy např.
„vznášející se rozinky, mramorové mléko, oceán v láhvi aj. Zajímavé
jsou i přesýpací hodiny – míra času, různé objemy – hry s vodou.
Také využíváme mikroskopy a objevujeme „mikrosvět“, který je pro
nás něčím novým a vzrušujícím.
Těšíme se na další činnosti se skřítkem Jarníčkem.
Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami
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Neuvěřitelný milevský rekord v maskách
Týden poté, co jsme absolvovali masopustní průvod u nás v Dačicích, pustilo se 9 odvážlivců i na masopust do Milevska.
Řekněte si, blázni, nestačil jim masopust v Dačicích. Stačil, ale milevský spolek „Maškarní sdružení“ nás natolik umlouval, že
jsme přislíbili účast a nakonec do Milevska vyrazili. A musím říci, že rozhodně nelitovali.

Byla to veliká zkušenost, i když založená
na zcela jiném pojetí masopustního veselí
a hlavně poznamenaná úsilím o dosažení co
nejvyššího počtu masek v průvodu. To, co
jsem zažili, předčilo všechna naše očekávání.
V Milevsku se slaví masopust pravidelně
již od roku 1862 a je nejstarší a největší
doloženou masopustní tradicí v jižních
Čechách. Nedávno, v roce 2011, se poprvé
Milevští pustili do utváření rekordu v počtu

zúčastněných masek. Tehdy dosáhli 629
kousků a byli zapsáni agenturou Dobrý den
do České knihy rekordů. Letos 6. února se
do průvodu v Milevsku vydalo 1248 masek
nejrozmanitějšího vzezření a provedení. To,
že průvod vycházející od kulturního domu
na náměstí, byl neuvěřitelně dlouhý, nemusím dodávat. Ještě, že jsme se na konci
otáčeli a mohli vidět ty zástupy za námi.
Mohli jste tu potkat na čele auto s prezidentem Zemanem, kapelu na voze složenou ze
samých trestanců, ale výborně hrajících, za
nimi na valníku zasedala důstojná městská
rada v talárech a bílých dlouhých parukách.
Hned za nimi šli hosté, což jsme byli jako
první my z dalekých Dačic a za námi další
obce z okolí. Měli jsem s sebou prapor
města i ceduli s označením Dačic. Za námi
šli indiáni, tučňák, lední medvědi, černošky,
myslivci, draci, alegorické vozy s Danem
Nekonečným... Určitě nás nikdy nefotilo to-

lik lidí, jako zde. Kolem celé cesty stály veliké
špalíry lidí, kteří se evidentně tou nekončící
přehlídkou bavili. Odhaduji, že tam přišlo
a přijelo se podívat na deset tisíc lidí. Rekord
jsme podpořili, leccos viděli, máme nové
vzory v maskách, ale zůstaneme věrni
Dačicím. A jak se vyjádřili v Milevsku, zatím
další rekord vytvářet nehodlají, asi by ten
svůj vlastní těžko překonali. Pokud se chcete
podívat na obrázky z této akce, můžete si zadat www.milevskemaskary.cz.
Marie Kučerová,
ředitelka muzea
--- inzerce ---

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

SVÁŘEČ

Požadavky:
Praxe v oboru
Orientace v technických výkresech
Spolehlivost, Samostatnost

BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ
v Městské knihovně v Dačicích
Srdečně Vás zveme do knihovny
Úterý 1. března v 17:00 h v knihovně –
Tomáš KUBEŚ - TUVA
Cestovatel a fotograf, vstupné dobrovolné.
Tuva - země divokých hor a šamanů. Zapomenutá republika Tuva je pravým rájem
pro dobrodruhy. Opuštěné hory Sajany
a Ergaki, čarokrásné pastviny, život Tuvinců
plný tradic, pastevecké jurty, kumys, Kyzyl,
tradiční zápas břicháčů, i pravá slavnost Naadam. Někdy se také Tuva nazývá zemí Šamanů pro mimořádnou tradici a velkou sílu.
Tomáš Kubeš (1972) fotograf, novinář
a cestovatel. Fotografii se věnuje vášnivě již
od dětství stejně jako cestování a poznávání odlišných kultur. V současnosti kromě
oblíbené Afriky objevuje také Sibiř.
Pondělí 7. března v 18:00 h – David Jan
ŽÁK – NÁVRAT KRÁLE ŠUMAVY – Román
o Josefu Hasilovi

Autorské čtení a beseda, vstupné dobrovolné.
Návrat krále Šumavy - Životopisný román
o nepolapitelném převaděči, který se stal
předobrazem Krále Šumavy, vychází z jeho
vlastních vzpomínek, svědectví pamětníků
i archivních dokumentů. Jedná se o dosud
nejrozsáhlejší literární rekonstrukci příbě-
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hu muže, který po válce nejprve pomáhal
chránit hranici v policejní uniformě tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, aby se po
únoru 1948 stal jeho nejobávanějším soupeřem. Kniha zachycuje nejen výjimečný
lidský osud, ale rovněž dramatické události
spojené se vznikem nechvalně známé železné opony. Josef Hasil, který dnes žije na
předměstí amerického Chicaga, v roce 2001
obdržel z rukou prezidenta Václava Havla
Medaili Za hrdinství.
David Jan Žák - je český básník, spisovatel
a novinář. V současnosti vyučuje výtvarnou
výchovu a tvůrčí psaní na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích. Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské
univerzity.
NOVINKY V KNIHOVNĚ V BŘEZNU:
• Rádi cestujete po České republice? Přijďte si půjčit mapu …
• Vyzkoušejte si čtečku elektronických
knih, v březnu ji půjčujeme zdarma …
• Zkuste si půjčit elektronickou knihu …
• V dětském oddělení máme k vypůjčení
NOVÉ HRY a NOVÉ TEMATICKÉ KUFŘÍKY
• Začíná třetí ročník celoroční čtenářské
hry LOVCI PEREL …
• V minigalerii na schodech budou k vidění výtvarné práce žáků 1. a 2. tříd ZŠ
v Bratrské ulici, kteří se přihlásili do celokrajské soutěže Les a příroda kolem nás.
Všechny informace na www.mkdac.cz
Městská knihovna Dačice, Pantočkova
89, tel: 384 422 397, 721 145 265, knihovna@mkdac.cz
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Pracovní náplň
Sváření MIG, TIG
• možnost získání odměn a benefitů
• stravenky
• při uzavření pracovní smlouvy minimálně na
2 roky po zkušební době odměna 20 000 Kč
• při splnění podmínek nárok na příspěvek
na dopravu
Bližší informace na tel: 776 380 222
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný
životopis na e-mailovou adresu:
stanislava.svobodova@hm-metal.cz
petr.hecka@hm-metal.cz
další kontakty a aktuální pracovní nabídky
na www.hm-metal.cz

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

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
Požadavky:

•
•
•
•
•

Znalost německého jazyka výhodou
Znalost softwaru Altus Vario výhodou
Zkušenosti v administrativě 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

www.dacice.cz

DDM - DAČICKÝ DOMEČEK
o tom, co bylo a bude

Nejen svatební cesta
Jižní Amerikou

Mažoretky kadetky a plesová sezóna – pozvání na maturitní ples v Telči 16. 1.
přijaly mažoretky kadetky s radostí a sklidily zde velký úspěch. Na hasičský ples
do Slavonic pak putovaly v sobotu 13. 2. Samy se můžete přesvědčit, že to těm
slečnám opravdu sluší.

Dne 2. února proběhla v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích cestovatelská přednáška Vojty Trčky.

Kurz angličtiny pro seniory a vnoučky
(zdarma) - začínáme již ve středu 16. 3.
v DDM. Můžete se stále přihlašovat na tel.
702 294 233.
Výtvarná dílna – v pondělí 7. 3. od 9:00
do 11:00 h v DDM. Přijít může každý.
Aerobik se Šárkou – ve čtvrtek 10.3. od
16:00 do 18:00 h v městské sportovní hale.
Pro dospělé i děti, kteří se rádi hýbou. S sebou pouze přezůvky a dobrou náladu.
Výtvarné dílny v Baby clubu – 8.3.
a 10.3. od 9:00 do 11:00 h v DDM.
Kurz háčkování (zdarma) - kurzy budou
probíhat každý čtvrtek, počínaje čtvrtkem
31. 3. v DDM Za Lávkami od 17:00 do 18:30 h.
Kurz je vhodný pro dospělé i děti. Náplní
kurzu bude zvládnutí základů háčkování
a uháčkování drobných výtvorů. S sebou
pouze přezůvky. Materiál a pomůcky budou
pro Vás již připraveny. Kafíčko, čaj uvaříme,
hlavně, že se nenudíme. Přihlašujte se, prosím, na telefonu: 723 788 736.

Nabídku dětských letních
táborů najdete na www.ddmjh.cz/dacice.
Velikonoční hrkání – jako
každým rokem, tak i v tom
letošním, se můžete zúčastnit
VELIKONOČNÍHO
HRKÁNÍ
s Lenkou Tříletou. Podrobnější
informace
zveřejníme
na
našich webových stránkách
nebo sdělíme na telefonu:
723 788 736.
,,Roztančená kostka cukru“ – tak jsme pojmenovali první tanečně
pohybovou soutěž, pořádanou aerobními
týmy DDM. Soutěž se koná 21. 5. a je určena
pro školní kroužky, amatérské taneční skupiny, taneční soubory, týmy, kluby, domy
dětí a mládeže, které se mimo aerobik
zaměřují na street dance, disko dance,
show dance. Pokud Vás tato informace
oslovila, můžete si vše o soutěži, včetně
přihlášek najít na: www.aerobik-dacice.cz
MÁTE-LI
ZAJÍMAVÉHO
KONÍČKA
A NENAŠLI JSTE TUTO ČINNOST V NAŠÍ
NABÍDCE A JSTE OCHOTNÍ SE PODĚLIT
S DĚTMI NEBO I S OSTATNÍMI ZÁJEMCI
O VAŠE ZKUŠENOSTI A PŘEDÁVAT DÁLE
POTŘEBNÉ INFORMACE, DOVEDNOSTI
A ZNALOSTI, OBRAŤTE SE NA VEDENÍ
DDM – TŘEBA SE MŮŽETE STÁT VEDOUCÍM
NOVÉHO ZÁJMOVÉHO ÚTVARU!
Navštivte nás nebo volejte na tel.
723 788 736 nebo 602 125 597.
Váš Domeček

Katolický dům Dačice a Rodinné centrum
KŘIŽOVATKA uspořádali Maškarní bál
V sobotu 23. ledna odpoledne se v sále Katolického domu konal Maškarní bál
nejen pro děti.

Bylo fajn, že se od počátku bavily nejen
děti ale i jejich rodiče. O dobrou náladu
všech se postarala zejména Romana Marková, která v podobě klauna několikrát roztančila z pódia všechny děti, při nejrůzněj-

ších ukazovacích a tanečních písničkách. To
však nebylo zdaleka všechno! Klaun „vytahoval z rukávu“ i všelijaké soutěže. Jednu
z nich – přetahování lana v podání princezen – vidíte na přiložené fotografii. Do
přetahování se zapojil dokonce i pan farář
J. Pezlar a pomohl tak k vítězství klučičích
masek. V programu Maškarního bálu jsme
mohli zhlédnout i tři vystoupení mažoretek
z Telče, kterým tímto ještě jednou děkujeme za vystoupení.
Za zdařilé odpoledne patří velký dík
všem dobrovolníkům - organizátorům, kteří se postarali nejen o dovádění s dětmi, ale
i přípravu sálu, her, občerstvení a nakonec
i o úklid. Ještě jednou díky.
Petr Křížek

Vojta nás hned na začátku překvapil informací, že je již od května 2015 ženatý
a na tuto přednášku nám také přivedl svojí manželku Jesku, kterou nám představil.
Společně podnikli 3 měsíční svatební cestu po Jižní Americe a o této cestě bylo jejich vyprávění. Jeho vyprávění prokládané
spoustou krásných fotek bylo velmi poutavé. Hned bychom se vydali s nimi ... Vojtovi
i jeho manželce velmi děkujeme za krásné
odpoledne a už nyní se těšíme na další poutavé Vojtovo líčení.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
středisko Dačice
Marie Cimbůrková - vedoucí střediska
Lucie Vybíralová - sociální pracovnice

Rodinné centrum Křižovatka
Katolický dům
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 R. Kudrnovou (laktační
poradkyně, matka), tel. - 606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz
Termíny a témata:
• 16. 3. - kojení, mýty o kojení, prostor
pro otázky a debatu
• 30. 3. - spánek dětí, mýty a fakta o spánku, co
narušuje spánek, prostor pro otázky a debatu
• Minimální počet osob pro konání
akce - 5 osob. Účast je nutné potvrdit
nejpozději den předem do 12:00 h na email: kudrnova@email.cz. O konání, příp.
nekonání přednášky budete informovány den předem prostřednictvím e-mailu.
• 19. 3. - 14:00 h - Jarní workshop – přijďte
si vyrobit jarní dekorace, uplést pomlázku, ozdobit kraslice.
• 24. 3. - 9:00 – 11:00 h Velikonoční dílnička pro děti
• 24. 3. - 17:00 h přednáška „Domácí vzdělávání pro a proti“ – z praxe přijde povyprávět několikanásobná maminka Mgr.
Petra Marhounová, profesí zdravotní sestra
Po dobu konání akcí RC Křižovatka bude
otevřena hernička pro děti.
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Sbor dobrovolných hasičů Dačice
disponuje unikátním historickým
vozidlem v nálezovém stavu

Ředitel Charity: důvěra dárců
Tříkrálové sbírky
je naším závazkem

Z archivu Škoda Mladá Boleslav se podařilo zjistit následující. Šasi z vícemístnou budkou (výr. č. 76 638 ) bylo vyrobeno
22. 10. 1942 a vyvezeno do Maďarska, odsud se vozidlo dostalo zpět do Československa (nezjištěno), hasičská nástavba byla namontována zřejmě v Maďarsku nebo u nás (také se
nepodařilo zjistit).

Šestnáctý ročník Tříkrálové sbírky na Jihlavsku, Telčsku
a Dačicku probíhal opět na začátku ledna i v regionu Oblastní charity Jihlava. Nyní je již minulostí. Výtěžek sbírky, do níž
se zapojilo na tisíc koledníků, byl 1 583 906 Kč. Opět přesáhl
ten z minulého roku o více jak 140 tisíc Kč.

Pamětní kniha našeho sboru uvádí, že
hasičské vozidlo bylo
zakoupeno do Dačic
v roce 1947 z Prahy
a jednalo se o vůbec
první hasičskou cisternu v našem městě,
která ještě sloužila
až do první poloviny
sedmdesátých let minulého století. Když
dosloužilo bylo využíváno už jen při výročích. Z důvodu nedostatku místa pro uložení
vozu v Dačicích, byla Škodovka uložena v hospodářském stavení
v Prostředním Vydří nedaleko Dačic. Toto stavení později vlastnil
známý signatář charty 77 Ivan Martin Jirous (Magor), který každé
léto pořádal festival tzv. Magorovo Vydří, kde návštěvníci vozidlo
uvedli v alkoholovém a drogovém opojení do tohoto zuboženého
stavu. Díky dobrovolným hasičům z Chlumce se podařilo traktorem přetáhnout Škodu po vlastní ose do Chlumce, kde stála pod
plachtou v kopřivách několik let. Na jaře roku 2014 jsme vozidlo
přetáhli po vlastní ose z Chlumce do Dačic na stanici HZS kde bylo
očištěno od hrubých nečistot a v prosinci bylo zapůjčeno do expozice hasičského muzea v Bechyni. Jsme přesvědčeni, že se jedná o jediný dochovaný kus tohoto válečného modelu Škoda 256
B ASC 16 v tomto provedení, vícemístná kabina a cisterna u nás
v republice či dokonce na světě. Pátral jsem přesně po tomto vozidle a našel jsem pouze na Slovensku vrak se zdeformovanou
vícemístnou budkou bez nástavby. Vozidlo bychom chtěli nechat
zrenovovat odbornou restaurátorskou firmou, což obnáší velké
množství finančních prostředků v řádech milionů. Sbor dobrovolných hasičů Dačice nedisponuje tolika penězi, aby mohl v tomto
případě dofinancovat případný grant. Byli bychom rádi, kdyby se
našel sponzor a pomohl tento jedinečný historický unikát uvést co
možná do nejpůvodnějšího stavu.
Vlastislav Švec, velitel SDH Dačice
--- 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

18

Výtěžek sbírky na
Dačicku je celkem
298 574 Kč. V tabulce
uvádíme pouze Dačice a místní části.
„Jsem moc rád za
to, že trend vzrůstající
solidarity s potřebnými je v naší společnosti stále přítomný,
bez ohledu na to,
jaká témata otřásají
veřejným míněním,“
řekl Michal Novotný,
ředitel Oblastní charity Jihlava. „Vážíme si
podpory tisíců dárců, kteří nám svým příspěvkem vyjadřují důvěru
v to, že vybrané peníze použijeme dobrým způsobem a tam, kde je
to opravdu zapotřebí. Tato důvěra je zároveň naším velkým závazkem,“ pokračoval dál Novotný.
Jedním z letošních záměrů sbírky je například nákup terapeutického materiálu pro aktivizační činnost se seniory, dále pořízení
vybavení pro nově otevřené služby (stacionář pro seniory a nízkoprahové zařízení pro mládež) v Lukách nad Jihlavou nebo na
podporu služby Osobní asistence Dačice pro osoby se zdravotním
znevýhodněním.
O účelném rozdělení výtěžku na jednotlivé záměry vždy rozhoduje tříkrálová komise na základě předložených projektů.
„Chci moc poděkovat za dobrovolnou činnost všem koordinátorům a stovkám koledníků a vedoucích skupinek, kteří v našem regionu koledovali. Díky jejich nasazení může být letošní výtěžek sbírky
opět vyšší, než před rokem,“ podotkl s vděčností M. Novotný.
Radka Běhalová
Tabulku Oblastní charitě Jihlava dodala Lada Nejedlá

Výsledky Tříkrálové sbírky v Dačicích a místních částech
obec

2015

2016

Malý Pěčín

4 677,00 Kč

4 645,00 Kč

Bílkov

8 436,00 Kč

7 786,00 Kč

Velký Pěčín

3 880,00 Kč

3 707,00 Kč

Chlumec

5 960,00 Kč

7 012,00 Kč

850,00 Kč

1 590,00 Kč

Toužín
Borek

4 734,00 Kč

5 313,00 Kč

Dolní Němčice

9 135,00 Kč

8 831,00 Kč

Lipolec

5 359,00 Kč

5 356,00 Kč

Hostkovice

2 192,00 Kč

2 817,00 Kč

Hradišťko
Místní části celkem
Dačice celkem
Dárce EURO

3 658,00 Kč

3 000,00 Kč

48 881,00 Kč

50 057,00 Kč

101 808,00 Kč

105 806,00 Kč

4,42 Euro

20,16 Euro

www.dacice.cz
Turnaje smíšených družstev
ve volejbale
16. ledna se uskutečnil v hale Střední školy technické a obchodní v Dačicích druhý turnaj 26. ročníku turnajů smíšených
družstev ve volejbale za účasti pouze 5ti družstev z Dačic,
Jemnice, Moravských Budějovic a Znojma.

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl kuželek
12. 3.

14:00 h

2. liga muži

Dačice „A“ - TJ Třebíč

2. 4.

14:00 h

2. liga muži

Dačice „A“- KK Zábřeh

12. 3.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - SK Ratíškovice

2. 4.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - SK Dubňany

11. 3.

20:00 h

divize

Dačice „D“ - Nová Včelnice

25. 3.

20:00 h

divize

Dačice „D“- TJ Sokol J. Hradec

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
Začínáme jaro KP - muži v sobotu 26. 3. opět v 15:00 h
Těšíme se na silnou podporu = pomoc stálých fanoušků!!!!!

Malá účast byla zapříčiněna onemocněním a také zlepšenými sněhovými podmínkami na horách. Přesto v zápasech družstva ukázala, že
období vánočních svátků nezanechalo na jejich hře žádné stopy.
Výsledné pořadí v turnaji bylo následující:
1. místo Našrot Valeč, 2. místo Moravské Budějovice
3. místo Mambo Dačice, 4. místo TNT Znojmo
5. místo Jemnice
V sobotu 6. února 2016 se uskutečnil v téže hale třetí turnaj
smíšených družstev ve volejbale, kterého se zúčastnilo 6 družstev.
Zápasy proběhly v jedné skupině a po urputných bojích v jednotlivých utkáních si vybojovala družstva toto pořadí:
1. místo Našrot Valeč, 2. místo Moravské Budějovice
3. místo R.B. Jemnice, 4. místo Těšetice
5. místo TNT Znojmo, 6. místo Mambo Dačice
Vyhlášení výsledků a předání věcných cen proběhlo po obou turnajích v hotelu Dyje. I když se proběhlých turnajů zúčastnil oproti
předchozím ročníkům malý počet družstev, na kvalitě utkání to nebylo znát, protože každé družstvo se popralo o co nejlepší výsledek.
Poslední turnaj je naplánován na 19. března 2016 a všechny
milovníky dobrého sportu na něj zvou pořadatelé z oddílu volejbalu.
Michael Novák

Mladší přípravka TJ Centropen Dačice
Náklad: 3100 výtisků

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

Oddíl volejbalu:
19. 3. - tělocvična SŠTO Dačice od 9:00 h 4. turnaj 26. ročníku smíšených družstev - organizačně 100. turnaj smíšených družstev ve
volejbale v Dačicích. Nádherné výročí!!!!!

Turnaje fotbalových přípravek v Dačicích
O víkendu 13. a 14. února proběhly v hale u SŠTO dva turnaje fotbalových přípravek. Nejprve v sobotu sehrály turnaj
mladší přípravky (ročník narození 2007 – 2010) a v neděli je
následovaly přípravky starší (ročník narození 2005 – 2006).

Starší přípravka TJ Centropen Dačice
V sobotu i v neděli se zúčastnilo turnaje 6 týmů, v sobotu Dačice
I, Dačice II, Černíč, Nová Bystřice, Nová Včelnice a Kunžak, v neděli
Dačice, Telč, Třešť, Nová Včelnice, Třebětice a Počátky.
Celkem si v Dačicích zasportovalo 120 mladých fotbalistů. Vyhráli všichni - děti, rodiče a trenéři, kteří děti vedou ke sportu a také
organizátoři turnaje, jimž patří velký dík.
Přejeme všem, aby u sportu vydrželi i v dalších letech, i když situace v oblasti financování sportu mládeže ze strany státu je v posledních letech naprosto nedostatečná, bohužel.
Turnaj by se také nemohl uskutečnit bez podpory sponzorů turnaje, kterými byli: pekárna Dačice, POTRAVINY ŠTĚPÁN A SYN s.r.o.,
Řeznictví - uzenářství Pavel Brtník a Potraviny FLOP Dačice.
Milan Točík, předseda fotbalového oddílu TJ Centropen Dačice

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

zdarma				

Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 3/2016, ročník pátý, 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 Městské muzeum a galerie

2. března, středa, 19:00 h
LÍDA BAAROVÁ, romantické drama, 2D
110 min., česky, vstupné 120 Kč
9. března, středa, 10:00 h
KRÁLOVÉ HOR, dobrodružný, 2D
97 min., český dabing, vstupné 50 Kč

4. - 6. března, hlavní sál MěKS

XVI. DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ
postupová přehlídka amatérského divadla
jednotlivá představení 50 Kč (na místě)
permanentka na celý festival 200 Kč
permanentky v předprodeji na Infocentru
10. března, čtvrtek, 18:00 h, hlavní sál MěKS

11. března, pátek, 18:00 h
ŘACHANDA, pohádka, 2D
104 min., česky, vstupné 100/120 Kč
13. března, neděle, 19:00 h
LÍDA BAAROVÁ, romantické drama, 2D
110 min., česky, vstupné 120 Kč
16. března, středa, 19:00 h
POLEDNICE, thriller, 2D
90 min., česky, vstupné 120 Kč

13. března - 10. dubna

UKAŽ, CO UMÍŠ
Výstava nejen jarní ukazuje, co kdo z dospělých i dětí dokáže zhotovit z keramiky, papíru, pedigu aj. materiálu. Slavnostní zahájení
v neděli 13. března ve 14:00 h. S pásmem
písní vystoupí děti z MŠ v Bratrské ulici.

DUO JAMAHA
největší hvězda TV Šlágr
vstupné 250 Kč, předprodej na Infocentru

13. března - 5. května, výstavní chodba

12. března, sobota, 20:00 h, hlavní sál MěKS

20. března, neděle, 10:00 - 16:00 h

DOBROČINNÝ RYBÁŘSKÝ BÁL
hraje Cover Trio a S. P. Band
vstupné 150 Kč, předprodej v knihkupectví Hejl

VŠECHNY VŮNĚ JARA
fotografie Adriany May

X. JUBILEJNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK
na nádvoří zámku a v muzeu

Březnové větrání
v Lidéřovicích

20. března, neděle, 10:00 h, hlavní sál MěKS

SŮL NAD ZLATO
pohádka divadelní agentury Praha
vstupné 80 Kč, v předprodeji 70 Kč

18. března, pátek, 19:00 h
BOHOVÉ EGYPTA, dobrodružný, 2D
100 min., český dabing, vstupné 110 Kč
20. března, neděle, 19:00 h
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU,
cestopisný/dobrodružný, 2D
97 min., česky, vstupné 100 Kč
23. března, středa, 19:00 h
ZKÁZA KRÁSOU, dokumentární, 2D
90 min., česky, vstupné 80/FK 100 Kč
25. března, pátek, 19:00 h
DVOJNÍCI, česká komedie, 2D
103 min., česky, vstupné 115 Kč
27. března, neděle, 17:00 h
KUNG FU PANDA 3, animovaný, 3D
94 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč

Katolický dům Dačice
19. března, sobota, 17:00 h
Moravské pašije - divadlo Víti Marčíka
www.vitamarcik.cz
Stále méně lidí ví, proč se Velikonoce slaví.
Víťa Marčík přichází s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým způsobem – lidovou
formou, jako vypravěč a loutkář.
16. dubna, sobota
Pavel Helan
vlídný písničkář a komik
www.pavelhelan.cz
Koncert finalisty soutěže Československo
má talent.

V neděli 13. března
2016 od 14:30 h bude
v lidéřovickém kostele sv. Linharta další větrání kostela a varhan.
Jeho tématem bude
„Měděný had jako
předobraz Ukřižovaného“. Jedná se
o výklad příběhu, zachyceného v nejstarší části Bible - ve čtvrté knize Pentateuchu
nazvané Numeri.
Duchovní slovo bude doplňováno hudbou.
S ohledem na roční dobu se doporučuje, aby se návštěvníci větrání opravdu
teple oblékli a obuli. Srdečně všechny zve
P. Gorazd s přáteli.

XVI. ROČNÍK POSTUPOVÉ JIHOČESKÉ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY „DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ“
amatérského činoherního a hudebního divadla
s výběrem pro celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2016

PÁTEK, 4. března
• 17:00 h, A. R. Gurney, SYLVIE, Divadelní klub
Českokrumlovská scéna, komedie s prvky dramatu, 100 minut
• 20:00 h, Doležalová/Vencl, ANI ZA MILION!!!,
Bechyňský DS Lužnice, detektivní komedie,
90 minut
• 22:00 h, rozbory obou předešlých představení
SOBOTA, 5. března
• 10:00 h, Neil Simon, PODIVNÉ DUETO, DS TYL
Dačice, komedie, 100 minut
• 12:20 h, rozbor představení
• 14:00 h, Dostál/Pogoda, EPOCHÁLNÍ VÝLET
PANA BROUČKA DO XV. STOLETÍ, DS Prácheňská scéna v Písku, komedie, 100 minut
• 16:10 h rozbor představení
• 17:30 h, A. Jirásek, VOJNARKA, DS J.K. Tyl Č. Budějovice, drama, 90 minut
• 20:30 h, G. Dyrek, BENÁTKY POD SNĚHEM,
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DS Amadis Brno, komedie, 85 minut
• 22:30 h, rozbory obou předešlých představení
NEDĚLE, 6. března
• 10:00 h, Šudoma - dle filmové předlohy,
REBELOVÉ ZE STODOLY, Divadlo Stodola Jiříkovice, muzikálové představení,
110 minut
• 12:20 h, rozbor představení
• 14:00 h, J. Zindulka, OD SILVESTRA DO
SILVESTRA, Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice, komedie, 75 minut
• 15:30 h, rozbor představení
17:00 h, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A PŘEDÁNÍ CEN
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Cena vstupenky na jednotlivá představení 50 Kč,
permanentka na celý festival 200 Kč

