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Zlatá cesta Dračičáků v Telči
Parné sobotní odpoledne 30. července patřilo v Telči na Štěpnickém rybníku dračím lodím, kde se pouhý den po oficiálním
zahájení Prázdnin v Telči konal již 3. ročník tohoto oblíbeného závodu.
foto: Jihlavský Deník, Ivana Holzbauerová

Mikroregion Telčsko jako organizátor závodu obdržel celkem 18 přihlášek, z toho
12 do kategorie HOBBY (občasní účastníci
závodů) a 6 do kategorie FUN (pravidelní
účastníci závodů). Loď řízenou profesionálním kormidelníkem pohání 18 – 20 pádlujících závodníků rytmicky vedených bubeníkem nebo bubenicí.
Mezi účastníky tohoto závodu se objevuje v kategorii HOBBY již třetím rokem posádka Dračičáků reprezentující město Dačice. Složení dačické posádky je skutečně
pestré a objevují se v ní zástupci městského
úřadu, fotbalistů i širší veřejnosti. Prakticky

nepřetržitě od založení týmu probíhá nábor nových členů.
Právě závody v Telči bývají pro tým z Dačic vrcholem sezóny, která běžně počítá se
třemi závody. Proto i příprava tomu odpovídá – nechybějí pravidelné strategické porady a pro letošní sezónu si Dačičtí připravili
a secvičili zajímavou novinku – bojový tanec „Haka“, který předvádí před svými zápasy novozélandští ragbisté. Možná právě
tento motivační a zastrašující tanec zařazený před každou jízdou byl jedním z faktorů,
díky kterému se letošní ročník závodu dračích lodí v Telči vryl zlatým písmem do his-

torie Dračičáků. Již první z celkově dvou jízd
na 200 m (tzv. sprint) katapultovala Dačické
s luxusním náskokem na první příčku své
kategorie. Jelikož zůstalo pořadí i po druhých jízdách neměnné, zhruba v 18 hodin si
mohli dačičtí draci převzít z rukou starosty
Telče Romana Fabeše pohár nejcennější
a zatančit již coby novopečení šampioni
vítěznou Haku. Letošní sezóna bude již
tradičně ukončena na řece Dyji ve Znojmě
v sobotu 1. října.
Děkuji fanouškům za obrovskou podporu a všem Dračičákům za heroický výkon.
za zlaté Dračičáky - Martin Šťastný

Jak to vidím aneb Co můžeme předat našim dětem?
Změna je asi slovo, které nejlépe charakterizuje současnou dobu. Asi se všichni shodneme na tom, že dnešní doba je nebývale hektická, a že jenom sledovat vývoj v našem okolí je občas nad lidské síly. Podnětů, které se na nás valí ze všech stran je
neuvěřitelné množství. Technologie se vyvíjejí tak rychle, že dnešní děti běžně používající internet mají pocit, že pokud jejich
prarodiče pamatují dobu, kdy bylo i rádio vzácností, museli žít v období dinosaurů. Nabízí se otázka, co můžeme my jako rodiče našim dětem předat, když to, s čím my máme u počítače problém, ony používají naprosto automaticky.
Zkušenost, to je to, co my
máme a naše děti nemají, to
je to, co jim můžeme předat
a co předali naši rodiče nám.
Společná zkušenost se pak
nazývá tradice, a ta obsahuje
zkušenosti všech generací, které nám předcházely. Díky tradici žijeme dnes ve světě,
který známe a na jehož podobě se naši
předkové podíleli. Proto je tak důležité abychom se k našim tradicím hlásili a abychom
se do minulosti dívali při každé příležitosti.
Jedna taková se naskytne 3. září tohoto

roku, kdy Dolní Němčice oslaví 650 let svého trvání. Roku 1366 se poprvé objevuje
zmínka o Dolních Němčicích jakožto samostatném statku s tvrzí. Když se podíváme na obecní pečeť z roku 1787, uvidíme
ve štítě zobrazený pluh. To jasně vypovídá
o pracovitosti místních a o tom, že byli živi
především ze své práce na poli. Troufám
si říci, že pracovitost je tak u Němčických
dána geneticky. Stačí se podívat na firmy,
které zde existují, nebo na místní spolky,
jejichž činnost je více nežli pestrá.
Osobně se těším, že se 3. září odpoledne

vrátíme do historie Dolních Němčic a jsem
rád, že mohu přispět k oslavě ať už v roli
starosty Dačic Karla Macků, nebo v roli
pana starosty Dolních Němčic Kopečného.
Společně si určitě uvědomíme co nám naši
předci předali a co můžeme předat my našim potomkům.
Karel Macků, starosta

Pojďte se starostou na kus řeči
Kde? Hospoda Dolní Němčice
Kdy? 23. září 2016 V kolik? v 17:00 h

popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě
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Rekonstrukce komunikací
Je čas dovolených, ale v Dačicích a místních částech to tak nevypadá. V současné době se spustila rekonstrukce hned několika místních komunikací.
Jako první byly započaty stavební práce rozložena mezi město Dačice a obec Hříšice Vydří a 395.000 Kč vč. DPH na ul. Mládežnicv areálu Technických služeb v Dačicích. Sta- dle rozsahu prací na jednotlivých katastrál- kou.
vební práce probíhaly v srpnu. Oprava, která ních území. Na město Dačice připadá podíl
Zmiňované rekonstrukce nám způsobí
spočívá v odfrézování podkladu, provedení ve výši 1.145.000 Kč.
drobné omezení v dopravě, nebude se však
spojovacího postřiku, recyklátu a vrchního
Poslední opravou jsou návesní komuni- jednat o zásadní uzavírky. Odměnou bude
krytu z asfaltobetonu, si vyžádá investici kace v Prostředním Vydří a ul. Mládežnická nový povrch na uvedených komunikacích,
z rozpočtu města ve výši 995.000 Kč vč. DPH. v Dačicích. V případě Prostředního Vydří bu- proto bych chtěl všechny požádat o toleSouběžně byly v srpnu započaty příprav- dou opraveny všechny komunikace uvnitř ranci při stavebních pracích. Zároveň Vám,
né práce na rekonstrukci komunikace Malý obce ve vlastnictví Města Dačice. V ul. Mlá- a hlavně dětem, přeji správné vykročení do
Pěčín – Hříšice. Jedná se o společnou investi- dežnické bude provedena oprava části ko- nového školního roku.
ci mezi městem Dačice a obcí Hříšice. Vlastní munikace. Bude použita technologie, které
Jiří Baštář, místostarosta
oprava, která spočívá ve vyrovnání podkla- se osvědčila již na jiných komunikacích,
du, provedení spojovacího postřiku, recyk- a bude spočívat ve vyrovnání podkladu
INFORMACE
látu a vrchního krytu z asfaltobetonu, bude provedením spojovacího postřiku a asfaltoZ RADY MĚSTA
probíhat v měsíci září. Recyklát, který na betonu. Stavební práce budou probíhat od
opravu bude použit, poskytlo Zemědělské poloviny měsíce srpna do konce října. Z rozVeškerá usnesení jsou k dispozici na
Družstvo Hříšice. Celkové náklady na opra- počtu města Dačice bude uvolněna částka
www.dacice.cz/radnice/samosprava
vu jsou 2.384.000 Kč vč. DPH. Tato částka je 370.000 Kč vč. DPH v případě Prostředního
Rada města na své 48. schůzi konané 10. 8.
2016 mimo jiné:
• schválila poskytnutí peněžního daru ve výši
10.000 Kč pro DM Studio mažoretky Dačice,
z. s. na úhradu finančních nákladů spojeVážení spoluobčané, rád bych vám osvětlil, co mne vedlo k tomu, abychom na
ných s účastí mažoretek na Mistrovství světa
MěÚ v Dačicích zavedli náborový příspěvek pro některé nové pracovníky. V souMWF v Poreči ve dnech 22. – 25. 9. 2016
časné době dochází k časté výměně zaměstnanců městského úřadu.
• schválila rozpočtové opatření č. 13/2016
v těchto objemech: příjmy 1.267,69 tis. Kč,
Příčiny jsou různé – mateřská dovolená, let v naší organizaci, a pokud by chtěl odejít
výdaje 1.267,69 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč
odchod do důchodu, ale i nespokojenost dříve, musí příspěvek vrátit v plné výši. Jed•
schválila vyhodnocení veřejné zakázky „Res výší platu. Při posledních výběrových říze- ná se o částku 30 000 – 50 000 Kč s dobou
vitalizace Kancnýřova sadu“ a přidělení veř.
ních byl o pracovní pozice na úřadě velmi závazku 3 – 5 let. O tom, která funkce a výzakázky uchazeči SATES ČECHY s. r. o., Telč
malý zájem a není jednoduché vybrat pra- běrové řízení bude náborovým příspěvkem
covníka, který by plně splňoval naše náro- podpořeno, rozhoduje výběrová komise, • schválila uzavření smlouvy o dílo na zajištění péče o zvláště chráněné území PP
ky. Platy všem zvyšovat nemůžeme, a proto na základě požadavků na vzdělání a spoToužínské stráně a PP a EVL Moravská Dyje
jsme hledali cestu, jak zatraktivnit místo lečenskou potřebu dané funkce. Náborový
prostřednictvím extenzivní oplůtkové pastúředníka. Náborový příspěvek by tomu měl příspěvek bude používán zcela výjimečně,
vy ovcí a koz
pomoci a zároveň nám zabezpečí i to, že podle dostupnosti dané pozice na pracovnám pracovník po roce „neuteče“ do lépe ním trhu. Věřím, že toto mimořádné opat- • schválila Směrnici rady města Pravidla
oceňování životních jubileí
placeného místa v soukromém sektoru. ření napomůže k tomu, že Vaše problémy
•
schválila poskytnutí finančního daru ve výši
Zaškolení a zapracování nového úředníka a žádosti budou na úřadě řešit i nadále jen
2.000 Kč pro Oblastní kancelář Jihočeské
stojí úřad několik desítek tisíc. Proto je ná- kvalitní, vzdělaní a příjemní lidé.
hospodářské komory v J. Hradci na orgaZdislav Páral,
borový příspěvek spojen i s tím, že se nový
nizaci akce „Prezentační výstava středních
tajemník
pracovník zaváže odpracovat daný počet
škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť“
• schválila uzavření dohody o přistoupení
k partnerství mezi Městem Dačice, TechVážení čtenáři, jak jsem již psal v minulém čísle, změnou počtu místostarostů
nickými službami Dačice s. r. o. a OS Jockey
došlo i k upřesnění a novému rozdělení oblastí, o které se staráme. Je třeba rovClub M. Pěčín za účelem rozvoje projektu
nou říci, že množství práce neodpovídá počtu položek v tomto seznamu. Jiné je
Zdravé město Dačice a místní Agendy 21
zúčastnit se dvakrát za rok valné hromady nějaké společnosti a jiné množství práce vynaložíte, když se staráte o dennodenní chod města. Jde nám spíše o to, abyste
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
věděli, na koho se ve které věci obrátit.

Slovo tajemníka – tentokrát na téma
náborový příspěvek

Kompetence vedení úřadu

Karel Macků - FCC Dačice s.r.o., Mikroregion Dačicko, Region Renesance, Jihočeská
Silva Nortica, Místní akční skupina Česká
Kanada o.p.s., Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek, strategické plánování (strategie, rozvojové plány, generely
apod.), investice, finance, městská policie,
školství, kultura, sport.
Miloš Novák - zástup za starostu, Teplospol J. Hradec, a.s., Vodovod Řečice, Vodovod Landštejn, Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska, Jihočeský vodáren-
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ský svaz, Dobrovolný svazek obcí „Železnice Kostelec - Slavonice“, Sdružení obcí pro
výstavbu rychlostní komunikace I/38 po císařské silnici, Nadace Jihočeských cyklostezek, energie (vodovod, kanalizace, EE, plyn),
krizové řízení, vojenská správa, dobrovolní
hasiči, hromadná doprava (autobus, vlak).
Jiří Baštář - Svaz měst a obcí ČR, Svaz
měst a obcí Jihočeského kraje, správa majetku, správa budov, výběrová řízení, TS Dačice s.r.o., Městské lesy Dačice s.r.o.
Karel Macků, starosta

se sejde na svém 12. zasedání
14. 9. 2016 v 17:00 h
v Kulturním domě Beseda

Otvírací doba
Infocentra
1. - 15. září
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
od 16. září
pondělí, středa 7:30 - 17:00 h
úterý, čtvrtek 7:30 - 15:00 h
pátek
7:30 - 14:00 h

www.dacice.cz

Peněžní dar
pro dačické mažoretky
Rada města Dačice schválila na svém 48. zasedání, které
proběhlo 10. srpna 2016, poskytnutí peněžního daru ve výši
10.000 Kč pro DM Studio mažoretky Dačice.
Jak přiblížil starosta města Karel Macků: „Jedná se o peněžní
dar na úhradu finančních nákladů spojených s účastí dačických
mažoretek na Mistrovství světa MWF v Chorvatsku, které se bude
konat koncem září. Tohoto mistrovství se zúčastní zhruba 60
dačických mažoretek ve 3 věkových kategoriích.“
„Dačické mažoretky jsou úspěšné jak na celostátní, tak světové
úrovni, a my samozřejmě chceme jejich účast na mistrovství
v Chorvatsku podpořit. Například v roce 2014 se naše mažoretky
tohoto mistrovství už zúčastnily a ve formaci seniorky baton zde
získaly titul II. vicemistryně světa a ve formaci kadetky baton potom IV. místo,“ doplnil starosta.
Marcela Chvátalová, útvar tajemníka

Údržba Toužínských strání
a lokality Moravská Dyji
Rada města Dačice schválila na svém 48. zasedání, které
proběhlo 10. srpna 2016, uzavření smlouvy o dílo na zajištění
údržby Toužínských strání a lokality Moravská Dyje.
Toužínské stráně mají status památkově chráněného území
a nachází se zde několik druhů vzácných a ohrožených rostlin
a živočichů. Obě výše zmíněné lokality jsou potom členité, kamenité, obtížně přístupné a mají svažitý terén. Strojové sečení je zde
tedy nemožné. Proto jsme v případě těchto dvou lokalit přistoupili
k údržbě extenzivní oplůtkovou pastvou ovcí a koz.
Na údržbu těchto dvou lokalit extenzivní pastvou byla získána dotace od Jihočeského kraje. V případě údržby Toužínských
strání činí dotace 50 tisíc korun, u lokality Moravská Dyje se jedná
o částku 120 tisíc korun.
Karel Macků, starosta

Životní jubilea občanů Dačic
Rada města Dačice schválila na svém 48. zasedání, které
proběhlo 10. srpna 2016, pravidla pro oceňování životních
jubileí občanů města Dačice.
„Těmito pravidly chceme chtěli nastavit jednotný systém pro
oceňování životních jubileí našich občanů. Například jubilantům,
kteří dovrší věku 80, 90, 95 a 100 let a dále pak každý rok, bude
zaslána písemná gratulace od starosty města a na žádost rodiny lze
vykonat návštěvu v rodině. V případě zlaté či diamantové svatby,
pokud rodina tuto událost oznámí, bude zajištěn slavnostní obřad
v obřadní síni či návštěva starosty v rodině. V obou případech bude
jubilantům předán drobný dar, jako květina a dárkový balíček,“
sdělil starosta Karel Macků.
Marcela Chvátalová, útvar tajemníka

Blahopřání do Velkého Pěčína
Letos v létě jsme měli v obci tři jubilanty, kterým
bych chtěla touto cestou za všechny občany naší
malé vesničky popřát hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.
První je paní Marie Navrátilová, která oslavila 26.
6. 2016 své 70. narozeniny. Pan Bohuslav Karpíšek
slavil 29. 6. 2016 své 75. jubileum a jako třetí jubilant je Josef Štěrba, který 15. 8. 2016 oslavil 70 let.
Jaroslava Hroudová, za občanskou komisi

Po čase žní by měli zemědělci sklidit
také poděkování za svou práci
A protože mám poslední dobou pocit, že je společnost
obecně na jakékoli formy poděkování spíše skoupá, rád bych
se touto cestou obrátil se slovy díků především na zemědělce.
Odměnou zemědělcům za práci a poděkováním přírodě za úrodu
byly a stále jsou dožínky. Dožínky kdysi a dožínky dnes jsou ale hodně rozdílné. Rozsahem, a obávám se, že i vnímáním jejich významu
lidmi. Ptám se proč a docházím k vlastnímu závěru, že si zapomínáme vážit si darů, které nám příroda dala, a práce lidí s tím spojené.
Život nám usnadňuje technika, zemědělců nevyjímaje. Zvykli jsme
si, že potraviny můžeme koupit téměř 365 dní v roce. Stalo se to pro
nás samozřejmostí. Vždycky budou. Stačí se pouze zvednout z gauče, sednout do auta a dojet na nákup do nejbližšího supermarketu.
Bez práce, zcela samozřejmě, bez poděkování nebo alespoň uvědomění si, že nic není bez přičinění jiných. Právě tomu mají sloužit
například dožínky a jiné tradiční zvyky a oslavy. Ty se ale postupně
vytrácejí. Mohou za to počítače, smart telefony, GPS navigace a další
vymoženosti techniky? Ty by nám měly život ulehčit, nejsou a priori
důvodem opouštění starých, původních zvyků. Problém vidím spíše
v tom, že bereme život a vše s ním spojené jako samozřejmost. Přírodu jsme si zcela podmanili a mnohdy nerespektujeme její pravidla.
Ona si to ale zaslouží za to všechno, co nám dává. Projevme jí tedy,
stejně jako naši předci, trochu toho vděku a poděkujme i těm, kteří
přírodu s láskou obdělávají.
Právě tomu sloužily, a jsem rád, že mnohde slouží, dožínky a jiné
oslavné akce v průběhu roku. Navíc měly a pořád mají ještě jeden
velký bonus. Nabízejí možnost společných setkání, která nám sociální sítě nenahradí!
Krásný zbytek léta a pohodové prožití všech oslav, které vás
v této době čekají.
Jan Bartošek
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Oznámení o době a místě konání voleb
Starosta města Dačice podle § 14c písm. a) a § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a podle § 27
zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
oznamuje:
Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstva Jihočeského kraje se uskuteční
dne 7. 10. 2016 od 14:00 do 22:00 h a dne 8. 10. 2016 od 08:00 do 14:00 h.
Volební místnosti pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Okrsek č. 1
Městský úřad Dačice, Palackého nám. 2,
Dačice, přízemí
• Dačice I - Cukrovarnická, Göthova,
Havlíčkovo nám., Křížovnická, Masarykova, Na Příkopech, Na Rybníčku, Neulingerova, Pivovarská, Soustružnická, Školní, Vlašská, Vokáčovo nám., Dačice II
- Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická,
U Nemocnice, U Valchy, V Kaštanech,
místní část Toužín
Okrsek č. 2
Budova Komerční banky, Palackého
nám. 3/I, Dačice, přízemí
• Dačice III - B. Smetany, Družstevní, Ke
Karlovu, Strojírenská, Svatopluka Čecha,
Švabinského, Vápovská, Za Lávkami,
místní část Borek, místní část Hradišťko
Okrsek č. 3
SOUzas, Jemnická 58/III, Dačice, přízemí
• Dačice III - Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy
Cimrmana, Jemnická, Jiřího z Poděbrad,
J. K. Rada, Kapetova, K. Dalberga, Na
Výhoně, Svobodova, U Třech křížů, V.
Fuky, Zahradní, Za Školou, místní část
Chlumec
Okrsek č. 4
Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I,
Dačice, přízemí
• Dačice I - Bratrská, Krajířova, Palackého
nám., Dačice V - Dělnická, Nádražní, Tř. 9.
května, Učňovská, U Podcestného mlýna
Okrsek č. 5
Základní škola v ul. Komenského 7/V,
Dačice, přízemí
Dačice V - Bezručova, Husova, Komenského, Na Vyhlídce, Náměstí Republiky, Sokolská, Tyršova, U Stadionu
Okrsek č. 6
Základní škola v ul. Komenského 7/V,
Dačice, přízemí
Dačice V - Jiráskova
Okrsek č. 7
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - horní pavilon vlevo
• Dačice IV - Červenkova, Hradecká, Krátká,
Na Jordánku, Na Peráčku, Na Sádkách,
Na Výsluní, Nivy, Pantočkova, Příčná,
Příhodova, Strachovského, Toužínská,
V Lukách, Dačice V - B. Němcové
Okrsek č. 8
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - horní pavilon vpravo
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• Dačice V - Červený vrch, Jižní, Mládežnická, Polní, Severní, Větrná, Vyderská
Okrsek č. 9
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - dolní pavilon vlevo
• Dačice V - Dlouhá
Okrsek č. 10
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - dolní pavilon vpravo
• Dačice V - Antonína Dvořáka, Karla
Čapka, Máchova, Otakara Březiny
Okrsek č. 11
Budova Občanské komise Velký Pěčín,
Velký Pěčín 31
• Malý Pěčín a Velký Pěčín
Okrsek č. 12
Budova Občanské komise Lipolec, Lipolec 55
• Hostkovice a Lipolec
Okrsek č . 13
Budova hospody Bílkov, Bílkov 89
• Bílkov
Okrsek č. 14
Budova Občanské komise Dolní Němčice, Dolní Němčice 62
• Dolní Němčice a Prostřední Vydří
• Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
V den voleb volič může obdržet hlasovací
lístky i ve volební místnosti.
• Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, nebude mu hlasování
umožněno.
• Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.
• K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů
předsedy okrskové volební komise.
• V případě konání druhého kola voleb do
Senátu Parlamentu ČR podle § 76 odst. 1
zákona č. 247/1995 Sb. se toto uskuteční:
dne 14. 10. 2016 od 14:00 do 22:00 h
a dne 15. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 h.
• Volič obdrží hlasovací lístky ve volební
místnosti ve dnech voleb.
Karel Macků,
starosta

Voličské průkazy
Volič, který nebude ve dnech voleb
do zastupitelstva Jihočeského kraje
nebo do Senátu Parlamentu ČR moci
volit ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může požádat obecní
úřad podle místa trvalého pobytu o vydání voličského průkazu.
Žádosti v listinné podobě s úředně
ověřeným podpisem voliče, v elektronické
podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče a v elektronické
podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky lze podávat do pátku 30. září 2016.
Osobně může volič o vydání voličského
průkazu požádat do středy 5. října 2016 do
16:00 h.
Voličské průkazy vydává odbor vnitřních
věcí, oddělení správní, Palackého nám. 1,
dveře č. 138, a to nejdříve od čtvrtka 22. září
2016.
Ve volbách do zastupitelstva Jihočeského
kraje může volič s trvalým pobytem
v Dačicích na voličský průkaz hlasovat
pouze ve volebním okrsku v Jihočeském
kraji.
Ve volbách do Senátu může volič
s trvalým pobytem v Dačicích na voličský
průkaz hlasovat pouze ve volebním okrsku,
který se nachází ve volebním obvodu
č. 52, tzn. celý okres Jihlava, východní část
okresu Jindřichův Hradec, ohraničená na
západě obcemi Kostelní Vydří, Dačice,
Peč, Cizkrajov, Slavonice, Staré Město pod
Landštejnem.
Jitka Hubatková, odbor vnitřních věcí,
správní oddělení

Hlasování
do přenosné volební
schránky
Při volbách do zastupitelstva Jihočeského kraje a do Senátu může
volič ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování do
přenosné volební schránky.
Žádosti
o hlasování
do přenosné
schránky
může
volič
podat do pátku 7. října 2016
do 11:00 h
telefonicky na čísle 384 401 267 nebo na
e-mailovou adresu evidence@dacice.cz. Po
této době je možno požádat o přenosnou
volební schránku přímo příslušnou okrskovou volební komisi.
Jitka Hubatková, odbor vnitřních věcí,
správní oddělení

www.dacice.cz

Město Dačice získává dotace
V první polovině tohoto roku požádalo město Dačice o několik dotací, aktuálně jsou přislíbené dotace pro tyto projekty:
Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích
Z projektu bude hrazeno mj. zpracování Strategického plánu
rozvoje města Dačice pro roky 2016-2020 a dopravního generelu.
Dále budou v rámci projektu realizovány semináře, konference
a kulaté stoly z oblasti životního prostředí. Celkové náklady činí
téměř 1 mil. Kč, přislíbená dotace ze Státního fondu životního
prostředí dosahuje částky 800 tis. Kč. Projekt slouží k rozvoji MA21
a bude realizován od srpna 2016 do února 2018.
Naučný okruh pro děti v Kázku
Projekt se zasadí o zřízení lesního naučného úseku určeného zejména pro děti v lese na okraji Dačic, který nese název Kázek. Naučný úsek o délce 1 km bude obsahovat osm zastavení s tematickým
zaměřením lesního hospodářství, fauny a flory lesa - především se
bude jednat o dřeviny, lesní hmyz, ptáky, savce, houby a rostliny.
Naučný úsek bude vhodným místem pro zefektivnění výuky lesní
pedagogiky, či přímo pro výuku přírodovědy a přírodopisu především pro děti mateřských a základních škol. Výstavba okruhu bude
plně hrazena ze Státního zemědělského intervenčního fondu, a to
částkou převyšující 400 tis. Kč. Projekt bude realizován na jaře roku
2017.
Výsadba aleje v Kolíbce
Jedná se o výsadbu ovocného stromořadí a úpravu okolního
terénu pro založení lučního trávníku v oblasti pod Zahrádeckým
lesem v Dačicích. Realizací projektu vznikne nový krajinný prvek,
který ekologicky a esteticky dotvoří prostředí oblíbené vycházkové trasy nejen místních občanů.
Martin Šťastný, vedoucí
odboru dotací a investic

Když jsou ruce
rychlejší než mozek
Každý z nás má občas pocit, že by měl světu něco sdělit.
Něco zásadního, něco co považuje za velmi důležité. A pakliže je k tomuto použito vhodné formy a obsah takového
sdělení je skutečně přínosem pro společnost, jedná se jistě
o počin záslužný.
Jaký smysl mělo mít
ale poničení městského
majetku neznámými vandaly v noci ze soboty 6. 8.
2016 na neděli 7. 8. 2016,
to asi nikdo neví. Osoby,
o jejichž inteligenci se
dá vážně pochybovat, se
rozhodly, že městská pokladna unese odstranění
následků jejich nočního
řádění a nápisy nebo spíše čmáranicemi poničily
fasádu koupaliště, cvičící
prvky na novém fitness hřišti v ulici Dlouhá a na několika místech
chodníky, kde své řádění „vyšperkovaly“ třemi gramatickými chybami ve třech napsaných slovech.
Na odstranění škod, které tak městu vznikly, musí být vynaloženo více než dvacet tisíc korun.
Vzhledem k tomu, že některé z nápisů měly rasistický podtext,
a i s ohledem na výši vzniklé škody, se jedná o trestný čin, jehož
šetření převzala Policie ČR.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku
--- inzerce ---
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VOLNÉHO MÍSTA
pracovník - pracovnice odboru stavební úřad
- územní plánování
UTA – 6/16
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníkapracovnice odboru stavební úřad - úsek územního plánování.
Zájemci se mohou přihlásit do 31. 10. 2016 formou písemné
žádosti doručené na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13
Dačice.
Požadavky:
• autorizace v oboru územní plánování nebo bez specifikace
oboru - autorizovaný architekt
• nebo vysokoškolské (Bc. nebo Ing.) vzdělání se zaměřením na
územní plánovaní nebo se stavebním zaměřením
• nebo vyšší odborné vzdělání se stavebním zaměřením nebo
úplné střední vzdělání s maturitou se stavebním zaměřením
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda:
• praxe ve veřejné správě, orientace v právních předpisech
v oblasti územního plánování
• osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního
plánování
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na
stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou, náborový příspěvek až
50.000 Kč
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, sociální
fond)
• pravidelné vzdělávání, školení a rozšiřování znalostí v oboru,
jazykové vzdělávání
• pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené
• možnost získání nájemního bytu v majetku města
Druh práce:
• pracovník - pracovnice odboru stavební úřad - územní
plánování
Místo výkonu práce:
• město Dačice
Zařazení:
• až 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků (dle započítané praxe v oboru až
do výše 26.870 Kč + osobní příplatek + mimořádné odměny)
Nástup:
• dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
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Dačické ulice a bioodpad
V souvislosti s rozšířením sběru bioodpadu v ulicích našeho města dochází k zásadní změně zázemí využitelného
při nakládání s touto komoditou. K dřívějším veřejně
přístupným nádobám se postupně připojují nádoby zapůjčované domácnostem, které o tuto službu projeví zájem.
Aktuálně má tedy dačický bioodpad k dispozici již 130 nádob
veřejně přístupných a 131 nádob zapůjčených.
Samozřejmě je ještě příliš brzy na objektivní hodnocení této
novinky. Snad se můžeme alespoň podívat na celkové výsledky
dosažené v 1. pololetí letošního roku. Za uvedené období se nám
podařilo svézt 72,4 t bioodpadu, což nás stálo 118 739 Kč. Obdobně
jsme v roce loňském svezli 63,5 t bioodpadu za 133 198 Kč.
Jistě si vzpomenete, že první svoz bioodpadu v jeho rozšířené
podobě proběhl až 10. května letošního roku, a tak je červen,
hovoříme-li o prvním pololetí, jediným úplným měsícem, ve
kterém jsme sváželi bioodpad tzv. rozšířeně. Zkusme se tedy
prostřednictvím následující tabulky podívat na čísla tohoto měsíce
trošičku detailněji a vraťme se při tom i o rok zpátky.
červen 2015

červen 2016

Svezeno

1 016 nádob

864 nádob

Svezeno

25,9 t bioodpadu

26,1 t bioodpadu

Náklady

49 073 Kč

43 387 Kč

Průměrně

25 kg z nádoby

30 kg z nádoby

1859 Kč za 1 t

1662 Kč za 1 t

Při pohledu na výše uvedené sloupce čísel mě napadá jediný
komentář. Nová podoba uličního sběru bioodpadu je efektivnější.
Rovněž mě napadá, proč tomu tak je. Vděčíme za to zejména
vyššímu počtu sběrných nádob, který nám umožnil eliminovat
nutnost svážet bioodpad dvakrát týdně. Časem se samozřejmě
objeví i další zajímavé souvislosti. Můžeme např. hledat odpověď
na otázku, ovlivní-li dění v ulicích města i „bioodpadovou“ bilanci
ve sběrném dvoře odpadů. Snad ovlivní, třeba neovlivní - až čas
ukáže…
Něco nám ten čas již ale ukázal. V Dačicích se nám daří odklonit
biologicky rozložitelný odpad od jeho následného skládkování. To
je dobře a poděkování za toto patří vám – občanům. Bez vás se
totiž „v těch odpadech“ opravdu ničeho dosáhnout nemůže.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

PRODEJ
MĚSTSKÉHO BYTU
Město Dačice nabízí k prodeji volnou bytovou jednotku v Dačicích formou aukce:
byt

velikost

č. 2,
U Nemocnice 88

3+1
154,82 m2

min. kupní
cena

výběrové
řízení

2.066.688,-

26. 9., 16:00 h

Závaznou přihlášku „Žádost o převod nemovitostí formou
výběrového řízení“ je nutné podat na podatelně Městského
úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1/I, nejdéle do 23. 9. 2016. Zároveň je nutné zaplatit jistinu.
Informace k výběrovému řízení podá Odbor správy majetku
Městského úřadu v Dačicích na tel. 384 401 227.

www.dacice.cz

Služby sociální prevence –
domy na půl cesty

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 6 v domě 304/I ul. Bratrská o velikosti 2+0

místnost

V seriálu o službách sociální prevence tentokrát představíme sociální službu domy na půl cesty.
Jde o pobytovou sociální službu určenou převážně osobám do 26 let, po ukončení ústavní či ochranné výchovy, po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
nebo ochranné léčby. Poskytování sociálních služeb se zde přizpůsobuje specifickým potřebám klientů, důležité je pomoci jim s hledáním pracovního uplatnění
a vhodného bydlení, jakož i s řešením běž-

ných životních situací.
Domovy na půl cesty poskytují tyto základní činnosti:
• poskytnutí ubytování
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí
V Jihočeském kraji jsou registrovány dva domy na půl cesty:
• Azylový dům Filia: Nerudova 809/7, 370 04 České Budějovice 4,
tel.: 602 719 536, www.jazcb.cz.
• Dům na půl cesty: Vyšný 39, 381 01 Český Krumlov 1, tel.: 380 715
286, e-mail: dnpc@centrum.cz.
V Kraji Vysočina je registrován jeden poskytovatel služby
domy na půl cesty, který má tři zařízení:
• Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. - Domy na půl cesty: Trčkova
290, 580 01 Havlíčkův Brod; Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův
Brod; Smetanovo náměstí 1859, 580 01 Havlíčkův Brod, tel.: 775
592 930, www.pestalozzi.cz.
Článek poskytuje pouze základní informace o domech na půl
cesty. Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na konkrétní
poskytovatele, nebo na sociální pracovnice odboru sociálních věcí
MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209 Mgr. Lada Nejedlá a 210 Mgr. Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle budou následovat kontaktní centra.
Irena Vašíčková,
sociální pracovnice
Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky
Urbanové v měsíci září 2016 budou dne 2. 9. a 23. 9.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská
221/I – Dům s pečovatelskou službou, od 8:00 do 14:00 h.
Omezený počet úředních dnů je z důvodu čerpání dovolených.
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CHCEM
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místnost

m2

Pokoj 1

14,40

Spíž

1,20

Kuchyně

10,50

Komora

1,10

Předsíň

5,00

Sklep

3,90

Koupelna

3,60

Kolna

10,00

WC

0,90

Celkem

50,60

Konečný termín pro podání žádostí: 9. 9. 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.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 4 v domě 162/IV ul. Nivy v Dačicích o velikosti 3+0

místnost

m2

místnost

m2

Pokoj 1

12,75

Koupelna

5,39

Pokoj 2

9,78

WC

0,94

Pokoj 3

21,68

Komora

2,24

Pracovní kuchyně

6,82

Předsíň

celkem

5,95
65,55

Konečný termín pro podání žádostí: 9. 9. 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.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 7 v domě 162/V ul. Tř. 9. května v Dačicích o velikosti 4+1

místnost

m2

místnost

m2

Pokoj 1

15,32

Předsíň

8,52

Pokoj 2

14,41

Koupelna

3,38

Pokoj 3

14,41

WC

0,93

Pokoj 4

10,46

Balkon

4,02

Kuchyně

7,90

Sklep

celkem

7,10
86,45

Konečný termín pro podání žádostí: 16. 9. 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.

ANO JE S VÁMI V DAČICÍCH

--- inzerce ---

Zdeněk Faltus
kandidát na senátora ČR

m2

Radka Maxová
kandidátka
na hejtmanku Jč. kraje

ČESKO

Zveme občany Dačic na setkání
setkání ss našimi
našimi kandidáty
kadidáty dne
dne30.
30.9.9.2016
2016na
naPalackého
Palackého náměstí
náměstí od
od 14
14 do
do 17
17 h.
h.
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--- inzerce ---
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--- inzerce ---

s kandidáty do krajského zastupitelstva
a kandidátky do senátu za KSČM,
které se uskuteční

--- inzerce ---

KSČM Dačice zve občany na setkání

--- inzerce ---

v pátek 16. 9. 2016
od 13:00 do 17:00 h
v Kancnýřově sadu (Pod Lipkami)
Předvolební guláš
z polní kuchyně a pivo ZDARMA !!!
--- inzerce ---
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DAČICKÝ DOMEČEK - táborové léto
K završení celoroční zájmové činnosti patří již tradičně pobytové letní
tábory na turistické základně v Dolním Radíkově.

Tento rok se sem sjela stovka dětí,
které si mohly vybrat ze dvou turnusů,
rozdělených podle jejich věku. Počasí
nám zpočátku sice moc nepřálo, ale
to neodradilo děti ani jejich nadšené
vedoucí. Navázat nová přátelství,
vyzkoušet si své dovednosti v mnoha
směrech, poprat se se strachem při
nočních hrách, odreagovat se při výtvarných činnostech, vyrobit dáreček
pro nejbližší, zařádit si na diskotéce,
rvát se za táborovou vlajku, uvařit si
s oddílem na ohni vlastní pokrm, být
nejlepší, nejrychlejší, nejodvážnější …
To vše dělá tábor TÁBOREM.
A pokud k vám dolehne z dětských
úst slovíčko, NEJLEPŠÍ TÁBOR, je to ta
největší odměna, která vás ujistí, že
to, co děláte, má smysl. Zahřeje vás
to na duši, dá vám to velkou motivaci
do příštích let. Dám ruku na srdce,
že přesně takto to cítí i lidičky, které
tady teď všechny vyjmenuji. Za partu
oddílových vedoucích je to Jana Pavlů,
Dalibor Jelínek, Petra Závodská, Matěj
Pecha, Dana Syrovátková, Martin Lebr,
Pavel Přibyl, Vít Jelínek, instruktorky

Denisa Dohnalová, Eliška Fišarová.
Za nejlepší táborové kuchařky jsou
to Eva Částková, Zdeňka Benešová,
Marta Blažková, Jiřina Kiesslingová,
Marie Bučková, Hana Křížková, Jarmila
Křivánková. Zdravotníci Marie Fišarová
a Vojtěch Snížek. Celou tuto táborovou
partu v noci hlídal Matěj Kortan.
Všem zmíněným patří můj velký
dík. Dík za to, že dokážou společně
proměnit mé představy v reálné táborové dění. Do všech táborových
činností dávají kus svého srdce, jejich
dovednosti jsou různorodé, ten umí to
a ten zas tohle a to vše dohromady dělá
tu správnou partu.
K táborové činnosti Domečku patří
také příměstské tábory, které jsou mezi
dětmi také velmi oblíbené. V měsíci
červenci proběhly dva běhy, pod vedením Anety Novotné. Nahlédnout pod
pokličku táborových činností můžete
prostřednictvím fotografií.
Odkaz najdete na našich stránkách
www.ddmjh.cz/dacice.
Jaromíra Bačáková
DDM Dačice

Chaloupka 2016
Uteklo to jako voda, prázdniny jsou za námi. Na Chaloupku pro malé děti
do sedmi let, kterou pořádal Katolický dům Dačice od 2. 7. do 6. 7. 2016
v Kostelním Vydří, můžeme jen zavzpomínat. S dvaceti dětmi jsme tento
rok cestovali letadlem kolem celého světa.
M ě l i
jsme těžký úkol,
a to najít
v š e ch ny
i n g re d i ence do
léku pro
nemocného dědečka, které se nacházely na různých kontinentech.
Poprvé jsme naším letadlem přistáli v Americe. Navštívili jsme zde obydlí
šamana a tančili šamanský tanec. Další
den jsme v Africe bojovali s domorodým kmenem o totem a přemohli jsme
stříbrného buvola, který leknutím upus-
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til svůj zlatý roh. V Asii jsme se učili jíst
čínskými hůlkami a setkali se s pravým
ninjou. Naštěstí jsme se stihli vrátit do
Čech, kde jsme našli poslední dvě ingredience do našeho receptu. Prožili jsme
společně dalších mnoho her a dobrodružství. Náš let se stal velmi úspěšným,
dědečka se nám podařilo uzdravit a my
mohli mít dobrý pocit na dušičce i v
bříšku díky sladké odměně.
Děkujeme všem účastníkům, kteří si
vybrali naší leteckou společnost KarmelTranse.
Těšíme se zase za rok.
za celý kolektiv vedoucích
Simona Komárová

--- inzerce ---
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Zlatý motýl před
bouří
V sobotu 10. září v 15:00 h proběhne
v Městském muzeu a galerii v Dačicích
vernisáž výstavy obrazů Petra Vlacha
nazvané „Zlatý motýl před bouří“.
Autor je členem Spolku výtvarných
umělců Vysočiny v Jihlavě. K našim současným výtvarným umělcům se úspěšně
přiřadil výstavou v galerii jihlavského Hotelu Gustav Mahler na podzim před dvěma
roky. V zahraničí však spolehlivě budoval
své umělecké jméno již předtím. Dvě sezóny po sobě se zúčastnil jako jediný autor z
České republiky mezinárodní výstavy Human Right v italském Roveretu. A v následujících dvou letech (2015 a 2016) porota této
významné přehlídky soudobého umění
zařadila jeho díla znovu.
Vlachovy obrazy nejsou jednoznačně
konkrétní, neřadí se však ani k soudobé
abstrakci. Jedná se o technicky náročné
malby spojené ve vysokých reliéfech
s materiálovými kompozicemi, jimž se
říká asambláž. Autor uplatňuje řasené
pomalované textilie, části oděvů, provazy,
lana, papír, umělé kosti divokých zvířat
apod. Je nepochybně odvážným malířským
konstruktérem a myslitelem s dynamickým
projevem rozvinutým do osobitých poloh.
Hlásí se k odkazu tzv. nového realismu,
jehož stoupenci byli před půl stoletím
především tvůrci z Francie a Itálie.
Úvodní slovo na vernisáži výstavy Zlatý
motýl před bouří v sobotu 10. září 2016
přednese kurátor výstavy, historik umění
Jan Dočekal.
Výstava bude přístupná do 9. října 2016
denně kromě pondělí od 9:00 do 12:00 a od
13:00 do 16:00 h.
Marie Kučerová, ředitelka

Pozvánky do knihovny …
Milí čtenáři, prosíme o vyplnění krátkého dotazníku ke službám, najdete jej
v knihovně nebo na webu: http://www.survio.com/survey/d/H0Y3A5K6A4S3P2K2R.
Z pohádky do pohádky – změna termínu, poslední pátky v měsíci – začínáme
v pátek 30. září v 16:00 h.
Srdečně zveme rodiče s dětmi na další
setkání s pohádkou. Budeme si číst, hrát
a tvořit s pohádkami, tentokrát na téma
POHÁDKOVÉ BYTOSTI tradiční a jak je známe i neznáme a na toto čtení a povídání
navážeme v pátek 25. 11. a podíváme se na
pohádkové bytosti netradiční. Páteční termín jsme vybrali proto, že během výpůjční
doby tato aktivita občas koliduje s běžným
půjčováním, takhle budeme mít čas a klid
na pohádky a můžeme si je užívat plnými
doušky.
Konzultační středisko vu3v při městské
knihovně zahajuje ve středu 5. října
v 9:00 h
Vážení senioři, chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti? V našem
konzultačním středisku je možné studovat
různá témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří mají - podobně
jako Vy - zájem o plnohodnotně strávený
čas při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být i seznámení se
s novými „spolužáky“, se kterými můžete
sdílet i další aktivity volného času. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské
univerzity v Praze nabízí virtuální univerzitu třetího věku, která dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě
Vašeho bydliště.
Virtuální univerzitu třetího věku (vu3v)
studuje v konzultačním středisku při městské knihovně ve dvou skupinách již 37
studentů a pro nové zájemce je stále OTE-

VŘENO. Tématem pro zimní
semestr, který
bude začínat
5. října, a přihlašovat se budou moci noví
zájemci v září
2016, bude kurz Genealogie. Hledáme své
předky. Kdo by se chtěl blíže informovat
o celé vu3v, najde všechny informace na
www.e-senior.cz Těšíme se na stávající
i nové studenty.
O čem je projekt Česká knihovna?
Česká knihovna je projekt Ministerstva
kultury podporující nákup nekomerčních
titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež,
děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných
pro vybrané veřejné profesionální knihovny. Naše knihovna je do tohoto projektu
také zapojená, takže vedle převážně relaxační četby, doporučené četby či pramenů
ke studiu, najdete u nás i zajímavé tituly pro
náročné čtenáře. Vše v katalozích na webu
knihovny – www.mkdac.cz.
Sobotní provoz v knihovně opět od září
V sobotu 3. září začíná opět sobotní provoz v knihovně. Od 8:00 do 11:00 h je otevřené oddělení pro dospělé pro všechny,
kteří se k nám během pracovního týdne
nedostanou. Fungují všechny služby, je
možné i vracet výpůjčky z dětského oddělení. Do konce roku bude v sobotu zavřeno
pouze 29. 10. a 24. a 31. 12.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka

Vážení rodiče,
Základní umělecká škola Dačice
umožňuje dětem účelné trávení volného času při dalším vzdělávání a rozvíjení jejich schopností. V příjemném
prostředí naší školy nabízíme vzdělání
v oboru hudebním (hra na hudební
nástroje, zpěv) a v oboru výtvarném.
Bližší informace o studiu můžete
získat na tel. číslech 384 420 276
a 606 630 384, na stránkách www.zusdacice.cz, email: reditelka@zusdacice.
cz, nebo přímo v kanceláři školy na adrese Antonínská 93/II, Dačice.
Přihlášku ke studiu přijímáme v elektronické podobě.
Josef Mochar, zást.řed. ZUŠ Dačice

--- inzerce ---

ZUŠ Dačice
přijímá nové
žáky

SVĚŘTE KRAJ
LEPŠÍM HOSPODÁŘŮM!
• SNÍŽÍME NÁKLADY NA CHOD ÚŘADU KRAJE A KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA
• ZVÝŠÍME ZDROJE NA FINANCOVÁNÍ ROZVOJE CELÉHO KRAJE
• VYŘEŠÍME DOPRAVNÍ SITUACI V KRAJI. LETIŠTĚ
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH NAŠE SILNICE NEUVOLNÍ...

WWW.JIHOCESI2012.CZ
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Letošní výlet 3. ročníku telčské obnovené vzpomínkové jízdy pro veterány směřoval v sobotu 15. 7. z Telče do Dačic. Koloně 41 vozidel vyrobených do roku 1939
vévodil Panhard-Levassor z roku 1911 pana Jaroslava Pokorného, který kolonu aut
zavedl do areálu nádherně zrestaurovaného bývalého panského pivovaru.

Zde účastníky uvítal náměstek generálního ředitele Národního muzea doc.
PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. V krátkém proslovu ocenil záslužnou práci těch, kteří
přispívají k zachování díla našich předcházejících generací. Přítomné dále přivítal
starosta Dačic Ing. Karel Macků. V areálu
pivovaru se veterány pokochala i řada obdivovatelů z Dačic a okolí. Všechna vozidla po

občerstvení posádek pokračovala do
mimořádně fotogenického parku Státního zámku Dačice,
kde při krásném
počasí nepřetržitě
cvakaly spouště fotoaparátů. Veteráni,
ať už to byly 2 Rolls
Royce, Bugatti, či
Tatry nebo Aero,
všichni se v kulise
zámku skvěle vyjímaly. Po prohlídce
interiéru zámku část
účastníků pokračovala ve vyjížďce po okolí
a část se vrátila zpět, zaparkovat v Telči.
Ukázalo se, že veteráni Dačicím i Státnímu zámku Dačice mimořádně sluší. Všem,
kteří v Dačicích napomohli k opravdu srdečnému přijetí účastníků i jejich spokojenosti při poznání nového, zajímavého cíle,
patří mimořádný dík.
text: Jiří Mátl, foto: Jarka Melicharová

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

MISTR VÝROBY

--- inzerce ---

Mezi dvěma branami letos i v Dačicích

Požadavky:
samostatnost, schopnost vést tým, středoškolské vzdělání nebo praxi na podobné pozici
Pracovní náplň
směnový mistr v zámečnické dílně, rozdělování práce, komunikace s kooperanty

KONTROLOR

Požadavky:
samostatnost, vyučen v oboru zámečník,
čtení výkresů, praxe vítána
Pracovní náplň
kontrola prac. postupů, vyráběných dílů

VEDOUCÍ MONTÁŽE

Požadavky:
samostatnost, schopnost vedení týmu,
schopnost čtení výkresů
Pracovní náplň
kompletace, balení a expedice výrobků podle
výrobní dokumentace
Nabízíme
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 tel: 608 550 735
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis na:

stanislava.svobodova@hm-metal.cz
nebo vlastimil.behan@hm-metal.cz
více na www.hm-metal.cz

--- inzerce ---

Platnost do 31.12.2016 Kupóny nelze sčítat
12
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Okolo
jižních
Čech

31. 8. - 4. 9. 2016
info@okolojiznichcech.cz

V. Etapa

4. 9. 2016 - 156 km

Jindřichův Hradec

Start:
Dačice
Český Rudolec (SP) - Kamenice nad Lipou (SP) - Lodhéřov (SP) - Horní Radouň (VP)

„STARÁ ŠKOLA“
Základní škola Dačice
Komenského 7
představuje
KALENDÁŘ
SOVY AMOSKY
pro předškoláčky

23. září: Sova Amoska
a sportovní olympiáda
líných rybiček
20. říjen: Sova Amoska
a lesní kamarádi
22. listopad: Sova Amoska
a pohádkové překvapení
Prosinec: Co dělá sova
Amoska v zimě?
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
7. září, středa, 19:00 h
BUCHTY A KLOBÁSY, animovaný, mládeži nepřístupný, 2D
89 min., české titulky, vstupné 110 Kč
9. září, pátek, 19:00 h
SEZN@MKA, komedie, 2D
90 min., česky, vstupné 110 Kč

25. září, neděle, 17:00 h
LOVECKÁ SEZÓNA - STRAŠPYTEL, anim., 2D
84 min., český dabing, vstupné 100 Kč
27. září, úterý, 19:00 h
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ, komedie, 2D
123 min., český dabing, vstupné 110 Kč
30. září, pátek, 19:00 h
PRÁZDNINY V PROVENCE, komedie, 2D
95 min., česky, vstupné 110 Kč

11. září, neděle, 17:00 h
STRAŠIDLA, pohádka, 2D
113 min., česky, vstupné 120 Kč

Městské muzeum a galerie
10. září - 9. října

14. září, středa, 10:00 h
ZKÁZA KRÁSOU, dokument, 2D
90 min., česky, vstupné 50 Kč
16. září, pátek, 19:00 h
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ, komedie, 2D
123 min., český dabing, vstupné 110 Kč
18. září, neděle, 19:00 h - FILMOVÝ KLUB
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ, drama, 2D
90 min., česky, vstupné 110 Kč
21. září, středa, 19:00 h
TOHLE JE NÁŠ SVĚT, drama, 2D
118 min., české titulky, vstupné 80/100 Kč
23. září, pátek, 19:00 h
TAXI 121, krimi, 2D
90 min., česky, vstupné 100 Kč

PETR VLACH - ZLATÝ MOTÝL PŘED BOUŘÍ
výstava obrazů
slavnostní zahájení 10. září v 15:00 h. Hudební doprovod Telčské swingové trio
od 17. září, výstavní chodba

MANDALY ILONY BAŠTÁŘOVÉ
výstava
18. září, neděle

VÝLET DO BRTNICE A OKOLÍ
Prohlídka zámku v Brtnici, zříceniny hradu
Rokštejna a Stonařova.
Odjezd ve 12:00 h z Havlíčkova náměstí.
Přihlášky 384 422 493, 722 012 146 (Spolek
přátel muzea).
MMaG - otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
10. a 11. září

Městské muzeum a galerie
10. a 11. září 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
Doprovodné akce: Výstava: Petr Vlach – obrazy

*

Věž kostela sv. Vavřince
10. září 11:00 - 16:00 h
11. září 12:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

*

Kostel sv. Vavřince
10. září 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
11. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

*

Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského
10. a 11. září 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

*

Státní zámek Dačice
Prohlídky zámku
10. a 11. září 10:00 - 16:00 h
Vstupné dle ceníku
Výstava Ušlechtilá posedlost
10. září 10:00 – 16:00 h
11. září 10:00 – 16:00 h – komentováno
Vstupné 20 Kč
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Kulturní dům Beseda
16. září, pátek, 21:00 h
LASEROVÁ OLDIES DISKOTÉKA DJ Ivana
Mejsnara
České i světové hity Oldies 80. - 90. let i nejnovější hity hitparád zahraniční a české muziky.
Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.
24. září, sobota, 19:00 h
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA
hrají Sebranka jazz orchestra a Sestry Havelkovy s orchestrem
vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč

PŘIPRAVUJEME:
• 8. 10. Duo Adamis + Piňakoláda
- koncert
• 12. 10. Manželský čtyřúhelník
– divadelní představení
• 14. 10. Zrní + Almost Acoustic - koncert
• 30. 10. Pod tou naší starou lípou
– večer s heligonkou
• 5. 11.

Haloween party s Backspace
a Jordan II

• 19. 11. Divadelní představení Třešť
• 30. 11. Všechnopartička
– Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský
• 3. 12. Věneček - hraje Blue Band
• 17. 12. Jaroslav Svěcený - koncert

SlavnoStní
koncert
pro ledax o.p.s.

Neděle 25. 9. 2016 od 15:00 hod.
Sál Základní umělecké školy Dačice
Posezení seniorů v sále ZUŠ Dačice při zvuku dechové
hudby Dačické devítky se sólistou a 1. trumpetistou
Brněnské filharmonie Františkem Křížem.
Občerstvení zajištěno. Po domluvě bude zajištěn svoz z DPS.

www.dacice.cz

Katolický dům
V novém školním roce 2016/2017 budou v Katolickém domě
opět pokračovat tyto aktivity:
• klub Káčko
• pohybové, hudební a výtvarné aktivity pro malé děti
s rodiči
• 1. schůzka ve čtvrtek 15. 9. 2016 v 16:00 h
• klub táborníků
• stolní tenis
• cvičení pro zdraví
• setkávání nad Biblí
• modlitby matek
• badminton
• sportovní, taneční a hudební kroužky
Více informací na www.katolicky-dum.cz.
• Poznávací zájezd do Kutné Hory
• sobota 17. září
• Kutnohorský průvodce Mgr. Lubomír Krátký nás seznámí
s památkami nejen Kutné Hory, ale i blízkého okolí
• Odjezd z Dačic v 6:30 h
• Podrobné informace na www.katolicky-dum.cz nebo na
tel. čísle 728 273 598

Rodinné centrum Křižovatka
• Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi
• každé pondělí a čtvrtek 9:00 - 11:30 h
• přijďte si zahrát do hezké herny, popovídat si, tvořit, zpívat, sdílet starosti a radosti spojené s péčí o děti
• přednáška Jak vařit zdravě
• o zdravé výživě nejen pro kojence a malé děti
• úterý 20. září v 17:00 h
• Martina Kasalová – maminka tří malých dětí, autorka knihy Zdravá výživa pro celou rodinu
• součástí bude i praktická ukázka vaření s ochutnávkou
• pro děti bude otevřena herna
--- inzerce ---

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl kuželek:
3. 9. od 9:00 h turnaj mužů Boglass
za účasti dvou družstev z ČR a dvou
z Rakouska.
Nábor dětí 10-12 let ve středu 14. 9.
od 14:30 do 15:00 h, zápisné 500 Kč.
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na tel. 602
486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
3. 9.

17:00 h

muži

Dačice - Hluboká n/V

17. 9.

16:30 h

muži

Dačice - Želeč
Dačice - Soběslav

28. 9.

16:30 h

muži

4. 9.

10:00 h

dorost

Dačice - Meteor Tábor

18. 9.

10:00 h

dorost

Dačice - Chýnov

11. 9.

9:30 h

žáci

Dačice - Nová Bystřice

24. 9.

9:30 h

žáci

Dačice - Suchdol

Oddíl volejbalu:
29. 8.

17:00 h

Dačice - Jiskra Třeboň

14. 9.

17:00 h

Dačice - SKP Č. Budějovice

26. 9.

17:00 h

Dačice - Slavia Č. Budějovice

Nábor dětí od 12ti let v úterý 4. 10. 2016 od 16:00 h v tělocvičně
ZŠ B. Němcové.
Zápisné na pololetí 2016 - 150 Kč (pravděpodobné tréninky
v úterý 16:00 – 17:00 h).
Oddíl SPV:
• cvičení mužů - v Sokolovně každé pondělí od 20:00 h, začínáme
5. září
• ženy cvičí v Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 19:15 h, začínáme 1. září
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.
--- inzerce ---

--- inzerce ---

Prodám byt 4+1 v osobním vlastnictví
v Jindřichově Hradci + 2 garáže.
tel: 602 893 722
Náklad: 3150 výtisků

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

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: 9/2016, ročník pátý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/

15

16

VEČER MĚSTA

_

Přeprodej na Infocentru Dačice

Vstupné 180 Kč v předprodeji,
na místě 200 Kč

Během večera bude z prodaných vstupenek vylosován vítěz,
který získá poukaz pro dvě osoby na kulturní představení

v Kulturním domě Beseda Dačice

24. září od 19:00 h

Předání Ceny Města Dačice za rok 2015

SEBRANKA JAZZ ORCHESTRA

SESTRY HAVELKOVY & ORCHESTR

_

SLAVNOSTNÍ
6

201

h

www.dacice.cz
DAČICKÝ ZPRAVODAJ 9/2016

