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Jak to vidím aneb Dotace - dobrý sluha a zlý pán
Dotace se staly v minulých letech společníkem mnohých z nás, a to bohužel v dobrém i špatném slova smyslu. Někteří, kteří
si ze setkání s dotacemi odnesli hrůzný zážitek na celý život, s nimi nechtějí mít již nikdy nic společného a vyhýbají se jim velkým obloukem. Druzí, kteří je dokáží efektivně čerpat, tuto možnost vítají. Bohužel hranice mezi těmito skupinami je velmi
tenká. Často není v lidských silách díky rozdílným přístupům poskytovatelů dotace ovlivnit, zdali budete spokojeným příjemcem, nebo tím, kdo se dostal do problémů.
Jednoduše řečeno, dnešní výhodné podmínky pro
čerpání dotací budou trvat
přibližně do roku 2020, kdy
bude ukončeno současné
programové období Evropské unie. Je více než pravděpodobné,
že po tomto datu se možnosti čerpat dotace z evropských zdrojů výrazně sníží.
Nicméně v horizontu následujících pět
let je potřeba se se současným systémem
poskytování dotací vyrovnat a najít s ním
společnou řeč. V opačném případě jsme
schopni realizovat pouze takové akce,
které dokážeme financovat pouze z vlastních prostředků, nebo po získání úvěrů.
I proto dotace tvoří v současné době velmi

silnou složku rozpočtu města Dačice.
Dnes můžeme získat dotace s minimálním vlastním podílem. V případě města Dačice musíme k evropským penězům přidat
pouhých 10 % vlastních prostředků. Poskytnutí dotace je ošetřeno příslušnou smlouvou, ve které se příjemce dotace zaváže
k naplnění závazných indikátorů. Součástí
smlouvy jsou rovněž případné pokuty či
sankce za nenaplnění očekávaných výsledků. To je riziko, které musíme podstoupit,
a z mého pohledu se jedná o naprosto logický požadavek, který je zbytečné jakkoliv
rozporovat a zpochybňovat.
Dotace jsou vždy riziková záležitost, ale
máme jenom dvě možnosti, jak se zachovat. Buď budeme naříkat nad nespravedl-

ností světa a nic nedělat, nebo se odvážíme
a pokusíme se pro Dačice získat peníze z dotačních zdrojů. Osobně se raději budu snažit
peníze získat, než alibisticky strašit své okolí
tím, jak jsou dotace nebezpečné. V letošním
roce jsme zatím požádali o dotace přesahující 40 milionů korun. Ty by nám měly umožnit
realizovat projekty za téměř 63 milionů korun. Další žádosti připravujeme.
Ano, dotace mohou být a někdy jsou
zlým pánem, na druhou stranu i dobrým
sluhou. Díky dotacím již celé roky realizujeme finančně náročné, ale zároveň smysluplné záměry, které by jinak nebylo možné
vzhledem k omezenému rozpočtu města
uskutečnit.
Karel Macků, starosta

Letošní Dačické kejklování ocenili diváci i odborná porota
První březnový víkend se v sále kulturního střediska konal 16. ročník postupové jihočeské divadelní přehlídky amatérského
činoherního a hudebního divadla s výběrem pro celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2016.

Během třech dnů bylo odehráno osm představení, které se setkaly jak s kladným ohlasem diváků, tak s vysokým hodnocením
odborné poroty. Porota ocenila jak samotné výkony jednotlivých
souborů, tak celkovou dramaturgii přehlídky a její organizační zajištění. Při závěrečném vyhlašování výsledků bylo uděleno devět

Čestných uznání a jedenáct Cen, a to za herecké výkony, režii, scénografii a choreografii.
Po roční pauze se na přehlídce představil i náš domácí DS Tyl
Dačice a opět sbíral úspěchy. Jednu z cen obdržela za roli Olivie
pokračování na str. 2
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v inscenaci hry Podivné dueto Monika Nováková a čestné uznání
za roli Sylvie získala v téže hře Hana Kocmálová.
Porota Dačického kejklování ve složení Milan Schejbal, Pavlína
Schejbalová a Kateřina Pixová nominovala do programu letošního
PIKNIKu Volyně inscenaci Vojnarka (A. Jirásek) v provedení Divadelního souboru Tyl České Budějovice a dále doporučila k výběru
do téže celostátní přehlídky inscenaci Rebelové ze Stodoly v podání Divadla Stodola Jiříkovice.
Letošní Kejklování se těšilo hezkému diváckému zájmu, který byl
opět o něco větší než v předchozím roce. Celkem ho navštívilo 467
platících diváků, z nichž si 42 zakoupilo permanentku na všechna
představení.
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala kolegům
z MěKS Dačice, členům DS Tyl Dačice a všem dalším, kteří celou

přehlídku připravovali a účastnili se jejího průběhu. Poděkování
patří také divákům, kteří spolu s herci vytvořili příjemnou a přátelskou atmosféru a výkony všech souborů odměňovali potleskem a
slovy uznání.
Za pořadatele Dačického kejklování Naděžda Mastná

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL
Město Dačice nabízí k prodeji pozemky pro individuální bytovou výstavbu v Dačicích, v lokalitě Za Školou.
• 16 volných parcel, výměra 734 – 1741 m2
• v blízkosti centra, s nádherným výhledem
• kupní cena 890 Kč/m2
Veřejné nabídky na prodej pozemků v této krásné lokalitě jsou
zveřejňovány průběžně.
Pro bližší informace sledujte webové stránky města www.dacice.cz nebo volejte tel. 602 168 796.

Slovo místostarosty
Jako jednatel Dobrovolného svazku obcí vodovodu Landštejn (dále DSO) bych chtěl osvětlit zvyšování cen vodného, a to
nejen v Dačicích. Když jsem byl ke konci roku 2014 pověřen městem Dačice k zastupování v DSO a následně jmenován valnou
hromadou jedním ze dvou jednatelů DSO, přišel jsem rovnou do doby, kdy bylo již rozběhnuté koncesní výběrové řízení na
nového provozovatele.
Výběr
nového
provozovatele byl
jednou z podmínek
pro získání dotace
ze Státního fondu
životního prostředí
(dále SFŽP), určené
na zlepšení vodohospodářské infrastruktury. Tu svazek získal v roce 2014 na rekonstrukci výtlačných
řadů z Úpravny vody Landštejn. Jednalo
se o investici podpořenou dotací z evropských fondů ve výši 25 milionů korun. Výběrové řízení z kapacitních důvodů administrovala firma VRV a.s. Praha.
DSO vybral v koncesním výběrovém řízení provozovatele, který od 1. 1. 2016 zajišťuje provoz majetku svazku v následujících
deseti letech a jedná se o firmu ČEVAK a.s.
Základním kritériem výběru byla ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí kritéria
byla - soutěžní cena a referenční hodnota
výkonového ukazatele preventivní kontroly úniku na vodovodní síti. DSO, jako zadavatel koncesního řízení na výběr nového
provozovatele, musel respektovat pravidla
SFŽP, který vlastníkům ukládá povinnost
vytvářet dostatek finančních prostředků na
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obnovu vodohospodářského majetku.
Aby byly podmínky splněny, musela se
výše nájemného pro svazek zdvojnásobit,
což se také promítlo do ceny vodného. DSO
žádalo o výjimku na SFŽP, aby nájemné od
provozovatele nebylo tak vysoké a občanům se nezvedala cena vodného. Tato žádost byla zamítnuta.
Nyní pár údajů: DSO tvoří osm obcí Budíškovice, Cizkrajov, Dačice, Kostelní Vydří,
Nová Bystřice, Peč, Slavonice, Staré Město
pod Landštejnem. Zásobuje 15 tisíc obyvatel pitnou vodou a rozvodná síť má více jak
200 kilometrů vodovodního potrubí. Majetek má v hodnotě 975 milionu korun. Roční
nájemné od provozovatele nově činní 12,3
milionu korun. V DSO si nevyplácíme žádné odměny, nájemné je použito na tvoření
prostředků na obnovu a rekonstrukci našeho majetku.
Od 1. ledna letošního roku je tedy cena
za vodné 47,14 Kč/m3 (vč. DPH). K tomu
je třeba připočíst pevnou složku, která
za nejběžnější typ vodoměru činí 690 Kč
s DPH ročně. Cena je vypočtena na základě
finančního modelu, jehož parametry stanoví Státní fond životního prostředí, a který je
nedílnou součástí koncesní smlouvy. V ná-

sledujících letech se bude cena upravovat
podle finančního modelu a mohou se do
ní promítnout pouze objektivně zjistitelné
skutečnosti, jako je inflace, změna poptávky, případně DPH.
Cena stočného na rok 2016 zůstává ve
stejné výši jako v roce 2015 a roce 2014
31,95 Kč s DPH/m3.
Miloš Novák,
místostarosta

Ohnisková deratizace
Od 18. 4. 2016 do 13. 5. 2016 bude
na území města Dačic probíhat tradiční
ohnisková deratizace, kterou bude provádět odborná firma DDD, s.r.o. Třebíč.
V průběhu ohniskové deratizace budou ošetřeny kromě jiného i plochy
veřejného prostranství se zjištěnými pobytovými stopami myšovitých hlodavců.
Upozorňujeme proto občany na zákaz
volného pobíhání zvířat na veřejném
prostranství dle vyhlášky Města Dačic
č. 6/2009.
Bližší informace naleznete na www.
dacice.cz.

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 27. února přivítal starosta Karel Macků společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města. Přivítány byly děti: Mikuláš Rodek, Kamila Bártů, Ella Nováková, Šimon Antoňů, Jakub Bělohlávek a Berenika Jakubcová.

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

Rada města
na své 35. schůzi konané 24. 2. 2016
mimo jiné:
• schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi městem Dačice a obcí Cizkrajov na
základě níž bude město Dačice pro obec
Cizkrajov zajišťovat výkon přenesené
působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
• schválila poskytnutí peněžitého daru ve
výši 10.000 Kč nadačnímu fondu Dobrý
anděl
• schválila záměr zadat vypracování projektové dokumentace akce „Revitalizace
Kancnýřova sadu“ včetně vymezení předmětu zadání
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
programu „Dotace pro jednotky SDH“
obcí pro rok 2016 vyhlášené MV – generálním ředitelství HZS ČR na realizaci akce
Nákup automobilu a výstavba hasičské
zbrojnice pro SDH Dačice
• schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností Technické služby Dačice s.r.o.
na akci „Stavební úpravy sociálně terapeutické dílny v č. p. 87/II v Dačicích“
• schválila výsledek hospodaření Školní
jídelny Dačice za rok 2015 (zisk ve výši
382.546,96 Kč), výsledek hospodaření
Mateřské školy Dačice za rok 2015 (zisk ve
výši 371.147,53 Kč), výsledek hospodaření
ZŠ Dačice, Komenského za rok 2015
(zisk ve výši 58.121,05 Kč), výsledek
hospodaření ZŠ Dačice, B. Němcové za
rok 2015 (zisk ve výši 67.883,91 Kč)
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
pro MŠ Dačice ve výši 5.000 Kč na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže
v roce 2016 od firmy FCC Dačice, s.r.o.
• vyhlásila možnost ucházet se o příspěvek
z prostředků města Dačice pro rok 2016

• schválila rozpočtové opatření č. 1/2016
v těchto objemech: příjmy 1.070,50 tis.
Kč, výdaje 1.070,50 tis. Kč
na své 36. schůzi konané 2. 3. 2016 mimo
jiné:
• vzala se souhlasem na vědomí informační zprávu o vývoji odpadového
hospodářství města v roce 2015
• schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Volfířov
na základě níž bude město Dačice pro
obec Volfířov zajišťovat výkon přenesené
působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
• schválila vyčlenění finančních prostředků
ve výši 53.000 Kč pro spolufinancování
oslav 650 let od vzniku obce Dolní
Němčice
• schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000 Kč společnosti I MY, o. p. s.,
Soběslav, která poskytuje terénní ranou
péči rodinám dětí s mentálním, kombinovaným, tělesným postižením
• schválila poskytnutí finančního daru
ve výši 3.000 Kč Středisku rané péče
SPRP České Budějovice, které poskytuje
péči rodinám dětí se zrakovým a kombinovaným postižením
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Restaurování a oprava severní
sgrafitové fasády na č. p. 27/I v Dačicích“,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Restaurování sochy svatého
Prokopa v Dačicích“
• vzala na vědomí výsledky průzkumu spokojenosti, názorů a potřeb zastupitelů
města Dačice za rok 2015
na své 37. schůzi konané 16. 3. 2016
mimo jiné:
• schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi městem Dačice a obcí Třebětice na

•

•
•

•
•

základě níž bude město Dačice pro obec
Třebětice zajišťovat výkon přenesené
působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
schválila rozpočtové opatření č. 2/2016
v těchto objemech: příjmy 103,83 tis. Kč,
výdaje 136,20 tis. Kč, financování 32,37
tis. Kč
schválila zvýšení nájemného o míru inflace u bytů se smlouvami s doložkou
o inflaci
schválila vyhlášení Veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích – III. etapa – 2. kolo
schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele projektové
dokumentace akce „Kluziště Dačice – PD“
schválila výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna
Dačice (zisk 131.210,24 Kč), Městské muzeum a galerie Dačice (zisk 80.785,35 Kč),
Městské kulturní středisko Dačice (ztráta
– 37.185,56 Kč) za rok 2015

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém
10. zasedání
20. 4. 2016 v 17:00 h
v kulturním středisku

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Jídelna Hotelu Stadion
Kdy? 22. dubna 2016 V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě
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Zápis dětí do Mateřské školy Dačice
Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem stanovila následující upřesnění pro podávání žádostí
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2016 - 2017.
I. Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Dačice
Místo pro podávání žádostí:
• MŠ Bratrská Dačice 177/I - Mgr. Hana Švarcová - ředitelka MŠ Dačice
Termín a doba podání žádosti:
• 11. 4. 2016 v době od 10:00 do 16:00 h
II. Zápis dětí na školní rok 2016 - 2017
Místo pro podávání žádostí:
MŠ Bratrská Dačice 177/I - Mgr. Hana Švarcová - ředitelka MŠ Dačice
MŠ Sokolská 163/V, Dačice - Bc. Marie Pelikánová - vedoucí učitelka
MŠ B. Němcové 444/V, Dačice - V. Zimmelová – zástup. ředitelky MŠ
MŠ Za Lávkami 273/III, Dačice - Mgr. J. Maršánová - vedoucí učitelka
MŠ Bílkov 99 – Bc. Lenka Kučerová - vedoucí učitelka
MŠ Dolní Němčice 15 – Bc. Radka Burešová - vedoucí učitelka
Termín a doba podání žádosti:
18. 4. 2016 v době od 10:00 do 16:00 h v MŠ Bratrská, MŠ
B. Němcové, MŠ Sokolská a MŠ Za Lávkami a od 12:00 do 16:00 h
v MŠ Bílkov a MŠ Dolní Němčice.

•
•
•
•
•
•
•

Kritéria, podle kterých se bude postupovat při rozhodování
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na šk. rok 2016 - 17 do jednotlivých pracovišť MŠ Dačice v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu
max. počtu dětí pro jednotlivá pracoviště MŠ Dačice:
• Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky.
• Při přijímání dětí do jednotlivých pracovišť MŠ Dačice vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude
přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
• V případě shody bodů použije ředitelka následující doplňující
kritéria: 1. Věk dítěte - vyšší věk dítěte je zvýhodňujícím kritériem, 2. Zaměstnanost rodičů doložená dokladem.
KRITÉRIUM

BODY

Trvalý pobyt
dítěte

Trvalý pobyt dítěte v Dačicích a místních částech
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Trvalý pobyt mimo Dačice a místní části

Věk dítěte
Individuální
situace dítěte

Dny otevřených dveří v MŠ Dačice
Dny otevřených dveří proběhnou na všech pracovištích MŠ Dačice ve dnech 5. - 6. 4. 2016 vždy od 14:30 do 16:00 hod.
Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

Mobilní svoz odpadů
Firma FCC Dačice, s.r.o. provede v sobotu 16. dubna 2016
mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného odpadu
a bioodpadů.
Sběrné vozy budou přistaveny na místa obvyklá
(zpravidla se jedná o bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů). Při předávání odpadů se řiďte
pokyny pracovníků svozové společnosti.
Děkujeme za pochopení.
Bílkov

8:00 - 8:30

Malý Pěčín

8:35 - 8:50

Velký Pěčín

9:00 - 9:20

1

Prostřední Vydří

10:45 - 11:00

Dítě, které dovrší do 30. 9. 2016 tří let věku

3

Červený Vrch

11:10 - 11:20

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte

1

Na Nivách

11:25 - 11:35

Toužín

11:40 - 11:50

Bratrská

11:55 - 12:05

Dítě se hlásí k pravidelné celodenní docházce od 1. 9. 2016
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Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami
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Odpovědi na nejčastější dotazy rodičů
• Pro školní rok 2016/17 není docházka do mateřské školy ještě povinná, pouze děti rok před nástupem povinné školní docházky
(ZŠ), tzn. děti, které do 31. 8. 2017 dovrší 6 let a děti starší, mají
zákonné právo na přednostní přijetí do školky.
• Rodiče si mohou zvolit konkrétní pracoviště MŠ Dačice, a tam se
dostaví k zápisu.
Městská policie Dačice
ve spolupráci s BESIPEM
zve občany města a okolí na akci

KDO MÁ BÝT
V BEZPEČÍ, MUSÍ BÝT VIDĚN
pondělí 11. dubna, 14:00 - 15:30 h
Palackého náměstí Pod Lipkami
můžete si vyzvednout reflexní pásek nebo jiný předmět,
který Vás ochrání na cestách
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• Do MŠ Dačice si rodiče podávají pouze jednu žádost a vyznačí
preferované pracoviště.
• Pro přijetí dítěte je podmínkou řádné očkování dítěte.
• MŠ Dačice nedisponuje speciální třídou pro děti od dvou let,
přednostně budou přijaty děti, které k 30. 9. 2016 dovrší tří let
věku.
• Z hygienických i provozních důvodů je nepřípustné, aby dítě
mělo plínky, případně dudlík.
• Dítě nastupující do školky by mělo být schopno se samostatně
najíst, dodržovat základní hygienické a sebeobslužné návyky,
komunikovat s dospělou osobou, mělo by být zralé postupně
zvládnout odloučení od matky/otce a být připravené vzdělávat
se podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Berky z Dubé

12:10 - 12:20

Vápovská

12:25 - 12:45

Borek

12:50 - 13:00

Dolní Němčice

8:00 - 8:40

Lipolec

8:50 - 9:20

Hostkovice

9:25 - 9:35

Havlíčkovo nám.

9:45 - 10:00

Dlouhá

10:05 - 10:20

Na Vyhlídce

10:25 - 10:40

Mládežnická

10:45 - 11:00

Antonínská

11:05 - 11:20

Jemnická

11:25 - 11:40

Hradišťko

11:45 - 12:00

Chlumec

12:05 - 12:20
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

www.dacice.cz

Příspěvky z prostředků města
na rok 2016
Na základě Zásad poskytování podpor Města Dačice schválených usnesením číslo 75/4/ZM/2015 vyhlašuje rada
města Dačice pro spolky (pobočné spolky), humanitární
organizace a jiné fyzické nebo právnické osoby se sídlem
na území města nebo které (výjimečně) nesídlí ve městě,
avšak jejich činnost se týká občanů města, působící v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory
rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí, s výjimkou právnických osob, jejichž
zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika a Město
Dačice nebo jiný územně samosprávný celek, možnost
ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2016.

Dačice 2016
Od února letošního roku probíhá na základních školách
v Dačicích projekt Město snů. Jedná se o projekt ekologické
výchovy v odpadovém hospodářství podložený mnohaletými zkušenostmi a velkým odborným a technickým zázemím
mezinárodní společnosti FCC, který si však zároveň zachovává dostatečný prostor pro přizpůsobení se místním podmínkám a potřebám ve městě i v každé škole.
Očekávaným výstupem je modelové řešení odpadového
hospodářství a vytvoření trvalého systému tříděného sběru odpadu ve školách.
Smyslem ekologické výchovy a vzdělávání je učit děti, že je nezbytné, aby každý člověk převzal zodpovědnost za svůj život, za své
chování a za svůj vztah k prostředí, ve kterém žije. Zodpovědným
přístupem k sobě a ke svému okolí, uvědomělou péčí o jednotlivé
složky životního prostředí, které nám dávají vše potřebné pro život,
může každý z nás přispět k utváření lepšího světa.
Cílovou skupinou projektu jsou především žáci základních škol.
Ale také pedagogové a ostatní zaměstnanci škol, rodiče žáků
a široká veřejnost.
„Město snů“ je hra dětí a dospělých s prvky spolupráce i soutěže.
Projekt je tvořen dvěmi úzce provázanými částmi:
• „Škola a odpady“ – praktická soutěž zaměřená na téma odpadů
a jejich zpracování, třídění a omezování množství vznikajícího
odpadu
• „Moje město snů“ – výtvarná soutěž a literární soutěž, která
rozšiřuje tematiku na celkový vztah člověka k životnímu prostředí
Všem žákům dačických základních škol přejeme mnoho úspěchů
při řešení úkolů i při práci na výtvarných a literárních dílech. Na
konci projektu čeká na ty nejlepší třídy i jednotlivé žáky spousta
pěkných odměn!
Partnery projektu jsou FCC Dačice, s.r.o., Zdravé město
Dačice, Městská knihovna Dačice a základní školy v Dačicích –
ZŠ B. Němcové, ZŠ Komenského a ZŠ Neulingerova.
Martina Mazurová, FCC

Poplatek za komunální odpad
Místní poplatek ve výši 600 Kč za komunální odpad v roce
2016 je splatný do 30. 4. 2016.
Způsob platby místního poplatku:
Na pokladně MěÚ (Krajířova 27, Dačice I):
• v hotovosti nebo platební kartou
Na živnostenském odboru MěÚ (Palackého nám. 2, Dačice I):
• v hotovosti
• bezhotovostní platbou (číslo účtu, částku a variabilní symbol
sdělíme osobně, telefonicky na tel. 384 401 255 nebo e-mailem
poplatky@dacice.cz)
Nebude-li poplatek poplatníkem zaplacen včas nebo ve správné
výši, bude poplatek vyměřen platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacený
nebo neodvedený poplatek nebo část tohoto poplatku
může být zvýšen až na trojnásobek.
Jana Klimešová, živnostenský odbor

Lhůta pro podání žádostí:
od 4. dubna 2016 do 29. dubna 2016 do 14:00 h.
V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského
úřadu Dačice, nepostačuje její podání k poštovní přepravě.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech:
Předpokládané vyhodnocení do 30 dnů od ukončení běhu lhůty
pro podání žádosti.
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři
„Žádost o přidělení příspěvku Města Dačice“, který je přílohou
„Zásad poskytování podpor Města Dačice“.
Žádost o přidělení příspěvku Města Dačice obsahuje:
identifikační údaje žadatele
údaje o projektu, na který jsou finanční prostředky žádány
základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt
prohlášení dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.
Žádost musí být opatřena následujícími povinnými přílohami:
• u právnických osob doklad o právní subjektivitě (např. výpis
z veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán, jinak výpis z Registru osob (ROS)), ne starší než 6 měsíců
• doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele (v originále nebo
ověřené kopii)
• u právnických a fyzických osob podnikajících výpis ze živnostenského rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán
• čestné prohlášení v souladu s částí II, čl. 8, odst. 6 písm. d) až písm.
e) „Zásad poskytování podpor města Dačice“
• potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice ne starší než 1 měsíc
• zprávu o činnosti za předešlý rok včetně výkazu zisků a ztrát nebo
přehledu o příjmech a výdajích a majetku a závazcích
• souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků dle části II, čl. 8,
odst. 6 písm. h) „Zásad poskytování podpor města Dačice“ podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem
• zpracovaný projekt (název projektu, cíl projektu, postup k dosažení
cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace, ekonomická
rozvaha, výše požadovaného příspěvku a jeho položkový rozpis
– výdaje investiční a neinvestiční)
• položkový rozpis požadovaného příspěvku
• údaje o finančních podporách, které žadatel obdržel z rozpočtu
města Dačice v předchozích třech letech
Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti, nebude do
výběrového řízení zařazena. Žádosti lze podat osobně na podatelně
MěÚ nebo poštou: Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Veškeré informace týkající se poskytování příspěvků podává
finanční odbor MěÚ Dačice, M. Havlíková, tel. 384 401 218, e-mail:
prispevky@dacice.cz.
Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku Města
Dačic včetně Zásad pro poskytování podpor Města Dačice jsou k dispozici na www.dacice.cz, na Infocentru na Palackého nám. 1/I nebo
na finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz).
Martina Havlíková, odbor finanční
•
•
•
•
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Občané Dačic se po roce opět sešli na fóru
Budování cyklostezek, rozšíření lékařské pohotovosti, přístavba školní družiny v ZŠ v ulici Boženy Němcové, umístění více
laviček po městě či rozšíření senior pasů na kulturní akce, to byla první pětice podnětů, které se staly v pondělí 29. února TOP
problémy na Fóru Zdravého města Dačice a MA21. Možnost diskutovat nad osmi oblastmi zahrnujícími širokou škálu aspektů
běžného života ve městě využila stovka občanů včetně představitelů města a zástupců městského úřadu.
Pondělní pochmurné počasí jistě vybízelo
k jiným aktivitám, děkujeme proto všem
občanům, kteří si ze svého času ukrojili dvě
hodiny na aktivní práci pro město. Těší nás, že
se chcete podílet na budoucím rozvoji Dačic
a místních částí. Podněty z fóra budou využity
také pro zpracování Strategického plánu rozvoje města Dačice na roky 2016 až 2020, který
je vytvářen komunitním způsobem, tedy ve
spolupráci s veřejností.
V úvodu akce seznámil starosta Karel Macků přítomné s tím, jak
se podařilo naplnit cíle stanovené loňským fórem. Máme radost, že
se většinu problémů včetně těch složitějších průběžně daří řešit.
Samozřejmě se objeví také podněty, jejich řešení bohužel není
v moci města, jako tomu bylo v případě zavedení nekuřáckých zón
v okolí škol.
Dačice s podněty od občanů skutečně pracují, důkazem toho je
kluziště, které se objevilo v požadavcích z Fóra mládeže v roce 2014.
Dačická radnice chce podporovat sport, především u dětí. Jeho
realizace se předpokládá koncem letošního roku. Návrh kluziště
na fóru stručně představil radní Jiří Baštář. Půjde o multifunkční
zařízení, které bude využito po celý rok. V létě jako víceúčelové
hřiště, v zimě jako ledová plocha s přímrazem. Kluziště bude
umístěno nad sportovním stadionem, kde se nachází tréninkové
písečné hřiště. Jeho pořizovací náklady jsou 6 milionů korun a provozní náklady se odhadují na 300 tisíc korun za zimní sezónu.
Poté si převzala za Národní síť Zdravých měst ČR slovo facilitátorka akce Dana Diváková, která přítomné seznámila s průběhem
pracovní části fóra a postarala se o odborný dohled. Účastníci
fóra vydefinovali ve skupinách řadu problémů, z nichž za každou
tematickou oblast byly vybrány dva nejpalčivější, o kterých se
závěrem hlasovalo. Formulované problémy z fóra nebudou
výjimečně ověřeny anketou, ale sociologickou studií. Sociologický
průzkum bude proveden odbornou firmou na reprezentativním
vzorku 600 osob, a to v průběhu měsíce března. Tato 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.
Letošní ročník fóra byl zpestřen o novinku, a to pocitovou
mapu města. Účastníci fóra zde pomocí pěti barevných špendlíků
přiřazovali své pocity do papírové mapy k místům, kde to mají rádi,
kde se bojí, kde tráví svůj volný čas, kde je to zanedbané či kam
pozvou své známé. Během března bylo možné pocitovou mapu
vyplnit také v elektronické podobě. Výsledky z papírové i elektronické pocitové mapy budou následně propojeny a použity pro

plánování dalšího rozvoje města.
Pocitová mapa byla vytvořena ve spolupráci s Jiřím Pánkem z Univerzity Palackého v Olomouci
a NSZM ČR.
Problémy naformulované na Fóru
Zdravého města Dačice 2016, které budou ověřeny v následném sociologickém
průzkumu (řazeno abecedně):
Bezbariérovost ZŠ Dačice v ulici Boženy Němcové a ZŠ Dačice
v ulici Komenského
Chybějící čajovna
Chybějící lavičky na Palackého a Havlíčkově náměstí a Červeném Vrchu, WC na Havlíčkově náměstí
Chybí odborné ambulance (urologie, revmatologie) a nedostatečná kapacita stávajících (oční, ortopedie)
Opravit místní komunikace D. Němčice - Hostkovice, D. Němčice – Kostelní Vydří, v Bílkově, Malém a Velkém Pěčíně aj.
Pronájem pole pro Střední odborné učiliště zemědělské a služeb Dačice pro výuku (pro vlastní pěstování a sklízení)
Přístavba školní družiny, informačního centra a knihovny v ZŠ
Boženy Němcové
Revitalizace kaskády rybníků nad Vraždou
Rozšíření senior pasu na kulturní akce
Rozšířit a zlepšit služby lékařské pohotovosti
Stavební řešení vlakového přejezdu u vlakového nádraží (objízdná trasa)
Turistický informační systém (popisky památek, vycházkové
trasy apod.)
Úklid po psech – řešení psích exkrementů
Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež
Vybudovat cyklostezky Dačice – Bílkov, Toužín – Urbaneč,
Toužín – křižovatka na Lidéřovice
Zřízení dopravního hřiště u ZŠ Boženy Němcové
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21

ˇ
Farmárské
trhy v Dačicích
sobota 23. dubna 2016 od 8:00 do 12:00 h
Pod Lipkami na Palackého náměstí
- přijďte nakoupit a ochutnat kvalitní místní produkty
- o hudbu se postará harmonikář František Dědina
- děti se mohou těšit na mini ZOO
6
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Pojďte s námi uklidit Dačicko Činnost městského kulturního
Město Dačice se v rámci projektu Zdravého město Dačice
střediska přebírá od 1. dubna
a MA21 připojí k celostátní akci „Ukliďme Česko 2016“, která
připadá na sobotu 16. dubna. Jejím cílem je zbavit česká
odbor kultury
města, vesnice a přírodu volně odhozeného nepořádku
a černých skládek.
a cestovního ruchu
I přesto, že město věnuje
nemalé prostředky na průběžný úklid Dačic a místních částí, můžeme po
cestě do práce nebo při
procházkách v našem krásném městě či přírodě narazit na místa a zapadlé kouty, kde se
nachází pohozené odpadky či přímo úmyslně založené černé skládky. S nástupem jara je nejvhodnější čas s tím něco udělat!
Městský úřad Dačice se k této dobrovolnické akci připojí
s týdenním předstihem v sobotu 9. dubna. Ve třech skupinách
se vydáme na úklid podél řeky Dyje od dřevěné lávky po vlakové
nádraží, další parta vyrazí kolem kaskády rybníků a třetí od benzinové stanice směrem na Dolní Němčice a podél Kramářské cesty
ke kaskádě. Sraz máme v 8:30 h u a) Homolkova mlýna, b) u brány Koupaliště Dačice nebo c) u benzinové stanice. V případě,
že máte chuť vyrazit s námi, kontaktujte nás prosím na telefonu 384 401 286, a to do středy 6. dubna, abychom Vám zajistili
pracovní pomůcky. V případě, že si vyberete vlastní trasu úklidu
Vašeho okolí v termínu 9. nebo 16. dubna, obraťte se prosím přímo
na společnost FCC Dačice na tel. 384 420 001, která Vám poskytne
pytle a rukavice a zajistí odvoz Vámi shromážděného nepořádku.
Nebuďme lhostejní ke svému okolí a udělejme něco pro Dačice
a místní části města. Přispějeme k tomu, aby se naše město stalo
příjemnějším místem pro život.
Partnerem projektu je společnost FCC Dačice s.r.o. Více informací
a možnosti zapojení na www.UklidmeCesko.cz.
Zdislav Páral, tajemník

Zastupitelstvo města rozhodlo v listopadu loňského roku
o zrušení příspěvkové organizace MěKS Dačice. Ta ukončila
svoji existenci ke dni 31. 3. 2016 a od 1. dubna bude její činnost pro město zajišťovat odbor kultury a cestovního ruchu.

•
•
•
•

Organizace kulturních akcí, zajištění stávajícího servisu a pokračování ve spolupráci se
spolky, organizacemi a dalšími pořadateli kulturních a společenských událostí přechází do
agendy oddělení kulturních aktivit, které bylo
na odboru kultury a cestovního ruchu vytvořeno za tímto účelem 1. března a bude pracovat
v tomto personálním obsazení:
Mgr. Romana Bártů – vedoucí oddělení,
tel. 384 401 279
Jaroslav Uher – programový a technický pracovník,
tel. 384 401 278
Milan Krotký – programový pracovník kina, promítač,
tel. 384 401 277
Ladislav Vospěl – údržbář
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

PRONÁJEM
VOLNÉHO BYTU
Byt č. 6 v domě 304/I ul. Bratrská v Dačicích o velikosti 1+1
Místnost

Přihlásit se můžete také
v Mateřské škole Dačice
V měsíci dubnu bude probíhat akce Mateřské školy Dačice
„Ukliďme svět – Ukliďme Česko“.
Pokud nám chcete pomoci přihlaste se v kterékoliv mateřské
škole.
Jsme rádi, že máme čistý kousek přírody blízko naší školky
a chtěli bychom takových míst více.
Svět je krásný, když je čistý!
--- inzerce ---

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

14,40

Spíž

1,20

Kuchyně

10,50

Komora

1,10

Předsíň

5,00

Sklep

3,90

Koupelna

3,60

Kolna

10,00

WC

0,90

Celkem

50,60

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou s tím ze zájemců,
který předloží nejvyšší nabídku měsíční částky nájemného.
Konečný termín pro podání žádostí: 8. 4. 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.

MYSLETE NA SVOU
BEZPEČNOST,
BUĎTE VIDĚT
Nabídka reflexního zboží
na Infocentru
reflexní páska - 20 Kč
reflexní vestička - přívěšek - 15 Kč
reflexní šňůrka na krk
na klíče - 35 Kč
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Rizikové chování u dětí - 2. část
Dnes se budu věnovat jednotlivým opatřením, která jsou ukládána nezletilým dětem do 15 let, které nejsou trestně odpovědné, za jejich protiprávní jednání, tedy v případě, že se dopustí činu jinak trestného, který by byl klasifikován jako provinění
u mladistvých pachatelů, dětí starších 15 let a mladších 18 let.
Jen ve zkratce připomenu, že tato opatření jsou ukládána soudem dle zákona
č. 218/2003 Sb., v platném znění, o soudnictví ve věcech mládeže a o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy. Danými opatřeními
jsou dohled probačního úředníka, výchovná
povinnost, výchovné omezení, napomenutí s výstrahou, zařazení do terapeutického,
psychologického nebo jiného vhodného
výchovného programu ve středisku výchovné péče, v poslední řadě ochranná výchova
a ochranné léčení. Při ukládání těchto opatření, které může uložit jen soud, je přihlíženo především na výchovné působení na dítě
a preventivní účinek, smyslem ukládání
opatření je „náprava“ toho nezletilého, zároveň lze uložit i více opatření najednou.
Dohled probačního úředníka – jedná se
o pravidelné sledování chování nezletilého,
jak doma, tak ve škole, probační úředník ho
navštěvuje i v jeho bydlišti, ve škole, nezletilý
by měl spolupracovat, dostavovat se k němu
ve stanovených lhůtách, vést řádný život,
probační úředník pravidelně informuje soud
o fungování stanoveného dohledu. Pokud
je dlouhodobě na straně nezletilého vše
v pořádku, tak probační úředník může po-

dat k soudu návrh na zrušení dohledu. Dané
opatření je často soudem využíváno.
Výchovná povinnost, výchovné omezení – tato opatření směřují k tomu, aby se
zabránilo nevhodnému chování nezletilého
pachatele, jako povinnost lze uložit, aby nezletilý bydlel s rodiči, podrobil se vhodnému
výchovnému programu, apod. jako omezení,
aby nenavštěvoval určité akce, zařízení nebo
jiná nevhodná prostředí, nestýkal se s určitými osobami, neužíval návykové látky, apod.
Napomenutí s výstrahou – soud v přítomnosti zákonného zástupce tímto opatřením důrazně nezletilému vytkne jeho nevhodné protiprávní jednání a upozorní ho
na to, pokud by i nadále docházelo z jeho
strany k selháním, co může následovat. Toto
však může soud ponechat, je-li to účelné
a vhodné, na zákonných zástupcích, na škole. O výsledku jsou pak zákonní zástupci,
škola povinni soud informovat.
Zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné
péče – toto opatření je ukládáno tam, kde
je dostupné středisko výchovné péče a kde
odpovídající program funguje.

Ochranná výchova – soud uloží dítěti,
které spáchalo čin, za nějž trestní zákoník
dospělým pachatelům dovoluje uložit výjimečný trest a nezletilému dítěti bylo v době
spáchání činu již 12 let. Tato opatření se pak
vykonávají ve výchovných ústavech k tomu
přizpůsobených. Ochrannou výchovu však
soud může uložit i v dalších odůvodněných
případech, např. dítěti, které má již nařízenou ústavní výchovu, ale páchá opakovaně
trestnou činnost, dopouští se útěků z ústavu
a uložení ochranné výchovy je v jeho vlastním zájmu a zajištění jeho řádné výchovy.
Ochranné léčení – soud může uložit
nezletilému dítěti jen na základě výsledků
předchozího vyšetření duševního stavu,
a když toto dítě spáchalo čin jinak trestný ve
stavu vyvolaném touto duševní poruchou,
nebo pod vlivem návykové látky, nebo
v souvislosti s jejím užíváním a jeho život je
tak vážně ohrožen. Lze uložit léčení ústavní
nebo ambulantní, trvá, dokud to vyžaduje
účel zákona.
Příště se budeme věnovat opatřením, která jsou ukládána mladistvým pachatelům.
Dagmar Čermáková,
kurátorka pro děti a mládež

Dům s pečovatelskou službou v Dačicích
Na základě upozornění krajského úřadu i z opakujících se dotazů na jednání zastupitelstva je patrné, že mezi lidmi koluje
řada nepřesných informací ohledně domu s pečovatelskou službou. Cílem tohoto článku je poskytnout relevantní informace
k problematice domu s pečovatelskou službou v Dačicích.
Dům s pečovatelskou službou Dačice
(dále jen DPS) sídlí na adrese Bratrská 221,
380 01 Dačice. Jde o bytový dům ve vlastnictví města Dačice s byty zvláštního určení
pro osoby se sníženou soběstačností (poživatele starobního nebo invalidního důchodu), vyžadující pomoc dalších osob.
Obyvatelům DPS tuto pomoc zajišťuje
zejména pečovatelská služba (jak vyplývá
z označení budovy) či rodinní příslušníci,
jiné blízké osoby nebo jiné sociální služby.
Užívání bytů v DPS je upraveno nájemní
smlouvou. Výše nájmu v DPS se liší podle
toho, zda si nájemník sjedná pečovatelskou službu (minimálně v rozsahu tří úkonů: 1) běžný úklid a údržba domácnosti,
2) běžné nákupy a pochůzky, 3) praní
a žehlení prádla). Nájemníci využívající tyto
úkony pečovatelské služby mají snížený nájem. Odbor správy budov pak pravidelně
monitoruje čerpání pečovatelské služby ve
stanoveném rozsahu (ověřuje trvání podmínky pro slevu z nájmu).
Obyvatelé DPS nejsou povinni si pečovatelskou službu sjednat. Rozhodující pro její
zavedení je zejména její potřebnost. Pečovatelská služba je poskytována za úhradu,
proto jsou ti, kteří si ji zavedou, zvýhod-
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něni slevou z nájemného. Jak již vyplývá
z označení „Dům s pečovatelskou službou“,
je pravděpodobné, že zde žijí lidé, kteří
využívají právě tuto službu. Nic však nebrání tomu, aby si obyvatelé DPS zajistili
potřebnou pomoc jiným způsobem (např.
pomocí členů rodiny či blízkých osob). V takovém případě však není poskytnuta sleva
z nájemného. Může se stát, že někomu více
vyhovují jiné sociální služby (např. osobní
asistence, průvodcovské a předčitatelské
služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace aj.), pak lze samozřejmě
tyto služby bez problémů využívat i v DPS.
Cesta k získání bytu v DPS v Dačicích
• Žádost – formulář a radu mi dají: Irena
Vašíčková, MěÚ Dačice, odbor sociálních
věcí, Neulingerova 151, kancelář č. 210;
Marie Cimbůrková, Dům s pečovatelskou
službou Dačice, Bratrská 221, kancelář
vedoucí pečovatelské služby. Jsem-li z daleka nebo nemůžu do Dačic, ale
můžu na internet: www.dacice.cz, odbor
sociálních věcí - informace pro žadatele
do Domu s pečovatelskou službou v Dačicích
• Podání žádosti – vyplněnou žádost do-

ručím (donesu sám, donese někdo jiný,
pošlu poštou) k tajemnici sociální komise
Ireně Vašíčkové, MěÚ Dačice, odbor sociálních věcí, Neulingerova 151, kancelář
č. 210, tel. 384 401 284.
• Projednání žádosti sociální komisí –
sedmičlenná skupina mou žádost bodově ohodnotí podle stanovených kritérií
(věk, zdravotní stav, využívání sociálních
služeb, přiznání příspěvku na péči, kvalita a lokalita současného bydlení). Uvidíme, jak dopadnu.
• Zařazení do evidence (pořadníku) – už
se mnou počítají, mám nějaké pořadí,
nejsem první, ale ani poslední. Čekám,
občas se připomenu tajemnici sociální
komise. Když se něco změní, hlásím to.
Někdy se posunu výš, někdy zase naopak (to je tím, jak přibývají nebo ubývají
ostatní žadatelé). A najednou přijde dopis, že jsem první…
• Přidělení bytu – už se mi ozvali a ptali se,
jestli půjdu do volného bytu v DPS. Už se
těším, i když mám zároveň trochu strach.
Zítra půjdu na „byťák“ podepsat smlouvu
a převzít byt. Snad se mi tam bude líbit.
Irena Vašíčková,
tajemnice sociální komise

www.dacice.cz

Pěstounská péče - pokračování
V dnešním, již posledním díle tématu pěstounské péče, se podíváme na proces,
kterým musí uchazeč o pěstounskou péči projít, než je zařazen do evidence uchazečů o zprostředkování pěstounské péče.
Každý, kdo vážně
uvažuje, že by rád přijal
dítě do pěstounské péče
(ať již klasické dlouhodobé nebo přechodné), musí v prvé řadě
navštívit OSPOD (orgán sociálně - právní
ochrany dětí) v místě svého trvalého pobytu. Zde po úvodním rozhovoru se sociální pracovnicí, kdy se zjišťuje především
žadatelova motivace k přijetí dítěte a jeho
představy o dítěti, které by mohl přijmout
do své péče, dostává uchazeč žádost
o zařazení do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče. K této žádosti musí být ještě dle zákona 359/1999
Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, doloženo:
• doklad o státním občanství nebo povolení k trvalému pobytu
• opis z evidence Rejstříku trestu (vyžádá
si obecní úřad s rozšířenou působností)
• zpráva o zdravotním stavu
• údaje o ekonomických a sociálních poměrech
• písemný souhlas žadatele, že OSPOD je
oprávněn zjišťovat údaje potřebné pro
zprostředkování
• písemný souhlas s účastí na přípravě fyzických osob k přijetí dítěte do rodiny
• stanovisko OSPODu k žádosti o zprostředkování pěstounské péče
Žadatel také sepíše svůj životopis a vyplní dotazník s požadavky na svěřené dítě
(věk, zdravotní stav, pohlaví, barva pleti

apod.). Sociální pracovnice pak navštíví
uchazeče v jeho domácnosti, aby zjistila,
jestli má uchazeč vhodné bytové a rodinné
podmínky pro přijetí dítěte do své péče. Po
odevzdání všech nutných formulářů a vypracované zprávy od sociální pracovnice se
celý spis předává na krajský úřad.
Krajský úřad podle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, provádí odborné posouzení žadatele o náhradní
rodinnou péči a poté rozhoduje o jeho zařazení do evidence osob vhodných stát se
osvojiteli či pěstouny. Uchazeč tak bude
vyzván, aby se zúčastnil přípravného kurzu
v délce 48 hodin (u péče na přechodnou
dobu 72 hodin) a podrobil se psychologickému vyšetření. Po úspěšném absolvování
tohoto školení a vyšetření je žadatel zařazen do evidence uchazečů o pěstounskou
péči. Nyní již žadatel čeká, kdy se mu krajský úřad ozve, že mají pro něj vhodné dítě.
Doba od podání žádosti do doby přijetí
dítěte do péče je zpravidla delší než 1 rok.
Uchazeč má proto dostatek času si nastudovat odbornou literaturu či se seznámit
s pěstouny ve svém okolí, kteří již dítě (děti)
do péče dostali a získat tak další informace
a zkušenosti o této náročné, přesto velmi
přínosné a život obohacující službě dětem.
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

Úspěšnost žadatelů o řidičské oprávnění klesá
Z dostupných statistických materiálů správního obvodu ORP Dačice vyplývá,
že procento úspěšných žadatelů o řidičské oprávnění při první zkoušce neustále
klesá. V roce 2005 z počtu 521 uchazečů byla úspěšnost 80,61 %. Počet autoškol ve
správním obvodu byl pět.
Podíváme-li se do
statistiky na období
za pět let, v roce 2010,
zjistíme, že klesá nejen počet žadatelů
o řidičské oprávnění
(díky populační křivce), ale bohužel i jejich
úspěšnost u zkoušek, která klesla na 75,7 %
z počtu 411 zájemců. Za toto období stoupl
počet autoškol ve správním obvodu, a to na
devět.
V roce 2014 se sice počet uchazečů
o řidičské oprávnění nepatrně zvedl na 467,
ale úspěšnost rapidně klesla na 67,45 %.
Počet autoškol opět mírně stoupl na 12 registrovaných.
V podobném trendu pokračoval i rok
2015. Počet uchazečů o řidičské oprávnění

opět nepatrně stoupl na 479, úspěšnost
žadatelů při zkouškách ale opět klesla na
62,13 procent.
Uvedená čísla nejsou nijak povzbuzující, zvláště pokud si uvědomíme, že nelze
přisuzovat neúspěch žadatelů úrovni
a kvalitě autoškol, které odvádějí svou
práci v souladu s pravidly stanovenými
zákonem. Příčiny nezdaru vidím v tom,
že rozsah výuky a výcviku neodpovídá
současným nárokům v silniční dopravě, ale
také především v ne příliš odpovědném
přístupu některých žadatelů ze současné
generace. Někteří z nich si neuvědomují,
že dnešní přeplněné silnice nejsou to stejné, jako když sedí za klávesnicí počítače
a simulují si jízdu autem.
František Spurný,
zkušební komisař, odbor dopravy

Využití služeb
centrálního registračního
místa na živnostenském
úřadě
V souvislosti s požadavkem Ministerstva financí na plnění registračních
povinností daňových subjektů elektronicky (zejména z datové schránky
podatele) přímo správci daně, dochází
od 1. 1. 2016 k dalšímu zúžení okruhu
subjektů, kteří mohou na živnostenském úřadě využít služby centrálního
registračního místa.
V zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů, je od 1. 1. 2015
stanovena základní úprava povinnosti činit
vybraná podání elektronicky. Pokud má
daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má daňový subjekt nebo jeho zástupce zákonem
uloženou povinnost mít účetní závěrku
ověřenou auditorem, je povinen vybraná
podání (tj. přihlášku k registraci, oznámení
o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení)
učinit pouze elektronicky.
Od 1. 1. 2016 je zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, uložena povinnost
činit podání v rámci DPH elektronicky pro
všechny plátce bez výjimky, ať již se jedná
o právnické nebo fyzické osoby, tzn. také podání přihlášky k registraci k DPH, oznámení
o změně registračních údajů a žádosti
o zrušení registrace.
Tato informace nazvaná Nejdůležitější
změny v roce 2016 související s elektronickými podáními pro Finanční správu byla
zveřejněna na adrese: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/
tiskove-zpravy/2015/nejdulezitejsi-zmeny-v-roce-2016-6923.
Zdeňka Krchňavá,
vedoucí živnostenského úřadu
Úřední dny insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci dubnu budou
dne 1. 4. a 15. 4.
Insolvenční správkyni najdete
na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům
s pečovatelskou službou,
od 8:00 do 14:00 h.

Město Dačice a SDH Dačice zve na

TRADIČNÍ PÁLENÍ
ČARODĚJNIC
sobota 30. dubna
prostranství
u rybníka Vražda
pod koupalištěm
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Žáci si vyzkoušeli roli zastupitelů
Ve čtvrtek 18. února se v sále MěKS Dačice konalo pod
hlavičkou Zdravého města Dačice první jednání mladého zastupitelstva města Dačice. Žáci devátých tříd Základní školy
v Komenského ulici v Dačicích, kteří s tímto nápadem oslovili vedení města, si formou simulační hry v roli zastupitelů
v rámci občanské výchovy vyzkoušeli, jak zasedání zastupitelstva města v praxi probíhá.

SMS InfoKanál je důležitým
zdrojem informací
Pro zlepšení informovanosti občanů o případných výpadcích energie, poruchách dodávky plynu, vody a jiných závažných a krizových situacích poskytuje Město Dačice službu rozesílání krátkých textových zpráv (SMS) na mobilní telefony.
Služba je poskytována všem občanům zdarma.
Pokud tuto službu ještě nevyužíváte a máte o ni zájem, stačí provést jednoduchou registraci, která spočívá ve výběru kategorie,
o kterou máte zájem a zaslání registrační sms. V případě, že chcete
dostávat informace z více kategorií, je potřeba provést na každou
z nich samostatnou registraci. Tyto registrační sms jsou zpoplatněny pouze vašim mobilním operátorem dle používaného tarifu.
Číslo pro zaslání registrační sms je 605 733 680. Po úspěšném zaregistrování obdržíte potvrzující sms.

Jsme rádi, že Město Dačice může tímto způsobem
zvýšit zájem mladých lidí o komunální politiku
a zprostředkuje jim tak praktickou zkušenost s tím, jak
se komunální politika tvoří, a jak se lze zapojovat do
řešení problémů. Taková zkušenost se může pozitivně
promítnout do budoucího většího odhodlání a motivace žáků zapojovat se do skutečného dění a rozhodování ve
městě.
Zkrácený program ze skutečného jednání zastupitelstva obdrželi
žáci spolu s podklady pro jednotlivé body s předstihem. Ze svého středu si zvolili dvacet zástupců, kteří se zhostili role radních
a zastupitelů. Rozdělili si také funkci návrhové komise a ověřovatelů
zápisu. Zbývajícím jednadvacátým zastupitelem byl starosta Karel
Macků, který celé jednání řídil. V rámci programu se zabývali mladí
zastupitelé čtrnácti body, mezi nimiž bylo poskytnutí grantu na
volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2016 a 2017, koupě
pozemku v Dolních Němčicích, prodej pozemků na stavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou či delegace zástupce města na
valné hromady společnosti FCC Dačice.
Atmosféra celé akce byla velice příjemná. V průběhu jednání se
žáci čím dál více zapojovali do diskuse a v jednom případě dokonce
schválili protinávrh předloženého usnesení. Zasedání mladého zastupitelstva města Dačice se vydařilo. Zájem o uspořádání dalšího
zasedání mladého zastupitelstva v letošním školním roce projevila
také Základní škola v ul. Boženy Němcové a studenti dačického
gymnázia.
Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21
--- inzerce ---

Obsah zpráv

Kategorie

Registrační SMS

Zasílání
zpráv o zvyšující se hladině vody v
řece, výstrahy silného větru apod.

Krize

IK DACICE REG T1

Zasílání
zpráv o přerušení dodávky elektrické
energie, odstávky vody,
opravy vodovodu apod.

Pouze pro Dačice

IK DACICE REG T2

Pouze pro Bílkov

IK DACICE REG T3

Pouze pro Borek

IK DACICE REG T4

Pouze pro Chlumec

IK DACICE REG T5

Pouze pro Hradišťko

IK DACICE REG T6

Pouze pro Hostkovice

IK DACICE REG T7

Pouze pro Lipolec

IK DACICE REG T8

Pouze pro Pr. Vydří

IK DACICE REG T9

Pouze pro Velký Pěčín

IK DACICE REG T10

Pouze pro Malý Pěčín

IK DACICE REG T11

Pouze pro D. Němčice

IK DACICE REG T12

Pouze pro Toužín

IK DACICE REG T22

Zrušení zasílání zpráv

IK DACICE ODREG
T + číslo dle přihlášené kategorie

V případě nejasností a dotazů na způsob registrace se můžete
obracet na pracovnice Infocentra Dačice na tel. čísle 384 401 265.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
--- inzerce ---

Váš profesionální realitní makléř

Proč se mnou spolupracovat?
Prodám 90 % nemovitostí za 2-3 měsíce
Co mi pomáhá v mé práci?
S propagací prodeje mi pomáhá více jak 2 600 finančních poradců
Máme pojištění odpovědnosti na 10 000 000 Kč
Mám kvalitní právní zázemí
Jak to dělám?
Bydlím tady, znám to tady, pracuji tady.
Znáte rizika samostatného prodeje?
Nižší cena průměrně o 20%
Vyjednání nevýhodných podmínek pod
tlakem
Michal Danyi
tel: 725 509 759, e-mail: michal.danyi@fincentrum.com
www.fincentrum.com
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Pár slov o měření rychlosti vozidel…
Měření rychlosti se provádí za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a strážníky k tomu opravňuje § 79a zák. č. 361/2000 Sb. Strážníci městské policie Dačice měří rychlost od roku 2008.
Rychlost vozidel smí
bez omezení měřit pouze
Policie
ČR. Pokud
r ychlost
měří městská policie, činí tak v součinnosti
s policií a výhradně na místech policí určených. V naší praxi to znamená, že před
měřením rychlosti informujeme státní policii, kdy a v jakých úsecích budeme měření
provádět. Přítomnost policisty není nutná.
V ČR jsou radary schvalovány s jednotnou odchylkou ± 3 km/h při zjištěné rychlosti do 100 km/h, respektive ± 3 % při zjištěné rychlosti nad 100 km/h. Tato odchylka
není promítnuta do zobrazené rychlosti na
radaru, zohlednit ji musí sám policista nebo
strážník. Překročení rychlosti 50 km/h lze

Semináře k udržitelnému
hospodaření s dešťovou
vodou a půdou
Hospodaření s dešťovou vodou je
v současné době v České republice
velice aktuální téma. Srážkově chudé roky 2014 a 2015 se projevují na
výrazném poklesu hladiny podzemních vod. Je v zájmu nás všech zajistit,
aby co největší množství dešťových
vod zasáklo a neodteklo z území, a byl
tak zajištěn udržitelný rozvoj měst.
Městský úřad Dačice,
odbor životního prostředí, proto uspořádal
začátkem března seminář na téma udržitelné
hospodaření s dešťovou
vodou. Seminář byl určen pro projektanty,
pracovníky stavebních
úřadů a představitele samosprávy. Na semináři vystoupil Doc. Ing. David Stránský
z Vysokého učení technického a projektant
Ing. Jiří Vítek.
Neméně důležitá je také tématika
udržitelného hospodaření s půdou, kterou
se městský úřad také zabývá. Koncem února na toto téma připravil odbor životního
prostředí seminář, kterého se zúčastnili
zástupci zemědělců. Kromě novely zákona
o půdě byli informováni o záležitostech
spojených s vodním hospodářstvím.
Akce byly realizovány v rámci projektu
Zdravé město Dačice a MA21.
Jiří Müller,
vedoucí odboru životního prostředí

tedy považovat za spolehlivě prokázané
až tehdy, zobrazí-li se na radaru rychlost 54
km/h a vyšší. Podobně to platí i pro ostatní
překročení rychlostních limitů.
Pro úplnost dodávám, že rychloměry ve
vozidlech by měly vždy ukazovat rychlost
o několik kilometrů vyšší, než je rychlost
skutečná. Pokud nejsou na vozidle provedeny nepovolené úpravy (např. montáž
pneumatik většího rozměru), nelze při dodržování rychlosti dle rychloměru překročit
zákonem stanovenou maximální rychlost
vozidla.
Při porušení pravidel se řidič vystavuje
následujícím postihům podle § 125c odst.
1 písm. f) bod 2-4 zák. č. 361/2000 Sb.
Překročí-li řidič v obci nejvyšší povolenou rychlost:
• o méně než 20 km/hod. – tzn., pojede
rychlostí max. 69 km/hod., může být přestupek na místě projednán strážníkem
v blokovém řízení, a pokuta udělena do
výše 1.000 Kč. Ve správním řízení pak
bude uložena pokuta 1.500 - 2.000 Kč. Přestupek je současně ohodnocen 2 body
v případě, že rychlost bude překročena
o více než 5 km/hod.
• o 20 km/hod. a více – tzn., pojede rych-

lostí v rozmezí 70 - 89 km/hod., může
být strážníkem na místě uložena bloková
pokuta do výše 2.500 Kč. Ve správním řízení je výše pokuty 2.500-5.000 Kč, zákaz
činnosti (řízení) na dobu 1-6 měsícům za
přestupek se přičítají 3 body.
• o 40 km/hod. a více – tzn., pojede rychlostí nad 90 km/hod., nemůžete být
projednán na místě v blokovém řízení
a strážník tento přestupek vždy oznamuje. Výše pokuty uložené ve správním
řízení je 5.000 - 10.000 Kč, zákaz činnosti
(řízení) na 6 – 12 měsíců, a 5 bodů.
Proč strážník v druhém případě (při
opakovaném přestupku) a v třetím případě (vždy) nemůže projednat přestupek
na místně v blokovém řízení a přestupek
oznamuje? I toto strážníkům ukládá zák.
č. 361/2000 Sb., kde se v § 125c odst. 7 říká,
že „přestupek, za který se podle tohoto zákona ukládá zákaz činnosti, nelze projednat
v blokovém řízení“.
Kontakty na Městskou policii Dačice: mobil: 602 486 070, e-mail: mestska.policie@
dacice.cz.
Přeji šťastnou cestu bez nehod a nepříjemných výloh za pokuty.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP

Soutěž „Fotíme se s vlajkou města“
je ve své druhé polovině
Od 1. června loňského roku běží soutěž určená všem, kteří rádi cestují, podnikají krátké i delší výlety, mají smysl pro humor, pro zdravou recesi a rádi se hlásí
k tomu, že jsou z Dačic.
Do Dačického vlajkování
je od počátku soutěže přihlášených již 37 fotografií.
Dačičtí patrioti s sebou vlajku vzali na spoustu zajímavých míst a jejich
fotografie z cest jsou k vidění na městském
webu a na facebookové stránce města.
Z domácích lokalit je to například pozdrav
z rodinných výletů na Pražský hrad nebo do
Pohádkové vesničky na Vysočině. Ze zahraničních destinací to jsou fotky dačické vlajky pořízené v Chorvatsku, San Marinu, ale
i vzdáleném Nepálu, Austrálii či na Floridě.
Soutěž končí 31. května. Do té doby je

možné se ještě přihlásit pomocí formuláře
na městském webu www.dacice.cz/turistika-1/dacicke-vlajkovani, kde jsou k dispozici také pravidla, nebo e-mailem na adresu
kultura@dacice.cz.
Na výherce, které podle stanovených kritérií vybere pořadatel a uživatelé sociální
sítě facebook, čekají věcné ceny z oblasti
turistiky a cestování.
Na infocentru bude v letních měsících na
téma Dačického vlajkování připravená výstava fotografií.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Větrání Assumpta z Lidéřovic

V neděli 24. dubna od 14:30 h se v lidéřovickém kostele sv. Linharta opět uskuteční
„větrání kostela a varhan“.
Jeho námětem bude gotická socha Panny Marie Nanebevzaté ze
zdejšího kostela. Ve výtvarném umění se pro tento typ soch s ustáleným zobrazením Panny Marie vžilo označení „assumpta“. Přednášet bude Mgr. Jan Mikeš, donedávna kastelán dačického zámku, nyní
kastelán na zámku v Jindřichově Hradci. V hudební části programu
zazní historická instrumentální i vokální hudba v podání žáků ZUŠ Dačice pod vedením
a s doprovodem Richarda a Ivany Šedových.
Srdečně zve P. Gorazd s účinkujícími hosty.
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Právě vychází Veršovánky pro kluky a holčičky do školy i školičky
Svůj velký životní sen si splnila paní Marie Havlíková, která v dubnu tohoto roku vydává svoji literární prvotinu. Po dlouhá
léta si zaznamenávala svoji původní tvorbu či tvorbu inspirovanou jinými autory a nyní přichází na pult knihkupectví její kniha plná veršovánek určená těm nejmenším čtenářům.
Knížka má velký potenciál stát se inspirací
pro ty rodiče a prarodiče, kteří chtějí v dětech
odmala probouzet vztah k lidové slovesnosti.
Vyznání autorky: „Práci s dětmi, jako učitelka mateřské školy, jsem milovala. Zde jsem
skládala pro děti veršovánky, které se dobře
pamatovaly a líbily se. Byly v zásuvce. Při náhodném setkání s brněnským nakladatelem
panem Pachtou se začalo odvíjet klubíčko.
Po zaslání veršovánek a jejich posouzení bylo
rozhodnuto. S krásnými obrázky od dětí ze ZŠ
Komenského Dačice vznikla knížka pro děti, rodiče, prarodiče, ale
i pro kolegyně a širokou veřejnost. Že jsem rodačka Dačic a žije se

zde všem dobře, vyjádřila poslední báseň. Mým přáním je, aby se
knížka „Veršovánky pro kluky a holčičky, do školy i školičky“ stala kamarádem dětí a líbila se všem generacím. Děkuji nakladateli panu
Pachtovi, jeho kolektivu, i všem, co mi pomohli.“
Křest knížky se bude konat v úterý 26. 4. v 15:00 h v jídelně ZŠ
Komenského. Další setkání s autorkou Marií Havlíkovou a jejími veršovánky proběhne v rámci autorského čtení v městské knihovně
v pátek 13. 5.
Knihu bude možno zakoupit za 129 Kč přímo na křtu a dále na Infocentru Dačice, v Knihkupectví Ladislava Hejla, v městské knihovně
a v Městském muzeu a galerii v Dačicích.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu

Jak jsem potkal zemského hejtmana
Dolního Rakouska
Pro ty, kteří se ne zcela orientují v politické garnituře Rakouska, šlo o nejvyššího
zástupce Dolního Rakouska Erwina Prölla. Naše země byly součástí jedné monarchie, máme společnou minulost, rozdělila nás politická (z)vůle. Naše další cesty
následně ovlivnily různé režimy, ale nakonec vše dobře dopadlo a jdeme opět stejným směrem. Trápí nás plus minus podobné problémy, těší nás plus minus obdobné úspěchy. Shodli jsme se, proč nespolupracovat lépe a intenzivněji.
Ve čtvrtek 3. března jsem se na oficiálním
a velmi přátelském jednání sešel se zemským hejtmanem spolkové země Dolního
Rakouska Erwinem Pröllem (ÖVP – lidová
strana). Tématem schůzky byla uprchlická
krize a přeshraniční spolupráce krajů ČR se
zemí Dolní Rakousko.
Současná uprchlická krize je fenomén,
který v moderní historii Evropy nemá obdoby a je do velké míry také důsledkem
selhání evropských elit a jejich liknavosti
řešit tento problém již v době jeho zrodu.
Již více než rok nahlas říkám, že řešením
je účinná pomoc v místě vzniku konfliktu,
důrazné rozlišování uprchlíků a ekonomických migrantů, nastavení striktních pravidel a podmínek přijímání azylantů, vznik
silné mezinárodní světové vojenské aliance
čelící ISIS a jeho expanzi a efektivní obrana
Schengenského prostoru. KDU-ČSL po celou dobu trvání krize prosazuje pomoc azylantům pocházejícím ze zemí, kde jsou cíleně vyvražďováni, upozorňuje však na riziko
islamizace Evropy s důrazem na nutnost zabránit ekonomickým migrantům okupovat
Evropu a zneužívat její sociální systém.
V přístupu Rakouska k migrační krizi došlo k názorovému posunu a dnes má tato
země přesně stanovený horní limit počtu
žadatelů o azyl (37 500), který plánuje v následujících letech systematicky snižovat.
Důvodem je pomoci potřebným, ale ne
za cenu, že bude ohrožen ústavní pořádek
v zemi, suverenita, a schopnost státu integrovat azylanty nevzala za své. Souhlasil
jsem s tvrzením Erwina Prölla, který k tomu
řekl: „Uzavření balkánské cesty nebude
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v současné míře postačující. Převaděči dokáží hledat alternativy a zároveň situace
v Řecku nevzbuzuje důvěru. Budeme-li
čekat na „evropské řešení“, vývoj nás převálcuje všechny. Také proto bude Rakousko
pokračovat v technickém zabezpečení hranic se Slovinskem atd.“ Jako pozitivní Erwin
Pröll nyní vidí také snahy o udržení příměří
v Sýrii, které by s sebou přineslo pokles počtu uprchlíků.
Shodli jsme se také na skutečnosti, že je
nutné zaměřit se na řešení nastalé situace
přímo v místě vzniku konfliktu, striktně rozlišovat ekonomické migranty a uprchlíky,
kterým v jejich zemi hrozí pronásledování,
či fyzická likvidace z důvodu náboženské,
etnické, rasové a jiné „odlišnosti“. Azylanty
oficiálně přijaté na jakékoli území Evropské
unie je nutné nechat projít „bezpečnostní
prověrkou“, integrovat je, tzn. cíleně s nimi
pracovat v oblasti vzdělávání a asimilace
tak, aby byly ochráněny společenské a kulturní hodnoty hostitelské země.
V rámci jednání došlo i na otázky a možnosti regionální spolupráce, tzn. přeshraniční spolupráce krajů ČR s Rakouskem.
Potvrdili jsme si, že je nutné naši spolupráci
v této oblasti zintenzivnit, zajistit předávání
informací a organizovat pravidelná setkávání u společných debat.
Jednání se dále zúčastnili a svědky našich dohod byli Jan Sechter, velvyslanec ČR
v Rakousku, Werner Seif, ředitel zemského
úřadu a Christine Pennerstorfer, vedoucí
oddělení zemského úřadu pro zahraniční
a evropské záležitosti.
Jan Bartošek

Vrací nám paměť
Arnolec, malá vesnička u Polné, byl
místem březnového sobotního setkání
při příležitosti uvedení druhé knihy
spisovatele Miloše Doležala o P. Josefu
Toufarovi.
Po knize „Žijme tak, jako bychom dnes
zemřít měli“ vychází „Krok do tmavé noci“
- částečně i zájmem veřejnosti vyžádaná
druhá kniha o arnoleckém rodákovi Josefu
Toufarovi.
K napsání těchto řádků mě přiměl zejména pocit, že je správné, aby co nejvíce lidí
vědělo, že atmosféra setkání v Arnolci byla
alespoň pro mě opravdu povzbuzující.
Aby co nejvíce lidí vědělo, že kulturní
dům v Arnolci byl zaplněn do posledního
místa lidmi, které zajímal a zajímá osud
faráře ubitého v roce 1950 estébáky.
Aby co nejvíce lidí vědělo, že jsem chvílemi v Arnolci cítil jakousi směs hrdosti
a dojetí.
My Češi máme totiž často tendenci
si připomínat zejména „své“ zbabělce
a zloděje a již mnohem méně mluvíme
o „svých“ mučednících a hrdinech. Páter
Josef Toufar je mučedník a hrdina a nebyl
a není sám.
Básník a historik Zbyněk Hejda prý řekl,
že Miloš Doležal vrací Vysočině její paměť.
Já si dovolím neskromně dodat, že nejen
Miloš Doležal a nejen Vysočině.
Existují totiž desítky, stovky lidí jako jsou
například Miloš Doležal nebo starosta Arnolce Ladislav Fiala, kteří se neustále snaží
probouzet v nás všech to lepší, a to někdy
i neúprosným odkrýváním pravdy o naší
minulosti.
Nevydržel jsem to a nakonec si dovolím
alespoň na závěr připomenout slova z kázání P. Josefa Toufara:
„Žijme tak, jako bychom již dnes zemřít
měli, žijme pečlivě jako moudří a vykupujme si časem vezdejším život věčný.“
Mějte se pěkně.
Miloš Vystrčil, senátor
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Co je nového na Základní škole Komenského
Mladé zastupitelstvo z naší školy
Tak 18. února poprvé „zasedali“. Den po zasedání řádného zastupitelstva města Dačice, nastoupili do MěKS mladí. Zastupitelstvo
v tomto případě tvořili naši deváťáci. Zvolili mezi sebou 6 radních,
návrhovou komisi i místostarostu. Zasedání zahájil starosta města
Dačice, ing. Macků základními informacemi o Dačicích, městském
zastupitelstvu, radě města. Následovalo seznámení s jednacím
řádem a pak už pracovali: hlasovali např. o prodeji pozemků
v lokalitě Za Školou a poskytnutí grantu na volnočasové aktivity dětí a mládeže, neschválili zvýšení odměn zastupitelům. Byla
to velká nová zkušenost pro žáky i vyučující, motivující doplněk
výuky občanské výchovy. Děkujeme zejména panu starostovi
a zaměstnancům MěÚ za organizaci zasedání a pevně věříme, že
nám z našich žáků vyrostou zdraví, spokojení a rozumní voliči, zastupitelé, radní...
Na startu mužnosti aneb prevence rizikového chování
Koncem února jsme v rámci prevence rizikové chování realizovali besedy pro žáky 2. stupně. „Čas proměn“ - pro dívky ze
šestých tříd, jejich spolužáci absolvovali přednášku „Na startu
mužnosti“ a pro deváté třídy byla jistě zajímavá a aktuální problematika sexuality „Než začneš…“. Lektorka paní A. Paroubková
velmi srozumitelnou, názornou formou předávala žákům informace o dospívání, správné hygieně, zdravém životním
stylu, HIV/AIDS aj. Sedmáci vyslechli přednášku „Adam a Eva
aneb nejsme stejní“, která se týkala např. anatomie, vhodné
životosprávy, období puberty, dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální. Osmáci se v tématu Bát či nebát se...? dozvěděli
o rizikových faktorech v období dospívání - kouření, alkohol,
drogová závislost, sexuální chování aj. Velmi pěkné, děkujeme.
Fotografie z akcí hledejte na našem webu www.zsdacice.eu
Výborné výsledky ve vědomostních soutěžích
• YPEF je znalostní soutěž zaměřená na žáky a studenty všech
ZŠ a SŠ. Soutěží se ve dvou věkových kategoriích: mladší 13 –
15 a starší 16 – 20 let. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí
zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca
10 zemí Evropy. Soutěží se na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni. Naši školu reprezentovali K. Macků, J. Kohout,
F. Novák - tři spolužáci z IX. B se báječně připravili na nelehkou
vědomostní regionální soutěž z okruhů přírodopisu, lesnictví, myslivosti a obsadili krásné 2. místo! Součástí této prestižní
soutěže, která probíhá paralelně i v ostatních zemích EU, bylo
prokázání nejen výborných znalostí z výše uvedených oblastí

v písemném testu a ve velmi náročné „poznávačce“, ale i v anglickém jazyce, který je v této mezinárodní soutěži naprostou
samozřejmostí. Žákům devátého ročníku patří velká gratulace.
• Výborné výsledky přivezli naši žáci z okresního kola Olympiády
v anglickém jazyce. V kategorii žáků šestých a sedmých tříd naši
školu reprezentoval M. Haluza, který se umístil na pěkném 10.
místě, Kateřina Macků, zástupce osmých a devátých tříd, zdolala
metu nejvyšší. Umístění na prvním místě ji posílá do krajského kola
v Č. Budějovicích, které se bude konat na konci měsíce března.
Oběma šikovným angličtinářům blahopřejeme, děkujeme za
skvělou reprezentaci školy ... a v březnu budeme Katce držet palce!!!
• Želízka v ohni jsme měli i v okresním kole Zeměpisné
olympiády, M. Kounek se umístil na 9. místě, J. Kohout na
4. místě a opravdu velkou radost máme z 1. místa Martina Urbance. Gratulujeme! Všem děkujeme za reprezentaci školy
a Martinovi navíc k dalšímu velkému úspěchu 4. místu v kole krajském. Vynikající výsledky, děkujeme!!!
• Výborný je i další výsledek Chemické olympiády. Těší nás
2. místo J. Kohouta. V případě této olympiády je nutno zdůraznit
její obtížnost. Tato předmětová soutěž z chemie si klade za
cíl podporovat a rozvíjet talentované žáky. Formou zájmové
činnosti napomáhá vyvolávat hlubší zájem o chemii a vést žáky
k samostatné práci. Soutěž je jednotná pro celé území České
republiky a pořádá se každoročně. Účastníci národních kol jsou
přijímáni bez přijímacích zkoušek na vysoké školy. Blahopřejeme.
Eva Macků, ředitelka školy

Zajímavosti ze ZŠ Neulingerova
Karneval v družině
V letošním roce se náš dětmi oblíbený
Karneval v družině opravdu vyvedl. Účast
byla velká a masky nápadité. Na prvním
místě se umístil Marek Šťastný jako Indián,
na druhém Vodník Honza Nix a třetí skončila Kristýna Heráková s maskou Čarodějnice.
Aby možnost výhry byla větší, pořádáme
i soutěž v tanci. Tanečníci se letos opravdu snažili a bylo těžké vybrat nejlepšího.
Všechny děti si proto odnesly ceny za tanec.
Medaili a cenu za první místo v tanci Aneta
Dvořáková, druhé místo Kája Lattnerová
a třetí byla Eliška Moravcová. Speciální cenu
za tanec ještě obdrželi Honza Nix a Terezka
Vítková. Jejich taneční kreace si zasloužily
odměnu. Karneval máme zdárně za sebou,
snad se podobně vydaří i za rok.

Poznáváme zvířata
Ve čtvrtek 3. března nás navštívil pan Hořák ze záchranné stanice dravců a sov.
I letos nás potěšil milými zvířátky. Tentokrát těmi, která žijí v lese a jejich příbuznými. Viděli jsme sovičku, která umí mluvit
i nenápadnou strašilku. Někteří z nás se
ostýchali vzít zvířátka do ruky, jiní byli statečnější. Nejvíce se líbila malá činčila. Pan
Hořák si ji musel dobře hlídat, protože by si
ji skoro všichni chtěli odnést domů.
S veselými písničkami a hádankami nám
program rychle utekl a teď už se jen můžeme těšit na další příjemné setkání.
Více informací a fotogalerie na www.
zsdacice.net
Kolektiv učitelů
ZŠ Neulingerova
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Zprávy ze
ZŠ Dačice,
Boženy Němcové
První místo naší školy v ČR ve výuce psaní na klávesnici PC
V průběžném pořadí meziškolní soutěže
jsme se dne 4. března 2016 probojovali na
1. místo mezi více než 300 školami v České
republice, které jsou zapojené do výuky
psaní na klávesnici ZAV. Výsledky našich
žáků dělají určitě dobré jméno nejen naší
škole, ale i našemu městu. Těmto žákům
bychom chtěli poděkovat a pogratulovat
ke krásnému umístění.
Tomáš Svoboda - 1. místo v ČR ve hře Houbař!
Tomáš Svoboda
z VIII. B patří k mimořádně úspěšným
žákům ve výuce psaní na klávesnici za
1. místo v ČR v klávesnicové hře Houbař. Tato hra doplňuje výuku psaní na
klávesnici a slouží písařům k procvičení prstokladu a postřehu. 26. února 2016 využil Tomáš své výborné formy a vytvořil si osobní rekord. Výkonem 9031 bodů je po zásluze v čele
celostátních tabulek žáků ZŠ. Jeho výkon by
navíc stačil i na 2. místo mezi středoškoláky.
Blahopřejeme.
Jitka Krejčí, Bohumil Havlík
Karneval školní družiny 2016

Dům dětí a mládeže – proč název domeček?
Setkávám se s lidmi, kteří se mě ptají, proč název domeček? Krásně to vysvětlil
ředitel jindřichohradeckého domečku Vladimír Prokýšek, který se vyjádřil takto:
,,Náš dům dětí a mládeže není jen školské zařízení, ale skutečné společenství rodičů,
dětí a pedagogů. Říkáme si domeček, protože se považujeme za jednu rodinu.
S dětmi si v domečku tykáme, říkají nám od stresu můžete právě v našem domečku.
křestními jmény, což dokazuje, že přirozená Vyzkoušet můžete základní techniky
autorita se dá získat i přátelstvím.“ Pevně přístupu ke keramické hlíně (modelování
věřím, že se tento název dostane do z hadů, plátů, zformování do forem) a dekoropodvědomí veřejnosti a že si nás již řada vání keramiky (engobování, glazování).
lidí nebude spojovat s domovem dětí, což
Zájemci se mohou přihlašovat na teleje internátní zařízení.
fonu: 723 788 736. Těšíme se na Vás.
DĚTSKÝ KARNEVAL – v sobotu 20. 2.
AEROBIK SE ŠÁRKOU – ve čtvrtek 10.3.
proběhl v prostorách MěKS dětský karne- proběhlo první aerobní cvičení se Šárkou
val, který již tradičně pořádáme ve spo- Švorcovou, která je trenérkou dvou zájlupráci s Městským kulturním střediskem mových aerobních kroužků při domečku.
Dačice. Všem zúčastněným, kteří se podí- Pro zájem veřejnosti budou tato cvičení
leli na přípravách a průběhu celé akce moc zařazována pravidelně. Začínáme v ponděkujeme. Poděkování patří i sponzorům dělí 11. 4. od 17:00 do 18:00 h v městské
VS Jednota Dačice a PAS – D s.r.o.
hale. Cena za hodinu 30 Kč.
ÚSPĚCH AEROBNÍ SKUPINY SNĚŽENEK
Aerobik je určený pro dospělé. Na proII. – tato aerobní skupina jako jediná gramu bude zahřátí, základní aerobní
kroky, krátká choreografie, závěrem strečink
a relaxační část. S sebou sportovní obuv, pití
a dobrou náladu.
DIVADELNĚ - VÝTVARNÉ ODPOLEDNE
- v úterý 19. 4. v 15:00 h v domečku Za
Lávkami.
Děti z výtvarné dílny Pastelka a Bublina si připravily pro rodiče a veřejnost divadelní představení. Každá skupina si vybrala svoji pohádku, vyrobila loutky, kulisy
prezentovala domeček na pódiových sklad- a poté už jen pilně nacvičovala. Po krátkém
bách a tanečních formacích v Moravských představení si můžete v naši výtvarné dílně
Budějovicích. Se skladbou Včelka Mája si i Vy vyrobit svoji loutku. Těšíme se s dětmi
naše malé slečny vybojovaly 1. místo. Pil- na Vás.
ným včeličkám gratulujeme.
KURZY HÁČKOVÁNÍ zdarma – začínáme
od
31. 3. Volejte: 723 788 736.
Nabízíme:
DĚTSKÉ LETNÍ TÁBORY - zájemci se moKERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ
sobota 16. 4. od 14:00 – 17:00 h v domečku hou stále přihlašovat v domečku nebo na
telefonu: 723 788 736. Přihlášky jsou k disZa Lávkami. Cena 150 Kč.
Přijďte se na chvíli věnovat své tvořivosti pozici na: www.ddmjh.cz/dacice.
a hravosti. Ušpinit se od hlíny a očistit se

Jaroslava Bačáková, DDM Dačice

Jarní výstavy v muzeu
Pokud se chcete potěšit z dovednosti dospělých i dětí z Dačicka, přijďte se podívat do dačického muzea na první letošní výstavu s názvem „Ukaž, co umíš“, která
zde bude probíhat do 8. května.

Slyšte, slyšte! Všem na vědomost se dává,
že se dne 20. února 2016 konal karneval
školní družiny. Byla to veliká událost, na
které nechyběl ani král s princeznou. Jejich
poddaní celé dopoledne statečně bojovali
o čest a slávu v různých sportovních disciplínách a samozřejmě se také hojně tančilo
a hodovalo.
Všem děkujeme za příjemně strávené
sobotní dopoledne a budeme se těšit zase
za rok.
Jana Stachová
a Alena Kupcová,
vychovatelky školní družiny
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Ke zhlédnutí je pestrá nabídka výrobků z keramiky, papíru, pedigu, ale také paličkované
obrázky, fotografie, koláže, jarní výzdoba. Určitě velkým potěšením pro malé i velké je
ukázka dvaceti pohádek, tak jak je připravili manželé Jitka a Zdeněk Vavruškovi z Dačic.
Prostě se zde potkáte s Večerníčkem, Sněhurkou a sedmi trpaslíky, včelími medvídky,
včelkou Májou, Ájou a maxipsem Fíkem, Makovou panenkou, králíky z klobouku, šmouly,
Rákosníčkem, Křemílkem a Vochomůrkou, Spejblem, Hurvínkem a dalšími postavičkami.
Výstavu jsem zahájili v neděli 13. března vystoupením dětí z dačické mateřské školy
v Bratrské ulici.
Na výstavní chodbě muzea je zároveň ke zhlédnutí výstava fotografií Adriany May
z Dačic s názvem „Všechny vůně jara.“
Od dubna je otevřeno denně kromě pondělí od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 h.
Marie Kučerová, ředitelka

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Příprava na přijímačky byla úspěšná
V průběhu měsíců ledna až března proběhla na naší škole tři setkání s uchazeči o vzdělávání v příštím školním roce na osmiletém
i čtyřletém gymnáziu v rámci jejich přípravy na přijímací zkoušky.
Ta se uskutečnila pro zájemce letos poprvé, a to právě na základě
poptávky ze strany uchazečů o vzdělávání a jejich rodičů. Žáci
5. a 9. tříd základních škol měli možnost si vyzkoušet pod vedením
vyučujících českého jazyka a matematiky řešení testových úloh,
které byly použity při přijímacích zkouškách v minulých letech.
Smyslem celé akce bylo seznámit adepty přijímacích zkoušek
s možnou podobou příkladů z matematiky či různých úkolů
z českého jazyka tak, aby věděli, co mohou očekávat, až ve dnech
18. a 19. dubna usednou k „ostré“ verzi přijímacích testů.
Těší nás, že se naše nabídka setkala s příznivým ohlasem. Učebny
se naplnily téměř do posledního místa a ohlasy účastníků setkání,
které jsme měli možnost zaznamenat, byly také vesměs pozitivní.
My jsme zase ocenili jejich aktivitu a pracovní atmosféru, která celou přípravu provázela.
Aleš Morávek
Lesnická soutěž „YPEF (Young People in European Forests)“
Ve čtvrtek 18. února
se konalo v budově
Lesů České republiky
s.p., Lesní správy Telč,
místní kolo lesnické
soutěže „Mladí lidé
v evropských lesích“
Soutěžila
družstva
o třech žácích ve dvou
věkových kategoriích.
V kategorii mladších
žáků (13 až 15 let) obsadilo úspěšně naše družstvo z kvarty ve složení Šárka Nováčková,
Antonín Málek a Zdeněk Škoda pěkné třetí místo a v kategorii
starších žáků (16 až 20 let) se naše druhé družstvo ve složení Václav
Steinhauser (ze druhého ročníku), Tomáš Drobil (z prvního ročníku)
a Viktor Soukup (z kvinty) probojovalo dokonce na první místo.
Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci našeho gymnázia a starším žákům, kteří postupují do regionálního kola, přejeme
hodně štěstí při dalším soutěžení.
Miroslava Chňoupková
--- inzerce ---

Lékárna Na Červeném vrchu Dačice oznamuje ukončení
své činnosti. Děkujeme všem návštěvníkům a těšíme se
na vás v prostorách nově zrekonstruované lékárny
v areálu Nemocnice Dačice.
--- inzerce ---

Od dubna 2016 se otevírá
nová lékárna U Nemocnice Dačice.
Otevírací doba:
Pondělí 7:15 - 17:00 h
Úterý 7:15 - 17:00 h
Středa 7:15 - 17:00 h
Čtvrtek 7:15 - 18:00 h
Pátek 7:15 - 15:00 h
tel. 384 358 282
lekarna.dacice@email.cz
Přijímáme poukázky Sodexo, Edenred a Unišek.
Sleva na seniorpasy.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Okresní kolo anglické olympiády
V pátek 19. února se naši
žáci zúčastnili okresního kola
olympiády v anglickém jazyce.
Byli rozděleni do tří věkových kategorií. Nejlépe se umístil Kryštof
Blažek ze sekundy, který obsadil
první místo v kategorii IB. Medailový post obsadila také Pham
Khanh Ly, žákyně tercie, která skončila na 3. místě v kategorii IIB.
Ostatní účastníci se na medailová místa nedostali, ale nebyli ani
poslední, takže i jim patří dík za reprezentaci gymnázia.
Naďa Koprová
Zeměpisná olympiáda

27. ledna 2016 se 24
žáků nižšího gymnázia
zúčastnilo školního kola
zeměpisné
olympiády.
V kategorii A byli nejlepší
– Klára Štruplová (1.), A.
Koukalová (2.) a O. Novák
(3.) – všichni z primy.
V kategorii B – Alexandra
Palánová (1.) K. Blažek
(2.) a B. Kopačková (3.) –
všichni ze sekundy. V kategorii C – Pavel Svoboda (1.), I. Starková
(2.) oba z kvarty a J. Klivan (3.) z tercie.
6. února odjeli vítězové do J. Hradce reprezentovat školu v okresním
kole. Bohužel Pavel Svoboda onemocněl, takže okresního klání se
zúčastnila druhá Izabela Starková. Jejich řady posílil ještě zástupce
z vyššího gymnázia zkušený Štěpán Burda. A jak se jim vedlo?
A. Palánová a Š. Burda obsadili pěkné 2. místo a K. Štruplová a I.
Starková 5. místo. Všem děkujeme za reprezentaci, postupujícímu
Štěpánovi a Saše přejeme hodně úspěchů v kole krajském, které se
koná v Českých Budějovicích.
Zdeňka Veverková
Poznáváme zvířata
To je název pořadu, s nímž v pátek 4. března navštívili naši
školu manželé Miroslav a Ivana Hořákovi ze Záchranné stanice
Ikaros. Jejich prostřednictvím jsme se mohli seznámit s mnoha
zástupci různých taxonů živočišné říše. Šlo o hmyz, pavoukovce,
mnohonožky, plazy a savce. Cenné je, že se žákům dostalo nejenom poučení o způsobu života prezentovaných živočichů ve volné
přírodě a v zajetí, ale také informace o tom, zda je ten který druh
k chovu v domácnosti vhodný a co si musí případný zájemce před
jeho pořízením dobře rozmyslet.
Spokojení návštěvníci měli možnost se seznámit, a ve většině
případů i pocítit dotek, se zhruba desítkou živočichů. Hmyz
reprezentovaly strašilky a pakobylky, v poslední době velmi
oblíbené chovateli a vyznačující se bizarními tělesnými tvary
napodobujícími přirozené prostředí těchto zvířátek. Zástupcem pavoukovců byl sklípkan „Smitka“ a přehlídku bezobratlých
uzavřela mnohonožka obrovská. Velké pozornosti se těšil had
užovka japonská tenkoocasá, stejně jako další představitelé plazů,
chameleoni jemenský a pardálí. Hmyzožravec ježek ušatý si získal mnoho příznivců a zájemců o jeho chov. Jak však prozradili
manželé Hořákovi, chov tohoto zvířátka vyžaduje každodenní
a soustavnou péči a proto by se pro něj měl každý rozhodnout až
po zralé úvaze. Dalším představitelem savců byla fretka, rovněž její
obliba mezi chovateli v poslední době roste.
Manželům Hořákovým patří naše poděkování a přání mnoha
úspěchů v jejich péči o zvířecí svěřence v záchranné stanici. Těšíme
se na další spolupráci.
Aleš Morávek
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Pozvánky do knihovny v dubnu

Pátek 1. 4., 16:00 - 18:00 h – Odpoledne s Andersenem - Srdečně zveme do knihovny děti, klidně i s rodiči. Budeme si číst pohádky H. Ch. Andersena (na počest jeho narození), podíváme se na starý český film Malá mořská víla, vytvoříme si strom POHÁDKOVNÍK
a možná bude i překvapení ...

Pátek 22. 4., 17:00 h - Sumatra a palma olejná
Přednáška Stanislava Němce, který strávil měsíc na Indonéském
ostrově Sumatra, Vám přiblíží nejen problematiku kácení deštných pralesů za účelem výsadby palmy olejné, ale také možnosti
ochrany tohoto jedinečného ekosystému. Ukáže Vám, jak se žije
v primárním pralese, zavede Vás na opuštěné tropické ostrovy Pulau, do středu největšího sopečného kráteru na světě Donau Toba
nebo na aktivní vulkány Sinabung a Sibayak. Vstupné dobrovolné.
Ke Dni Země.
Pondělí 25. 4., 16:00 – 17:00 h - Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Třetí setkání s pohádkou v knihovně, tentokrát to bude čtení, ilustrování a vyrábění s pohádkami o zvířátkách.
Nabízíme z novinek letošního roku
• Nové knížky: vedle dalších detektivek a románů osvědčených
autorů – Peter Robinson, Martina Cole, Sandra Brown, Ken Follet,
Hennig Mankel či Peter May – přibyly do fondu i díla ze světové
literatury, např. román Myslete na děti od Iana McEvana nebo
Zmrtvýchvstání, román nezdolné vůle od Michaela Punkeho,
v jehož zfilmované verzi získal Oskara představitel hlavní role
Leonardo Di Caprio. Z české literatury je to například román Moniky Zgustové Růže od Stalina, což je literární zpracování životních osudů jediné Stalinovy dcery Světlany nebo Kafe@cigárko
blogerky Marie Doležalové.
• Z naučné literatury jsou to knížky o zdraví či nemoci, např.
Lukáš Blinka – Online závislosti nebo Darja Jarošová – Klinické
doporučené postupy v ošetřovatelství. Koho zajímá osobnost
ruského prezidenta, může sáhnout po knížce Veroniky Sušové-Salmien – Putin. Knížky o Janu Husovi, záhady, manželské a rodinné poradenství… každý si u nás určitě vybere.
• Nové hry a kufříky: do fondu knihovny přibyly hry rozvíjející
slovní zásobu, paměť a představivost, ale také ty pro zasmání
a veselou mysl. Zde je seznam her, které si lze v knihovně půjčit,

jednu na měsíc, najdete je v online katalogu po zadání hry do
políčka signatura svazku. Aktivity speciál, Cestujeme se Čtyřllístkem, Procvičujeme vyjmenovaná slova, Došel benzín, Kuželky
s krtečkem, Pátý přes devátý, Pictomania, Plivající velbloud, Pohádkohraní, Vyprávěj mi pohádku, Slepičí kvoč, Tick-tack bum,
Učíme se hrou – Co všechno si zapamatujete během 10 vteřin
nebo Vynálezy a Zlaté Česko. Tématické kufříky zde nebudu vyjmenovávat, je jich již 23 a najdete je v katalogu, pokud zadáte
do signatury svazku TK, takže jenom letošní novinky: Báječný
svět zvířat, Bojovníci a Hrajeme si s pohádkou. Všechny kufříky
obsahují knížky doplněné různými dalšími doplňky s jediným cílem – vzbudit a udržet zájem dětí o čtení, přitáhnout je ke čtení
zábavou a hrou.

A co nás čeká letos?
• Tak jako v minulých letech organizovat a zprostředkovat kulturní a vzdělávací programy se vztahem ke knize a k rozvoji
komunity. Propagovat četbu zejména u dětí a mládeže a aktivně podporovat čtenářskou gramotnost realizací aktivit zaměřených na práci s knihou, což v praxi mimo jiné znamená:
• Realizace projektu ZAHRADA – doplníme a oživíme prostor
letní čítárny a zahrady knihovny – tři pátky – 13. 5., 27. 5. a 10. 6.
Těšte se na bohatý a zajímavý kulturní program.
• NOC LITERATURY – 20. 5. – tentokrát bychom tento literární
happening rádi uspořádali v dolní části Palackého náměstí.
• Besedy pro školy, spolupráce se Zdravým městem Dačice …
• DOPOLEDNÍČEK – 14. – 16. 6. a ukončení projektu Knížka pro
prvňáčka a projektu Celé Česko čte dětem
• Podle možností upravovat prostory pro čtenáře tak, aby byly
co nejvíce uživatelsky přívětivé a přitažlivé, včetně poboček, hledat prostory pro sklad méně půjčovaných knih a jiné.
Tak se k nám přijďte podívat, ať vidíte, zda se nám plány daří plnit a zda naše knihovna nabízí moderní služby, zdroje a otevřený
prostor pro vzdělávání, kulturu a osobní rozvoj, že je to místo otevřených dveří a veřejných služeb. Srdečně vás zvou všechny knihovnice městské knihovny.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka

Rybářský bál byl báječný
V sobotu 12. března 2016 se uskutečnil již 3. Dobročinný Rybářský bál a všem, kteří na něm nebyli, musím říct, že se opravdu
vydařil. Na pódiu se nám střídaly dvě kapely: COVER TRIO a S.P. Band, takže jsme se vyhnuli nudným přestávkám.
Na úvod jsme mohli
shlédnout taneční vystoupení
Bollywood
by Enya. Jako druzí
v pořadí vystoupili
Tereza s Tobim a předvedli nám Dogdancing. O půlnoci jsme
viděli kankán v podání
Mrákotínských Baletek.
Milovníkům piva jsme
mohli nabídnout 3 druhy z Pivovaru Český Rudolec a ostatním
širokou nabídku míchaných koktejlů. Kapří řízek BEZ KOSTÍ je
již tradicí našich akcí, ale tím seznam rybích specialit nekončil –
v nabídce byly i kapří hranolky, smaženice nebo rybí polévka. Na
své si přišli i ti, kteří ryby nejí a mohli tak ochutnat vepřový řízek
nebo guláš. Díky fotokoutku si mohl každý odnést na tu akci vzpomínku. Zástupcům města se na bál nechtělo, ale i tak jsme si to
hodně užili. Svědčí o tom i vzrůstající návštěvnost. Veškerý výtěžek
z bálu je věnován školákům ze ZŠ Neulingerova Dačice, která
pomáhá dětem s hendikepem. Na další ročník se můžete těšit
v první půlce ledna roku 2017. Bude sice těžké udržet vysoko nas-

16

tavenou laťku, ale něco nového opět vymyslíme.
A na závěr bych chtěl MOC PODĚKOVAT všem, kteří mi s tímto
ročníkem pomohli, protože bez nich by to opravdu nešlo.
Lukáš Chocholouš
--- inzerce ---

DANDIK
bistro - kantýna Dačice
A protože se pozapomnělo na kantýnu s výpovědí i oficiální zprávou
o jejím osudu, informuji touto cestou,
že byla bohužel definitivně zrušena
v souvislosti s nastávající rekonstrukcí budovy. Děkuji
svým zákazníkům i strávníkům jídelny, kteří si chodili za
mnou 19 let kupovat stravenky. I nadále budu zájemcům
objednávat čerstvé pečivo, oblíbený podmáslový chléb,
koláče, šátečky, zákusky, dorty sladké i aspikové, jen s tím
rozdílem, že vám zboží dovezu domů po Dačicích a okolí.
Lenka Fabešová
Kontakty: www.dandik.cz, telefon: 733 100 700

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

- nová kolekce dámských a pánských jarních bund
VELKÝ VÝBĚR

- pánských obleků
- pánských sportovních i společ.košil, kravat
- dámských kostýmů,halenek,sukní, kalhot
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Festivia Chorus v Dačicích
Po neuvěřitelných devíti letech zazpíval v Dačicích v sobotu 27. února v Katolickém domě komorní pěvecký sbor Festivia Chorus z Velké Lhoty.

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.

Oddíl kuželek
2. 4.

14:00 h

2. liga muži

Dačice „A“- KK Zábřeh

2. 4.

10:00 h

3. liga muži

Dačice „B“- SK Kuželny Dubňany

8. 4.

18:00 h

divize

Dačice „D“ - KK Slavoj Žirovnice

22. 4.

18:00 h

divize

Dačice „D“ - CHJK Jihlava

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu
Pod vedením sbormistryně MgA. Jitky Čudlé zazněla hudba duchovní i světská, lidové písně, populární skladby i oblíbené spirituály. Většina skladeb zazněla v provedení a capela, některé však
byly i s doprovodem různých bicích nástrojů a zobcových fléten.
Posluchači se mohli spolu se zpěváky zapojit i aktivně k doprovodu
písní. A protože se nám všem vystoupení moc líbilo, zazněl na konci dlouhý zasloužený potlesk a dokonce dvě skladby jako přídavek.
Děkujeme za krásný hudební zážitek.
Růžena Křížková, Katolický dům

3. 4.

13:00 h

žáci

Dačice (St. Hobzí) - Kunžak, Studená

24. 4.

13:00 h

žáci

Dačice (St. Hobzí) - N. Bystřice (J. Hradec)

10. 4.

10:00 h

dorost

Dačice - Kunžak, Studená

22. 4.

18:00 h

divize

Dačice „D“ - CHJK Jihlava

9. 4.

15:00 h

muži

Dačice - Planá n/L

23. 4.

15:00 h

muži

Dačice - Sedlice

30. 4.

15:00 h

muži

Dačice - Katovice

Oddíl volejbalu:

Přednášky v RC Křižovatka

5. 4.

18:00 h

ženy

Dačice „B“ - Volavky J. Hradec

Každý měsíc se v rodinném centru Křižovatka v Katolickém domě koná přednáška na různá témata o rodině, zdraví
apod.

12. 4.

17:00 h

dorostenky

Dačice „C“ - Pohoda J. Hradec

V únoru nás navštívila fyzioterapeutka Bc. Jitka Šerhaklová, aby
nám povykládala o tom, jak lépe porozumět svému tělu. Desítky
posluchačů velmi různorodého věku se dozvědělo nejen o dnu
pánevním, ale také o správném dýchání, chůzi a aktivním uvědomování si svého těla. Nechyběly ani praktické ukázky cvičení
a zodpovězení dotazů. Přednáška byla velmi zajímavá, a proto se
na nějaké podobné téma určitě ještě zaměříme. Děkujeme za vaši
přízeň, naše dveře jsou otevřeny všem, kteří se chtějí něco nového
dozvědět či naučit.
Růžena Křížková, Katolický dům

Rodinné centrum Křižovatka
Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi
každé pondělí a čtvrtek 8:30 – 11:30 h
Přijďte si společně pohrát v příjemném prostředí herničky, popovídat si, tvořit, zpívat, naučit se nová říkadla a pohybové hry pro
nejmenší!
Kontakt: Jitka Čurdová – tel. 723 907 325
Maminky a miminka
Termíny: 13. 4. a 27. 4., 9:00 - 11:00 h
Podpůrná skupinka pro ženy v období těhotenství a mateřství
s Renatou KUDRNOVOU, DiS. - laktační poradkyní a lektorkou
nošení dětí.
Skupinka je otevřena především všem maminkám, které hledají
rady a informace v oblasti těhotenství, porodu a mateřství (kojení,
šestinedělí, nošení dětí, pláč, spánek, partnerství, aj.).
Kontakt: Renata Kudrnová, DiS. - 606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz.
Přednáška „Sladění rodinného a profesního života“
13. 4., 16:30 h
Přednášející: Ing. Bc. Marcela Blažková Dis., koordinátor poradny,
psychoterapeut.
Po dobu konání akcí RC Křižovatka bude otevřena hernička pro
děti.
Více informací na: www.katolicky-dum.cz
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ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

STŘELECKOU SOUTĚŽ
DRUŽSTEV V BROKOVÉM VÍCEBOJI
pod záštitou starosty města Dačice

XII. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 7. května od 10:00 h
Program: 9:00 - 10:00 h registrace družstev, prodej
položek, kontrola dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení, 10:20 h
střelby, 14:15 h vyhlášení výsledků a předání cen
yy Závazná přihláška a registrace družstva do 9:45 h
yy Závod je vypsán na 60 terčů: 20 lovecká baterie, 20 zajíc
s terči, 20 lovecké kolo
yy Maximální velikost broku je povolena do 2,5 mm
yy Občerstvení zajištěno, parkování v okolí areálu střelnice
yy Cena položky pro 3členné družstvo členů ČMMJ = 1500 Kč
yy Závod je dotován hodnotnými cenami
Na Vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice
a Okresní myslivecký spolek ČMMJ J. Hradec.
--- inzerce ---

Mateřská škola Písečné nabízí pracovní místo učitelce
mateřské školy splňující kvalifikaci dle platné legislativy.
Nástup možný od 1. 9. 2016 na zkrácený úvazek.
tel: 725 534 098
--- inzerce ---

www.dacice.cz

Voda má...

Vážení spoluobčané,
líbí se mi folková skupina Hradišťan. Při poslechu jedné z jejich nejznámějších skladeb se ve zhudebněných verších básníka
Jana Skácela ozývá výše uvedený refrén Voda má... Při těchto slovech se mi vždy vybaví problém, který mě trápí již delší dobu.
Je to nevyhovující dodávka pitné vody ve Vyderské ulici na Červeném Vrchu a také v přilehlém okolí.
Svým podpisem pod tímto článkem se identifikuji natolik, že
každý vidí, že ho píše bývalý starosta města. Tak jako Vy i já sám
sobě si pokládám otázku, proč tento text píši až nyní. Proč problém neřešil, když byl na radnici? Odpověď je prostá. Nemám
takovou povahu, abych z pozice veřejné dosáhnul určitého zvýhodnění a přihrál si tzv. „malou domů“. Považoval bych to za
amorální, navíc vždy u mě byly prioritní zájmy celku.
Píše se rok 2016 a Dačice jsou moderní, rozvíjející se město,
které neustále roste. Jeho obyvatelé využívají řadu vylepšení
a vymožeností. Ne všechno je však ideální. Včetně právě nevyhovující dodávky pitné vody na Červeném Vrchu. Dle zákona
274/2001 Sb. a s tím souvisejícím reklamačním řádem, má odběratel pitné vody dostávat tuto komoditu v odpovídajícím množství, jakosti a tlaku. A právě tyto citované vlastnosti a hodnoty
voda v naší části města nesplňuje. Dá se říci, že nestálý (nerovnoměrný) tlak, a z něj plynoucí nedostatečná dodávka vody, je
zásadní příčinou problémů. Pokles tlaku a někdy úplná ztráta
vody v potrubí způsobuje následné zkalení a vyplavení nečistot
z hlavního vodovodního řádu do rodinných domů.
Odběratelé vody jsou tak vystaveni nekomfortní dodávce,
navíc v nevyhovující kvalitě. Nezanedbatelná je i skutečnost, že
tímto dochází k zanášení filtrů všech zařízení v rodinných domech, které jsou na vodovodní řad napojené. Tato situace se
pravidelně stupňuje v letních měsících, a to i přes úsilí provozovatele sítě - firmy Čevak - přeregulovat tlak v celé soustavě vodovodního řadu města.
Není proto divu, že si někteří vlastníci domů z této lokality nainstalovali na potrubí čerpadla – domácí vodárny, aby alespoň
tímto způsobem docílili odpovídající dodávky vody do svých
domácností. Nutno dodat, že tímto nestandardním způsobem
se problém ještě zhoršuje v neprospěch ostatních, kteří tento
postup nezvolili.

Nabízí se otázka, co s tím? Z pohledu bývalého starosty a s tím souvisejícím pocitem zodpovědnosti si myslím, že je potřeba pohlížet
na tento problém komplexně. Zohlednit skutečnost rozvíjejícího se
města a z toho plynoucí spotřebu pitné vody. Provést rovněž revizi
skutečného provedení dřívějších projektů a vyhodnocení případných nedostatků ve vztahu k současné potřebě. Po takovém posouzení by potom bylo vhodné navázet i vhodným způsobem nápravy
nevyhovujícího stavu v naší čtvrti.
V těchto souvislostech mě napadá myšlenka, že úvodní refrén
by neměl znít Voda má..., ale Voda nás všech... Je to výzva pro nás
všechny.
Čtenáře zdraví a za pozornost děkuje Vlastimil Štěpán
Případné vaše názory a dotazy na toto i jiná témata rád přivítám na
svém facebookovém profilu nebo e-mailu vlastimil.stepan@email.cz.
--- inzerce ---

3. Mutišovské řemeslné trhy
sobota 16. 4. 2016 od 13:00 h
Mutišov - náves

ukázky řemeslné výroby, prodej výrobků od českých řemeslníků
chutné občerstvení, jízda na koních, akce pro děti
vystoupení Jarošovské krojované družiny a Mrákotínských baletek
Přijďte podpořit šikovné české ručičky a strávit s námi příjemné odpoledne
--- inzerce ---

MŠ Dačice, MŠ Za Lávkami a Spolek rodičů a přátel MŠ „LÁVKY“
pořádá oslavu

DNE ZEMĚ

sobota 23. dubna, 14:00 - 17:00 h
areál zahrady MŠ Za Lávkami
Zde si můžete ověřit svou zručnost, znalosti o přírodě a občerstvit se. U některých stanovišť můžete získat Zalávecké tolary, které lze směnit u občerstvení za odměny. Zajištěn skákací
hrad. Vstupné je dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.
V případě deštivého počasí bude program přesunut na neděli a následně omezen v prostorách MŠ.
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Náklad: 3100 výtisků
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
1. dubna, pátek, 19:00 h
DEADPOOL, akční, 2D
108 min., české titulky, vstupné 90 Kč
3. dubna, neděle, 19:00 h
DECIBELY LÁSKY, komedie, 2D
85 min., česky, vstupné 100 Kč
6. dubna, středa, 19:00 h
JÁ, OLGA HEPNAROVÁ, drama, 2D
105 min., česky, vstupné 110/ FK 80 Kč
8. dubna, pátek, 19:00 h
TEORIE TYGRA, tragikomedie, 2D
101 min., česky, vstupné 120 Kč
10. dubna, neděle, 19:00 h
LÍDA BAAROVÁ, romantické drama, 2D
110 min., česky, vstupné 110 Kč
13. dubna, středa, 10:00 h
DOMÁCÍ PÉČE, tragikomedie, 2D
92 min., česky, vstupné 50 Kč
15. dubna, pátek, 19:00 h
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK, komedie, 2D
115 min., česky, vstupné 90 Kč
17. dubna, neděle, 19:00 h
TRABANTEM DO POSLEDNÍHO DECHU,
cestopisný/dobrodružný, 2D
118 min., česky, vstupné 90 Kč
20. dubna, středa, 19:00 h
SPOTLIGHT, životopisný, 2D
128 min., české titulky, vstupné 100 Kč
22. dubna, pátek, 19:00 h
RUDÝ KAPITÁN, krimi, 2D
119 min., česky, vstupné 100 Kč
24. dubna, neděle, 17:00 h
ZOOTROPOLIS: Město zvířat, animovaný, 3D
92 min., český dabing, vstupné 130 Kč
27. dubna, středa, 19:00 h
TEORIE TYGRA, tragikomedie, 2D
101 min., česky, vstupné 120 Kč
29. dubna, pátek, 19:00 h
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK, komedie, 2D
115 min., česky, vstupné 90 Kč

Město Dačice
8. dubna, pátek, kulturní středisko

GOOD ANGEL 3
Benefiční akce ve prospěch Nadace Dobrý
Anděl
ESSO-VIRUS sound systems,
SWAMP·TRANZIT, ULTIMA CREW light show

23. dubna, sobota, 20:00 h, kulturní středisko

PLES DAČICKÉHO ZVONEČKU
hraje Klaret - Strážský výběr
vstupné v předprodeji na Infocentru 100 Kč, na
místě 150 Kč
7. května, sobota, 19:30 h, kulturní středisko

domaci@štěsti.hned
divadelní hra, účinkují Iva Hüttnerová, David
Suchařípa a Michaela Dolinová
vstupné v předprodeji na Infocentru 200 Kč, na
místě 230 Kč

Městské muzeum a galerie
do 8. května

UKAŽ, CO UMÍŠ
výrobky z keramiky, papíru, pedigu aj. materiálu, včetně série postaviček z dvaceti
známých večerníčků

20

DEN
ZEMĚ
24. dubna od 14:00 do 17:30 h
Areál Jockey clubu Malý Pěčín
ÐÐ ukázka jezdeckého umění členů JCMP
ÐÐ možnost jízdy na koních
a PONY-EXPRESEM
ÐÐ pro děti soutěže a skákací hrad
ÐÐ bohatá tombola
ÐÐ malá výstava zemědělské techniky
ÐÐ vstupné dobrovolné
ÐÐ občerstvení zajištěno
ÐÐ akce se koná za každého počasí

do 5. května, výstavní chodba

VŠECHNY VŮNĚ JARA
fotografie Adriany May
16. dubna, sobota

VÝLET DO MUTIŠOVA A MUTNÉ
spolek přátel muzea pořádá výlet vlakem
na 3. ročník řemeslných trhů v Mutišově
spojený s vycházkou přes Montserrat do
nedaleké Mutné. Odjezd z vlakového nádraží v 9:24 h, návrat v 15:30 h

Katolický dům Dačice
3. dubna, neděle, 15:00 h
Agapé - setkávání všech generací
Možnost si popovídat při kávě, čaji a drobném pohoštění. K dispozici stolní fotbal,
deskové hry, herna pro děti.
16. dubna, sobota, 19:00 h
Pavel Helan
vlídný písničkář a komik, www.pavelhelan.cz
Koncert finalisty soutěže Československo
má talent.
23. dubna, sobota, 9:00 - 12:00 h
Bleší trh - bazar věcí všeho druhu
Potřebujete provětrat skříně? Máte doma
cenné kousky všeho druhu, které je vám
líto vyhodit? Anebo naopak. Chcete levně
a výhodně nakoupit? Pro děti, pro manžela,
manželku, pro radost ...
Více informací, rezervace prodejních míst:
kopeckova.hana@email.cz, tel. 604 673 389
23. dubna, 14:00 - 19:00 h + během koncertu
24. dubna, 14:00 - 17:00 h
OKNA - spojení hudby a výtvarného
umění
výstava fotografií Petra Štěpána (Praha)

14. dubna, čtvrtek, 19:00 h, kulturní středisko

VĚRA ŠPINAROVÁ & Adam Pavlík Band
koncert
„VYPRODÁNO“

Jockey club Malý Pěčín zve na

23. dubna, sobota, 20:00 h
Spadané listí
koncert folkové skupiny z Tábora

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na první samostatný

charitativní ples
Dačického ZVONEČKU
23. dubna od 20:00 h
v kulturním středisku Dačice
Výtěžek plesu bude použit na chod
našeho spolku a na nákup pomůcek pro
naše klienty.
K tanci a poslechu vám bude hrát úžasná kapela Klaret – Strážský výběr. Připravili
jsme pro vás hodnotnou tombolu a ani
vaše bříška nezůstanou prázdná. Pro každého máme připravené malé překvapení.
Vstupenky je možné zakoupit v dačickém infocentru. Cena vstupenky je
v předprodeji 100 Kč a na místě 150 Kč.
Ale POZOR: pouze vstupenka z předprodeje je slosovatelná o hlavní cenu našeho
plesu.
Přijďte se tedy pobavit, zatancovat, najíst
se a možná i vyhrát nějakou krásnou cenu.
Vše, co na plese utratíte (a tajně doufáme, že to nebude málo), bude použito na
dobrou věc.
Za Dačický ZVONEČEK Mirka Vacková
ZMĚNA V PŘEDPRODEJI VSTUPENEK
NA KULTURNÍ AKCE
Od 4. ledna 2016 zajišťuje předprodej
vstupenek na akce pořádané Městem
Dačice pouze INFOCENTRUM, které
najdete v přízemí budovy radnice, Palackého náměstí 1/I. Předprodej vstupenek
do 3D Kina zajišťuje jak pokladna kina,
tak infocentrum.

