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Jak to vidím aneb dobrovolníci a my
Vládnou dnešnímu světu jenom peníze a vlastnictví věcí? To je otázka, kterou jsem si položil v uplynulém vánočním čase.
Je pravda, že se nám reklama snaží vnutit myšlenku, že si můžeme společně s čokoládou koupit i životní štěstí, že když nám
nebude fungovat internet, tak se nám zhroutí svět. Podle reklamních agentur se hodnota člověka měří množstvím peněz
a věcí, které vlastní.
Naštěstí ne všichni podléhají reklamnímu marketingu,
a hledají smysl života i v jiných věcech
než v penězích
a mobilních telefonech. Mezi tyto
lidi patří i dobrovolníci, kteří si tak
ale často ani neříkají. Výkladový slovník tvrdí, že o dobrovolnictví mluvíme v případě, kdy člověk
věnuje něco dobrovolně jiným (může jít
o peníze, věci, čas, úsilí) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi
ně potřeba pomáhat druhým, měnit svět
k lepšímu, pomáhat při živelní katastrofě,
mírnit utrpení nemocných lidí při epidemiích apod.
Důkazem, že dobrovolnictví „nevyhy-

nulo“ jsou i spolky, kterých je v Dačicích
nepřeberné množství a pokrývají oblast
kultury, sportu, sociální péče, ochrany života i majetku a mnohé další. Ve všech těchto spolcích jsou lidé, kteří skutečně věnují
něco dobrovolně jiným. Bez nich a bez dalších, kteří ani nejsou nijak organizováni, by
byl život v našem městě (samozřejmě tím
myslím i místní části) nekonečně chudší
a smutnější. Těm všem patří dík za to, že
se starají o své okolí, o své spoluobčany,
o naše děti.
Za všechny bych uvedl dva příklady z minulého roku, i když by se jich samozřejmě
dalo najít více. V tom prvním dokázali dobrovolní hasiči v Chlumci vybudovat za pomoci města, sponzorů a dotace perfektní
hřiště s umělým povrchem. V druhém případě dobrovolníci v Borku úžasným způsobem přebudovali s podporou města přístavbu budovy občanské komise, a to opět
bez toho, aby žádali o odměnu. V obou pří-

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

Hospodářský rozvoj
Výchova a vzdělání
Kultura
Sport
Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.)

Úplné znění pravidel pro udělování Ceny
města Dačice jsou k dispozici na www.dacice.cz nebo na odboru kultury a cestovního
ruchu, tel. 384 401 275, kultura@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

padech obětovali ti, kteří na stavbě pracovali, spoustu času a úsilí ve prospěch svého
okolí.
Na radnici si dobře uvědomujeme, jakou
roli právě dobrovolníci hrají ve veškerém
dění ve městě a velmi si jich vážíme. I když
podporujeme dačické spolky finančně,
jsme si vědomi, že jsou věci, které se nedají
penězi zaplatit. Proto jsme pro ně v prosinci
jako výraz díků poprvé uspořádali setkání
nazvané „Dnešní večer patří Vám“. V Dačicích můžeme být právem hrdí na bohatý
spolkový život, který stojí právě na dobrovolnících.
Vážení čtenáři, dovolte mi závěrem ještě
jednou poděkovat všem, kteří jakýmkoli
způsobem naplňují definici dobrovolnictví
a popřát jim mnoho sil do další práce, protože se najde spousta lidí, kteří jim „dobře“
poradí, ale sami se angažovat nebudou.
Karel Macků,
starosta

Zápis
do prvního ročníku
základních škol
Zápis proběhne na
obou školách v pátek 22. ledna 2016 od
13:00 do 17:00 h.
Zapsány budou:
• děti narozené do 31. srpna 2010
• na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského bude zápis proveden v prostoru
školy v ulici Bratrská
• na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové
bude zápis proveden v prostoru horního pavilonu
Rodiče při zápisu předloží:
• rodný list dítěte, vyplněný Dotazník
pro rodiče žáků prvního ročníku, který jim předá příslušná mateřská nebo
základní škola, svůj občanský průkaz
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Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané, v době psaní těchto řádků je v plném běhu prosinec, který
každoročně nabírá vysokého tempa, a to i přesto, že se vlastně jedná o měsíc adventu, tedy času pozastavení a zklidnění.
Schvalují
a
proplácejí
se
poslední
faktury
daného
roku, účastním
se
výročních
hromad a mnoha kulturních
akcí. Připravuji
se na poslední
zasedání
zastupitelstva
v tomto roce, na
kterém se mimo
jiné bude schvalovat rozpočet na rok 2016.
Okolo tohoto bodu bude probíhat věcná rozprava, jak ze strany zastupitelů, tak
i občanů. Doufám však, že rozpočet bude
schválen. Tímto krokem rozpohybujeme
město, a můžeme se soustředit na plnění úkolů, které si tímto dáváme. Ať jsou to
investice, údržba, kultura, sport nebo bez-

pečnost. I v dalším roce chceme využívat
dotačních titulů. Vše se ale musí prodiskutovat a promyslet, protože nelze žádat
o dotace za jakoukoliv cenu. U dotací je ke
splnění požadavků i povinnost udržitelnosti. Jinak se dotace krátí, odjímají, penalizují nebo se tyto věci kombinují. Na druhé
straně je velice příjemné, pokud se projekt zrealizuje a město šetří nemalé výdaje
a může je použít na další rozvoj. Musíme se
opět snažit, abychom byli lepší než v minulém roce. Měřítkem pro mě bude srovnání
s rokem 2015, kdy jsme schvalovali poprvé
rozpočet v novém složení zastupitelstva.
Jsem v tomto ohledu optimistický, avšak
si také uvědomuji, že toto mé předsevzetí
si vyžádá nemalé úsilí a energii. Pokud i vy
jste si dali předsevzetí na další rok, tak Vám
přeji hodně píle a vytrvalosti, určitě se nám
budou hodit.
(napsáno 15. 12. 2015)

Miloš Novák, místostarosta

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

Rada města na své 29. schůzi konané
18. 11. 2015 mimo jiné:
• schválila poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí rodinám s nezaopatřenými dětmi, které
jsou uznány rodinou v hmotné nouzi,
rodinám, jejichž nezletilému dítěti je
vyplácen příspěvek na péči, rodinám
s větším počtem dětí a rodinám, které se
pohybují na hranici chudoby v celkové
výši 40 800 Kč
• schválila zprávu o činnosti organizace
a výsledky hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2015
• schválila zprávu o činnosti organizace
a výsledky hospodaření Městského kulturního střediska Dačice k 30. 9. 2015
• schválila vyhlášení Veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za
Školou“ v Dačicích – III. etapa
• vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu města k 30. 9. 2015 a výhled plnění
rozpočtu města k 31. 12. 2015
• vyhlásila grant „Volnočasové aktivity dětí
a mládeže na rok 2016 a 2017“ s finančním
rámcem 1 081 000 Kč pro rok 2016
• schválila rozpočtové opatření č. 19/2015:
příjmy 415,63 tis. Kč, výdaje 84,83 tis. Kč,
financování - 330,80 tis. Kč
• projednala návrh rozpočtu města na rok
2016 ve 2. čtení a doporučila jej zastupitelstvu města ke schválení
Rada města na své 30. schůzi konané
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2. 12. 2015 mimo jiné:
• schválila Cenovou přílohu pro rok 2016
ke smlouvě mezi Městem Dačice a společností .A.S.A. Dačice s. r. o.
• schválila rozpočtové opatření č. 20/2015:
příjmy 4,10 tis. Kč, výdaje 4,10 tis. Kč, financování 0 tis. Kč
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej volných bytových jednotek č. 1
a 2 v domě č. p. 88/II v Dačicích
• schválila kalkulaci ceny stočného na rok
2015 pro město Dačice a místní části
a cenu stočného v místních částech bez
možnosti připojení na centrální ČOV
Rada města na své 31. schůzi konané
9. 12. 2015 mimo jiné:
• schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 3 500 Kč Centru pro dětský sluch
Tamtam, Praha
• schválila nabídku volného startovacího
bytu č. 11 v ul. Bratrská 175 v Dačicích
• schválila rozpočtové opatření č. 21/2015:
příjmy 360,22 tis. Kč, výdaje - 119,78 tis.
Kč, financování - 480,00 tis. Kč
• schválila přijetí peněžního daru ve
výši 100 000 Kč od Jednota, spotřební
družstvo v J. Hradci na podporu kultury,
školství, tělovýchovy a sportovní činnosti
• vzala na vědomí výstupy vzešlé z kulatého stolu na téma Řešení křižovatky na
Palackého náměstí ze dne 19. 10. 2015
• vzala na vědomí výstupy z kulatého stolu na
téma Revitalizace Kancnýřova sadu a studie
multifunkční haly ze dne 23. 11. 2015.

Jihočeský kraj
vyhlásil grantové
programy na obnovu
kulturního dědictví
Upozorňujeme majitele kulturních
památek a dalších staveb nacházejících se na památkově chráněných
územích, že Jihočeských kraj vyhlásil
4. ledna grantové programy pro rok
2016, ze kterých je možné získat finanční prostředky na obnovu kulturního dědictví.
Zájemci o
tuto formu
podpory
můžou své
žádosti zasílat na adresu Jihočeského kraje do 15. ledna do 12:00 h.
Vyhlašované grantové programy na
úseku památkové péče jsou:
Objekty kulturního dědictví:
• Opatření č. I. Movité kulturní dědictví podpora zachování a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví
• Opatření č. II. Obnova drobné sakrální architektury - podpora zachování a obnovy drobné sakrální architektury za využití
tradičních materiálů a technologií.
• Opatření č. III. Zvýšené náklady obnovy
staveb v památkově chráněných územích - obnova a zachování nemovitých
kulturních památek nebo staveb, které
nejsou památkou, ale nacházejí se v plošně památkově chráněném území.
Kulturní památky:
• Opatření I. Předprojektová příprava
obnovy kulturních památek - podpora
kvalitní přípravy obnovy, která vyžaduje provedení řady průzkumů jako předprojektovou přípravu. Pro průzkumy na
jedné kulturní památce může být podán
pouze jeden projekt, finanční podpora
může činit maximálně 60 % celkových
nákladů.
• Opatření II. Nemovité kulturní památky
- podpora obnovy a zachování nemovitých kulturních památek s důrazem na
zachování památkové podstaty, jejich
vhodného využívání a na veřejnou prezentaci.
Více informací k dotacím podají: Jihočeský kraj, Odbor evropských záležitostí,
oddělení administrace AP PRK: Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@
kraj-jihocesky.cz, Lenka Věrná Bc., tel. 386
720 271, e-mail: verna2@kraj-jihocesky.cz.
Metodickou pomoc poskytne Mgr. Pavel
Urban, kancelář č. 122 (I. patro, Starý zámek,
384 401 244).
Pavel Urban,
odbor kultury a cestovního ruchu
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Nápoje
”alko”
Vítání nových občánků
města
Dačice
Hasičská kuchyně

V sobotu 7. listopadu 2015 přivítal starosta Karel Macků společně s dětmi
z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky měsPIVO:
ta. Přivítány byly děti: Ella Kocourková, Ema Danyiová, Hugo Breuer, Nikola Lipovská, Teodor Němec a Eliáš Šťastný.
Točené - KOZEL 11

Vepřová masová čína + chléb
60 Kč

15Kč
25Kč
35Kč

Lahvové - PILSNER 12

V

VÍNO:
Bílé - CHARDONNAY
- RULANDSKÉ ŠEDÉ

100Kč
100Kč

0,7l
0,7l

Červené - MODRÝ PORTUGAL

100Kč

0,7l
0,7l

FRISCO
BOWLE

35Kč
10Kč

CABERNET SAVVIGNON 100Kč

Býčí žlázy + chléb
60 Kč

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

0,3l
0,1l

N

Nápoje ”nealko”
Řízek z vepřové krkovice
+ domácí bramborový salát
70 Kč

PITO - RADEGAST BIRELL
MATTONI
COCA COLA
DŽUS POMERANČ
DŽUS JAHODA
KÁVA
ČAJ

25
15
25
25
25
15
10

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

P

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

V sobotu 12. prosince 2015 přivítala radní Kateřina Bartošová společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni MěÚ Dačice nové
20 Kč
ARAŠÍDY
občánky města. Přivítány byly děti: Beáta Kudrnová, Dominik Koukal,
Adam Tancoš, Jana Lovětínská,
Petra Stejskalová, Jana
20 Kč
CHIPSY
Vítková, Tereza Habrová a David Čaloud.

Sbor dobrovolných
hasiču Dačice
Vás srdečně zve

na tradiční

Hasičský ples
v Městském kulturním strědisku Dačice

13. února 2016
Začátek ve 20:00

K poslechu a tanci hraje
kapela

FONTÁNA

Pestrý program
Bohatá tombola
Speciality hasičské kuchyně

Vstupné 150Kč

Sbor do
hasič
Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz

Vás srdečn

laminování až do A3, barevné a černobílé kopírování, PC, internet,
kroužková vazba, fax, skenování, prodej suvenýrů a regionální literatury,
předprodej vstupenek

--- inzerce ---

n

Hasič

v Mestském ku

K poslechu
--- inzerce ---

F

Sobota - 15. ú

Zač átek ve 20:0

Vstupné 150Kč

Předprodej vstupenek od 4.ledna v informačním středisku Dačice

Speciality hasič sk
Bohatá tombola
3
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Rozpočet města Dačice na rok 2016

Splátky - od SVJ

147,00

Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání, které
se konalo 16. prosince 2015, rozpočet města Dačice na rok
2016 jako vyrovnaný v těchto objemech:

Přijaté splátky půjček

776,00

Nedaňové příjmy

příjmy

151 522,70 tis. Kč

výdaje

151 522,70 tis. Kč

financování - splátka úvěru

-2 334,00 tis. Kč

úhrada - prostředky z minulých let

2 334,00 tis. Kč

K hlavním záměrům letošního roku patří:
• podpora základních škol, mateřských školek a školních jídelen,
pro které je v rozpočtu vyčleněna celkem částka 12,0 mil. Kč
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací včetně jejich zimní údržby a úklidu za 28,4 mil. Kč
• podpora vodního hospodářství celkem za 5,5 mil. Kč; zejména
pak odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) - v investicích
částka 3,0 mil. Kč
• podpora sportovních aktivit a zájmové činnosti - celkem ve výdajích částka 9,8 mil. Kč
• podpora kultury s celkovými výdaji 13,1 mil. Kč
• půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1,2 mil. Kč

Příjmy z prodeje pozemků

5 000,00

Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

9 098,90

Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem
Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hosp. činnosti
PŘÍJMY CELKEM
Výdaje
Lesní hospodářství
Obchod, služby (turismus, cestovní ruch)

14 098,90
136 373,40
14 214,30
0,00
14 214,30
935,00
151 522,70
tis. Kč
55,00
760,50

Pozemní komunikace - doprava

8 372,00

Vodní hospodářství

1 683,00

Příjmy

tis. Kč

Školství

11 326,00

Daně z příjmů fyzických osob

22 260,00

Kultura

11 642,50

- daň ze závislé činnosti a funkčních požitků

19 500,00

Tělovýchovná činnost

- daň ze samostatné výdělečné činnosti

700,00

- daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba

2 060,00

Zdravotnictví

3 385,60
55,00

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj

5 298,00

Daně z příjmů právnických osob

20 300,00

Ochrana životního prostřední

9 690,00

- daň z příjmů právnických osob

17 000,00

Sociální péče

1 385,00

- daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišť. životního prostředí

3 300,00
41 102,00
3 343,00
10 700,00

Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana
Všeobecná veřejná správa

- poplatky za ukládání odpadů

6 300,00

Finanční operace

- poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4 400,00

Ostatní činnosti

205,00
3 563,60
648,00
45 564,50
4 234,00
510,00

Ostatní daně a poplatky

385,00

Běžné výdaje

- poplatek ze psů

200,00

Rekonstrukce komunikací na Peráčku

14 500,00

- poplatek za užívání veřejného prostranství

140,00

Silnice II/408 Vlašská, Komen., Tyršova

450,00

45,00

Rekonstrukce MK na sídlišti Za Lávkami

150,00

Odvod z loterií kromě automatů

280,00

Rekonstr. komunikace u MŠ D. Němčice

800,00

Příjmy za řidičská oprávnění

300,00

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice, Bílkov

370,00
800,00

- poplatek ze vstupného

108 377,70

Odvody z výherních hracích přístrojů

4 000,00

Rezerva na místní komunikace

Daň z nemovitostí

6 600,00

Lávka Velký Pěčín

1 000,00

Parkovací plocha ZŠ ul. B. Němcové

2 000,00

Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti

109 270,00
355,00
8 339,50

Zřízení vodovodu a kanalizace Hostkovice-Lipolec

150,00

Příjmy z pronájmu majetku
- příjmy z pronájmu pozemků (i lesy,rybníky)

2 267,50

Rekonstrukce vodovodu D. Němčice-PD

100,00

- příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

6 072,00

Rekonstr. Palackého nám. vč. dešť. kan.

453,00

Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku

354,00

Splátka ČOV Toužín

1 940,00

Kanalizace Toužín - PD

200,00

Přijaté sankční platby a vratky

957,00

Kanalizace D. Němčice - PD

450,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

496,00

Odbahnění rybníka Terasový, M. Pěčín

500,00

Výstavba MŠ Za Lávkami

500,00

Příjmy z podílů na zisku a dividend

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
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13 004,50

1 500,00

80,00
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Rekonstrukce rozšíření MěKS – PD

1 500,00

Sprcha koupaliště – u beachvolej. hřiště

100,00

Obnova herních prvků na dětských hřištích

100,00

Multifunkční hala Dačice – PD

500,00

Výstavba domu dětí a mládeže

5 000,00

Závlaha na sportovním stadionu

500,00

Hřiště a klubovna M. Pěčín – PD

50,00

Zřízení kluziště – studie

200,00

Zhodnocení bytů v majetku města

200,00

Výstavba ZTV – příprava

100,00

Komunitně správní centrum - propojení
budov čp. 1-5

3 000,00

Hygienické zařízení v HZ Bílkov

250,00

WC OK Lipolec – PD včetně realizace

300,00

Veřejné osvětlení – Velký Pěčín

610,00

Územní plán

160,00

Strategický plán

230,00

Protipovodňová opatření

117,00

Revitalizace Kancnýřova sadu

4 000,00

Nákup dvou automobilů pro MěÚ

700,00

Nákup nemovitostí podle potřeby

1 000,00

ZŠ Komenského ul. - zastřešení venkovní učebny

165,00

Kapitálové výdaje

43 145,00

VÝDAJE CELKEM

151 522,70

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu na rok 2016
Příjmy
Daňové příjmy

tis. Kč
109 270,00

Nedaňové příjmy

13 004,50

Kapitálové příjmy

14 098,90

Přijaté dotace

14 214,30

Převody z hospodářské činnosti
PŘÍJMY CELKEM

935,00
151 522,70

Výdaje

tis. Kč

Běžné výdaje

108 377,70

Kapitálové výdaje

43 145,00

VÝDAJE CELKEM

151 522,70

Rozdíl

tis. Kč

Příjmy celkem

151 522,70

Výdaje celkem

151 522,70

ROZDÍL (PŘÍJMY - VÝDAJE)
Financování
Splátky půjček z předchozích let
Finanční prostředky z minulých let
FINANCOVÁNÍ CELKEM

0
tis. Kč
- 2 334,00
2 334,00
0
Lea Andrejsová,
vedoucí finančního odboru

Pěstounská péče
Pěstounská péče představuje spolu s osvojením a poručenstvím jednu z nejčastějších forem náhradní rodinné péče.
V tomto článku si pěstounskou péči představíme a zaměříme
se na změny v této oblasti.
Pěstounská péče je obecně určena dětem,
o které se rodiče neumějí, nechtějí či nejsou
schopni starat. Pokud tyto děti nejsou tzv.
právně volné - biologičtí rodiče se nevzdali
rodičovských povinností, ani jich nebyli zbaveni z rozhodnutí soudu - není možné je osvojit
(mají kontakt s biologickou rodinou, ale nejsou
podmínky pro osobní výchovu). Kromě těchto
dětí se nalézají v pěstounské péči samozřejmě
také skuteční sirotci. V pěstounské péči se mohou ocitnout dále
děti, které sice jsou tzv. právně volné a připadalo by pro ně tudíž
v úvahu osvojení, ale to z různých důvodů není realizováno nebo
doporučováno (např. zdravotní postižení dítěte).
Pěstounská péče vzniká rozhodnutím soudu, dítě je v řízení
zastoupeno opatrovníkem jmenovaným soudem, a jedině soud
může také rozhodnout o jejím zrušení. Může tak učinit pouze ze
závažných důvodů, vždy ale musí pěstounskou péči zrušit v případě, že o to požádá pěstoun. Chce-li se osobní péče o dítě ujmout
osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá jí soud přednost před jinou osobou. Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte.
Děti umístěné v pěstounské péči mají právo být v kontaktu se
členy své biologické rodiny. Podaří-li se jejich rodičům upravit si
podmínky a vytvořit pro děti vhodné prostředí, je možný jejich návrat do původní rodiny.
V posledních letech prochází péče o děti, kterým jejich biologičtí rodiče nejsou schopni zabezpečit potřebnou péči, výraznými
změnami. Dlouholetá diskuze mezi odborníky, politiky a veřejností se odrazila také v zákonech, které se vztahují ke způsobům
péče o ohrožené děti. Od 1. 1. 2013 je v účinnosti novela zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která přinesla změny v oblasti výkonu pěstounské péče. Rozšířila nabídku odborné
podpory pěstounských rodin a umožnila rozvoj pěstounské péče
na přechodnou dobu.
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí upravuje také některá práva a povinnosti pěstounů. Povinností je například uzavřít
Dohodu o výkonu pěstounské péče s doprovázející organizací,
což nejčastěji bývá místně příslušný OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) nebo nezisková organizace. OSPOD v Dačicích má
v současné době uzavřenou dohodu s 20 pěstounskými rodinami.
V rámci dohody má doprovázející organizace povinnost poskytovat rodinám výchovnou a poradenskou péči a sledovat výkon
pěstounské péče. Pěstoun má nárok na odlehčovací péči pro dítě,
které je starší dvou let, v rozsahu minimálně 14 dní za rok. Nejčastěji se jedná o pobyty dětí na letních táborech nebo na školních
akcích. Dále může být pěstounům minimálně jednou za šest měsíců zprostředkována odborná pomoc. Tato pomoc může v tomto případě zahrnovat například terapeutické nebo psychologické
služby, které pěstounovi umožní lépe zvládnout svoji rodinnou
situaci a vyrovnat se s případnými potížemi. Pěstoun má také právo na zprostředkování či zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si
znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě (např. formou
výukových kurzů).
Pěstounskou péči zprostředkovávají obce s rozšířenou působností, a to odbor, který má na starosti oblast sociálně-právní ochrany dětí. V našem případě tedy i Městský úřad Dačice, odbor sociálních věcí na adrese: Neulingerova 151/I, kam se v případě dotazů
a bližších informací můžete obrátit. Kontaktní telefon: 384 401 257
nebo 384 401 252.
V dalším čísle si přiblížíme různé typy pěstounské péče.
Jindra Jelínková, odbor sociálních věcí
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Místní poplatek za komunální
odpad a ze psů v roce 2016
Zastupitelstvo města Dačice schválilo dne 16. 12. 2015 na
své schůzi „Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů“.
Sazba poplatku činí 600 Kč za
jednoho poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek je splatný do 30. 4. 2016.
Sazba místního poplatku ze psů
se pro rok 2016 nemění. Splatnost
poplatku je do 31. 3. 2016.
Možnost úhrady poplatků:
•
v hotovosti nebo kartou na
pokladně MěÚ (Krajířova 27, Dačice I)
• v hotovosti na živnostenském odboru (Palackého nám. 2, Dačice I)
• bezhotovostně na základě údajů, které rádi sdělíme na telefonu
číslo 384 401 255 nebo e-mailem zu.prijem@dacice.cz po zaslání
dotazu s uvedením jména a adresy poplatníků.
Jana Klimešová, odbor obecní živnostenský úřad

PRODEJ
MĚSTSKÝCH BYTŮ
Město Dačice nabízí k prodeji volné bytové jednotky v Dačicích formou aukce:
minimální
kupní cena

výběrové
řízení

3+1
133,11 m2

1.663.580,-

4.2., 16:00 h

3+1
154,82 m2

2.296.320,-

4.2., 16:30 h

byt

velikost

č. 1,
U Nemocnice 88
č. 2,
U Nemocnice 88

Závaznou přihlášku „Žádost o převod nemovitostí formou
výběrového řízení“ je nutné podat na podatelně Městského
úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1/I, nejdéle do 3. 2. 2016. Zároveň je nutné zaplatit jistinu.
Informace k výběrovému řízení podá Odbor správy majetku
Městského úřadu v Dačicích na tel. 384 401 227.

Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku
Oznámení o zrušení
Katastrálního pracoviště Dačice Nájemné v bytech města Dačice
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj oznamuje, že ke dni
31.12.2015 bylo zrušeno Katastrální pracoviště Dačice.

Územní působnost Katastrálního pracoviště Dačice bude
převedena k datu zrušení tohoto pracoviště do územní působnosti
Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec.
Důvodem pro tento krok je zefektivnění státní správy a také zavedení elektronické komunikace s klienty v rámci celého resortu
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. V současné době
jsou popisné údaje katastru nemovitostí běžně zdarma dostupné
prostřednictvím internetu a vzhledem k tomu, že v územním obvodu rušeného pracoviště je ve velkém rozsahu již provedena i digitalizace katastrálních map, jsou takto dostupné ve většině případů
i geodetické údaje katastru.
Pro zachování služeb pro veřejnost rušeného katastrálního
pracoviště bude v prostorách Finančního úřadu pro Jihočeský kraj,
Územního pracoviště v Dačicích zřízeno kontaktní místo Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Jindřichův
Hradec, které bude v úředních hodinách přijímat podání vůči
Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj a poskytovat informace
z katastru. Vzhledem k odloučenosti tohoto kontaktního místa
však nebude možno na něm zajistit příjem finančních hotovostí,
a proto v případech podávání návrhu na vklad bude nutno buď
tento návrh opatřit kolkovou známkou, nebo vyčkat následné výzvy katastrálního pracoviště k jeho úhradě (analogicky i v případě
poskytování informací).
Ředitel Katastrální úřadu pro Jihočeský kraj děkuje všem
klientům za pochopení a pevně věří, že jim touto územní změnou
mezi katastrálními pracovišti v rámci Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, vzhledem ke zřízení kontaktního místa Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Jindřichův
Hradec, nebudou způsobeny žádné výrazné potíže.
Úřední hodiny kontaktního místa:
Po
Út
St
Čt
Pá
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8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00, 13:00 - 17:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

Vedení města spolu s Radou města Dačice se rozhodly na své
30. schůzi dne 2. 12. 2015, že v roce 2016 se nebude zvyšovat
nájemné v bytech města Dačice a v bytech v Domě s pečovatelskou službou, kde se platilo původní (regulované) nájemné. Nájemci budou platit stejné nájemné jako v roce 2015.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov

PRONÁJEM
STARTOVACÍHO BYTU
Startovací byt č. 11 v domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích
o velikosti 1+0, , který bude zpřístupněn zájemcům ve středu
3. 2. 2016 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

22,50

Lodžie

1,50

Předsíň

4,60

Sklep

1,50

Koupelna

3,50

WC

Celkem

1,30
35,50

Zájemci o pronájem startovacího bytu musí splňovat následující
Kritéria výběru: věk žadatelů, zaměstnání, počet dětí, stavební
spoření, trvalý pobyt.
Konečný termín pro podání žádostí: 12. 2. 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.

Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
budou dne 8. 1. 2016 a 22. 1. 2016.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I –
Dům s pečovatelskou službou, od 8:00 do 14:00 h.

www.dacice.cz

Platby minimálních záloh zdravotního
a sociálního pojištění od 1. 1. 2016

Domovy se zvláštním
režimem

Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, že v roce 2016 dochází ke změnám v platbách minimálních záloh zdravotního a sociálního pojištění
u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na zdravot- je považován až den, kdy platba došla na
ní pojištění činí od 1. 1. 2016 1.823 Kč. Zálo- správný účet.
hu v této výši musí OSVČ poprvé uhradit za
S účinností od 1. 1. 2016 zůstává ve výši
leden 2016 (posledním dnem splatnosti je 115 Kč minimální platba pojistného na ne8. 2. 2016). Zálohu v této výši platí OSVČ, mocenské pojištění. Platby na nemocenské
které zahajují v roce 2016 samostatnou pojištění platí podnikatel za celé kalendářní
výdělečnou činnost nebo i ty, které podle měsíce kromě těch, kdy měl celý měsíc
Přehledu za rok 2014 platily v roce 2015 nárok na nemocenskou nebo mateřskou
zálohy nižší než 1.823 Kč.
z nemocenského pojištění OSVČ. NemoMinimální záloha na pojistné na censké pojištění je splatné stejně jako
důchodové pojištění při výkonu hlavní důchodové pojištění do 20. dne následusamostatné výdělečné činnosti od 1. 1. jícího měsíce.
2016 činí 1.972 Kč. Zálohy jsou splatné do
Jana Klimešová,
20. dne následujícího měsíce. Za den platby
živnostenský odbor

V tomto čísle Dačického zpravodaje
si představíme další službu ze série
o službách sociální péče, a to domovy
se zvláštním režimem.

Některé změny spojené s novelou zákona
o občanských průkazech účinné od 1. 1. 2016
Občanům starším 70 let se budou nově vydávat občanské průkazy s platností na
35 let. Nadále bude možno požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv
úřadu obce s rozšířenou působností. V případě, že si občan bude přát převzít vyhotovený doklad na jiném úřadě než požádal, bude převzetí zpoplatněno správním
poplatkem ve výši 100 Kč. Tento poplatek bude vybírán při převzetí občanského
průkazu.
Některé
změny
spojené s novelou
zákona o cestovních
průkazech účinné od
1. 1. 2016:
• Nově bude možno požádat o vydání cestovního pasu u kteréhokoliv úřadu obce
s rozšířenou působností. V případě, že si
občan bude přát převzít vyhotovený doklad na jiném úřadě než požádal, bude
převzetí zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. Tento poplatek bude
vybírán při převzetí cestovního pasu.

• Občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí, se na žádost vydá
ve lhůtě do 6 pracovních dnů cestovní
pas s biometrickými údaji s platností na
10 let, správní poplatek 4000 Kč, občanům mladším 15 let s platností na 5 let,
správní poplatek 2000 Kč.
• Zároveň se ruší vydávání cestovních
pasů bez biometrických údajů ve zkrácené lhůtě do 15 dnů s dobou platnosti na
6 měsíců.
Jitka Hubatková,
správní oddělení

Registrační značky na přání
Od 4. 1. 2016 je možné požádat na Městském úřadu Dačice, odboru dopravy
o registrační značky na přání. Cena jedné tabulky je 5000 Kč.

Registrační značky na přání nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text
podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě
nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku
orgánu veřejné moci nebo státu. Podle platné právní úpravy tedy RZP může kombinovat
velká písmena latinské abecedy a arabské číslice, nebo použít pouze arabské číslice.
Počet znaků v registrační značce na přání
je: a) 5 pro rozměr tabulky 80 x 110 mm, b) 7
pro rozměr tabulky 200 x 160 mm, a c) 8 pro
ostatní rozměry tabulek RZ.

Pro RZP je možné použít libovolné latinské písmeno nebo arabskou číslici (bez diakritiky) na libovolné pozici, kdy z rozsahu
české abecedy nebude možné použít písmena G, CH, O, Q a W.
Dále je možné požádat o 3. značku k umístění na nosné zařízení (nosič kol) na této RZ
jsou vylisované dvě šestiramenné hvězdy
o průměru 33,5 mm. Vylisované hvězdy jsou
provedeny v barvě písmen a číslic. Cena za
1 tabulku RZ je 600 Kč.
Výše uvedené RZP, vydá obecní úřad obce
s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů
od pravomocného rozhodnutí.
Další informace Vám rádi poskytneme na
telefonech 384 401 258, 384 401 247.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

Pobytová služba domov se zvláštním
režimem je poskytována osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje
pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Režim v těchto zařízeních při poskytování
sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Domov se zvláštním režimem zajišťuje
tyto základní činnosti:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
V registru sociálních služeb pro Jihočeský
kraj nalezneme 17 domovů se zvláštním
režimem. Pro občany Dačic a okolí je z důvodu
vzdálenosti dostupný jen jeden domov:
• Domov seniorů Jindřichův Hradec,
Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.
384 322 067, www.dsjh.cz
V registru sociálních služeb pro kraj
Vysočina nalezneme 17 domovů se
zvláštním režimem. Z důvodu vzdálenosti
jsou nejdostupnější tyto domovy:
• Alzheimercentrum Jihlava o.p.s., Romana Havelky 4899/13, 586 01 Jihlava, tel.
777 555 551, www.alzheimercentrum.cz
• Domov sv. Anežky, Velký Újezd 7, Kojatice, 675 32 Třebelovice, tel. 568 443 017,
www.dsvanezky.cz
• Ústav sociální péče Nové Syrovice,
příspěvková organizace, Nové Syrovice
1, 675 41 Nové Syrovice, tel. 568 408 213,
www.uspnovesyrovice.cz
• Nemocnice Počátky, s.r.o., Havlíčkova
206, 394 64 Počátky, tel. 565 301 370,
www.ldn-pocatky.cz
V tomto článku jsou uvedeny pouze
základní informace o domovech se
zvláštním režimem. Pro bližší informace
či poskytnutí sociálního poradenství se
můžete obrátit na samotné poskytovatele
služeb, nebo také na sociální odbor MěÚ
Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře
č. 210 Irena Vašíčková a č. 209 Lada Nejedlá.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice

7

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 5/2015

www.dacice.cz

Členské obce DSO Mikroregion Dačicko - díl V.
V minulém příspěvku jsme Vám představili další čtyři obce našeho svazku, a to obec Kostelní Vydří, Peč, Písečné a město
Slavonice. Dnes mi dovolte, abych Vás krátce seznámila s poslední skupinou obcí Mikroregionu Dačicko - obcí Staré Hobzí,
Studená, Třebětice, Volfířov a Županovice.
Staré Hobzí

Obec Staré Hobzí
leží
mezi
městy
Dačice a Jemnice,
v
nejvýchodnější
části Jihočeského kraje. V údolí západně
od městečka protéká řeka Moravská
Dyje, která je přírodní
památkou. Počet obyvatel ve Starém Hobzí
s přilehlými obcemi je 570, leží v nadmořské výšce 530 m. Hobzí
právem zasluhuje jméno ,,Staré“. Je totiž jednou z nejstarších vesnic na moravsko - českém pomezí. Za zmínku stojí historické objekty,
jako chrám Páně Nanebevzetí P. Marie a sv. Ondřeje, který je pokládán
s bílkovským kostelem za nejstarší v celém kraji a zdejší zámek stojící v místech bývalé tvrze se zámkem, kaplí sv. Tomáše, která je
pozoruhodným dílem barokního slohu.
Další informace jsou dostupné na www.starehobzi.cz.
Studená

Studená leží v mělké kotlině
Studenského potoka na úpatí
nejvyššího vrcholu Českomoravské
vysočiny Javořice (837 m n. m.)
Studená je poprvé zmiňována v první
polovině 14. stol. V samotné Studené
žije 1800 obyvatel. Součástí obce je
devět místních částí, ve kterých žije
600 obyvatel. Okolí je ideální pro
pěší turistiku a cykloturistiku, v zimě
jsou zde zajímavé terény pro běh
na lyžích. V obci můžete navštívit
původně gotický kostel sv. Prokopa
(přestavěný v roce 1750 barokně)
či malý renesanční lovecký zámek.
Studená je rodištěm a působištěm známé a oblíbené spisovatelky
vesnických románů Vlasty Javořické a zakladatelů tradice masného
průmyslu na jihozápadní Moravě a ve Studené - Františka a Jana
Satrapových.
Další informace jsou dostupné na www.studena.cz.
Třebětice

Obec Třebětice se nachází
na hranici krajů Jihočeského
a Vysočiny mezi městy Dačice
a Jemnice. K 1. 1. 2015 měla obec
315 obyvatel, nadmořská výška
je 487 m. Vůbec první zmínkou
o území Třebětic je nález velmi
zachovalého kamenného mlatu
a jednoho zlomku z období kultury lineární keramiky - tedy zhruba
2500 let před naším letopočtem
při
odvodňování
pozemků
pod silnicí spojující Jemnici
s Dačicemi v roce 1961. Na návsi
obce se nachází kostel sv. Václava,
fara, hasičská zbrojnice, rybník,
pomník padlým v I. světové válce
a upravený park. Zajímavostí je
sportovní areál s fotbalovým hřištěm a ,,Motákarénou“, která byla
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postavena při příležitosti setkání rodáků v roce 2007 - zde se odehrává společenský život obce, např. fotbalové zápasy, Motákfest,
dětský den, vítání prázdnin a další kulturní společenské akce.
Další informace jsou dostupné na www.obectrebetice.cz.
Volfířov

Správní území obce Volfířov
se nachází v krásné přírodě
v krajinné oblasti Javořické vrchoviny ve východní části okresu
Jindřichův Hradec, uprostřed
mezi Dačicemi a Studenou. Rozloha správního území je 3279
ha a je tvořeno obcí Volfířov,
jejíž součástí jsou Nové Dvory
a místními částmi Řečice, Velká Lhota, Brandlín, Radlice, Šach
a osady Lipová a Poldovka s celkovým počtem obyvatel 720.
Nadmořská výška od 498 m (Volfířov) do 700 m (Poldovka). V obci
Volfířov se nachází kostel sv. Petra a Pavla, pův. raně gotický z doby
r. 1300, přestavěn kolem r. 1500. Západní průčelí kostela svěží
bylo postaveno v r. 1767, u obecního úřadu stojí pomník padlých
v 1. světové válce. Ve Velké Lhotě se nachází ,,Toleranční areál“
2 kostely Českobratrské církve evangelické s přilehlými farami.
Další informace jsou dostupné na www.volfirov.cz.
Županovice
Obec se nachází 8,5 km jihozápadně od Jemnice, prochází jí silnice z Písečného do Dešné. Nadmořská výška 512 m. Katastr obce
měl v roce 1950 výměru 446
ha. V současnosti má obec 74
obyvatel. Poprvé se připomíná
r. 1320 jako osada s letním
statkem olomouckého biskupství. Vrchnostensky byla poté
rozdělena na dvě části s řadou
méně známých majitelů. Koncem 17. století spolu s Dešnou
připadla pod panství Police. Od r. 1964 byla částí obce Chvalkovice,
od r. 1976 částí obce Dešná a od r. 1990 je samostatnou obcí. Jako
památka lidové architektury je uváděn dům čp. 20, památný je také
kříž na konci obce ve směru na Písečné.
Další informace jsou dostupné na www.obec-zupanovice.cz
Jana Štěpánová,
asistentka Centra společných služeb Mikroregionu Dačicko
--- inzerce ---
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Představení odborů Městského úřadu Dačice
Pro lepší orientaci na Městském úřadě jsme se Vám rozhodli představit jednotlivé odbory úřadu včetně náplně práce jednotlivých pracovníků. V minulém čísle se představily odbor živnostenský úřad a odbor vnitřních věcí. Dnes je na řadě odbor
sociálních věcí a odbor dotací a investic.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
jméno

Věra Janáková

sídlo

Neulingerova 151/I, číslo dveří 211

tel. číslo

384 401 213

e-mail

socialni@dacice.cz

agenda

V rámci svěřeného územního obvodu:
• zajišťuje a předkládá radě města přednesy týkající se oblasti sociální péče
• zajišťuje plnění usnesení a úkoly uložené RM a ZM
• vydává recepty a žádanky s modrým pruhem
• poskytuje informace dle zák. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím
• zajišťuje roční statistická hlášení a roční výkazy
• spolupracuje na tvorbě a aktualizaci komunitního plánu sociálních služeb ORP Dačice
• podává žádosti o dotace s účelovým znakem na
výkon agend v přenesené působnosti
• vykonává funkci vedoucí odboru ke svým podřízeným
• seznamuje své podřízené s aktuálními informacemi z oblasti činnosti odboru

jméno

Mgr. Dagmar Čermáková

sídlo

Neulingerova 151/I, číslo dveří 205

tel. číslo

384 401 250

e-mail

kurator@dacice.cz

agenda

V rámci svěřeného územního obvodu:
• zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí
• vede evidenci problémových, delikventních dětí
• řeší problémy spojené se záškoláctvím, útěky
z domova, toxikomanií, alkoholismem, kouřením,
trestnou a přestupkovou činností, šikanou
• poskytuje sociálně-právní, výchovné poradenství nezletilým dětem, mladistvým a jejich rodičům při řešení rodinných, sociálních a osobních
akutních krizových situací, zprostředkovává následnou pomoc ve specializovaných odborných
zařízeních
• provádí sociální šetření v terénu, vede výchovné
pohovory, konzultace
• projednává s rodiči nedostatky ve výchově dětí
a působí na ně, aby plnili povinnosti vyplývající
z jejich rodičovské odpovědnosti
• provádí šetření v rámci soudního dohledu, navštěvuje děti v zařízení, kde je realizovaná ústavní
či ochranná výchova, ve výkonu vazby či trestu
odnětí svobody

• zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí
• sociální šetření v terénu
• vyhledává děti, na které se dle zákona zaměřuje
sociálně-právní ochrana dětí
• spolupracuje s navazujícími organizace při řešení
životní situace rodiny
• vykonává funkci opatrovníka nezletilých, včetně
plnění této funkce u soudů a dalších orgánů činných v trestním řízení a u notářství
• vykonává stanovený dohled nad nezletilými
• poskytuje výchovnou a poradenskou péči manželům, rodičům, dětem, těhotným ženám při řešení jejich rodinných a sociálních problémů, včetně zprostředkování dávek státní sociální podpory
a sociální péče a výživného
jméno

Mgr. Blanka Sedláčková Vinklerová

sídlo

Neulingerova 151/I, číslo dveří 116

tel. číslo

384 401 257

e-mail

soc.pod.nrp@dacice.cz

agenda

V rámci svěřeného územního obvodu:
• zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí
• vede evidenci problémových, delikventních dětí
• řeší problémy spojené se záškoláctvím, útěky
z domova, toxikomanií, alkoholismem, kouřením,
trestnou a přestupkovou činností, šikanou
• poskytuje sociálně-právní, výchovné poradenství nezletilým dětem, mladistvým a jejich rodičům při řešení rodinných, sociálních a osobních
akutních krizových situací, zprostředkovává následnou pomoc ve specializovaných odborných
zařízeních
• provádí sociální šetření v terénu, vede výchovné
pohovory, konzultace
• projednává s rodiči nedostatky ve výchově dětí
a působí na ně, aby plnili povinnosti vyplývající
z jejich rodičovské odpovědnosti
• provádí šetření v rámci soudního dohledu, navštěvuje děti v zařízení, kde je realizovaná ústavní
či ochranná výchova, ve výkonu vazby či trestu
odnětí svobody
• zajišťuje poradní dny v sídlech obecních úřadů
• vede a zabezpečuje specializovanou agendu náhradní rodinné péče, zejména v oblasti osvojování dětí a pěstounské péče

jméno

Bc. Alena Stellnerová

sídlo

Neulingerova 151/I, číslo dveří 116

tel. číslo

384 401 253
soc.pod2@dacice.cz

jméno

Bc. Hana Čurdová

e-mail

sídlo

Neulingerova 151/I, číslo dveří 116

agenda

tel.

384 401 256

e-mail

soc.pod1@dacice.cz

agenda

V rámci svěřeného územního obvodu:

V rámci svěřeného územního obvodu:
• zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí
• sociální šetření v terénu
• vyhledává děti, na které se dle zákona zaměřuje
sociálně-právní ochrana dětí
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• spolupracuje s navazujícími organizace při řešení
životní situace rodiny
• vykonává funkci opatrovníka nezletilých, včetně
plnění této funkce u soudů a dalších orgánů činných v trestním řízení a u notářství
• vykonává stanovený dohled nad nezletilými
• poskytuje výchovnou a poradenskou péči manželům, rodičům, dětem, těhotným ženám při řešení jejich rodinných a sociálních problémů, včetně zprostředkování dávek státní sociální podpory
a sociální péče a výživného
• zajišťuje poradní dny v sídlech obecních úřadů
jméno

Jindra Jelínková, DiS.

sídlo

Neulingerova 151/I, číslo dveří 206

tel. číslo

384 401 252

e-mail

pestouni@dacice.cz

agenda

V rámci svěřeného územního obvodu:
• vykonává agendu v oblasti pěstounské péče
• provádí sledování naplňování dohody o výkonu
pěstounské péče
• zajišťuje poradenskou pomoc osobám pečujícím
při řešení problémů
• v rámci správního obvodu spolupracuje s obecními a městskými úřady, školami, zdravotnickými
zařízeními a neziskovými organizacemi

jméno

Mgr. Lada Nejedlá

sídlo

Neulingerova 151/I, číslo dveří 209

tel. číslo

384 401 249

e-mail

soc.kurator@dacice.cz

agenda

V rámci svěřeného územního obvodu:
• provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy
sociální práce obecního úřadu
• spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
• poskytuje základní i odborné sociální poradenství
• podává informace o poskytovaných sociálních
službách dle registru poskytovatelů sociálních
služeb
• rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
• vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu se zdravotním postižením
• vykonává agendu sociálního kurátora

• vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu se zdravotním postižením
• je tajemnicí sociální komise
• eviduje žádosti o byt v Domě s pečovatelskou
službou v Dačicích
jméno

Lenka Nováková

sídlo

Neulingerova 151/I, číslo dveří 113

tel. číslo

384 401 251

e-mail

soc.archiv@dacice.cz

agenda

V rámci svěřeného územního obvodu vykonává
funkci veřejného opatrovníka

ODBOR DOTACÍ A INVESTIC
jméno

Bc. Martin Šťastný

sídlo

Krajířova 27/I, číslo dveří 219

tel. číslo

384 401 288

e-mail

dotace@dacice.cz

agenda

jméno

Zdeněk Sedláček

sídlo

Krajířova 27/I, číslo dveří 219
384 401 287

jméno

Mgr. Irena Vašíčková

tel. číslo

sídlo

Neulingerova 151/I, číslo dveří 210

e-mail

tel. číslo

384 401 284

agenda

e-mail

soc.prace1@dacice.cz

agenda
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V rámci svěřeného územního obvodu:
• provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy
sociální práce obecního úřadu
• spolupracuje s navazujícími organizacemi při řešení životní situace klienta
• poskytuje základní i odborné sociální poradenství
• podává informace o poskytovaných sociálních
službách dle registru poskytovatelů soc. služeb
• rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění

• vedoucí odboru
• příprava, realizace, administrace a průběžná kontrola investičních akcí města Dačice
• monitoring dotací pro město Dačice na krajské,
národní i evropské úrovni
• předkládání žádostí o dotace, kompletní administrace žádosti, vyúčtování a zajištění udržitelnosti
projektů, komunikace s poskytovateli dotace
• účast na jednáních s kontrolními a auditními orgány
• příprava dokumentace a realizace výběrových řízení dle směrnice města Dačice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a dle zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách
• správa profilu zadavatele města Dačice
• účast v hodnotících komisích v rámci realizovaných výběrových řízeních městem Dačice a organizacemi založenými městem Dačice
• sledování čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Dačice na svém úseku
• příprava a aktualizace harmonogramu investičních akcí města Dačice
• komunikace s médii
• příprava přednesů do Rady a Zastupitelstva města Dačice

investice@dacice.cz
• zástupce vedoucího odboru
• příprava, realizace, administrace a průběžná kontrola investičních akcí města Dačice
• zajišťování vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců sítí a ostatních účastníků pro
správní řízení
• předkládání žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení u investičních akcí města Dačice
• zastupování města Dačice ve správních řízeních
k investičním akcím města Dačice a jejich kolaudacích
• příprava a řízení kontrolních dnů staveb
• technický dozor, přebírání prací, cenová kontro-

www.dacice.cz
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agenda

la a řešení fakturace, vyřizování reklamací
• předkládání žádostí o dotace, kompletní administrace, vyúčtování a zajištění udržitelnosti projektů, komunikace s poskytovateli dotace
• účast na jednáních s kontrolními a auditními orgány
• příprava smluv o dílo a případných dodatků
• příprava dokumentace a realizace výběrových
řízení dle směrnice města Dačice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dle zákona č.
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
• účast v hodnotících komisích v rámci realizovaných výběrových řízeních městem Dačice
• sledování čerpání finančních prostředků z rozpočtu města Dačice na svém úseku
• příprava a aktualizace harmonogramu investičních akcí města Dačice
• příprava přednesů do Rady a Zastupitelstva města Dačice

jméno

Ing. Lukáš Chocholouš

sídlo

Krajířova 27/I, číslo dveří 219

tel. číslo

384 401 287

e-mail

vystavba@dacice.cz

agenda

• příprava, realizace, administrace a průběžná kontrola investičních akcí města Dačice
• zajišťování vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců sítí a ostatních účastníků pro
správní řízení
• předkládání žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení u investičních akcí města Dačice
• zastupování města Dačice ve správních řízeních
k investičním akcím města Dačice a jejich kolaudacích
• příprava a řízení kontrolních dnů staveb
• technický dozor, přebírání prací, cenová kontrola
a řešení fakturace, vyřizování reklamací
• příprava smluv o dílo a případných dodatků
• příprava dokumentace a realizace výběrových
řízení dle směrnice města Dačice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
• účast v hodnotících komisích v rámci realizovaných výběrových řízeních městem Dačice
• příprava a aktualizace harmonogramu investičních akcí města Dačice
• příprava přednesů do Rady a Zastupitelstva města Dačice

agenda
•
•
•
•
•

řízení dle směrnice města Dačice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a dle zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
správa profilu zadavatele města Dačice
příprava smluv o dílo a případných dodatků
zpracování a evidence objednávek, smluv a pošty
odboru
příprava a aktualizace harmonogramu investičních akcí města Dačice
příprava přednesů do Rady a Zastupitelstva města Dačice
--- inzerce ---

--- inzerce ---

přijme zaměstnance na pozice:

OBSLUHA LASERU
Požadavky:

- Praxe v obsluze CNC
strojů - Spolehlivost

Pracovní náplň: - Obsluha CNC stroje

OBSLUHA OHRAŇOVACÍHO LISU
Požadavky:

- Praxe v obsluze CNC strojů
- Spolehlivost
- Samostatnost

Pracovní náplň: - Obsluha CNC stroje

SVÁŘEČ
jméno

Kateřina Píšová

sídlo

Krajířova 27/I, číslo dveří 219

tel. číslo

384 401 288

e-mail

projekty@dacice.cz

agenda

• zajišťování vyjádření a stanovisek orgánů státní správy, správců sítí a ostatních účastníků pro
správní řízení
• monitoring dotací pro město Dačice na krajské,
národní i evropské úrovni
• předkládání žádostí o dotace, kompletní administrace, vyúčtování a zajištění udržitelnosti projektů, komunikace s poskytovateli dotace
• příprava dokumentace a realizace výběrových

Požadavky:

- Praxe v oboru
- Orientace v technických výkresech
- Spolehlivost
- Samostatnost

Pracovní náplň: - Sváření MIG, TIG

Možnost získání odměn a benefitů
- stravenky
- při uzavření pracovní smlouvy minimálně na 2 roky nárok
na náborový příspěvek
- při splnění podmínek nárok na příspěvek na dopravu
Bližší informace na telefonním čísle 776 380 222
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis na e-mailovou
adresu: petra.krizkova@hm-metal.cz nebo petr.hecka@hm-metal.cz
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Teplo v Dačicích výrazně zlevní a na několik
let se zastabilizuje

Vánoční dárek nedárek pro města a obce

Od 1. 1. 2016 snižuje Teplospol a.s. odběratelům v Dačicích zálohové (předběžné)
ceny dálkového tepla pro vytápění a ohřev teplé vody o 7 % proti roku 2015.

Asi většina ví, že obce a města
získávají prostředky na svoji správu
kromě jiného také jako část daní, které
stát od občanů vybere. Není tomu tak
dlouho, kdy zákonodárci snížili příjmy
obcí a krajů, protože stát potřeboval
peníze na jiné účely, konkrétně třeba
na zavedení druhého důchodového
pilíře.

Jedná se bezmála o sedmset domácností
a zálohové ceny jsou fixovány na několik následujících let. Snížení cen je dáno především
realizací komplexní rekonstrukce kotelny, kde
bude teplo vyráběno v kogenerační jednotce
a ve dvou plynových kotlích. Záměr také
výrazně přispěje k ochraně a zlepšení čistoty
ovzduší obyvatelstva města a jeho okolí.
Rekonstrukci kotelny podpořilo i Město
Dačice, jako jeden z akcionářů společnosti
Teplospol a.s. a k realizaci bylo přistoupeno
především ve veřejném zájmu všech odběratelů na systém centrálního zásobování
napojených.
Společnost se tak za určitých podmínek
svým odběratelům zavazuje, že konečné, tzv.
„výsledné ceny“ za dodávky tepelné energie od roku 2016 budou o více jak 3 % nižší

proti ceně tepla před rekonstrukcí zdroje.
Záměr, cíle výroby a distribuce tepla jsou
proto založeny na důvěře a podpoře smluvních odběratelů Dačic, jejich objektivním
zhodnocení stavu a pochopení.
Ceny za teplo jsou absolutně úplné,
kompletní, bez žádných dalších skrytých či
dodatečných položek – zahrnují všechny
náklady spojené s výrobou a distribucí tepla.
Společnost si váží všech odběratelů, kteří
si dostatečně uvědomují přednosti, výhody
systému centrálního zásobování teplem
především z dlouhodobého hlediska.
Za trvalou přízeň společnost odběratelům děkuje a v novém roce 2016 pak
všem přeje hodně zdraví, štěstí a spokojenosti s poskytovanými službami.
Milan Kučera, ředitel a.s.

Lásku a požehnání nám všem
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám se začátkem nového roku popřál hodně
štěstí, zdraví, lásky a požehnání, by i ten další rok byl co nejklidnější a nejmírumilovnější. Přeji nám všem, aby to nejlepší a nejkrásnější, co se nám přihodilo v roce
loňském, bylo tím nejméně přívětivým, co nás čeká v roce novém, v roce 2016!
S lítostí vnímám, že současná doba a společnost jako taková ubírá našim životům na
klidu, pohodě a času pro duchovní vyrovnání. S koncem roku si vždy slibujeme, že
v roce následujícím zpomalíme, vyčleníme si
více času na pohled a zamyšlení zpět, nebudeme již zanedbávat své blízké... Mnohým
se ale stane, že s prvními dny nového roku
na tato svá předsevzetí začne pomalu, ale
jistě zapomínat. Slibme si tedy, že tentokráte
nedopustíme, aby nás doba dohnala opět
do stavu, kdy chvilka klidu je vzácná, kdy čas
na rozjímání pokradmu ukrajujeme z jiných
povinností, kdy chvíle strávené s rodinou
a přáteli odkládáme na někdy příště a navzájem si slibujeme, že to příště nastane již brzy.
Společnost bohužel změnila své priority, my
jsme změnili své priority. Hodnotou se postupně stávají spíše výhody a hmotné statky. Přiznejme si, je to smutné. Uvědomme si,
že bychom se k sobě navzájem a také sami
k sobě mohli a měli chovat jinak. S láskou,
pokorou, úctou a respektem. Vážit si společných chvil, zážitků, úsměvů, pohlazení.
A mne v souvislosti s tím vždy napadá, proč
nejsme schopni k životu a lidem okolo sebe
takto přistupovat v průběhu celého roku?!
Minulý rok byl v mnohém přelomový. Přinesl nám mnoho dobrého, ale bohužel s ním
vstoupila do životů mnoha rodin napříč celým světem i bolest, strach a nepopsatelná
zkušenost tragické ztráty. Světem otřásá
nový druh války. Bojujeme s nepřítelem,
který Evropu a další části světa nedecimuje
vojáky a tanky, zvolil si boj srovnatelně devastující, avšak nerovný, bez pravidel, nelítost-
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ný, nepředvídatelný, a o to více nebezpečný.
Bomby a sebevražedné atentáty jsou nebezpečnými zbraněmi dnešních uzurpátorů. Vyjednávat není možné, proto se tomuto
protivníkovi musíme postavit čelem! Bez
kladení podmínek! Nekompromisně! Naše
země je naštěstí stále ještě územím klidu,
nepřítel svobody a demokracie však udeřil
příliš blízko a to nelze přehlížet! Jsme povinni zemím zasaženým terorismem pomoci,
musíme se postavit na stranu bezbranných
a utlačovaných. Naše pomoc v duchu oné
výše zmiňované dobročinnosti může mít
mnoho podob a mnoho možností. Rozhodně ale burcování k nenávisti a neochota přijmout cokoli cizího řešením není.
Vstoupili jsme společně do nového roku.
Pokusme se tedy zapomenout na všechno
špatné z měsíců minulých. Vzpomeňme myšlenkou či modlitbou na všechny ty, kteří již
nejsou s námi. Vyšleme nahoru přání klidu
a míru pro všechny ty, kteří se ne vlastní vinou ocitli na cestách světem nebo hrdinně
brání svá zničená domovská obydlí. Zkusme
se zamyslet nad kvalitou našeho vlastního
života a vším, co dělá život kvalitním. Zkusme přehodnotit své žebříčky priorit. Zkusme
si slíbit, že v tomto roce budeme více myslet
na podstatu slušného lidského žití. Zkusme
být šťastnější, klidnější, tolerantnější a také
méně uspěchaní, abychom v tom „běhu“ životem nepřehlédli ty mnohdy drobné věci,
které jsou pro náš život nejdůležitější.
Všem nám přeji požehnaný rok 2016 a celému světu více klidu, míru a lásky!
Jan Bartošek

Možná jste si někteří všimli, že druhý
důchodový pilíř se nyní ruší. Bylo by tedy
logické krajům a obcím peníze vrátit. V prosinci 2015 přišla vláda do Senátu s návrhem,
že peníze, které kdysi krajům vzala, krajům
vrátí. Jedná se pro všechny kraje o celkové
navýšení příjmů asi o 3,7 miliardy korun
ročně.
K mému překvapením se však vláda rozhodla, že obcím a městům žádné peníze
vracet nebude. Prý již dostaly dost a prý
i tak dobře hospodaří.
Snažili jsme se to v Senátu změnit.
Bohužel se to povedlo jen z velmi malé
části. Namísto původně námi navrženého
navýšení příjmů obcí v roce 2017 o 2 miliardy korun a v roce 2018 o dalších 7 miliard
korun nakonec prošel návrh, který obcím
peníze zároveň bere i dává. Tvrzení ministerstva financí, že celkově si přesto obce
v roce 2017 polepší asi o jednu miliardu
korun, osobně považuji spíše za věštění
z křišťálové koule. Přijaté řešení je tedy takový vánoční dárek - nedárek. Někdy také
říkáme, že „vlk se nažral a koza zůstala celá“.
Je to škoda. Obce jsou totiž mnohem
lepším hospodářem než stát. Je to zřejmé
třeba jen z toho, že zadlužení obcí je mnohem nižší než zadlužení státu.
No co, v příštím roce navrhneme společně s kolegy posílení příjmů obcí znovu
a třeba to vyjde. Zařazuji si to do svých
novoročních předsevzetí. Vám všem, kteří
máte tu trpělivost a dočetli jste až sem,
přeji šťastný a úspěšný rok 2016. Také Vám
přeji, aby každý, kdo si od Vás něco půjčil,
Vám vše vždy v pořádku vrátil.
Miloš Vystrčil, senátor

Z pohádky do pohádky
Městská
knihovna
srdečně zve rodiče či
prarodiče s dětmi do
knihovny, a to každé
poslední pondělí v měsíci od 16 do 17 hodin. Společně si budeme číst, hrát a tvořit na základě pohádek
– výtvarně, literárně i dramaticky. Začínáme 25. ledna, poté 29. února, 25. dubna,
30. května a poslední setkání plánujeme
na 27. června. Přijďte se ponořit do světa
pohádek, je v nich moudro i zábava.

www.dacice.cz

Nemocnice Dačice pokračuje v opravách a budování
Nemocnice Dačice, a.s. informuje spoluobčany Dačic a okolí, že k 3. 12. 2015 proběhlo oficiální otevření rekonstruované
budovy garáží v areálu nemocnice. Budova garáží byla zateplena, proběhla výměna oken, dveří a hlavně garážových vrat,
byla provedena nová střecha a její zateplení. Náklady na projekt „Snížení energetické náročnosti budov Nemocnice Dačice,
a.s. – garáže“ jsme hradili z investice 3,5 mil. Kč od Jihočeského kraje.
Nemocnice Dačice,
a.s. z vlastních zdrojů
financovala opravy vodovodních a kanalizačních rozvodů, opravy
sociálních zařízení v budově, opravy topení
a další. V budově tak
vznikly prostory, kam se
od 1. 1 .2016 přestěhuje
Výjezdové pracoviště
Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje z bývalé lékárny nemocnice. V přízemí budovy garáží mají zdravotničtí záchranáři k dispozici 2 garáže s umývárnou pomůcek a zdravotnických

prostředků a příruční sklad. V prvním patře bude ZZS Jihočeského
kraje sloužit místnost pro dispečink, pokoje pro lékaře, pro sestru ,
pro záchranáře a šatna zaměstnanců ZZS. Na patře jsou po rekonstrukci 2 sociální zázemí se sprchami. Prostory 1. patra budovy jsou
opravené, nově vymalované, namontovaná nová otopná tělesa,
v garážích jsou vyměněna otopná tělesa a provedeny další opravy.
Hlavní záměr přesunu do jedné budovy s umístěním vozidla ZZS
do tepelně izolované dvojgaráže byl naplněn a tak doufáme, že se
kolegům ze ZZS v nových prostorách bude dobře pracovat, jsou
všichni pohromadě. V budově jsou i 3 nemocniční inspekční pokoje pro zaměstnance a nestátní dopravní zdravotní služba Apropo.
Od zateplení budovy si slibujeme zvýšený vnitřní komfort a úsporu
nákladů na energie.
Miroslava Člupková, předseda představenstva

Zprávy z Gymnázia Dačice
Den otevřených dveří 2015
Již tradiční akce školy, Den otevřených dveří, se v letošním roce
konala 4. prosince. V dopolední části, kdy probíhala běžná výuka
podle rozvrhu, navštívilo školu více než třicet návštěvníků, většinou
uchazečů o vzdělávání z řad žáků pátých a devátých tříd ZŠ. Měli
možnost přímo navštívit jednotlivé třídy a podívat se, jak v nich
probíhá vyučování. Odpolední část přilákala do školy téměř sedm desítek návštěvníků, kteří se zajímali především o podmínky pro přijetí
ke vzdělávání v oborech osmileté a čtyřleté gymnázium. Měli také
možnost poznat prostředí a vybavenost školy a zhlédnout mnohdy zajímavé ukázky činnosti. Velkému zájmu se například těšila
práce ve studiu školní internetové televize G-one, pokusy v chemii,
ukázky práce s měřícím systémem PASCO, který škola získala
v rámci projektu „Počítačem podporované přírodovědné experimenty“, registrační číslo CZ 1.14/2.4.0027.02878, který je
spolufinancován z prostředků Evropské unie.

Děkujeme všem, kteří nás navštívili a projevili o naši školu
zájem. Těm, kteří by tak rádi učinili a nevyhovoval jim termín Dne
otevřených dveří, je určeno pozvání do školy v jiném termínu,
nejlépe po předchozí dohodě. Poděkování patří také všem žákům
a učitelům školy, kteří se do příprav a realizace významné celodenní
akce zapojili.
Aleš Morávek
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Gymnázium Dačice nabízí uchazečům o vzdělávání ve školním
roce 2016/2017 přípravu na přijímací zkoušky konané 18. a 19. dubna 2016. Příprava se uskuteční formou tří odpoledních setkání
s uchazeči v lednu až březnu 2016 a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky
v minulých letech. Účast na přípravě je zdarma, zájemce se může
zúčastnit všech tří setkání nebo jen některého z nich.
Termíny setkání:
• úterý 19. ledna 2016 od 15:00 h
• středa, 17. února 2016 od 15:00 h

• čtvrtek, 17. března 2016 od 15:00 h
Co víš o energetice – tým studentů dačického gymnázia se ve
složení Pavel Suchý, Pavla Denková a Jiří Kubek pod vedením svého
učitele Vladimíra Marečka zúčastnil fyzikální soutěže Co víš o energetice. V první části soutěže zpracovali test, který odeslali do Prahy,
kam pak bylo pozváno 5 nejlepších družstev z 84 přihlášených. Naši
studenti uspěli, a proto v úterý 8. prosince 2015 vyrazili na finále do
hlavního města. Soutěž se konala v divadle Semafor a skládala se ze
tří částí. Naši studenti ve finále obsadili pěkné třetí místo.
Berlín - 9. – 13. listopadu se čtvrtý ročník, oktáva a někteří studenti
třetího ročníku a septimy zúčastnili jazykově-vzdělávacího pobytu
v Německu. Hlavním programem zájezdu nebylo pouze prohlížení
památek, ale také návštěva certifikované školy Did-Deutsch-Institut
GmbH, kde studenti v průběhu svého pobytu absolvovali devět hodin jazykového kurzu. Jeho náplní byla konverzace s vyučujícími, dále
procvičování gramatiky, učení se o dějinách Berlína, zeměpisu Německa,
dokonce i hraní různých her. Vše samozřejmě v německém jazyce.
Florbal starších žáků ZŠ a víceletých gymnázií - 26. 11. 2015
proběhlo okrskové kolo. V tělocvičně u SŠTO v Dačicích se sešlo celkem
pět týmů, své zástupce vyslaly tyto školy: ZŠ Dačice ul. B. Němcové, ZŠ
Dačice ul. Komenského, ZŠ Slavonice, ZŠ Studená a naše gymnázium.
Náš tým ukázal svou kvalitu především díky hráčům, kteří hrají florbal závodně v TJ Centropen Dačice. Ve všech utkáních jsme zvítězili
bez inkasované branky, turnaj zaslouženě vyhráli a postoupili do
okresního kola. Okresní kolo proběhlo 30. 11. 2015, postoupili do něj
vítězové okrskových kol. V hale v J. Hradci se sešly celkem čtyři týmy:
ZŠ Strmilov, ZŠ Suchdol, 5. ZŠ Jindřichův Hradec a naše gymnázium.
Dvě výhry a jedna remíza nám stačily pouze na druhé místo za 5. ZŠ
Jindřichův Hradec, která zvítězila díky lepšímu skóre.
Setkání s Thomasem Graumannem - téměř přesně před dvěma
lety se žáci několika tříd naší školy měli možnost setkat s panem
Thomasem Graumannem, jedním z 669 tzv. Wintonových dětí, aby si
poslechli poutavé vyprávění jeho pohnutého životního osudu. Letos
se na stejném místě, v koncertním sále ZUŠ Dačice, setkali s panem
Graumannem jiní žáci z pěti tříd, tercie, kvarty, kvinty, 1. a 2. ročníku.
„O pohár plný zlaťáků“ – již 20. ročník volejbalového turnaje dívčích družstev středních škol proběhl 9. 12. 2015. Sešlo se šest družstev
– dívky z Gymnázia Telč, SŠTO Dačice, dvě družstva z Gymnázia Třebíč
a nás zastupovala také dvě družstva. Hrálo se systémem „každý
s každým“, tedy patnáct zápasů na třech hřištích. Náš A-tým obhájil
loňské prvenství, B-tým skončil na 5. místě.
Podrobné informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.G-ONE.tv

17

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 5/2015

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Vánoční jarmark pro Dačický Zvoneček
9. prosince jsme jako každý rok otevřeli na
jeden den naši školu široké veřejnosti. Kromě
prezentace jednotlivých vyučovacích předmětů a zájmových aktivit mohli návštěvníci
například zhlédnout pohádkové představení
školní družiny O vzteklé princezně a další hudební a taneční vystoupení žáků.
Novinkou letošního roku byl vánoční jarmark, na kterém jsme pod záštitou Občanského spolku při ZŠ Dačice, Boženy Němcové prodávali výrobky, které vytvořili naši žáci během
projektového dne Vánoce.
Potěšil nás vysoký počet návštěvníků školy a skutečnost, že jsme
mohli výtěžkem z našeho jarmarku ve výši 2000 Kč podpořit Dačický Zvoneček z. s., spolek pomáhající hendikepovaným dětem.
Bohumil Havlík
První místo v talentové soutěži v psaní ZAV v Telči!
Ani letos nechyběli naši žáci na stupních vítězů v meziškolní talentové soutěži v ovládání klávesnice PC, která se konala na Gymnáziu Otokara Březiny v Telči.
Ve středu 2. prosince 2015 se sešlo 21 žáků ze 4 základních škol
našeho regionu, aby
poměřili své síly v této soutěži. Naši školu
reprezentovalo pět
žáků. Lenka Riedlingová vybojovala vítězství (napsala úctyhodných 105 cvičení)!
Velkou pochvalu si
zaslouží i ostatní žáci
- 2. místo patří její
sestře Haně, 3. místo
obsadil Jakub Dvořák, Radek Kubeš byl čtvrtý a Julie Pechová šestá. Všichni společně se zasloužili o to, že naše škola získala 1. místo
v kategorii družstev.
Předmět administrativa má na naší škole dlouholetou tradici
a z výsledků našich pilných „písařů“ se radujeme.
Jitka Krejčí
Adventní exkurze do Drážďan
Dobu Adventu si na naší škole již neumíme představit bez zájezdu na vánoční trhy k našim sousedům do zahraničí. Tentokrát se
naši žáci sedmých až devátých tříd vypravili do Drážďan.
Ve čtvrtek 3. prosince jsme od školy vyjížděli v časných ranních
hodinách, protože nás autobusem čekalo více než 300 km.
Prvním bodem naší návštěvy spolkové země Sasko byla prohlídka zámku Moritzburg, kde se již druhým rokem koná s velkým
úspěchem výstava o asi (nejen u nás) nejoblíbenější vánoční pohádce Tři oříšky pro Popelku, která se zde natáčela. K vidění jsou
originální kostýmy a další zajímavosti. Výstava je interaktivní, a tak
si ji hlavně dětští návštěvníci užijí.
Odpolední část programu jsme strávili již v nedalekých Drážďanech. Nejprve jsme absolvovali procházku historickým centrem
Florencie na Labi, jak se městu přezdívá. Zajímavým zpestřením
byla prohlídka expozice Muzea hygieny (Deutsches Hygiene-Muzeum). V podvečer jsme se opět přesunuli do centra města, abychom tam nasáli pravou atmosféru blížících se svátků na místních
vánočních trzích.
Věříme, že se exkurze žákům líbila a bude pro ně třeba i motivací
k učení se německému jazyku.
Bohumil Šuhaj
Exkurze do firmy Agrostroj Pelhřimov
25. listopadu 2015 se žáci devátých tříd a někteří žáci z osmých
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tříd zúčastnili exkurze do strojírenského podniku Agrostroj Pelhřimov.
Během hodiny a půl si žáci prohlédli moderní technologie ve výrobě zemědělských strojů. Obdiv si zasloužily laserové vypalovací
stroje nejen svým výkonem, ale i cenou. Ohraňovací lisy s lehkostí
ohýbaly silné ocelové pláty a ramena svářecích robotů svářela jednotlivé části budoucích strojů…
Jak se rozhodnou žáci devátých tříd o budoucím povolání, to se
dozvíme v únoru. Technické obory mají v současnosti dobrou perspektivu.
Poděkování patří i organizátorům ze SOU zemědělského a služeb v Dačicích, kteří nám tuto exkurzi umožnili.
Pavel Janda
Další události starého roku
• Dříve než přišel Mikuláš, užili si 2. 12. odpoledne v naší škole budoucí prvňáčci žerty s čerty. Čekala na ně řada čertovských úkolů
a po jejich splnění sladká andělská odměna.
• 1. 12. vyrazily páté třídy na exkurzi do Hvězdárny a planetária
v Českých Budějovicích. V planetáriu se žáci seznámili s objekty
denního i nočního nebe, orientovali se na hvězdném nebi a vyhledávali souhvězdí.
• V pátek 27. 11. se žáci druhého stupně vydali do Brna, aby v Mahenově divadle zhlédli divadelní představení Saturnin, hru plnou humoru a jazzu.
• V pondělí 23. 11. se v MěKS konal další z řady Kulatých stolů
města Dačice, tentokrát na téma revitalizace Kancnýřova sadu a
studie multifunkční sportovní haly. Diskuze se zúčastnili dva žáci
naší školy - Radek Kubeš a Šimon Krechler (oba VIII. B).
• Dvě listopadová pondělní odpoledne jsme strávili v duchu volejbalu a přehazované. 23. listopadu soupeřily dívčí týmy z naší
základní školy a nižších ročníků Gymnázia Dačice ve volejbalu
a přehazované. V přehazované vyhrály žákyně ze 7. B, druhé místo obsadily žákyně ze 7. A. Ve volejbale vybojovaly zlato žákyně
devátých tříd a na 3. místě byly žákyně z 8. B
• V pondělí 30. 11. 2015 pořádalo Gymnázium Dačice turnaj ve
volejbale pro vyšší gymnázium, kam postoupily i naše žákyně
z devátých tříd. Ty se nemusí stydět za svůj předvedený výkon
v souboji se staršími závodnicemi a mohou se pochlubit krásným čtvrtým místem.

Děti z MŠ zahájily výstavu
Již několik let zahajují děti z MŠ Sokolská vánoční výstavu
v Městském muzeu a galerii v Dačicích.
Letos vystoupily s pásmem
„Jak to bude u nás o Vánocích“.
Děti zde zazpívaly a zatancovaly nejen koledy, ale také lidové
písně z různých oblastí Čech
a Moravy. Z tohoto důvodu se
děti představily nejen ve svých
„školkovských“ krojích, ale pásmo
měly obohacené o kroj dačický,
horácký,
valašský,
kyjovský
a nechyběl ani kroj z oblasti Hané.
Z tváří děti jsme mohli číst jen radost a nadšení.
Pokud máte rádi lidové
písničky, nenechte si ujít jejich
vystoupení, které proběhne
na konci ledna 2016 v 3D Kině
v Dačicích. Tentokrát pod názvem: „Jak to bylo u nás o Vánocích.“
Spolu s dětmi z MŠ vystoupí také děti z kroužku Zpívánky
s Dášou při ZŠ Komenského. Všichni jsou srdečně zváni.
Dagmar Břečková

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Anglicky/německy - ve Vídni jsme využili obojí

Vánoční návštěvu Vídně si naši deváťáci nenechali ujít, a tak
2. prosince vyrazili. Je to od nás opravdu kousek, tak už v deset hodin vjížděli do hlavního města Rakouska. Nejprve si prohlédli architektonické skvosty vyprojektované známým umělcem Hundertwasserem, následovalo letní sídlo Habsburků – impozantní Schönbrunn.
Zde na ně dýchla pravá nálada předvánočních jarmarků. Během pěší
prohlídky centra Vídně prošli mimo jiné několika nádvořími hradu
Hofburg, prohlédli Stefansdom. Příjemnou tečkou za prohlídkou
města bylo milé setkání s bývalým prezidentem Václavem Klausem,
který se s nimi vyfotografoval.
Následovalo přírodovědného muzeum, kde si každý přišel na své.
Okouzlily je sbírky z mnoha vědeckých odvětví – geologie, antropologie,
zoologie, astrologie. Mnoho zajímavých faktů si mohli ověřit „na vlastní
kůži“ a vyzkoušet si například, jaké by to bylo, kdybychom žili v pravěku.
Po setmění došli příjemnou procházkou před vídeňskou radnici,
kde se již tradičně konají největší vánoční trhy ve městě. Mnoho stánků
s voňavým punčem a vánočním zbožím jim přiblížilo nadcházející
se nejhezčí svátky v roce. Město opouštěli v povznesené náladě, plni
dojmů.
Mikulášská nadílka v podání žáků 9. ročníku
V pátek 4. prosince proběhla v naší škole již tradiční mikulášská
nadílka. Pro své mladší spolužáky si tuto akci připravili pečlivě namaskovaní žáci 9. ročníku. Za básničku či písničku rozdávali andělé
drobné sladkosti, a tak lehko malí spolužáci Mikulášovi a čertům
slíbili, že se vynasnaží být stále hodní a zvýší své úsilí v rámci výuky.
Tak uvidíme, zda alespoň příští rok si čerti polepší o nějaké ty hříšné
duše, které jim budou topit pod kotlem. Letos si totiž opět nikoho
do hlubin neodnesli.
Čertovská
škola
v podání našich
učitelek potřetí
Tradiční
pekelná
nadílka proběhla se
vším všudy! S našimi
čerty, čertíky a hlavně
čerticemi jste se,
alespoň
doufáme,
opět nenudili. Inovací prošlo i peklo se
samotným
Luciferem, kterému letos přizvukoval kostlivec Eda. Ani letos nám bohužel
žádná dušička, z těch 250 dětských, které přišly, v tlapách neuvízla. Ale
počkejte! Příští rok si to vynahradíme – hudry, hudry, hudry!
Malé info pro znalce - čert se podobá postavou člověku, jenže
je celý porostlý chlupy a na hlavě má rohy. Dále se od člověka
liší tím, že má ocas a na jedné noze kopyto. Čertí kožich se skládá z jednotlivých chlupů. Čím víc chlupů čert má, tím více se naparuje. Rohy čertům rostou na hlavě, asi tři prsty nad čelem. Někteří
čerti mají rohy dlouhé jako koza, jiní velmi krátké. K odnášení hříšníků

jsou vybíráni čerti s dlouhými
rohy. Čert s krátkými rohy by
mohl cestou hříšníka ztratit,
protože by se hříšník neměl
čeho přidržovat. Čertí ocas
se podobá kravské oháňce.
Další důležitou částí čerta je
kopyto. Bývá na pravé nebo
na levé noze, nikdy na obou
najednou.
Mladí čerti dovedou létat. Létají bez křídel a kormidlují ocasem. Když
někdo zavolá „aby to čert vzal!“, záleží na tom, jestli to slyší čert mladý
nebo starý. Mladý čert přiletí a už to bere, starý přijde třeba za půl dne.
Vánoční vystoupení pro děti z MŠ - tentokrát s Večerníčkem
Ve středu 9. prosince jsme ve škole přivítali děti z mateřských
školek. Děti se přišly potěšit a pobavit na pohádkové předvánoční
vystoupení s Večerníčkem, které si pro ně připravili žáci a učitelé 3. až 5. tříd. Kromě samotného Večerníčka se děti mohly seznámit
i s dalšími pohádkovými postavičkami. Potkaly se s jeho rodiči, s krásnou princeznou a odvážným princem. Dokonce nechyběl ani hodný
drak Soptík. Na samý závěr jsme si připomněli příběh o narození Ježíška
a zazpívali koledy. Zábavného dopoledne jsme si všichni moc užili.
10. prosince - Den otevřených dveří
Příjemná každoroční setkání, opravdu jste nás potěšili. Děkujeme!
Doufáme, že my Vás také. Máme radost, že jste si navykli pravidelně
nás při prohlídkových dnech navštěvovat. Rádi jsme Vám předvedli,
jak probíhá výuka, zpestřili Vaši návštěvu kulturním vystoupením
žáků 3. - 5. ročníku, nabídli Vám možnost tvoření na Vánoční dílně
a nakonec i sportovní vyžití v tělocvičně. Ještě jednou děkujeme za
návštěvu a budeme se v příštím roce těšit na naše opětovné shledání.
Eva Macků, ředitelka školy

Předvánoční čas v ZŠ Neulingerova

Mikulášská nadílka

Letošní Mikulášská nadílka se u nás ve škole nesla
ve znamení velké pomoci
od Terapeutické komunity
v Podcestném Mlýně. Tak
velikou a sladkou nadílku
jsme ještě neměli. Patří jim
ovšem velký dík nejen za
sladké dary, ale i za pomoc
jejich klienta Martina, který
ochotně pomohl jako Mikuláš. Děti byly spokojené, čerti, anděl a Mikuláš se jim velice líbili
a trochu strachu k této tradici přece patří. Jenom počasí místo zimy
připomínalo spíš jaro. Tak snad se za rok dočkáme sněhu.
Před Vánocemi…
I když sníh chyběl, vánoční atmosféra na nás dýchala ze všech
stran. Adventní zpívání probíhala vždy po adventních nedělích.
Společně jsme se všichni chystali na vánoční besídku pro rodiče.
Zpívali, tancovali i hráli o sto šest, aby se opět podařilo vytvořit
příjemnou a laskavou atmosféru nadcházejících zimních svátků.
Samozřejmostí byla také návštěva vánoční výstavy v muzeu. Nejvíce očekávaným dnem byl však poslední školní den před vánocemi,
tedy ten, kdy přijde do školy Ježíšek.
Kouzlo vánoc na vánoční výstavě
Adventní věnce, levanduloví andílci, vánoční stromečky z hlíny i z vlny, přinesli kouzlo Vánoc na naši každoroční vánoční
výstavu. Že se dětem výrobky povedly, bylo znát ze zájmu Vás
všech, kteří jste výstavu navštívili. Proto chceme všem poděkovat
a zároveň popřát krásný a klidný rok 2016.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
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ROK 2015 v městské knihovně – část první
Moderní služby – veřejný prostor - inovace – otevřenost – celoživotní vzdělávání.
To je motto práce knihovnic dačické městské knihovny. Jak se je daří naplňovat, to musí posoudit naši čtenáři a uživatelé. My
se snažíme vytvářet podmínky pro to, aby to tak bylo.
Díky dobré spolupráci se zřizovatelem,
městem Dačice, se v roce 2015 podařilo
mimo jiné: provést opravu a nátěr fasády
budovy knihovny v Pantočkově ulici, vydat
ke dvoustému výročí narození Matěje Mikšíčka reprezentativní výbor z jeho pohádek,
vytvořit moderní webové stránky knihovny
či začít půjčovat e-knihy a deskové hry. Pro
MěÚ jsme připravili Návrh stavebního programu alias optimální provozní a technické
řešení budoucí činnosti knihovny. Veřejně
se mluví o úpravách domu čp. 63 v Göthově
ulici pro potřeby knihovny, z čehož máme
obrovskou radost, protože stávající velmi
omezené prostory se určitě podepisují i na
číslech za rok 2015, která přineseme v dalších číslech zpravodaje. Je to běh na dlouhou trať, protože dům čp. 63 by měl mít
i další funkce, nicméně první krok je důležitý
a pevně věříme, že budou následovat i kroky
další. V roce 2018 uplyne 150 let od založení
čtenářského spolku Dyje v Dačicích…
Pro čtenáře přibývají stále nové knihy,

které vybíráme, nakupujeme a zpracováváme, na půjčování máme slušný výběr časopisů, wi-fi síť v celé knihovně, veřejný internet, kopírování A4. Vedle knih půjčujeme
tematické kufříky a zvukové knihy pro zrakově znevýhodněné občany. Knihovna je
konzultačním střediskem pro virtuální univerzitu třetího věku pro celé město, metodicky se věnujeme 21 obecním knihovnám
v okolí. V přízemí knihovny, na oddělení pro
dospělé si mohou vše vyřídit i čtenáři z dětského oddělení, pokud například chvátají
a nemají čas běhat do schodů na oddělení
v prvním patře budovy. Provedli jsme revizi
knih v městské knihovně i na všech pobočkách a uspořádali řadu akcí, besed, čtení
a setkání pro všechny věkové kategorie.
Řada projektů probíhala a realizovala se ve
spolupráci se školami a dalšími partnery.
Způsoby využívání knihovny se mění.
Průzkumy ukazují, že vzrůstající počet uživatelů navštěvuje knihovnu kvůli přímé odborné pomoci knihovnického personálu,

DDM - DAČICKÝ DOMEČEK – vánoční tvoření
Výstava betlémů – v našem domečku
jsme se vánoční tématikou začali zabývat již
v listopadu, a to výrobou betlémů, které děti
ze všech výtvarných kroužků prezentovaly
na vánoční výstavě v dačickém muzeu.
Dinosauři v lékárně – děti z keramické
minidílničky se pochlubily svými dinosaury
ve výkladní skříni lékárny p. Neužilové.
Tanečně výtvarná sobota – aerobní skupina Slunečnic si jedno sobotní dopoledne
zatrénovala, poté se posílila dobrým obědem v místní restauraci. Odpoledne si dívky
vyráběly dárečky v keramické dílně DDM.

Vánoční tvoření – během prosincových
dnů si děti z výtvarných kroužků vyráběly
nejrůznější dárečky pro sebe, ale především
pro blízké. Pod rukama jim prošly betlémy,
andělé, sněhuláci, svícínky, stromečky, zvonečky… Vyrábělo se z keramické hlíny,
z pedigu, papíru, z látek i korálků, ze včelých
plátů, z přírodních materiálů, zkrátka žádný materiál nebyl opomenut. A co je nejdůležitější? Všechny nás to moc bavilo.
Čertovská výtvarná dílna – strach
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z čertů překonaly děti při výrobě vlastních čertů. Stačilo málo a jazyky na nás vyplazovali nejen čerti, ale také čertice.
Čertovský rej v Baby clubu – čertovská
besídka plná překvapení a odměn čekala na
děti a jejich maminky 4. 12. Akce proběhla ve
spolupráci s MŠ.
Pečení perníčků v Baby clubu –
každoročně se maminky s dětmi z babyclubů věnují pečení a zdobení vánočních
perníčků. V letošním roce se této milé tradice ujala Aneta Novotná, která si pečení
společně s ostatními velice užívala.
Zájmový kroužek Cukrových panenek
– to, že to v domečku každý čtvrtek krásně
voní, je samozřejmost. Od počátku prosince
děti upekly desítky druhů vánočního cukroví a přispěly tak na domácí vánoční tabuli.
I my ochutnali a věřte, byla to mňamka.
Zimní toulky Zookroužku – děti ze
zookroužku se v doprovodu vedoucí Báry
a jejich pejsků rádi toulají přírodou. Vědí jak
se v zimě starat o zvířátka a také jim samy
připravují dobroty. Ani při letošní mírné
zimě neponechávají nic náhodě a pečlivě se
na krmení zvířátek připravují.
Vánoční soustředění mažoretek – ve
dnech 18. – 19. 12. si děvčátka (mažoretky
– kadetky) pod vedením jejich trenérky
Anety Novotné zpestřily svůj kroužek přenocováním v DDM. Samozřejmě především
trénovaly, ale mimo to stihly i návštěvu kina,
večerní program s překvapením a celou
řadu dalších aktivit.
Další novinky najdete na www.ddmjh.cz
Jaromíra Bačáková, DDM Dačice

učit se a studovat, vyhledávat informace
nebo inspiraci a stále častěji je knihovna
využívána jako místo pro setkání, ať kvůli
oddechu nebo práci ve skupinách. Centrem
pozornosti je občan. Moderní knihovna angažuje občany a organizuje aktivity, které
jsou na sbírkách knih založené. Ve srovnání
s dřívějšími knihovnami mají knihovny dnes
méně knih a více lidí, zde je ale nezbytný
prostor, který nám v současnosti chybí,
avšak snad se blýská na lepší časy. Podle
řady odborníků je čtení sice důležité, není
ale nezbytné, aby nám knihy zprostředkovala právě knihovna. V dnešní době existuje tolik způsobů, jak si text opatřit. Proto se
knihovna musí stát prostorem, kde vzniká
přidaná hodnota a knihovny se musí přetvořit tak, aby odpovídaly na potřeby veřejnosti. Děkujeme všem, kteří s námi na této
cestě spolupracují a přejeme všem hodně
zdraví a osobní i pracovní pohody a úspěchů v roce 2016.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Parní vláček potěšil
mnoho dětí
Akce Mikuláš pod parou 2015 byla
velmi úspěšná. Letošní desátý ročník
byl zajímavý v tom, že vláček jezdil po
zcela nové kolejové trati o rozchodu
600 mm (cca 0,3 km délky).

Průvodčí na vláčku procvakal rekordních
tisíc jízdenek, všem návštěvníkům tímto
velmi děkujeme.
Poděkování taktéž patří všem, kteří u nás
prodávali ve svých stáncích, obohatili tím
program a zpříjemnili cestujícím čekání na
další odjezd vláčku.
Těšíme se na vás příští rok a již nyní pracujeme na novinkách a zlepšeních pro Vás,
naše cestující.
Děkujeme všem za přízeň.
Zdeněk Jirsa

www.dacice.cz

Pletení adventních
věnců
V sobotu 28. 11. se v hasičárně Malého Pěčína konalo již tradiční pletení
adventních věnců.

Každý příchozí si mohl vybrat z jedlového či smrkového chvojí a pak už bylo jen
a jen na něm, jak s chvojím naloží. Vznikaly
krásné adventní věnce, svícny i nazdobené
truhlíky. Předvánoční atmosféru nám dotvořila nejen vůně chvojí a různých dobrot,
ale hlavně vůně a chuť vánočního svařáku,
který nám přichystal Miloš Novák starší.
Moc za něj děkujeme a těšíme se na něj
opět příští rok, při dalším adventním tvoření.
SDH Malý Pěčín

Uprchlická krize
V neděli 6. prosince se v Katolickém
domě uskutečnila beseda s místopředsedou Poslanecké sněmovny
a KDU-ČSL, Ing. Janem Bartoškem.

Tématem byly příčiny současné uprchlické krize v Evropě, a také jak ji řešit
- tedy problematika více než složitá.
Besedu doplnil svými zážitky také pan Jan
Hájek, který se aktivně podílel na pomoci
urpchlíkům na chorvatsko-srbské hranici.
Z besedy vyplynulo několik myšlenek,
vybírám alespoň některé: Islamisté činí
jen to, co jim „demokratický svět“ dovolí.
Užívají svou sílu v takové míře, v jaké dává
najevo Evropa svou slabost, vyprázdněnost
a neschopnost elit přijmout logická
a přímočará rozhodnutí.
Česká republika se snaží být aktivním
státem schopným pomoci, když je potřeba
(např. v Makedonii). Na popud Ing. Bartoška
byla iniciována Archa pomoci - finanční
sbírka na pomoc přímo v Sýrii a Iráku.
Antonín Štěpánek

Výlet studentů VU3V
Skupina studentů virtuální univerzity třetího věku se sešla v roce 2010. První
skupinu VU3V v Dačicích založil Ing. Miloš Procházka, který nás dovedl po šesti
semestrech k promoci na České zemědělské univerzitě v Praze.
Vedení převzal pan Rudolf
Hájek, se kterým se těšíme za
rok na další promoci. Kromě
studia a zvládání testů na počítači pořádáme řadu výletů,
posezení, oslav, turistiku.
Posledním výletem bylo putování naším krajem. Z Mostů,
kam jsme dojeli třemi auty,
jsme pod vedením Ludvíka
Kocmála našli Trkan (Ďáblův
kámen) a poznali jeho historii.
Trasa přes Suchdol a zpět k
autům byla asi 6 km, ale společná vycházka a pohoda splnila své. Posezení v Českém Rudolci byla dobrá tečka a už teď plánujeme další putování.
Máme prima partu, a kdo se chce přidat - ať studovat, či putovat, bude vítán.
Marie Havlíková,
kulturní referentka

Mateřské centrum končí –
Rodinné centrum KŘIŽOVATKA začíná
V minulých letech měly maminky se svými dětmi možnost navštěvovat Mateřské
centrum, které provozovala Oblastní charita Jihlava v Katolickém domě v Dačicích.
Chtěli bychom informovat všechny rodiny, že Oblastní charita Jihlava s touto službou 31. 12. 2015 končí. Zároveň však chceme upozornit, že tuto službu přebírá od
1. 1. 2016 nově vzniklé Rodinné centrum KŘIŽOVATKA při Katolickém domě z.s.
Rodinné centrum KŘIŽOVATKA nabízí dlouhodobě využívaná dopolední setkávání rodičů s dětmi a to 2x týdně
v pondělí a ve čtvrtek od 8:30 do 11:30 h a 1x týdně, a to
ve středu od 9.00 do 11:00 h setkávání pro maminky s miminky pod vedením laktační poradkyně Renaty Kudrnové
a to vše ve známých prostorách Katolického domu.
Témata setkávání na leden:
•
Porodní příběhy – sdílení
•
Mateřství a partnerství
•
Miminko a starší sourozenec
•
Ovládání svěračů u dětí
Pravidelně (1x měsíčně mimo prázdniny) bude centrum organizovat přednášky na různá
témata jako je výchova, vztahy v rodinách, zdraví, nemoci aj. Dále jsou v plánu tematické
akce pro rodiny během roku – maškarní bál pro děti, jarní workshop, velikonoční dílnička
pro děti, drakiáda, dýňování, atd.
Rodinné centrum má zájem o setkávání nejen maminek s dětmi, ale o setkávání a sdílení
rodin v širším smyslu, tzn. děti, rodiče, prarodiče a tím budování mezigeneračních vztahů.
Těšíme se tedy na vás, až se s vámi setkáme, ať už na pravidelných setkáních, či na jednorázových akcích pořádaných zejména pro společné chvíle našich rodin.
Romana Marková, Rodinné centrum KŘIŽOVATKA

Mikuláš navštívil Odpolední čaje
Svaz tělesně postižených Dačice uspořádal v sobotu 5. prosince 2015 v hotelu
Stadion Odpolední čaje s Mikulášskou nadílkou.
K tanci a poslechu hrál pan Anděl. Zaplněný sál čekal na příchod Mikuláše s jeho družinou. Mikuláš nezapomněl a přišel a hodné obdaroval balíčkem a zlobivé chtěl čert nacpat
do pytle a odnést do pekla.
Za vykoupení svobody byla básnička. Krásné odpoledne rychle uteklo a nyní musíme
zase počkat až na příští rok. Organizace děkuje všem za návštěvu kulturních akcí, které
pořádá. Přeje hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Další naše akce bude až 20. února, a to Masopust. Těšíme se na Vaši účast.
František Stejskal, předseda organizace
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Advent v muzeu
V neděli 13. prosince proběhl na nádvoří dačického zámku, před zámkem i v obou patrech muzea jubilejní desátý vánoční jarmark. Jsme rádi, že se těší stálé pozornosti návštěvníků, kteří sem chodí nejen pokoupit drobné dárky, ale také popovídat si se
známými, poslechnout vánoční hudbu, dát si punč či svařák a trochu si užít předvánoční atmosféru.
Velké pilno měla
letos v dětské dílně
paní Jitka Vavrušková,
která se s dcerou
i manželem starala o děti, které
si mohly vyrobit
z bambulí sněhuláka
nebo udělat vánoční
přáníčko, případně nazdobit perníčky polevou nebo i obrázkem.
Ty nám na jarmark pro děti zaslala až z Berlína dačická rodačka Alena Levine-Dvořáková. Určitě by měla radost, jak se obrázky líbily.
Takže velké poděkování paní Aleně a především Vavruškovým!
O hudební doprovod jarmarku se opět postarali třemi vstupy
koled a vánoční hudby dačičtí muzikanti z Hudby z Marsu Revajvl. Zajímavou novinkou a snad i pěknou podívanou byla ve
14 hodin módní přehlídka dobového oblečení pro chladné dny.
Připravila ji paní Jaroslava Kliková z Telče s kolektivem děvčat
a žen při Klubu telčských velocipedistů. S výborným komentářem
nás provedla obdobím od secese až do 80. let minulého století.
Když jubilejní jarmark, tak také dosud nejvyšší počet zúčastněných
prodejců a předvádějících – celkem 51. Na jarmark se přišlo podívat
1 450 osob.
Děkuji Ing. Zdeňku Valentovi za propůjčení oveček, které na
žádném jarmarku dosud nechyběly, a které potěší především malé
návštěvníky. Trošku nás letos ovečky pozlobily, když nám utíkaly za
lepší pastvou v parku a pěkně nás prohnaly, ale vše naštěstí dobře

dopadlo. Já osobně chci poděkovat mým kolegyním v práci, rodinným příslušníkům a našim kamarádkám za obětavou pomoc při organizování jarmarku a správě státního zámku za propůjčení prostor
pro samotný jarmark a vytvoření zázemí pro módní přehlídku.
Z dačického muzea přejeme všem našim návštěvníkům ve zdraví
a pohodě prožitý nový rok 2016. Těšíme se na další setkávání!
Marie Kučerová, ředitelka
--- inzerce ---

--- inzerce ---
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Stolní tenis

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice

Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice uspořádal druhou prosincovou sobotu v herně Katolického domu Mikulášský turnaj pro hráče, kteří nehrají žádné soutěže.
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev o celkovém počtu 16 hráčů
z okolí Dačic a sousedního kraje Vysočina. Protože se přihlásilo
pouze 8 družstev, tak dvoučlenná družstva hrála ve skupině „každý
s každým“ o konečné umístění. Pořadatele mrzelo, že se do turnaje nepřihlásili žádní hráči z Dačic, přestože plakát s pozvánkou byl
vyvěšen delší dobu na nástěnce oddílu Katolického domu. Vítězem turnaje se stalo družstvo VMV Jihlava ve složení Pavel Patočka
a Jaroslav Svoboda. Na stříbrném stupínku skončili loňští vítězové ze Strachoňovic ve složení Karel Žahourek a Josef Maule před
družstvem s názvem „3 promile Hříšice“ (Michal Pokorný a Josef
Beseda) a dalším hříšickým družstvem „Kmeti Hříšice“ (Bohumír
Trojan, Jiří Beseda a Miroslav Valeš). Celý turnaj proběhl ve zdravé, soutěžní a sportovní atmosféře ke spokojenosti všech hráčů,
kteří si pochvalovali nejen úroveň turnaje, ale i jeho organizaci
a zabezpečení. Všechna družstva byla po namáhavém zápolení
odměněna cenami, které jednotlivým družstvům předali zástupci
pořádajícího oddílu. Dále pořádající oddíl ST-KD Dačice touto cestou děkuje všem sponzorům tohoto turnaje: PKD Dačice, Krahulík
Krahulčí, Truhlářství Bastl Třebětice a Petrik – řeznictví s.r.o. Slavonice za sponzorské ceny, které věnovaly do turnaje.
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice přeje Všem svým příznivcům
a sponzorům oddílu, kterými jsou Waldviertler Sparkasse a město Dačice v novém roce 2016 hodně zdraví, osobních a pracovních
úspěchů.
Zdeněk Havlík

Turnaj ve volejbale

Oddíl kuželek
3. 1.

8:00 h

Pohár mladých nadějí

4. 1.

18:00 h

divize

Dačice „D“ - Tábor „B“

12. 1.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - Mistřín

15. 1.

17:30 h

KP 2

Dačice „G“ - Blatná „C“

15. 1.

20:00 h

KP 2

Dačice „C“ - Písek

16. 1.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - Valtice

16. 1.

14:00 h

2. liga
muži

Dačice - Opava

24. 1.

11:00 h

1. liga
dorost

Dačice - Jihlava „B“

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Přejeme všem sportovním příznivcům, sponzorům, funkcionářům, trenérům a členům jednoty hodně zdraví a optimismu do
nového roku.
Výbor TJ Centropen Dačice

Mladší žáci překvapili
v Nové Bystřici
V neděli 13. 12. 2015 vyrazili mladší žáci TJ Centropen
Dačice na kvalitně obsazený halový turnaj do Nové Bystřice.
V konkurenci 10 týmů dokázali zvítězit!

21. listopadu 2015 uspořádal volejbalový oddíl TJ CENTROPEN první turnaj jubilejního 25. ročníku smíšených družstev
ve volejbale, který se uskutečnil v hale Střední technické
školy technické a obchodní v Dačicích za účasti osmi družstev
z Dačic, Znojma, Třebíče a okolí.
Zápasy proběhly ve dvou skupinách. Celkové pořadí určila
závěrečná utkání, kdy se utkala družstva, která se umístila na shodných místech ve skupinách. Turnaj ukázal, že družstva mají vyrovnanou výkonnost a každý zápas neměl jasného favorita.
Výsledné pořadí v turnaji bylo následující:
1. místo NAŠROT Valeč
2. místo P+K Moravské Budějovice
3. místo Znojmo
4. místo MAMBO Dačice
5. místo TNT Znojmo
6. místo R.P. Těšetice
7. místo Nová Říše
8. místo Máša Dačice
Vyhlášení výsledků a předání věcných cen proběhlo po turnaji
v hotelu Dyje.
Další turnaj se uskuteční 16. ledna 2016. Všichni příznivci volejbalu jsou zváni.
Michael Novák
Náklad: 3100 výtisků

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

Po vítězství ve skupině a výhře v semifinále, dokázali ve finále aktivní
hrou zaskočit i největšího favorita turnaje z Třeboně. Jejich prvenství
je o to cennější, že polovinu našeho týmu tvořili hráči z přípravky.
Na vítězství se podíleli hráči: Radim Máša (brankář), Jan Chvátal,
Ondřej Krejča, Adam Točík, Vojtěch Šívr, Maxmilián Fischer, Tomáš
Krejčí a kapitán týmu Jan Vacek. Vynikající práci odvedli také trenéři
Dušan Šívr a Jaroslav Tůma, kteří naordinovali týmu vítěznou taktiku v celém turnaji a především ve finále dokázali, že ve sportu stále
platí přísloví: „Nejlepší obranou je útok“.
Milan Točík, předseda fotbalové oddílu TJ Centropen Dačice

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

zdarma				

Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 1/2016, ročník pátý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
8. ledna, pátek, 19:00 h
PADESÁTKA, česká komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč
9. ledna, sobota, 17:00 h
S HANDBIKEM MAROKEM, dobrodruž., 2D
cestopisný film dačického rodáka J. Čelouda
80 min., česky, vstupné dobrovolné
10. ledna, neděle, 17:00 h
ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV,
zábavný přírodovědný, 3D
96 min., česky, vstupné 110/130 Kč
13. ledna, středa, 10:00 h
VÁNOČNÍ KAMEŇÁK, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 50 Kč
15. ledna, pátek, 19:00 h
S HANDBIKEM MAROKEM, dobrodruž., 2D
80 min., česky, vstupné dobrovolné
17. ledna, neděle, 19:00 h
MILENCI TĚCH DRUHÝCH, komedie, 2D
101 min., české titulky, vstupné 100 Kč
20. ledna, středa, 19:00 h
OPUŠTĚNÝ VESMÍR, dokumentární, 2D
70 min., česky, vstupné 80/FK 60 Kč

Městské kulturní středisko
16. ledna, sobota, 20:00 h
MYSLIVECKÝ PLES
K tanci a poslechu zahraje kapela Sabrin Band
Znojmo
Vstupné 150 Kč, objednávky 728 827 807

23. ledna, sobota, 15:00 h
Maškarní bál nejen pro děti
Odpoledne plné tance, soutěží a zábavy.
Občerstvení zajištěno.

Městské muzeum a galerie

30. ledna, sobota, 20:00 h
Detektivní ples
Předtančení, tombola, půlnoční překvapení
Hraje kapela Stonožka, Občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek: Knihkupectví Hejl Dačice, Ladislav Navrátil: 733 645 208

21. ledna, čtvrtek, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK

Ing. Jiří Jakubec a Alena Jakubcová: „Mongolsko tak, jak jsme ho viděli“.
Přednáška dačických cestovatelů o jejich
třítýdenním poznávání Mongolska s promítáním fotografií.
31. ledna, neděle, 14:00 h
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM

Sraz masek v 13:30 h v MěKS Dačice

27. únor 2016

27. ledna, středa, 19:00 h
BOD ZLOMU, akční, 3D
115 min., české titulky, vstupné 130 Kč

sál MěKS Dačice
začátek 19:30 h

29. ledna, pátek, 18:00 h
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: Čiperná jízda,
animovaný, 2D
92 min., český dabing, vstupné 110 Kč

Mysliveský ples
sál MěKS Dačice
ÐÐ 30. 1.
Detektivní ples
Katolický dům
5. 2. Maturitní ples oktávy Gymnázia
sál MěKS Dačice
13. 2. Hasičský ples sál MěKS Dačice
27. 2. Městský televizní ples
sál MěKS Dačice
12. 3. Dobročinný rybářský bál
sál MěKS Dačice
23. 4. Ples Dačického zvonečku
sál MěKS Dačice
ÐÐ 16. 1.

ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ
ÐÐ

24

Pod vedením manželů Horníkových z Telče
v nedělní podvečery 17:00 – 19:00 h,
1. lekce 24. ledna 2016, celkem 7 lekcí
Informace a přihlášky: kopeckova.hana@
email.cz, 604 673 389

PLES

24. ledna, neděle, 19:00 h
OSM HROZNÝCH, western, 2D
150 min., české titulky, vstupné 110 Kč

Plesová sezóna 2016

Taneční pro pokročilé

III.Mestský
ˇ
televizní

22. ledna, pátek, 19:00 h
LÍDA BAAROVÁ, drama/romantický, 2D
110 min., česky, vstupné 120 Kč

31. ledna, neděle, 19:00 h
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ, hudební, 2D
110 min., česky, vstupné 110 Kč

Katolický dům

host večera

o

HEIDI JANKU
dále účinkují:

kapela KLARET - Strážský výběr
Sebranka Jazz Orchestra
DM Studio mažoretky Dačice
- předtančení (TS Single Znojmo)
- slosování cen

vstupné 220 Kč
(večeře v ceně)

