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Jak to vidím aneb jak to bude dál?

Hospodaření města – DDM - Nová skupina na Facebooku
Ušetřili jsme. Z této věty má radost každý dobrý hospodář. Dobrou zprávou v tomto případě je, že hospodaření města skončilo v minulém roce přebytkem ve výši více než 23 milionů korun a na účet města jsme uložili přes 21 milionů.
Co se za tímto výsledkem skrývá? Jednak lepší příjmy díky
rostoucí ekonomice
a výběru daní a jednak úspory, kterých
se nám podařilo
dosáhnout v oblasti investic (např. úspora
4 miliony na Peráčku). Tím jsme si vytvořili rezervu pro letošní rok, kdy počítáme se
schodkem necelých 33 milionů a snažíme
se schodek ještě snížit. Na našem hospodaření se odráží snaha všech zodpovědných
pracovníků o co největší snížení ceny při
zadávání zakázek. Bez ohledu na jejich veli-

kost se snažíme soutěžit, poptávat a smlouvat. Není to vždy jednoduché, ale nese to
ovoce.
Stejně tak intenzivně jednáme s krajem,
ať už o obchvatu Dačic nebo o výstavbě
domu dětí a mládeže. V této věci se nám podařilo po dvou letech dosáhnout uzavření
smlouvy o spolupráci při výstavbě. Poté co
jsem s paní hejtmankou podepsal smlouvu
o spolupráci, tak jsem naposledy jednal s jejím náměstkem JUDr. Knotem o tom, že kraj
podá žádost o dotace na výstavbu DDM
a pokud vše dobře půjde, začne se stavět
příští rok touto dobou.
Budoucnost Dačic je vůbec téma, které

nás všechny zajímá. I když jsme v minulém
roce zpracovali Strategický plán rozvoje
Města Dačice na roky 2016 – 2025 (s výhledem do roku 2030), jsem přesvědčený
o potřebě vést stálý dialog právě o budoucnosti nás všech. K tomuto účelu má sloužit skupina Dačice - město pro 21. st., kterou jsem založil na facebooku. Každý, kdo
spojuje svoji budoucnost s Dačicemi, je ve
skupině vítán. Společně můžeme ovlivnit,
jak budou Dačice vypadat v budoucnu, že
se nám bude i nadále v Dačicích dobře žít
a že budeme moci být i nadále hrdí na to, že
jsme Dačičáci.
Karel Macků, starosta

Jubilejní 20. ročník festivalu Za dačickou kostku cukru se vydařil
První dva červencové týdny se v Dačicích tradičně nesou ve znamení hudby, divadel a kostek cukru. Nejinak tomu bylo
i letos, kdy 4. července odstartoval 20. ročník kulturního festivalu Za dačickou kostku cukru.
cimbálovka, rock, pop. V programu ani letos nechyběla divadla, tentokrát vyšperkovaná premiérou nové hry v podání DS
Tyl Dačice a jeden divadelní večer obsadili
mistři stand-up comedy. I letos Kostka nabídla tři dopolední pohádky pro děti, dětští
návštěvníci nezklamali a nádvoří bylo vždy
plné.
Nejvyšší návštěvnost měl koncert Pavla
Callty, na kterém jsme zažili opravdu perné
organizační chvilky. Vše naštěstí dobře dopadlo a do budoucna už víme, že nádvoří je
nafukovací a pojme přes čtyři sta lidí.
Nejnižší návštěvnosti dosáhl hudební večer s kapelou Jarret a René Součkem – dvacet osm diváků.
K těmto číslům je třeba ještě připočítat
návštěvníky, kteří si zakoupili permanentky
na celý festival – celkem 59 prodaných permanentek je opravdu velký úspěch oproti
Takové jubileum si jistě zaslouží velkou
které nám letošní rok víceméně přálo.
loňským devíti kusům.
pozornost a řádnou oslavu – a slavit toto
Už kvůli loňské nízké návštěvě jsme se
Rozdíly v návštěvnosti jednotlivých konvýročí přišlo na zámek přes dva a půl tisíce
snažili vytvořit opravdu bohatý multižán- certů pro nás budou východiskem pro to,
gratulantů! Pro zajímavost, v předchozích
rový program pro všechny generace se za- jak postavit program dalšího ročníku. Daletech se pohybovala návštěvnost festivapojením dačických umělců a ukázalo se, že čické publikum je skvělé a ukázalo se, že
lu mezi 1000 až 2000 diváků.
by to mohla být správná cesta. Během osmi známá jména táhnou, takže v tomto duchu
K tak vysoké návštěvnosti mohl přispět
hudebních večerů si přišli na své opravdu budeme, nikoliv na úkor kvality, pokračovat
jak atraktivní program, tak i dobré počasí,
všichni – hrál se folk, country, jazz, šanson, i příští rok.
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Jubileum s sebou přineslo i několik „poprvé“ a novinek. Poprvé jsme vlastními silami zajišťovali občerstvení, poprvé se prodávalo přes nový rezervační systém, poprvé
se na zajištění festivalu finančně podílely
místní firmy a podnikatelé a i plakát se dočkal nového grafického zpracování.
Závěrem je třeba zmínit, že Dačice mají
opravdu skvělé publikum a všichni účinkující byli mile překvapeni z tak krásné atmosféry a milého přijetí, nejednou došlo
k potlesku ve stoje, diváci si žádali přídavky
a pokaždé to byl krásný večer. Nutno říct, že
i účinkující, kteří do Dačic přijeli, byli velmi
milí a přátelští.
Letošní jubilejní ročník festivalu Za dačickou kostku cukru je za námi a můžeme konstatovat, že se opravdu po všech stránkách
vydařil a byl úspěšný. Pevně věřím, že stejný
úspěch bude mít i ročník příští, na kterém
si opět dáme velmi záležet a těšíme se, že
bude trhat rekordy v návštěvnosti.
Poslední slova patří poděkování všem,
kteří se na festivalu organizačně podíleli.
Děkujeme!
Romana Bártů,
vedoucí oddělení kulturních aktivit

Změna v zastupitelstvu města

Na 17. zasedání konaném 21. 6. 2017 složil slib nový zastupitel za stranu Moravané Mgr. Bohumil Šuhaj.
Mgr. Šuhaj nahradí v zastupitelstvu
Mgr. Milana Točíka, který se vzdal mandátu. Pan Šuhaj je učitelem v ZŠ v ul.
B. Němcové.

Slovo místostarosty
Měsíce červenec a srpen bývají novináři nazývány okurkovou sezónou. Já si
dovolím k těmto okurkám nalít maličko octového nálevu. Okružní křižovatka
v Dačicích je diskutovaná věc a má své příznivce i odpůrce. Inženýři se plácají po
ramenou, jak dokáží „na papíře“ nakreslit tvar křižovatky, který vyhovuje všem
normám.
Bohužel někdy se stane, že na okružní křižovatce u fa. Bosch dochází
že papírová forma není v re- k přetížení v době střídání směn, a to díky
álném životě k užívání. Mám větší koncentraci osobních vozidel, autok tomu několik příkladů z ne- busů MHD a kamionů. Proto zde instalodalekého okolí – okružní kři- vali přenosná světelná signalizační zařízení
žovatka na hrázi v Telči – zde a rok vyhodnocovali záznamy. Nakonec
při vyjíždění kamionů a au- přistoupili ke stabilním světelným signalitobusů směrem od Jihlavy (bývalého zim- začním zařízením před vjezdy na okružní
ního stadionu) směr Dačice musejí vozidla křižovatku. Ta by měla pomoci od dopravv prostisměru couvat, aby se zde velká ních kolon v dopravních špičkách. Dívám
vozidla vytočila. Dále okružní křižovatka se na to také jako bývalý řidič kamionu se
u vlakového nádraží v Telči – zde vyjíždějí- třemi roky praxe, proježděnou Evropou od
cí autobusy z autobusového nádraží směr Španělska přes Francii, Německo, Velkou
Jihlava nebo Třebíč často poškodí kamen- Británii až Skotsko. Ať jsem jezdil v pravoné silniční obrubníky na vnější straně. Jako stranném nebo levostranném provozu a proposlední příklad si dovolím citovat pana jel i několik stovek okružních křižovatek,
Tulise, mluvčího jihlavské radnice, který tak okružní křižovatka v Dačicích na spodní
16. 6. 2017 uvedl pro Jihlavacity.cz: „V pá- straně Palackého nám. se mi jeví jako velitek odpoledne proběhla úspěšná zkouška ce nešťastné řešení. V ostatních případech,
nových semaforů na kruhovém objezdu kde je dostatek místa a není nárazový prov Pávovské ulici. Stabilně umístěné svě- voz, patří okružní křižovatka mezi nejbeztelné signalizační zařízení nahradí provi- pečnější dopravní řešení. Takže věc posuzorní semafory, které se osvědčily v řízení zuji z praktického hlediska a nezabývám se
nárazově přetížené křižovatky.“ Přijde mi stránkami historickými.
zvláštní řešení „semafory před kruháčem“?
Na závěr tohoto článku ještě jedno poděV ten moment jsem si vzpomněl na naše kování - děkuji panu Fialovi za kladné vyjáDačice a vytíženou křižovatku na Palacké- dření ke kamerovému systému v Dačicích
ho náměstí. Největší kolony vozidel se na v minulém čísle zpravodaje.
náměstí tvoří převážně v pracovní dny od
Miloš Novák,
13:50 h do 15:30 h. V Jihlavě byl problém,
místostarosta

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

Rada města na své 82. schůzi konané
28. 6. 2017 mimo jiné:
• schválila výsledek hodnocení veřejné zakázky s názvem „Výměna výplní otvorů
na bytovém domě č. p. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích“ a uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem firmou VANELLUS
Lightning s. r. o. z Jindřichova Hradce za
celkovou nabídkovou cenu 759.111 Kč
bez DPH,
• schválila poskytnutí peněžního daru ve
výši 20.000 Kč pro DM Studio Mažoretky Dačice, z. s. jako příspěvek na cestu
a za úspěšnou reprezentaci na Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu v Itálii a dále věcného daru ve výši do 10.000
Kč,
• schválila poskytnutí peněžního daru ve
výši 5.000 Kč spolku Dačický zvoneček,
z. s. jako příspěvek na pořádání letního
příměstského tábora pro členy spolku,
• schválila poskytnutí peněžního daru ve
výši 3.000 Kč Tereze Kupcové z Hradišťka jako příspěvek na účast na Mistrovství
světa ve zpracování textů na PC v Berlíně,
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• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Opravy jevištní technologie KD Beseda
v Dačicích“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Divadelní technika
s. r. o. ve výši 645.270 Kč bez DPH,
• jmenovala školskou radu při Základní
škole Dačice, Komenského 7 a školskou
radu při Základní škole Dačice, Boženy
Němcové 213,
• schválila rozpočtové opatření č. 15/2017
v těchto objemech: příjmy 787.043,00
Kč, výdaje 754.903,00 Kč, financování –
32.140,00 Kč,
• schválila vyhlášení výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce a rozšíření MěKS
Dačice – Divadelní klub pro mluvené slovo“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej nemovitostí v k. ú. Dačice formou
aukce, a to pozemku p. č. 294 včetně rodinného domu čp. 37/II a pozemku p. č.
295,
• schválila přidělení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce VO v místních čás-

tech města Dačice“ vítěznému uchazeči
Technické služby Dačice s. r. o.,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Oprava chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• vzala na vědomí specifikaci požadavků
z veřejných schůzí v místních částech
města Dačice konaných v roce 2017,
• schválila smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 6.000 Kč pro JSDH
Chlumec uzavřenou mezi Jihočeským
krajem a městem Dačice.
Rada města na své 83. schůzi konané
14. 7. 2017:
• schválila rozpočtové opatření č. 16/2017
v těchto objemech: příjmy 70.000,00 Kč,
výdaje 70.000,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky na stavební práce akce „Každý
má právo na vzdělání – Mateřská škola
Za Lávkami“ a uzavření smlouvy o dílo
s vítězným účastníkem - společností Spilka a Říha s. r. o., Soběslav s nabídkovou
cenou 41.999.808 Kč bez DPH.

www.dacice.cz

Financování místních částí

Blahopřání do Velkého Pěčína

Tak jako každý rok Vás chci seznámit s financováním místních částí a Dačic v návaznosti na výsledek hospodaření města za rok 2016. Příjmy a běžné výdaje jsou uváděny za rok
2016. Investiční výdaje jsou uvedeny průměrem za roky 2014
až 2016, tedy v rámci našeho volebního období.
Město Dačice ukončilo hospodaření roku 2016 úspěšně, a to s přebytkem ve výši 23.062.185,49 Kč. Po úhradě splátek přijatého úvěru
ve výši 2.334.000 Kč a započtení operací, které nejsou příjmem či
výdajem, jsme uložili na účet 21.185.003,21 Kč. Dá se tedy říct, že
jsme tyto prostředky v roce 2016 „naspořili“.

25. června oslavila paní Jarmila Nováková 70 let
a 7. července slavil včelař pan František Karpíšek
také 70 let.
Za občanskou komisi jim přišli popřát pan
František Benda, Luboš Navrátil, kronikářka Jarka Hroudová a předali oslavencům krásné přání
s kytičkou a dárkový balíček.
Ještě jednou bych chtěla, touto cestou, popřát oběma jubilantům hodně štěstí, zdraví a spokojenost do dalších let.
Jarka Hroudová, kronikářka

na 1 obyvatele

Cena města Dačice za rok 2016

příjmy

Zastupitelstvo města Dačice na svém zasedání udělilo dne
21. 6. 2017 Ceny města Dačice za rok 2016.
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. Za
rok 2016 toto ocenění získali:
Martin Kiessling – kategorie Sport, za dosažení výjimečných
úspěchů ve sportovní kynologii, získání titulů na domácích i mezinárodních soutěžích, členství v Kynologickém sdružení TART Policie ČR – výcvik služebních psů.
Milan Kubeš – kategorie Sport, za celoživotní působení v oblasti
juda, po skončení aktivního sportování se věnuje tomuto sportu
na pozici trenéra a funkcionáře, v roce 1972 založil místní oddíl
juda (letos 45 let), věnuje se výchově mládeže, za svou trenérskou
kariéru vychoval mistry a mistryně republiky.
DM Studio Mažoretky Dačice – kategorie Sport, za sportovní
úspěchy v domácích i zahraničních soutěžích, získání titulu mistryň
světa a mistryň Evropy.
Zdeněk Kulík – kategorie Kultura, za zpracování podkladů a sepsání knihy Dějiny Dolních Němčic bez nároku na honorář.
Oceněným budou Ceny města předány na Slavnostním večeru města Dačice, který se bude konat 7. října 2017 v Kulturním
domě Beseda. Hostem večera bude Leona Machálková s kapelou.
Vstupenky budou v předprodeji na Infocentru Dačice.
Všechny srdečně zveme.
Markéta Nováčková, odbor kultury a cestovního ruchu

výdaje

rozdíl

Toužín

14 234 Kč

35 246 Kč

-21 011 Kč

Borek

16 173 Kč

18 948 Kč

-2 775 Kč

Hradišťko

15 508 Kč

18 362 Kč

-2 854 Kč

Chlumec

16 384 Kč

20 133 Kč

-3 749 Kč

M. Pěčín

16 664 Kč

27 800 Kč

-11 136 Kč

V. Pěčín

15 783 Kč

18 392 Kč

-2 608 Kč

P. Vydří

16 261 Kč

18 564 Kč

-2 303 Kč

Bílkov

15 744 Kč

16 390 Kč

-646 Kč

D. Němčice

15 313 Kč

17 160 Kč

-1 847 Kč

Hostkovice

15 926 Kč

18 043 Kč

-2 118 Kč

Lipolec

15 867 Kč

16 764 Kč

-896 Kč

Dačice

19 128 Kč

18 327 Kč

801 Kč

18 341,95 Kč

18 428,55 Kč

-87 Kč

Dačice a MČ

Karel Macků, starosta

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pracovník - pracovnice
odboru dopravy - silniční hospodářství
pracovní poměr na dobu neurčitou

Uzavírky

Zájemci se mohou přihlásit do 18. 8. 2017

Úplná uzavírka silnice II. třídy č. 152 z důvodu opravy mostu
v k.ú. Staré Hobzí od 24. 7. do 15. 11. 2017

formou písemné žádosti doručené
na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice

Částečná uzavírka silnice III. třídy č. 4081 z důvodu rekonstrukce
ul. Družstevní, Studená od 24. 5. do 27. 8. 2017
Další informace na www.dacice.cz

Další informace na úřední desce nebo na www.dacice.cz.

V. Etapa - 3. 9. 2017
Dačice - Jindřichův Hradec
Start v 11:00 h Český Rudolec (SP) - Kamenice nad Lipou (SP)
- Lodhéřov (SP). Délka etapy 154 km.
Předpokládaný dojezd do cíle je ve 14:30 - 15:00 h.
•

Na startu a v cíli každé etapy je připraven bohatý kulturní doprovodný program, který začíná vždy 2 hodiny před
startem a dojezdem etapy.

•

3 vylosovaní diváci obdrží od pořadatele na každém startu
a cíli etapy batoh, kvalitní cyklistickou přilbu a cyklistický
dres OjČ 2017.
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Co je nového
v investicích města

Investice tvoří důležitou položku
rozpočtu a dotýkají se většinou široké
skupiny obyvatel. Od červnového vydání zpravodaje vám o nich přinášíme
průběžné informace. Uživatele facebooku zveme ke sledování skupiny Investice města Dačice 2017.
PŘIPRAVUJEME:
B.02.23 Výstavba DDM Bratrská Dačice - od roku 2015 jedná město s Jihočeským
krajem o výstavbě nového domu dětí a mládeže v Dačicích. Nové umístění významně zlepší dostupnost DDM a prostory pro
provoz. V současné době má město hotový projekt a všechna potřebná povolení. Zastupitelstvo města schválilo dne
21. 6. 2017 darovací smlouvu na pozemek
a smlouvu o spolupráci s Jihočeským krajem pro výstavbu DDM. Následující den
projednalo tyto dokumenty i zastupitelstvo kraje. Dne 29. 6. 2017 byly podepsány
smlouvy mezi Městem Dačice a Jihočeským
krajem pro výstavbu a provoz DDM.
A.01.03 Rekonstrukce ulice Za Lávkami v Dačicích - kompletní rekonstrukce bude navazovat na nově budované parkoviště
v rámci výstavby MŠ Za Lávkami - komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, trubky HDPE. V současné době se pracuje na vyřízení územního souhlasu. Náklady
jsou předpokládány ve výši 3 mil. Kč.
B.01.03 Výstavba dětského dopravního hřiště - cílem projektu je umožnit výuku bezpečnosti v dopravním provozu dětem z Dačic a okolí na dopravním hřišti přímo
v Dačicích. V rámci projektu je plánováno
zřízení dopravního hřiště v areálu základní
školy v ul. B. Němcové. V současné době
je vše připraveno k výstavbě a snažíme se
o zajištění dotace.
A.01.18 Rekonstrukce lávky V. Pěčín lávka je v havarijním stavu a slouží ke spojení domů na okraji Velkého Pěčína s vlakovou zastávkou a další částí obce. Máme
vyřízená potřebná povolení a připravujeme
výběrové řízení na dodavatele.
REALIZUJEME:
Výtah pro ZŠ B. Němcové - v květnu
bylo předáno staveniště, práce budou dokončeny do 20. 9. 2017. Smlouva na částku
1.234.486 Kč bez DPH byla uzavřena se společností TREBILIFT, s.r.o. Předmětem plnění
je výstavba výtahu pro ZŠ Dačice, B. Němcové 213, jedná se o bezbariérový lanový
osobní výtah pro 6 osob s nosností 500 kg.
D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice
SDH Dačice. Dokončena základová deska,
probíhá montáž ocelových konstrukcí haly
a opláštění.
B.01.09 Snížení energetické náročnosti MŠ Bílkov - rada města schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou Brtník, Peč za
1.279.908,40 Kč s DPH. Termín realizace do
31. 8. 2017.
(red)
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V červnu strážníci MP Dačice
připravili pro předškolní děti besedu
Strážníci městské policie uspořádali besedy s dětmi ve školce na Č. Vrchu dne
14. 6. 2017. Besedy se nejprve zúčastnily děti nejmladší z malé třídy a po nich byla
připravena přednáška pro děti prostřední třídy.

Tématem a účelem besedy bylo seznámit
děti s bezpečností při pohybu na pozemních komunikacích. Strážníci dále děti informovali o náplni práce strážníků MP Dačice
s ukázkami různých praktik používaných při
jejich každodenní práci, seznámili je s povinnou výbavou jízdního kola, základními
pravidly chování chodců a cyklistů na pozemní komunikaci. Dětem bylo umožněno
prozkoumat služební vozidlo, pustit majáky
atd. Na závěr dostaly od strážníků omalovánky a pexeso.
Na téma: Bezpečná cesta do školy a domů
Dne 21. 6. 2017 byla připravena přednáška pro předškolní děti. Tématem a účelem
bylo seznámit děti s bezpečností při pohybu na pozemních komunikacích - pře-

chody, základní pravidla chování chodců,
semafory a základní výbava jízdního kola.
To byla teoretická část, také došlo i na část
praktickou. Děti se seřadily a za plného provozu, si vyzkoušely přecházet po přechodu
pro chodce. Strážník Jitka Žaloudková dále
informovala děti o náplni práce strážníků
MP Dačice ve městě. Nejvíce je zaujaly názorné ukázky věcí, které používáme při naší
práci. A na závěr předškolní děti dostaly
reflexní prvek.
Největší radost strážníkům udělá zpětná
vazba, která se od dětí dostavila v krátkém
čase ve formě vlastnoručních obrázků, jak
ony samy vnímají návštěvu strážníků ve
školce.
Děkujeme.
Jitka Žaloudková, MP Dačice

Mladí zastupitelé opět rozhodovali
Ve čtvrtek 22. června se v hlavním sále KD Beseda Dačice konala pod hlavičkou
Zdravého města Dačice a MA21 hned dvě jednání mladého zastupitelstva.
Studenti Gymnázia komise a ověřovatelů zápisu. Zbývajícím
Dačice a Základní školy jednadvacátým zastupitelem byl starosta
v ulici Komenského si Ing. Karel Macků, který celé zasedání řídil.
formou simulační hry V rámci programu se mladí zastupitelé zavyzkoušeli roli zastupi- bývali třinácti body, mezi nimiž byl Závětelů. Zástupci z obou rečný účet města za rok 2016, příprava stavškol se stali zastupiteli by domu dětí a mládeže v Dačicích, prodej
zhruba na hodinu a půl dvou pozemků a změna politika Zdravého
a mohli tak nasát atmo- města Dačice a MA21.
sféru opravdového zasedání zastupitelstva
„Byl jsem spokojen s tím, jak se žáci
města. Před samotným jednáním provedl a studenti ujali svých rolí. Do hlasování
starosta Karel Macků krátkou prezentaci se zapojili s vervou a při závěrečné diskuo fungování orgánů města a dále navázal zi jsem odpovídal na témata, která jsou
srozumitelnou formou vysvětlením pro- v poslední době v Dačicích aktuální, a to
cedurálních kroků zasedání, které si musí ke kruhovému objezdu, Fest Bandu, sporkaždý zastupitel osvojit, aby mohl zodpo- tovní hale a mezi dalšími dotazy zaznělo
vědně rozhodovat.
například zřízení zimního stadionu nebo
Studenti a žáci obdrželi s předstihem krytého koupaliště. Mohu konstatovat, že
zkrácený program ze skutečného jednání se zasedání mladého zastupitelstva města
zastupitelstva spolu s podklady pro jednot- Dačice opět vydařilo“, uzavřel starosta měslivé body. Ze svého středu si zvolili dvacet ta Karel Macků.
zástupců, kteří se zhostili role radních a zaIlona Brabencová,
stupitelů. Rozdělili si také funkci návrhové
koordinátorka Zdravého města Dačice
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Služby sociální prevence
– sociálně terapeutické dílny
V seriálu o službách sociální prevence tentokrát představíme sociálně terapeutické dílny.
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
Jedná se o sociální službu poskytovanou
činností vedoucích k sociálnímu začleambulantní formou osobám se zdravotním
nění,
postižením, které mají sníženou soběstačnost a nemohou se uplatnit na trhu prá- • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovednosce. Klienti sociálně terapeutických dílen
tí.
potřebují zvýšenou pomoc dalších osob,
V Jihočeském kraji nalezneme celkem 20
proto nemohou pracovat na běžných ani
chráněných pracovních místech. Sociálně sociálně terapeutických dílen. Pro místní
terapeutické dílny podporují své klienty občany jsou nejdostupnější:
v zachování a rozvíjení dovedností a pra- • Sociálně terapeutická dílna „Dačické
okénko“ - U Nemocnice 87, 380 01 Dacovních návyků.
čice, tel.: 774 741 143, web: http://www.
Docházka do sociálně terapeutické dílny
okenko.eu
je bezplatná, klienti si hradí pouze stravu,
případně výdaje spojené s výlety apod., • Sociálně terapeutická dílna „Okénko“
- Pražská 104, 377 01 Jindřichův Hradec,
pokud tyto možnosti využívají. Výrobky
tel.: 724 594 724, web: http://www.okensociálně terapeutických dílen sice slouží
ko.eu.
k prodeji, ale klienti za jejich výrobu nedoV Kraji Vysočina působí 8 sociálně terastávají žádnou finanční odměnu. Zisk z prodeje organizace většinou použijí na nákup peutických dílen. Pro osoby z Dačicka je
nejdostupnější:
dalšího materiálu.
V možnosti výdělku spočívá hlavní rozdíl • Tyflo ČR o.p.s. - Fritzova 4258/2, 586 01
Jihlava, tel.: 776 805 838, web: www.tymezi sociálně terapeutickou dílnou (sociálflocr.cz, která se specializuje na osoby se
ní služba) a chráněným pracovním místem
zrakovým a kombinovaným postižením.
(prvek politiky zaměstnanosti). Na chráněČlánek poskytuje pouze základní inforném pracovním místě pracují osoby, které
nevyžadují tak vysokou míru podpory a mo- mace o sociálně terapeutických dílnách.
hou uzavřít pracovní nebo obdobnou Pro bližší informace se můžete obrátit přísmlouvu, za svou práci jsou tedy odměňo- mo na konkrétní poskytovatele, nebo na
sociální pracovnice odboru sociálních věcí
vány.
Sociálně terapeutické dílny zajišťují MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře
č. 209 Mgr. Lada Matějková a 210 Mgr. Irena
tyto základní činnosti:
• pomoc při osobní hygieně nebo poskyt- Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle představíme teranutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajiš- peutické komunity.
Irena Vašíčková,
tění stravy,
sociální pracovnice
• nácvik dovedností pro zvládání péče

Výstavba nové MŠ Za Lávkami
započne již v srpnu
Vážení spoluobčané, rád bych vás touto cestou informoval o vůbec největší investiční akci města Dačice v roce 2017 – výstavbě nové MŠ Za Lávkami.
Od začátku června probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavby, ve dnech distribuce tohoto čísla Dačického zpravodaje by mělo docházet k uzavření Smlouvy
o dílo s vítězným zhotovitelem. Pakliže proběhne vše bez komplikací, dojde k zahájení
stavebních prací zhruba v polovině srpna
2017, realizace celé akce bude ukončena do
29. 6. 2018, tak aby bylo možné otevřít dveře nové MŠ řádně k začátku školního roku
2018/2019.
Z bezpečnostních a technických důvodů
bude v souvislosti s demolicí současné budovy a výstavbou nové MŠ nutné pravděpodobně již v průběhu srpna zcela uzavřít
přilehlé dětské hřiště. Zachování jeho provozu by bylo riskantní, nehledě na to, že ně-

které dětské hrací prvky budou muset být
v souvislosti s výstavbou MŠ přemístěny.
Výstavba zapříčiní také některá další omezení pro osoby pohybující se v okolí staveniště, proto si Vás tímto dovoluji předem
požádat o potřebnou míru tolerance a pochopení, odměnou nám všem bude za necelý rok moderní budova s odpovídajícím
vybavením určená těm nejmenším.
Na závěr si dovoluji připomenout, že výstavba nové MŠ bude podpořena bezmála
50milionovou dotací z Integrovaného regionálního operačního programu. Kapacita
MŠ bude navýšena na 96 dětí, které budou
umístěny ve 4 třídách.
Martin Šťastný,
vedoucí odboru dotací a investic

Právě opravujeme
Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Od červnového
vydání zpravodaje vám o ní na tomto
místě přinášíme průběžné informace.
Pro stále aktuální přehled o tom, co se
kde spravuje, doporučujeme sledovat
skupinu Opravy města Dačice 2017 na
facebooku.
PŘIPRAVUJEME:
Projektová příprava oprav komunikací - připravujeme projektové dokumentace
na realizaci oprav komunikací v následujících letech.
REALIZUJEME:
Oprava fasády domu čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích - na základě
výběrového řízení byl vybrán zhotovitel,
kterým je firma TROJSTAV s.r.o. s nabídkou
ve výši 1.045.710,42 Kč.

Oprava jevištní technologie v KD Beseda - rada města schválila dne 28. června 2017 vyhodnocení veřejné zakázky na
opravy jevištní technologie v KD Beseda
v Dačicích a její přidělení vítěznému uchazeči Divadelní technika s. r. o., Veřejná zakázka byla vysoutěžena za celkovou cenu
díla ve výši 645.000 Kč bez DPH a její realizace bude ukončena do 31. 8. letošního
roku.
Výměna oken v bytovém domě čp.
175/I v ul. Bratrská – stávající okna jsou
zdvojená vyklápěcí, špatně těsní, čímž dochází k velkému úniku tepla. Z tohoto důvodu dochází k jejich výměně. Okna budou
nová plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Vstupní dveře budou nové hliníkové, zasklené taktéž izolačním dvojsklem.
Rada města schválila uzavření smlouvy
o dílo s nejlevnějším uchazečem VANELLUS
Lighting s.r.o. za cenu ve výši 759.111 Kč bez
DPH.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
v místních částech – účelem opravy je
snížení energetické náročnosti, svítidla
s převážně sodíkovými světelnými zdroji
budou vyměněna za úsporná LED svítidla.
V Prostředním Vydří se jedná o výměnu
8 ks svítidel za nová LED 59 W, v Bílkově
bude nainstalováno 46 ks LED svítidel (42
W) včetně výměny 1 ks stožáru. Rada města
schválila uzavření smlouvy o dílo s nejlevnějším uchazečem Technickými službami
Dačice s.r.o. za cenu 692.588 Kč bez DPH.
Na tento projekt získalo město dotaci z programu EFEKT pro rok 2017, který vyhlásilo
Ministerstvo průmyslu a obchodu, ve výši
308.155 Kč.
(red)

5

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 8/2017

www.dacice.cz

ÚZSVM převedl pozemky
městu Dačice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci převedl do vlastnictví města Dačice celkem tři pozemky o souhrnné výměře více než tisíc m2.
Jednalo se o pozemek v okolí bytového domu, který město odkoupilo za 585 tisíc korun, a dvě parcely pod místními komunikacemi, jejichž převod byl zrealizován bezúplatně v souladu se zákonem. Převedené pozemky jsou umístěny v zastavěném území
Dačic.
ÚZSVM v současnosti připravuje převody dalšího nemovitého
majetku do vlastnictví města. Jedná se o tři silniční pozemky, které
se nacházejí pod zpevněnými místními komunikacemi na dačickém sídlišti U Stadionu a v Krajířově ulici. Souběžně jsou řešeny
i všechny ostatní žádosti o převod majetku ležícího v jednotlivých
místních částech, například v katastrálních územích Bílkov nebo
Malý a Velký Pěčín.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku
Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Sezónní otevírací doba: pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
sobota a neděle 9:30 - 15:00 h

Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862
Jungmannova 595, 588 13 Polná

--- inzerce ---

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

ODVEDENÍ DÍLA
NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
„od A až do Z“
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
ŽÁDNÉ PLATBY
• vyhledání pramene • vyvrtání
PŘEDEM
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ZDARMA

veškerá doprava a zaměření

Učíme se pro sebe
Psát v době školních prázdnin o učení asi není nejlepší nápad. Přesto mi to nedá a pár vět inspirovaných mými červencovými zážitky si dovolím poznamenat.
Za prvé bych chtěl napsat, že jsem rád, že Poslanecká sněmovna
neschválila kariérní řád pro učitele. Není to proto, že bych si myslel,
že školství nepotřebuje nějaké motivační zásady či pravidla rámující možný profesní a platový růst učitelů. Rozhodně ale správné není
založit takové zásady na nedůvěře v učitele, navíc s absencí jakékoliv pozitivní motivace pro začínající učitele. Právě mladé učitele
totiž potřebuje naše školství jako sůl, přesto je tomu dnes tak, že
někteří čerství absolventi pedagogických fakult namísto toho, aby
učili, tak raději dělají například v Praze taxikáře.
Druhá věc, o které chci psát, mě potěšila. Zájem o stáž v Senátu projevil mladý student právnické fakulty Karlovy Univerzity. Při
našem společném rozhovoru o jeho představě o rozsahu a typu
prací, které by jako stážista případně mohl vykonávat, jsem se ho
také ptal, zda je připraven se smířit i s tím, že se může občas stávat,
že výsledky jeho práce nikdo nevyužije. Že se může občas stát, že
něco připraví, napíše a nakonec si to z různých důvodů nikdo třeba
ani nepřečte.
„To, že moji práci nevyužije nebo nepřečte nikdo další, přece neznamená, že jsem si to nepřečetl a nenastudoval já“, zazněla pro
mě potěšující a zároveň překvapivá odpověď studenta.
Je to tak, učíme se pro sebe a je nemálo věcí a zkušeností, které
nevyužijeme v okamžiku, kdy se je učíme nebo získáváme. Jak říkával jeden můj kolega, nejhloupější je ten, kdo ve škole, když už tam
je, nedává pozor. Hezký zbytek léta.
Miloš Vystrčil, senátor

S námi doma až do konce
Od července roku 2016 do června 2017 probíhal projekt
Domácí péče Dačice s.r.o. s názvem S námi doma až do konce.
V rámci tohoto projektu byly zdarma poskytovány odborné zdravotní, ošetřovatelské a poradenské služby 10 vážně nemocným
a umírajícím pacientům z Dačicka, které ulehčily nejen pacientům,
ale také osobám o ně pečujícím. Dále byly nakoupeny kompenzační pomůcky, jež jsou pacientům zapůjčovány. Za finanční podporu
tohoto projektu bychom rádi poděkovali Jihočeskému kraji.
Marta Šabouková, Domácí péče Dačice s.r.o.

Vláda zvyšuje platy v sociálních službách,
ale kde na ně mají kraje brát?
Odměňování pracovníků v sociálních službách je bohužel dlouhodobě neutěšené, zároveň takto i dlouhodobě neudržitelné. Platy a mzdy jsou nízké, fyzická a psychická náročnost těchto profesí vysoká. Pracovníci ze sociálních služeb proto odcházejí a noví nemají o tuto práci zájem. Stát má tendence platovou a mzdovou politiku v sociálních službách řešit, přesto jsou
stále některé zásadní otázky nedořešeny. Například, kde mají provozovatelé těchto služeb na navýšení platů a mezd svých
zaměstnanců brát!
Rok 2016 přinesl zaměstnancům sociálních služeb dobrou zprá- pracovat s deficitem okolo 800 mil. Kč, který vznikl již navýšením
vu. Vláda schválila, s účinností od 1. 11. 2016, 4% navýšení plato- platových tarifů od 1. listopadu 2016.
Je tedy otázka, kdy a odkud budou uvolněny chybějící prostředvých tarifů, včetně mzdové sféry. Platové tarify, včetně mzdové
sféry následně znovu upravila novelizací vládního nařízení, a to od ky, kdy budou krajům poskytnuty. Tedy jak rychle se podaří stabi1. července 2017. Tentokráte se jednalo o 23% navýšení u pracov- lizovat letošní schodek. Navíc je zde oprávněná obava, aby se poníků v sociálních službách a 9,4% navýšení u ostatních pracovníků dobná situace neopakovala příští rok. Je tedy nutné již dnes hledat
těchto služeb, tzv. THP (technickohospodářských pracovníků). Na- ve státním rozpočtu částku zhruba 2 mld. Kč, která bude určena na
výšení se týká všech poskytovatelů, kteří jsou financováni v rámci tzv. dofinancování sociálních služeb.
Každá situace má řešení, každý problém východisko. Stejně tak
letošního dotačního řízení bez ohledu na právní formu poskytovatele, tedy příspěvkové organizace, neziskové organizace apod. tomu bude, věřím, i v případě sociálních služeb. Odpovědné instituce – ministerstvo práce a sociálních věcí a ministerstvo financí
Zjednodušeně, všech pracovníků v sociální oblasti.
Jenže! Ministerstvo práce a sociálních věcí, poskytující účelové – musí hledat řešení. Sociální služby je nutné stabilizovat, finančně
dotace na financování sociálních služeb (registrovaných), zatím i personálně. Jsou pro každého z nás zásadní a v každé fázi života
krajům rozeslalo finanční prostředky pro období 1. července až každý z nás některou může potřebovat.
Jan Bartošek
31. prosince 2017, a to ve výši zhruba 1,18 mld. Kč. Kraje ale musí
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Dačický Domeček informuje
Od měsíce července nás najdete na nové adrese : Antonínská 85/II, v areálu bývalé Domovinky.
Touto cesto bychom chtěli poděkovat za pomoc při stěhování,
které bylo velice náročné a probíhalo do pozdních večerních hodin. Svůj čas nám věnovali tito ochotní lidé, jmenovitě Božena Latnerová, Marie Koudelková, Marie Dohnalová, Miroslava Pokorná,
Jana Šimánková, Kristina Tomanová, Martin Syrovátka, Jan Böhm,
Jiří Albrecht, Jan Tříletý, Petr Račický, Jan Chocholouš, Petr Doležal a v neposlední řadě naše dvě kroužkové děti Verča Kolmanová
a Stela Syrovátková. Bez této pomoci bychom to opravdu nezvládli, a tak všem moc děkujeme!!!
Naše prázdninová činnost se zaměří na dva dětské příměstské
tábory, které budou probíhat již na novém pracovišti a dva pobytové letní tábory na TZ v Dolním Radíkově. Dovolujeme si pozvat veřejnost na naši turistickou základnu v Dolním Radíkově na
den otevřených dveří, který proběhne v rámci návštěv pro rodiče,
v neděli 30. 7. od 16: 00 – 18:00 h.

Od 28. srpna budeme již v Domečku přístupni veřejnosti a do
oběhu se dostanou naše nabídky zájmových kroužků, které jsou
obohaceny o nové kroužky. Zápisy proběhnou ve dnech 6. – 8. září.
Podrobnější nabídku zveřejníme v průběhu měsíce srpna na našich
webových stránkách: www.ddmjh/dacice. Nabídky poputují také
k dětem do škol, školek a umístěny budou také ve vitrínce naproti Besedě. Doufáme, že si ze široké škály činností najdete tu svou.
V září se na vás budeme opět těšit.
Na tomto místě bychom chtěli poděkovat našim vedoucím
zájmových kroužků, kteří během školního roku věnovali dětem
svůj čas a zkušenosti. Každý, kdo s dětmi pracuje, či pracoval, ví,
že je to práce krásná, ale mnohdy náročná. O to více si našich externích pracovníků ceníme a jsme rádi, že nám zůstávají věrni. Děkujeme.
Za Domeček Jaroslava Bačáková

Nabídka zájmových kroužků domečku pro školní rok 2017 – 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taneční kroužky
Aerobní školička Pomněnky (4 – 6 let)
Aerobik Sněženky (5 – 7 let)
Aerobik Sedmikrásky (8 – 10 let)
Aerobik Slunečnice (11 – 15 let)
Mažoretky kadetky
Mažoretky juniorky
Mažoretky seniorky
Mažoretky sóloformace
Flamenko (6 – 10 let)
Africké a indické tance Novinka!
Říkanky s pohybem (5 – 8 let) Novinka!
Sportovní kroužky
Míčové hry I. (5 – 7 let)
Míčové hry II. (8 – 13 let)
Šachový kroužek (9 – 15 let) Novinka!
Rehabilitační cvičení s Dančou (7 – 15 let) Novinka!
Trampolínky pro malé i velké Novinka!
Pohybové hrátky pro děti s rodiči Novinka!
Hudební kroužky
Kytara k táboráku
Malé píšťalky
Výtvarné a keramické kroužky
Výtvarná dílnička Pastelka (5 – 7 let)
Výtvarná dílna Bublina (8 – 15 let)
Keramická dílnička (5 – 7 let)
Keramická dílna (8 – 15 let)
Kuchařské umění
Prima vařečky – vaření, pečení, … (10 – 15 let) Novinka!
Cukrové panenky – pečení sladkostí, … (8 – 15 let)
Rukodělné kroužky
Pedigová dílna Košíček (8 – 15 let)
Dívčí kadeřnický klub – česání, parádění, … (10 – 15 let) Novinka!
Papírový modelář (8 – 10 let) Novinka!
Technické kroužky
Fotografický kroužek
Mladý kutil (s nádechem elektro) (10 – 14 let)
Přírodovědné kroužky
Zookroužek s Eliškou
Baby club sluníčko I. a II. – děťátka s rodiči

Během školního roku budeme myslet i na dospělé,
pro které chystáme kurzy:
• Výtvarné – keramika, pedik, …
• Pohybové – jumping, africké tance, …

Okénko do Domečku:
Zájmové kroužky mažoretek se po úspěšných kvalifikačních
kolech zúčastnily finále MČR velkých skupin v Praze a finále MČR
v disciplínách sóloformace, velké formace classic a velké formace
děti v Brně. A opět do Dačic putovaly tituly I. a II. vicemistrů České
republiky v kategoriích velké skupiny baton, classic baton, miniformace baton a minimix baton. I naše nejmenší holčičky v přípravce
se v konkurenci z celé České republiky neztratily a z Brna si odvezly krásné bronzové medaile a titul II. vicemistryň ČR. Sezóna však
ještě nekončí. Na základě dosažených výsledků bylo 13 soutěžních
choreografií nominováno českou asociací MAC k reprezentaci České republiky na Mistrovství Evropy v italské Giulianově.
Doufáme, že město Dačice, Jihočeský kraj a Českou republiku
budeme reprezentovat se ctí. (Tento článek poskytla Bára Zimmelová).
Starší děti z aerobních kroužků opět ukončily svoji činnost na
aerobním soustředění v Dolním Radíkově. Všechny děti si to užily,
jak se patří. Sluníčko celý víkend hřálo a mezi děvčaty panovala veselá nálada. A že jsme jenom nelenošili, se můžete přesvědčit v naší
vitrínce na náměstí, naproti Besedě. Všem našim dětem, rodičům
a příznivcům přejeme léto plné sluníčka a dobré nálady.
Váš Domeček

Epidemie svobody
V pondělí 19. června byl promítán v Katolickém domě Dačice dokumentární film Epidemie svobody.
Dokument mapuje hledání a formování náhledu na problematiku očkování očima mladých rodičů. Ti zjišťují, že v prostředí české
společnosti je to mnohdy složité, nejasné, často předem nalinkované. Kdo se moc ptá a žádá zdůvodnění dosavadních zvyklostí, ocitá
se na rizikové pozici.
Po zhlédnutí filmu i poslechu jednoho rozhlasového pořadu,
zabývajícího se tématikou očkování mám za to, že výrazným dluhem na straně kompetentních institucí je nedostatečná edukace
a obhajoba stávajících způsobů očkování spolu s nemožností
volby (rodičů a pediatra) z vícero variant, s ohledem na rodinnou
zkušenost a jiné faktory. Dnešní mladí lidé (rodiče) se nebojí ptát
a žádat zdůvodnění faktů, se kterými se v životě setkávají. V tom
vidím posun oproti minulým časům, kdy bylo žádoucí nevyčnívat
a nevyrušovat.
Bylo by dobré tento zájem vzít v potaz a kultivovanou osvětou
a diskuzí podpořit odpovědné rodiče v jejich volbě i v tématice očkování.
Mario Novák, za Katolický dům Dačice z.s.
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Dopravní hřiště v Němčicích
V letošním školním roce bylo dokončeno dopravní hřiště
v mateřské škole v Dolních Němčicích, kde svůj podíl měli nejen rodiče, ale hlavně děti.

ZO ČZS Žirovnice
zve na 54. ročník
mezinárodní výstavy

ZAHRADA VYSOČINY – MEČÍKY

Těm tak vznikla nová část s kruhovým objezdem, parkovištěm
a přechody.
Nyní mohou využívat celou vydlážděnou část nejen pro trénování pravidel dopravního provozu ze strany řidičů (kol, tříkolel, koloběžek, odrážedel apod.), ale i jako chodci a malé slečny s kočárky.
Věříme, že toto bude další zajímavá věc pro udržení zájmu o naši
velmi oblíbenou a troufáme si napsat, že pocitově rodinnou školku!
Rodiče dětí ze školky

Zábavné odpoledne pro děti

Doplňkové expozice:
jiřinky, fuchsie, bylinky,
zelenina, včelaři
Prodej výpěstků a občerstvení
V sobotu v 15:00 h
vystoupí folklorní soubor
z Jarošova nad Nežárkou

--- inzerce ---

V neděli 25. června uspořádal Sbor dobrovolných hasičů
Dolní Němčice ve spolupráci se spolkem Tvořílek z. s. zábavné odpoledne pro děti.
Připraveno bylo několik stanovišť s různými lehkými i náročnějšími úkoly. Nechyběla ani dětmi očekávaná opičí dráha, která
je každoročně jednou z nejoblíbenějších disciplín. Mimo jiné děti
soutěžily ve střelbě ze vzduchovky, skládání puzzle, pro menší byla
připravena dřevěná skládací věž, střelba z dřevěné kuše nebo chytání rybiček. Za každý splněný úkol dostali soutěžící lísteček, který
vyměnili za odměnu. Tu si vytočili na kole štěstí.
Letošní rok obohatil program psovod z Jindřichova Hradce, pan
Luboš Ábel. Ukázal dětem i rodičům práci se psy, jejich výcvik,
i to jak pes dokáže zastavit pachatele nebo najít drogy ve vozidle.
Našli se i tři dobrovolníci z řad rodičů, kteří se na chvíli stali „zloději
na útěku” a nechali se s pomocí ochranného oděvu zastavit psem.

v zámku
19. – 21. srpna 2017
od 9:00 do 17:00 h

Firma HM-Metal s.r.o.
přijme zaměstnance
na pozici
ŘIDIČ NÁKLADNÍHO VOZIDLA
Požadavky: profesní průkaz, spolehlivost, samostatnost
SVÁŘEČ
Požadavky: praxe v oboru, orientace v technických
výkresech, spolehlivost, samostatnost
Pracovní náplň: Sváření MIG, TIG

Děti se mohly také svézt na koních z Malého Pěčína nebo skákat
na nafukovacím hradu. Celé odpoledne provázel hudbou pan Lumír Koutný.
Akce se velmi vydařila a letošní velká účast nás mile překvapila.
Jana Týralová
Firma ST-mont Dačice, s.r.o. nabízí dopravu autem s hydraulickou
rukou, zn. Mercedes Benz, dosah ruky je 15,5 m, délka korby je
7 m, šíře 2,5 m, nosnost 12,5 t.

Bližší informace na telefonním čísle 776 380 222
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis
na e-mailovou adresu:
stanislava.svobodova@hm-metal.cz
nebo vlastimil.behan@hm-metal.cz
další kontakty a aktuální pracovní nabídky
na www.hm-metal.cz

--- inzerce ---

8

--- inzerce ---

CENÍK PRACÍ (ceny bez DPH):
SOLO AUTO S HYDRAULICKOU RUKOU
32 Kč/km
ČEKÁNÍ/PROSTOJ
		
300 Kč/1 HOD.
MANIPULACE S HYDRAULICKOU RUKOU
620 Kč/ 1 HOD.
VÍKENDY, SVÁTKY		
DLE DOMLUVY
Více informací sdělíme na tel. 603 170 282 a na e-mailu st-mont@seznam.cz.

Možnost získání odměn a benefitů
• stravenky
• náborový příspěvek 30 000 Kč
• při splnění podmínek nárok na příspěvek na dopravu

www.dacice.cz

Hektický červen v knihovně
– poděkování
V červnu se v knihovně děla řada akcí. Většina probíhala
ve spolupráci se školami a divadelním souborem Tyláček
a Tyl. Jednou z nich byla realizace projektu podpořeného
z grantu Jihočeského kraje Číst nás baví, v němž vystupovaly
děti ze základních škol v netradičních kostýmech a prostředí.
Na fotografiích, které jsou do konce
prázdnin k vidění v knihovně, se můžete
přenést do pohádky, kam právě odcházejí princezny, či se vrátit do starých časů,
kdy slečny v dobových kostýmech zaujatě
čtou současné autory.
Dopoledníček aneb knížka pokaždé
jinak je formou poděkování knihovny školám za celoroční spolupráci. V letní čítárně knihovny nám přálo počasí, a tak se mohly
děti pobavit při nové pohádce O klaunu Silvestrovi aneb Cirkus
U tří slunečnic, kterou nastudovala paní Jahelková s dětmi na motivy knížky Františka Kožíka. Velice děkuji režisérce i dětem: F. Novákovi, M. Kopečkovi, J. Janíkovi, F. Tichému, B. Týcové, S. Martinů,
N. Novákové, K. Tiché, P. Mandelíkové, D. Novákovi, O. Novákovi,
V. a A. Martinů a K. Macků.
V pátek 23. června proběhlo první Čtení pod bukem v Kancnýřově sadu. Výstava fotografií z projektu Číst nás baví, dílna – Udělej si svou vlastní knížku - či scénické čtení Listování Lukáše Hejlíka
a Věry Hollé byly příjemné. Originální a původní písničky pro děti,
případně zhudebněné básničky, zazpívalo trio Daniela Vydry. Za
pomoc při organizaci čtení a zvučení děkuji Kulturnímu domu Beseda a IC za zapůjčení výstavních stojanů.
V dolní části parku taktéž přibyla první dačická KNIHOBUDKA.
Otevřete, přečtěte, vyměňte. Použití je zdarma a smyslem projektu
je dostat knížky více mezi lidi a do veřejného prostoru. Jak to funguje? Máte doma knížku, kterou už jste přečetli, ale je vám líto ji
vyhodit? Přineste ji do KnihoBudky a vyměňte ji za jinou. Nebo ji
tam prostě jen nechte, ať si ji může přečíst někdo jiný.
Ukončení projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka proběhlo letos poprvé netradičně na konci června při pasování na
rytíře řádu čtenářského. Zúčastnily se všechny děti, které ukončily
první třídu – 113 dětí - a při pasování na Státním zámku v Dačicích
slíbily, že budou mít knížky rády a budou je opatrovat jako nejvzácnější dary. Odměnou za úspěšné absolvování projektu dostaly děti
knížku pro prvňáčka, původní českou novinku, která byla napsána
a ilustrována a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři
roky koupit. Ve školním roce 2016/2017 to byla knížka spisovatele
a ilustrátora Martina Šinkovského Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.
Věřím, že řada prvňáčků si ji přes prázdniny přečte a bude z ní mít
radost. Za spolupráci děkuji správě státního zámku, Tyláčku, divadelnímu spolku Tyl a ZŠ v Dačicích.
Na konci měsíce knihovnu ještě navštívili kolegyně a kolegové
z jižní Moravy, z regionu Blansko. Knihovnu si prohlédli a vyptali se
na řadu knihovnických záležitostí, navzájem jsme si popřáli krásné
léto a totéž přejeme i všem našim čtenářům i nečtenářům. Knihovnice městské knihovny.

Ještě měsíc máte na to, abyste se podívali, co vše sbírají dačičtí sběratelé. Výstava je v městském muzeu otevřena denně kromě pondělí do 3. září 2017. Můžete si zde také rozšířit
svou sbírku o pivní tácky, kalendáříky, cukry všeho druhu,
obaly od žvýkaček. A pokud chcete naopak věnovat dalším
materiál z vaší sbírky, máte možnost. Během výstavy probíhá totiž miniburza!

Na výstavě jsou ke zhlédnutí: autíčka, panenky, medvědi a medvídci, minikočičky, sloni, sloníci, zvonečky, náprstky, plechovky,
špacírky, těžítka, flakony od voňavek, pivní korbele, staré poštovní
knížky, fézovky, etikety zápalek, obaly od žiletek, obaly od mlíček,
obaly od bonbonů, obaly od sušenek, víčka od jogurtů, …
Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

FACHMANCAJKY

POTŘEBY PRO KUTILY, PODLAHÁŘE, ZEDNÍKY,
POTŘEBY
PRO KUTILY, PODLAHÁŘE
MALÍŘE, OBKLADAČE, SÁDROKARTONÁŘE
ZEDNÍKY, MALÍŘE
• KLEŠTĚ, NOŽE, BRUSKY
OTE
• FOLIE, KLADIVA, PILKY OBKLADAČE, V
ÍRÁ
SÁDROKARTONÁŘE
• SEKYRKY, HLADÍTKA, VRTÁKY
8
M

. 8.

• PALICE, VÁLEČKY, PÁSKY
•TMELY, KLEŠTĚ,
LEPIDLA, PENETRACE
NOŽE, BRUSKY
• ÚKLIDOVÉ A OCHRANNÉ POMŮCKY

201 E
7!

FOLIE, KLADIVA, PILKY

OTEVÍRACÍ DOBA:
SEKYRKY, HLADÍTKA,
VRTÁKY

ROCKHILL, 1. PATRO
PO – PÁ: 6:30 h – 15:30 h
PÁSKY
 305,PALICE,
JEMNICKÁ
380 01 DAČICEVÁLEČKY,
SO:
8:00
h – 10:00 h
+420
777 305 408
TMELY, LEPIDLA, PENETRACE
Do konce
nabízíme zaváděcí
slevu 20 % na veškerý sortiment!
 prázdnin
ÚKLIDOVÉ
A OCHRANNÉ
ADRESA:

POMŮCKY

--- inzerce ---

Konzultační středisko vu3v při naší městské knihovně pokračuje po prázdninách …
Virtuální univerzitu třetího věku (vu3v) organizuje Česká zemědělská univerzita v Praze v rámci celoživotního vzdělávání jako distanční formu seniorské výuky, jejímž cílem je zpřístupňovat vzdělávání i těm seniorům, kteří se z různých důvodů nemohou účastnit
zájmového studia v sídlech vysokých škol. Může se účastnit každý,
kdo splňuje věk pro pobírání starobního důchodu. Další informace
získá každý zájemce v knihovně, případně na webových stránkách:
www.mkdac.cz, www.e-senior.cz.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice

Ten sbírá to
a ten zas tohle podruhé
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P OZ VÁNK A

Základy rybníkářského hospodaření
na drobných vodních plochách

Zdravé město Dačice Vás zve na seminář, který se koná

dne 15. září 2017, 9:00 – 15:00 h
sál 3D kina v Kulturním domě Beseda v Dačicích

PROGRAM:
8:30 – 9:00
Registrace
9:00 – 9:10
Úvodní slovo starosta města Dačice Ing. Karel Macků
9:10 – 11:00 I. Blok přednášek přednášející: RNDr. Richard Faina
• Vliv povodí, hydrologických a morfologických ukazatelů na kvalitu vody (např. zdržení vody, průtočnost, objem vody, zastínění rybníků
dřevinami), produktivitu rybníka a skladbu rybí obsádky.
• Seznámení s praktickým využíváním základních fyzikálních, hydrochemických a hydrobiologických ukazatelů v souvislosti s udržením
příznivé kvality vody a dobrého zdravotního stavu rybích obsádek.
• Zásady extenzivního a tzv. polointenzivního hospodaření (vápnění, hnojení, přikrmování, aplikace nízkých dávek fosforu na zlepšení
kyslíkového režimu) v souladu s legislativou (vodní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny, veterinární zákon). Vliv stagnace vody
v nádrži na změnu hydrochemických a hydrobiologických ukazatelů.
• Přirozená potravní základna v rybnících. Zkvalitnění její skladby (např. využití obtoku, dokonalé slovitelnosti rybníků, letní odlovy aj.),
způsoby její kontroly a udržení.
• Odhad stavu rybí obsádky dle struktury zooplanktonu.
• Tvorba nežádoucích projevů rybniční biocenózy (např. okřehek, nadměrné zárosty vodní makrovegetace, vodní květ sinic, nové
druhy sinic a jejich vliv na zdravotní stav obsádek, masové přemnožení zooplanktonu nebo planktonofágních ryb, absence
zooplanktonu, zoobentosu, využití dravých a býložravých druhů ryb).
Možnost průběžné diskuse nebo dotazů ze strany posluchačů. Konzultace aktuálních problémů na rybnících s komentářem přednášejících.
11:00 – 12:00
12:00 – 14:45

Přestávka na oběd
II. Blok - přednáška v terénu přednášející: RNDr. Richard Faina

• Praktické provedení kontrolního sledování a jeho vyhodnocení na rybnících v terénu
14:45 – 15:00

Závěrečná diskuse, ukončení semináře

POKYNY K REGISTRACI NA SEMINÁŘ
Účast na semináři je zdarma. Registrace účastníků je nutná z důvodu kapacity sálu (max. 80 osob), doporučujeme tedy včasnou rezervaci!
Registraci můžete provést nejpozději do 8. 9. 2017, a to e-mailem na zdravemesto@dacice.cz nebo na tel. č. 384 401 286, 702 003 956.
Těšíme se na setkání s Vámi.

www.dacice.cz

www.enki.cz

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České Republiky
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Táta frčí - letos na kolech

Větrání s princem Salmem

V neděli 18. června odpoledne uspořádal Katolický dům
Dačice ke Dni otců cyklovýlet.

V neděli 13. srpna 2017 od 14:30 h bude v lidéřovickém
kostele sv. Linharta další větrání kostela a varhan. Jeho hostem bude princ Michael Salm-Salm, pokračovatel tradice
rodu Dalbergů, někdejších majitelů dačického panství. Jeho
babičkou byla Marie Anna rozená Dalbergová, která prožila
část svého dětství také v Dačicích a v Řečici.
Princ Michael žije s manželkou a rodinami svých
dvou synů na zámku Wallhausen nedaleko hradu
Dalberg, podle kterého získal kdysi rod Dalbergů
jméno. Princ Michael spolu s manželkou princeznou Filipou se angažují v charitativní a vůbec společenské činnosti.
O historii, o rodu Dalbergů, o svých aktivitách a o hodnotách,
které považuje za důležité, bude princ Michael Salm-Salm vyprávět. Simultánní překlad do češtiny bude zajištěn.
Kromě slov zazní též krásná hudba.
Srdečně zve P. Gorazd se svými přáteli.

Na vlakovém nádraží v Dačicích jsme si naskládali kola do přistavené dodávky a vydali se vlakem do Mutišova. Odtud již
cestovala osmnáctičlenná výprava krásnou přírodou po vlastní ose. První zastávku jsme si udělali k prohlídce Montserratu
u Cizkrajova – viz. společné foto. Další zastávku s malým občerstvením jsme si dopřáli na dětském hřišti v obci Urbaneč. Po cca 12 km
převážně neasfaltových cest dojela cyklistická výprava do Dačic na
Palackého náměstí, kde si všichni účastníci vychutnali ve stínu
Kancnýřova sadu zaslouženou zmrzlinu. Děkujeme všem účastníkům za vzorně seřízená jízdní kola a těšíme se na další výlet.
Petr Křížek,
za Katolický dům Dačice z.s.

Péče o tělo a únik moči

Zájezd na Červenou Lhotu
a do Deštné

Dne 21. června 2017 Svaz tělesně postižených Dačice vyrazil na výlet. Tentokráte byl náš cíl zámek Červená Lhota
a provaznické a letecké muzeum v Deštné.
Zúčastnilo se nás celkem 46 členů. Zájezd byl výborně zorganizován díky paní Blance Kocmálové. Všem se prohlídka líbila díky
šikovné a historie znalé průvodkyni. Po občerstvení v zámecké
restauraci jsme odjeli do Deštné na prohlídku muzeí. V leteckém
muzeu jsme našli i příspěvky dačických rodáků. V provaznickém
muzeu jsme se seznámili s prací provazníků, kteří ručně vyráběli
různě silná lana, rohožky, švihadla i staré síťované tašky. Bylo možné si některé věci zakoupit.
Zájezd se velmi vydařil a všichni jsme se v dobré náladě vrátili
domů.
Za výbor organizace Bohumíra Vašnovská

V pondělí 19. 6. 2017 uživatelé měli možnost účastnit se velmi
poutavé a poučné přednášky, za kterou vděčíme paní Monice
Horejšové, která již několik let pracuje u společnosti Hartmann
a nyní zavítala k nám do DPS. A právě na produkty od společnosti
Hartmann byla pondělní přednáška zaměřená. Od pomůcek vhodných k inkontinenci, až po péči o pleť pomocí různých krémů, olejů
a čistících pěn. Paní Horejšové děkujeme za zajímavou přednášku.
Marie Cimbůrková, Eliška Mandátová, Za Pečovatelskou službu
Ledax o.p.s. středisko Dačice

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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3D Kino Dačice
8. srpna, úterý, 14:00 h
MIMI ŠÉF, anim., 2D
český dabing, vstupné 100/80 Kč
10. srpna, čtvrtek, 20:00 h
HOLKY NA TAHU, komedie, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
11. srpna, pátek, 20:00 h
VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
18. srpna, pátek, 20:00 h
19. srpna, sobota, 20:00 h
20. srpna, neděle, 17:00 h
PO STRNIŠTI BOS, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
23. srpna, středa, 18:00 h
KUBO A KOUZELNÝ MEČ, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 60 Kč
24. srpna, čtvrtek, 20:00 h
25. srpna, pátek, 20:00 h
27. srpna, neděle, 14:00 h
31. srpna, čtvrtek, 20:00 h
PO STRNIŠTI BOS, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
1. září, pátek, 18:00 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč

12

KAM ZA KULTUROU
Kulturní dům Beseda

Městské muzeum a galerie

3. srpna, čtvrtek, 20:00 h
VYSTOUPENÍ SVĚTOVÝCH UKULELISTŮ
Vstup volný.
Kancnýřův sad, Dačice

Do 3. září 2017
Ten sbírá to a ten zas tohle podruhé
Sběratelská výstava zajímavostí a kuriozit.
Pro děti koutek na hraní.

12. srpna, sobota, 10:00 h
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ POD LIPKAMI
Vstup volný.
Kancnýřův sad, Dačice

Do 3. září 2017
Houby v zámeckém parku ve fotografii
Jiřího Nováka
Výstavní chodba muzea.

14. - 19. srpna
DAČICKÁ ŘEŽBA
Řezbářsko-sochařské sympozium.
Podvečery s živou hudbou. Vstup volný.
Kancnýřův sad, Dačice

Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 17:00 h.

19. srpna, sobota, 15:00 h
COUNTRY FEST
Předprodej 140 Kč na Infocentru Dačice.
Letní scéna v zámeckém parku, Dačice

30. srpna, středa, 9:00 - 11:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy těhotenství,
porod a mateřství s Renatou Kudrnovou

21. - 24. srpna
KOVÁŘSKÉ DNY
Umění kovářů a jejich učňů.
Vstup volný.
Kancnýřův sad, Dačice

Pravidelné akce - prázdninový režim:
• pondělí 9:00 - 11:30 h - Dopoledníček
– klubík pro rodiče s dětmi
(4. září - první den školního roku se Dopoledníček nekoná)
• středa 18:00 – 19:00 h - Cvičení pro zdraví
s Hankou
• Dále nabízíme možnost pronájmu: badminton, lezecká stěna, stolní tenis, oslavy
všeho druhu. Více informací na www.
katolicky-dum.cz a www.rckrizovatka.cz

26. srpna, sobota, 14:00 h
DECHOVKA POD KAŠTANY
Hrají Táboranka a Jižani
Vstupné 100/130 Kč
Letní scéna v zámeckém parku, Dačice

Katolický dům
a RC Křižovatka

