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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb když nás bolí zub
Všichni to známe, přijde pátek večer a začnou nás bolet zuby. Nějak to přečkáme do soboty a už se jenom třeseme na to, až
otevře zubní pohotovost, abychom tam zašli a lékař nám od bolesti ulevil. Tak tohle už tak docela neplatí.
Od tohoto měsíce
se budeme muset
vypravit s bolavým
zubem do Jindřichova Hradce, Třeboně,
Suchdola nad Lužnicí nebo Kardašovy
Řečice (případně jinam, kde zrovna
bude pohotovost fungovat). Možná ale
budeme mít to štěstí, že nás zub začne bolet na začátku dubna, nebo v srpnu, tehdy
totiž bude pohotovost v Dačicích. Pokud
se chcete zeptat, čím to je, tak je to tím, že
se zubní lékaři v rámci Oblastní stomatologické komory dohodli, že od letošního
roku budou zubní pohotovost sloužit na
úrovni okresu. Poté, co jsem se informace o
pohotovosti dozvěděl (což se stalo až poté,
co bylo rozhodnuto), sešel jsem se se zástupkyní oblastní stomatologické komory.
MUDr. Marková mi na schůzce sdělila, že je
málo zubařů a ještě ne všichni chtějí zubní
pohotovost sloužit, navíc prý neexistuje
zákonná povinnost zubní pohotovost vykonávat.
Už před touto schůzkou jsem o situaci
okolo zubní pohotovosti informoval radu

města a kolegy starosty z Mikroregionu
Dačicko. Mohu zcela zodpovědně říct, že
jak rada, tak valná hromada mikroregionu konstatovaly, že je tato situace vážná
a že důrazně žádají zubní lékaře, Oblastní
stomatologickou komoru Jindřichův Hradec a zdravotní pojišťovny o neprodlené
obnovení zubní pohotovosti v Dačicích
v původním rozsahu. Smutné na celé věci
je, že obce jsou údajně jediní, kdo může celou situaci změnit. Komora je prý jen profesní organizace bez pravomocí, pojišťovna
pouze vyhlásí výběrová řízení, na která se
dlouhodobě nikdo nepřihlašuje a lékaři se
snaží ošetřit všechny akutní pacienty, kteří
nemají, díky nedostatku lékařů, svého ošetřujícího lékaře v týdnu. A tak je na obcích,
aby nabídly, pokud možno zdarma, novým
lékařům zařízené ordinace, byty s nízkým
nájemným a nejlépe finanční prémii v takové výši, aby byla pro nastupující lékaře
zajímavá. Ptám se, jestli je to cesta, kterou
bychom se měli ubírat. Všichni si platíme
zdravotní pojištění, a přesto zdravotní pojišťovny od tohoto problému dávají ruce
pryč, problém s chybějícími lékaři je dlouhodobý a přesto ho stát systémově neřeší
a lékaři prostě chtějí mít volné víkendy

a pracovat ve velkém městě.
Na obcích se tak můžeme snažit o to, aby
děti mohly chodit do nových školek, aby
senioři mohli žít v nových domech s pečovatelskou službou, aby místní mohli podnikat tam, kde bydlí, aby měli obyvatelé paneláků kde parkovat, aby měly rodiny kde
postavit svůj dům, a přesto se bude venkov
vylidňovat. To proto, že se do velkých měst
přesune katastrální úřad, pošta, lékařská
péče a další služby, které lidé pro svůj život potřebují. Máme jenom dvě možnosti,
trpně sledovat, jak se nám služby vzdalují,
a lidé odcházejí, nebo se snažit proti tomu
bojovat. Jsem zvyklý věci řešit, a proto chci
jednat a bojovat za to, aby se v Dačicích zachovalo co nejvíce služeb potřebných pro
každého z nás. Dačičtí si zaslouží, aby tento
boj byl vybojován, i když by to měl být boj
předem prohraný.
Karel Macků, starosta

Pojďte se starostou na kus řeči
Kde? v jídelně Hotelu Dyje
Kdy? 23. března 2018
V kolik? od 17:00 h

popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 20. ledna přivítal místostarosta města Jiří Baštář společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Matouš Krejča, Viktorie Koukalová, Tina Barnová, Aneta Dítětová, Magdaléna Nováková, Jakub Kotyza, Dominik Karpíšek a Roman Koutný.
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Slovo místostarosty
Majetek ve vlastnictví města Dačice je rozsáhlý, a proto je velmi důležitá práce na jeho údržbě a opravě. Z tohoto důvodu je
pro rok 2018 plánováno přibližně 25 oprav v celkové výši 13 mil. korun. Vlastní opravy jsou rozděleny na tři kategorie.
Komunikace – jak je
z názvu zřejmé, jedná se opravy silnic,
chodníků a parkovišť
Mezi nejvýznamnější
opravy v této kategorii
patří oprava dřevěné
lávky přes řeku Dyji, na kterou je v rozpočtu města alokována částka ve výši 3,1 mil.
korun. Další významnou akcí bude oprava
plochy před novým hřbitovem, která je
již dlouho dobu v nevyhovujícím stavu.
V místních částech se opravy zaměří na
rekonstrukci chodníku v Chlumci, opravu
komunikace k vlakové zastávce v Malém
Pěčíně, opravu a odvodnění komunikace
k rekreačním chatám v Hradišťku, opravu
a odvodnění cesty v Toužíně směrem na
Urbaneč a na opravy komunikací v Bílkově. Snažíme se zlepšit podmínky parkování
mezi panelovými domy, proto v letošním
roce bude provedena přestavba plochy
kontejnerových stání v ul. Antonína Dvořáka na parkoviště. Zároveň připravujeme
projektové dokumentace, v letošním roce
to bude dokumentace na vybudování

parkovacích stání v ul. Jiráskova a také na
opravu komunikace mostu a komunikace
v místní části Velký Pěčín.
Rybníky, vodovody, kanalizace – tato
kategorie je zaměřena na údržbu vodních ploch a technické infrastruktury –
vodovodu a kanalizace
V letošním roce je naplánována I. etapa opravy Horního rybářského rybníka za
částku 1 mil. korun. Bude se jednat zejména o opravu hráze, stavidla a odbahnění
loviště. Druhou akcí budou udržovací práce
na rybníku U města, který se nachází mezi
Dačicemi a místní částí Hradištko. Poslední
opravou bude vodovod v místní části Lipolec. V tomto případě bude provedena výměna části potrubí.
Budovy, sportoviště – do této kategorie jsou zahrnuty objekty a sportoviště
ve vlastnictví města Dačice
V letošním roce jsme se zaměřili na opravy fasád domů na náměstí, bude se jednat
o domy čp. 1 – budova radnice, čp. 4 – budova kulturního domu Beseda a vedlejšího
objektu čp. 5. Na tyto opravy je v rozpočtu
vyčleněna částka 2,3 mil. korun. Dále bude

provedena oprava administrativní budovy ČOV v Toužíně za částku 750 tis. korun.
Další opravy jsou zaměřeny na budovy
v místních částech. Bude provedena oprava
kaple v Malém Pěčíně, dokončena oprava
fasády hasičské zbrojnice v Hostkovicích,
oprava části fasády na budově občanské
komise v Hostkovicích, oprava fasády občanské komise v Borku, úprava okapového
chodníku kolem kaple a úprava budovy občanské komise v Prostředním Vydří.
I v případě oprav se snažíme využívat
různé dotační a grantové programy a tím
ulehčit městskému rozpočtu. V letošním se
to týká opravy fasád domu čp. 1, 4, 5 a opravy kaple v Malém Pěčíně.
Z důvodu lepší informovanosti občanů města Dačice jsme založili facebookovou skupinu „Opravy města Dačice 2017
a 2018“. Ve skupině jsou uveřejňovány významnější opravy od projektové přípravy
přes výběrové řízení na zhotovitele stavby
až po vlastní realizaci stavby.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 99. schůzi konané
24. 1. 2018 mimo jiné:
• schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000 Kč společnosti I MY, o. p. s., Soběslav na poskytování terénní rané péče
poskytované v roce 2018 v Dačicích,
• schválila Akční plán rozvoje sociálních
služeb ORP Dačice na rok 2018,
• vzala na vědomí rozpočtové opatření č.
32/2017 v objemech: příjmy 2.650.715,95
Kč, výdaje -18.876.954,05 Kč, financování
-21.527.670,00 Kč,
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2018
v těchto objemech: příjmy 2.656.767,00
Kč, výdaje 2.354.331,00 Kč, financování
-302.436,00 Kč,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Zateplení domu 209/V, B. Němcové“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Zateplení domu 211/V, B. Němcové“ vč. předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné
zakázky malého rozsahu,
• schválila uzavření smlouvy o výpůjčce
nebytových prostor – část společenské
místnosti v nové přístavbě v DPS Dačice
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se společností RESIDENT 2000 o. p. s., Dačice pro poskytování bezplatné poradny
pro pečující a pro pořádání workshopů
a diskuzí pro veřejnost, a to od 1. 2. 2018
na dobu neurčitou 1x za měsíc (každou
první středu v měsíci od 14 do 18 hodin),
• schválila připojení města Dačice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2018
na budově radnice.
Rada města na své 100. schůzi konané
7. 2. 2018 mimo jiné:
• schválila zadání veřejné zakázky na akci
„Provedení kontrol a revizí plynového zařízení v budovách města Dačice“,
• schválila inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12.
2017,
• schválila rozpočtové opatření č. 2/2018
v těchto objemech: příjmy 595.893,00 Kč,
výdaje 595.893,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• udělila záštitu starosty města nad pohybovou soutěží Roztančená kostka cukru,
která se uskuteční 19. 5. 2018 v Dačicích,
a schválila poskytnutí věcného daru ve
výši max. 5.000 Kč pro účely této pohybové soutěže,
• vzala se souhlasem na vědomí Zprávu
o činnosti KD Beseda v roce 2017,
• vzala se souhlasem na vědomí podání žádosti o dotaci v rámci Národního

•

•

•

•

•

programu Životního prostředí, výzva č.
16/2017, Prioritní oblast 6. Environmentální prevence, na realizaci akce „Přírodní
vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami“,
schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Výstavba ZTV Nivy II – PD (3. vyhlášení)“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností Ladislav Marek –
projektová kancelář Brno, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 368.480 Kč,
schválila vyhodnocení veřejné zakázky „Rekonstrukce místních komunikací
v sídlišti k Hradišťku“ a uzavření smlouvy
o dílo s vítězným účastníkem společností
Atelier M.A.A.T., s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 725.000 Kč bez DPH,
schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Každý
má právo na vzdělání – Mateřská škola Za
Lávkami – interiérové vybavení“ včetně
předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
schválila výsledek hodnocení veřejné
zakázky na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček v Dačicích – III. etapa“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností SATES ČECHY s. r.
o., Telč s nabídkovou cenou 12.249.633,92
Kč bez DPH,
schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o. na
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provedení stavebních úprav a souvisejících činností akce „Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP“ za celkovou cenu
321.001,10 Kč bez DPH,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Stavební úpravy objektu č. p.
27/I – 3. NP – nábytek“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky
malého rozsahu,
schválila Zprávu o výsledcích finančních
kontrol za rok 2017,
schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej pozemků pro výstavbu rodinných
domů v lokalitě Za Školou v Dačicích – III.
etapa, 9. kolo,
schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy v Dačicích – 5. kolo, a to pozemku v k. ú. Dačice p. č. 2271/185,
schválila vyhlášení 4. kola veřejné nabídky na prodej částí pozemků (komerčních) p. č. 2271/6 a 2271/166 v k. ú. Dačice
o součtové výměře 1409 m2 za kupní
cenu ve výši 1.100 Kč/m2,
schválila vyhlášení výběrového řízení

na zakázku malého rozsahu s názvem
„Oprava kaple Malý Pěčín“ včetně harmonogramu veřejné zakázky,
• jmenovala s účinností od 8. 2. 2018 předsedkyní komise v místní části Hostkovice
paní Martu Tůmovou a členkou komise
v místní části Hostkovice paní Ivu Šimánkovou,
• schválila zařazení nových požadavků do
probíhající změny č. 3 územního plánu
Dačice,
• schválila znění otevřeného dopisu k zubní pohotovosti v Dačicích adresovaného
zubním lékařům v Dačicích, Oblastní stomatologické komoře Jindřichův Hradec
a zdravotním pojišťovnám.
Rada města na své 101. schůzi konané
12. 2. 2018 mimo jiné:
• doporučila zastupitelstvu města schválit
poskytnutí grantu „Volnočasové aktivity
dětí a mládeže na rok 2018 a 2019“ dle
předloženého návrhu na rozdělení,
• schválila poskytnutí grantu „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018
a 2019“ pro Český svaz včelařů, z. s., ZO
Dačice ve výši 15.000 Kč.

Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci březnu 2018 bude dne 2. 3. 2018 v době od 8:00 do
12:00 h. Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava
Ambrože bude dne 16. 3. 2018 v době od 8:00 do 14:00 h. Insolvenčního správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům
s pečovatelskou službou.

Gratulace k narozeninám
V půli ledna oslavila neuvěřitelné 80. narozeniny paní Marie Cvrčková z Malého Pěčína.
Mnoho štěstí, pevné zdraví, radost z rozrůstající se rodiny a stálou Boží ochranu za
celou obec popřáli zástupci občanské komise. Ještě jednou blahopřejeme.
Kronikářka Malého Pěčína L. Norbertová

Tříkrálová sbírka 2018
Lipolec

6 288

Budeč

Vnorovice

2 430

Budíškovice

Peč

5 988

Vesce

5 715

Lidéřovice

2 565

Borek

4 937

Urbaneč

1 537

Báňovice

3 711

Hostkovice

3 125

13 019

Malý Pěčín

6 210

Hradištko
Ostojkovice

5 575 + 5 euro
13 582

12 410

Manešovice

1 590

Hříšice

12 380

Panenská

3 960

Třebětice

27 685

Bílkov

10 862

Toužín

450

D. Němčice

8 490

Velký Pěčín

5 674

Volfířov

7 528

Chlumec

6 740

Staré Hobzí

-------

Dobrohošť

4 900

kostel

3 580

Nové Dvory

1 640

Kostelní Vydří
kostel
sbírka celkem

8 450 + 2 euro Dačice
1 106

Horní Slatina

92 318
3 840
288 285

Nominace na Cenu města
Dačice za rok 2017
Do 31. 3. 2018 mohou občané s trvalým pobytem na území města, právnické
osoby či kolektivy osob se sídlem na jeho
území podat písemně na adresu rady
města nominace na udělení Ceny města
za rok 2017.
Cena města se uděluje jako ocenění
mimořádných počinů ve všech oblastech
společenského života, které přispívají
k rozvoji Dačic a k šíření jejich dobrého
jména. Cenu města uděluje Zastupitelstvo města Dačic v kategoriích: Hospodářský rozvoj, Výchova a vzdělání,
Kultura, Sport a Jiné (záchrana lidského
života, propagace města v celostátním
nebo mezinárodním měřítku apod.)
Úplné znění pravidel pro udělování Ceny města Dačice je k dispozici na
www.dacice.cz nebo na odboru kultury
a cestovního ruchu, tel. 384 401 275,
kultura@dacice.cz.

Přivítání prvního občánka Dačic
Ve středu 14. února přivítali starosta města Ing. Karel
Macků a matrikářka Markéta Šťastná na radnici prvního
občánka letošního roku.
Stal se jím Tomášek Kohout, který
je prvním dítětem svých rodičů
a spatřil světlo světa dne 5. ledna
2018 v jihlavské porodnici. Rodiče
převzali mimo jiné tradiční dárek
v podobě zlatého přívěsku s erbem města. Rodičům a malému
Tomáškovi přejeme do společného
života hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky.
(red)

Větrání v Lidéřovicích
s námětem utrpení Krista

V lidéřovickém kostele sv. Linharta bude první letošní větrání kostela a varhan v neděli 11. března 2018 v tradičním
čase od 14:30 h.
V katolickém církevním kalendáři bude
tato neděle čtvrtou postní nedělí, uprostřed doby přípravy na Velikonoce.
Program svým námětem naváže na větrání, které proběhlo v postní době v minulém roce. Také tehdy jsme v Lidéřovicích
rozjímali o Ježíšově utrpení a posloužily
k tomu obrazy z původního gotického oltáře lidéřovického kostela (z konce 15. století),
světoznámé Turínské plátno a texty i hudba
barokní hudební skladby Membra Iesu nostri, kterou zkomponoval
Dietrich Buxtehude v roce 1680. Protože celá skladba je poměrně
dlouhá, došlo vloni jen na její první půlku a letos se můžeme těšit
na poslech zbývající části. Fotografie pašijových výjevů z oltáře
i turínského plátna si promítneme a pozorně prohlédneme.
Kostel není vytápěn, neopomeňte se teple obléci. Všechny zájemce srdečně zve P. Gorazd s přáteli.
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Co je nového
v investicích města
Investice tvoří důležitou položku
rozpočtu a dotýkají se většinou široké
skupiny obyvatel. Kromě Dačického
zpravodaje přinášíme průběžně zprávy o dění v této oblasti mj. ve skupině
Investice města Dačice 2017 a 2018 na
facebooku, která má k datu uzávěrky
tohoto vydání již 412 členů.
PŘIPRAVUJEME:
Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Dolních Němčice – jedná se o zateplení obvodových konstrukcí a soklu budovy
MŠ kontaktním systémem ETICS, zateplení
stropu v půdním prostoru minerální vatou,
výměnu střešní krytiny, okapových žlabů
a svodů, hromosvodu, výměnu stávajících
výplní otvorů vyjma stávajících plastových
dveří a oken a další práce. Předmětem plnění je rovněž přeložka plynovodu v areálu MŠ, kdy dojde k uložení NTL plynovodu
z fasády budovy do země. Předpokládaný
termín realizace je červen – září 2018.
Zateplení domu 209/V, B. Němcové - cílem projektu je snížení energetické
náročnosti budovy a zvýšení komfortu bydlení. Se snížením energetické náročnosti
budovy souvisí i snížení zátěže životního
prostředí. Rada města schválila podání
žádosti o dotaci v rámci IROP. Dotace by
mohla činit 31,5 % uznatelných nákladů,
tedy cca 636 tis. Kč a následně schválila vyhlášení výběrového řízení na dodavatele.
Předpokládaný termín realizace je červen
až červenec 2018.
REALIZUJEME:
Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku (PD) – v roce 2017 byla zpracována
studie, řešící kompletní modernizaci další městské lokality v Dačicích a proběhly
dva kulaté stoly s veřejností. Aktuálně rada
města schválila na základě výsledku výběrového řízení uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci se společností Atelier
M.A.A.T., s.r.o. za cenu 725 000 Kč bez DPH.
Rekonstrukce MŠ Za Lávkami – samotné stavební práce běží podle harmonogramu. Vedle samotné budovy vyroste i nová
školní zahrada se zaměřením na ekologii.
Podali jsme žádost o dotaci ze životního
prostředí na realizaci „Přírodní vzdělávací
zahrady MŠ Za Lávkami“. Rada města dále
schválila výběrové řízení na dodávku interiérového vybavení školky.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)

INFOCENTRUM DAČICE

Palackého nám. 1/I, Dačice
tel.: 384 401 265
Nabízí: kopírování, skenování,
laminování, prodej vstupenek, ...
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Úspěšnost žadatelů
o řidičské oprávnění klesá
Z dostupných statistických materiálů správního obvodu ORP Dačice vyplývá, že
procento úspěšných žadatelů o řidičské oprávnění při první zkoušce neustále klesá. V roce 2005 z počtu 521 uchazečů byla úspěšnost 80,61 %. Počet autoškol ve
správním obvodu byl 5.
Podíváme-li se do sta- mírně stoupnul počet uchazečů na 482
tistiky na období za pět a úspěšnost ještě mírně klesla na 66,5 %.
let, v roce 2010, zjistíme, Uvedená čísla nejsou nijak povzbuzující,
že klesá nejen počet ža- zvláště pokud si uvědomíme, že nelze přidatelů (díky populační křivce) o řidičské suzovat neúspěch žadatelů úrovni a kvalitě
oprávnění, ale bohužel i jejich úspěšnost autoškol, které odvádějí svou práci v souu zkoušek, která klesla na 75,7 % z počtu ladu s pravidly stanovenými zákonem. Pří411 zájemců. Za toto období stoupl počet činy nezdaru vidím v tom, že rozsah výuky
autoškol ve správním obvodu, a to na 9.
a výcviku stanovený zákonem neodpovídá
V roce 2014 se sice počet uchazečů o ři- současným nárokům v silniční dopravě, ale
dičské oprávnění nepatrně zvedl na 467, ale také především v nepříliš odpovědném
úspěšnost rapidně klesla na 67,45 %. Počet přístupu některých žadatelů ze současné
autoškol opět mírně stoupl na 12 registro- generace.
vaných.
František Spurný,
V posledním statistickém roce 2017 opět
zkušební komisař, MěÚ Dačice

Informace o kontrolní činnosti obecního
živnostenského úřadu v roce 2017
V roce 2017 odbor obecní živnostenský úřad provedl na základě plánu kontrolní
činnosti 105 kontrol podnikatelských subjektů a 51 místních zjištění. Všechny tyto
úkony byly zaměřeny na dodržování plnění povinností stanovených v živnostenském zákoně, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí
o udělení koncese a na poskytování služeb podle § 69a živnostenského zákona.
Kontrolní činnost v roce 2017 nutno roz- ních předpisů, na základě toho bylo zasládělit na dvě období, neboť do 30. 6. 2017 no 6 podnětů na příslušné správní orgány
bylo porušení povinností podle živnosten- k jejich případnému řešení. V tomto období
ského zákona definováno jako správní de- bylo zjištěno celkem 16 přestupků, bylo
likt právnických a podnikajících fyzických vydáno 6 příkazových bloků na místě zaosob (kromě neoprávněného podnikání placených a 2 příkazové bloky na místě nefyzických osob). Od 1. 7. 2017 jsou všechna zaplacené, celková výše pokut činí 20.700
porušení povinností stanovených v živnos- Kč. Jeden přestupek byl řešen v příkazním
tenském zákoně, jakož i v dalších právních řízení (neoprávněné podnikání) a byla za
předpisech, definována (v souvislosti s na- něj uložena pokuta ve výši 5.000 Kč. V tombytím účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., to případě byla také uložena povinnost nao odpovědnosti za přestupky a řízení o nich) hradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč.
jako přestupek.
Na základě těchto kontrol bylo zjištěV období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 bylo no, že podnikatelé nejčastěji porušují tato
provedeno 87 kontrol, u 17 podnikatelů ustanovení živnostenského zákona:
bylo zjištěno a prokázáno porušení živnos- • § 17 odst. 3 – neoznámení zahájení nebo
tenského zákona. Celkem bylo zjištěno 22
ukončení činnosti v provozovně;
správních deliktů a 3 přestupky (neopráv- • § 17 odst. 7 a 8 – nedostatečné nebo žádněná podnikání). Za správní delikty bylo
né označení provozovny;
uloženo 12 blokových pokut, 1 pokuta byla • § 31 odst. 2 – nedostatečné nebo žádné
uložena v příkazním řízení a 3 neoprávněoznačení sídla podnikatele;
ná podnikání byla rovněž řešena v příkaz- • § 31 odst. 16 – neoznámení adresy pro
ním řízení. Blokové pokuty byly uloženy
vypořádání závazků v případě ukončení
v celkové výši 15.400 Kč. Pokuta v příkazním
činnosti v provozovně;
řízení byla uložena ve výši 1.000 Kč a za ne- • § 31 odst. 12 – neoznámení pokračování
oprávněná podnikání byly uloženy pokuty
v podnikatelské činnosti (v případě přev celkové výši 17.000 Kč. Ve čtyřech příparušení činnosti);
dech byla také uložena povinnost nahradit • § 61 odst. 3 písm. a) – provozování živnosnáklady řízení, a to v celkové výši 4.000 Kč.
ti volné bez živnostenského oprávnění;
V období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 bylo • § 61 odst. 3 písm. b) – provozování živnosti
provedeno 18 kontrol, u 7 podnikatelů bylo
řemeslné bez živnostenského oprávnění.
zjištěno a prokázáno porušení živnostenZdeňka Krchňavá, vedoucí odboru
ského zákona a porušení zvláštních právobecní živnostenský úřad
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Poplatek z ubytovací kapacity

Právě opravujeme

S účinností od 1. 1. 2017 v souvislosti s novelizací obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích byl zaveden nově místní poplatek z ubytovací kapacity.

Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Na tomto
místě vám o ní přinášíme průběžné
informace. Pro stále aktuální přehled
o tom, co se kde spravuje, doporučujeme sledovat skupinu Opravy města
Dačice 2017 a 2018 na facebooku, která
má ke dni uzávěrky tohoto vydání 411
sledujících.
Připravujeme:
Oprava kaple Malý Pěčín - předmětem
stavební zakázky je oprava kaple v místní
části Malý Pěčín, která je nemovitou kulturní památkou. V rámci stavby bude provedena obnova nátěru omítkových vrstev
ve stávajícím barevném provedení - vápenným nátěrem ve stávajícím odstínu, sytosti
a světlosti barevného provedení. Pro zajištění trvanlivosti provedených prací bude
realizován odvětrávací systém základového zdiva (odvětrání vnějšího líce obvodového zdiva systémem nopových desek),
vč. jílového těsnění, obsypů a okapového
chodníčku z kamenných ploten nebo valounů. Rada města na svém 100. zasedání
schválila vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele stavby.

Tento poplatek se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. Povinnost platit jej má ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla. Poplatku
nepodléhá:
• ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů
a žáků,
• ubytovací kapacita ve zdravotnických
nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
• ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
Poplatník je povinen správci poplatku

ohlásit vznik své poplatkové povinnosti do
15 dnů ode dne zahájení této činnosti a ve
stejné lhůtě je povinen ohlásit i ukončení
činnosti. Sazba poplatku činí 5 Kč za každé
využité lůžko a den, splatnost poplatku je
stanovena pololetně, nejpozději do 15 dnů
po uplynutí každého pololetí.
V současné době bylo provedeno první
vyúčtování poplatku z ubytovací kapacity
za rok 2017, v evidenci je 13 poplatníků,
v loňském roce bylo ubytováno 6 713 hostů, jednalo se o 18 113 dnů a vyúčtováno
bylo celkem 90 565 Kč.
Zdeňka Krchňavá, vedoucí odboru
obecní živnostenský úřad

Změny dávek státní sociální
podpory v roce 2018
Pravidelná rubrika odboru sociálních věcí se tentokrát zaměří na změny dávek
státní sociální podpory od ledna 2018, konkrétně na změny přídavku na dítě
a rodičovského příspěvku. Informace budou zajímat především rodiče nezaopatřených dětí.
Od počátku novena celková částka pro rodiče vícerčat,
letošního roku a to 330 000 Kč.
Rodiče s vyššími příjmy mohou nyní
se rozšíří okruh
rodin, které bu- dávku vyčerpat rychleji, protože byla zrudou mít nárok šena hranice měsíční výše dávky 11 500 Kč.
na přídavek na Aktuálně lze měsíčně pobírat rodičovský
dítě. Tento nárok je odvozen od příjmu ro- příspěvek až ve výši odpovídající peněžité
diny, ve které dítě žije. Do konce roku 2017 pomoci v mateřství (až 32 640 Kč). Celkovou
měly na dávku nárok rodiny s příjmem do částku rodičovského příspěvku lze nejdříve
2,4násobku životního minima, nyní se tato vyčerpat přibližně po půl roce.
Rodiče bez nároku na peněžitou pomoc
hranice zvýšila na 2,7násobek. Příjem rodiny se posuzuje za předchozí kalendářní v mateřství (především studenti, OSVČ bez
nemocenského pojištění a nezaměstnaní),
čtvrtletí.
Pro děti pracujících rodičů se zvyšuje kteří dříve čerpali dávku v pevných částčástka přídavku na dítě o 300 Kč. Pokud ro- kách bez možnosti volby, si nyní mohou
dina dítěte doloží na Dokladu o výši čtvrt- zvolit výši rodičovského příspěvku až do
letního příjmu, že alespoň jeden z rodičů výše 7 600 Kč měsíčně a zkrátit pobírání
má příjem ze závislé činnosti, samostatné dávky na tři roky.
Výše uvedené změny se budou týkat i rovýdělečné činnosti či dávky nahrazující
tento příjem, přídavek na dítě bude zvýšen dičů, kterým se dítě narodilo před účinností novely zákona. Změny v čerpání rodičovautomaticky.
ského příspěvku podle nové právní úpravy
Výše přídavku na dítě:
je možné provést od ledna 2018, a to podávěk nezaopatzákladní
zvýšená
ním žádosti o změnu na příslušném pracořeného dítěte:
částka:
částka:
višti Úřadu práce ČR.
do 6 let
500 Kč
800 Kč
Článek poskytuje pouze zjednodušené
informace o sociálních dávkách. Podrob6 až 15 let
610 Kč
910 Kč
nější informace lze získat na kontaktních
15 až 26 let
700 Kč
1 000 Kč
pracovištích Úřadu práce ČR, na internetoNovela zákona o státní sociální podpoře vých stránkách Ministerstva práce a sociálumožňuje rychlejší čerpání rodičovského ních věcí ČR, u sociálních pracovníků obecpříspěvku a zohledňuje péči o vícerčata. ních úřadů nebo poskytovatelů sociálních
Nárok na tuto dávku má rodič, který po služeb.
celý kalendářní měsíc osobně celodenně
V dalším čísle Dačického zpravodaje poa řádně pečuje o dítě, které je nejmladší píšeme některé změny v zákoně o pomoci
v rodině. Rodič jednoho dítěte pobírá dáv- v hmotné nouzi.
ku až do vyčerpání celkové částky 220 000
Irena Vašíčková,
Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Nově je stasociální pracovnice

Parkovací stání v ulici Jiráskova - cílem
projektu je zlepšení možností parkování
osobních automobilů v panelové zástavbě
a tím zajištění plynulé průjezdnosti místních komunikací. Rada města schválila na
základě výběrového řízení jako zhotovitele
projektové dokumentace společnost WAY
project s.r.o. za cenu 114.000 Kč bez DPH
(tj. 137. 940 Kč).
Parkovací stání v ulici A. Dvořáka předmětem zakázky je zvýšení parkovací
kapacity v dané lokalitě. Záměrem je vybudování cca 8 parkovacích stání pro osobní
automobily a vytvoření plochy pro kontejnerové stání. Na základě poptávkového
řízení byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace - firma Agroprojekt Jihlava s.r.o.
za nabídkovou cenu ve výši 77.000 Kč bez
DPH ( tj. 93.170 Kč vč. DPH).
Projektová příprava oprav rybníků
- bude zadáno vypracování projektové dokumentace na opravu hráze rybníka Horní
rybářský rybník v Dačicích.
Opravy rybníků - připravujeme provedení udržovacích prací na rybníku v Hradišťku.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red)
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Změna výše dávek
pěstounské péče

Osud Göthova domu v Dačicích
řeší studenti VUT Brno

Od 1. 1. 2018 došlo ke změně ve výši dávek pěstounské
péče. Změna se týká především dlouhodobých pěstounů,
kterým se zvýšila odměna o 50 %. Stoupl také měsíční příspěvek na dítě, který pobírají i pěstouni na přechodnou
dobu. Ti ale ztrácí možnost čerpat rodičovský příspěvek.
Připomeňme si ještě termín „přechodná pěstounská péče“ – jde
o pěstouny, kteří tuto péči vykonávají jako své zaměstnání. Jsou
placeni za to, že jsou neustále v pohotovosti a jsou tak ochotni
přijmout kdykoliv a jakékoliv dítě na nepřesně stanovenou dobu,
může jít o několik dní nebo až 1 rok. Dítě se pak vrací zpátky k rodičům nebo odchází do dlouhodobé pěstounské péče či adoptivní
rodiny, je tak uchráněno pobytu v ústavu.
Dlouhodobí pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu dostávají
měsíční odměnu, která se z hlediska daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění posuzuje stejně jako mzda. Před výplatou se z ní odečítá záloha na pojistné a daň.
Níže jsou uvedeny částky v hrubém, před odečtením záloh, platné od 1. 1. 2018:
Dlouhodobá pěstounská péče:
12 000 Kč, když pěstoun pečuje o jedno dítě
18 000 Kč, když pečuje o dvě děti
30 000 Kč, když pečuje o tři a víc dětí, za každé další dítě svěřené
do péče se odměna zvyšuje o 6000 Kč
30 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV.
Přechodná pěstounská péče:
20 000 Kč – výše odměny se oproti minulému roku nezměnila,
navíc pěstounům na přechodnou dobu zanikl nárok na rodičovský
příspěvek.
Dalším příspěvkem, u kterého došlo od 1. 1. 2018 k navýšení, je
měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Tuto dávku pobírají jak
dlouhodobí, tak i přechodní pěstouni.
Tato částka se vyplácí v plné výši v závislosti na věku dítěte:
4950 Kč u dítěte do 6 let
6105 Kč u dítěte od 6 let do 12 let
6985 Kč u dítěte od 12 do 18 let
7260 Kč u dítěte od 18 do 26 let
U zdravotně postižených dětí se podle stupně závislosti dávka
ještě o něco více navyšuje.
U dalších příspěvků, na které mají nárok pouze dlouhodobí pěstouni, nedošlo od 1. 1. 2018 k žádným změnám. Jedná se o příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na auto a příspěvek při ukončení
pěstounské péče.
Pro bližší informace či dotazy se můžete obrátit na odbor sociálních věcí MěÚ Dačice na adrese: Neulingerova 151/I, kontaktní
telefon: 384 401 257 nebo 384 401 252.
Jindra Jelínková, odbor sociálních věcí

V srpnu loňského roku jsme reagovali na nabídku případné spolupráce se studenty Vysokého učení technického
v Brně, Fakulta stavební, Ateliér obnovy památek Ústavu architektury (dále jen „VUT“) ve věci návrhu vhodných témat
pro zadání ateliérové tvorby studentů 2. ročníku VUT.
Zmíněný ateliér se
zaměřuje výhradně na
staré a nevyužívané
objekty, pro které hledá nejvhodnější využití
prostřednictvím architektonických či ověřovacích studií zpracovaných studenty VUT.
Tyto materiály jsou ideálním vstupním podkladem pro architektonickou soutěž či následné stupně projektové
dokumentace.
Nabízené téma pro semestrální náplň studentů VUT bylo nasnadě – nalézt ideální řešení pro využití dlouhodobě opuštěného
objektu Göthova domu v Dačicích (čp. 63/I), současně měla být
řešena přilehlá stodola a rozlehlá zahrada. Reakce zástupce VUT
byla příjemným překvapením, mezi zhruba 60 žádostmi o navázání spolupráce s VUT uspěla žádost města, které dalo světu vůbec
první kostku cukru. Po definitivní volbě následovalo předávání
maximálního množství informací jak o objektu Göthova domu, tak
o městu samotném. Hlad po informacích byl ze strany VUT výjimečný, tomuto odpovídal i celovíkendový akcemi, a úkoly nabitý
program spojený s návštěvou 14 studentů v Dačicích v polovině
února tohoto roku.
Od pátku do neděle, po více než 50 hodin se těšil jinak smutný, vybydlený a možná až děsivě prázdný objekt v centru města
nebývalému zájmu o jeho vlídnější budoucnost, což lze vnímat
snad jako symbol počátku jeho znovuzrození. Mezi pracovní aktivity studentů patřila návštěva nejzajímavějších dačických míst (věž
a samotný kostel sv. Vavřince, městské muzeum a galerie, městská
knihovna a mnohé další), dále pak důkladný průzkum samotného
Göthova domu včetně nezbytného seznámení se s jeho působivým „geniem loci“.
Pobyt studentů byl zakončen prezentací prvotních výstupů
a návrhů řešení využití Göthova domu zástupcům města Dačice.
Tyto návrhy budou v dalších týdnech a měsících upravovány v ateliérech na půdě VUT do finální podoby tak, aby je následně bylo
možné prezentovat veřejnosti a diskutovat o jejich případném dalším využití. To vše pro navrácení kouzla domu s první písemnou
zmínkou z roku 1616 a zároveň domu, jež se hrdě pyšní pamětní
deskou jako vzpomínkou na nadporučíka Viléma Götha, stíhacího
pilota 310. československé stíhací perutě a 501. britské stíhací perutě, který tragicky zahynul v roce 1940.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací a investic

Ohnisková deratizace 2018
Od 5. 3. 2018 do 30. 4. 2018 bude na území města Dačic probíhat tradiční ohnisková deratizace, kterou bude provádět
odborná firma DDD, s.r.o. Třebíč.
V průběhu ohniskové deratizace budou ošetřeny kromě jiného i plochy
veřejného prostranství se zjištěnými
pobytovými stopami myšovitých hlodavců. Upozorňujeme proto občany na
zákaz volného pobíhání zvířat na veřejném prostranství dle vyhlášky Města Dačic č. 6/2009.
Bližší informace naleznete na www.dacice.cz.
Věra Smetanová,
odbor správy majetku
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Upozornění na splatnost místních poplatků
Místní poplatek za komunální odpad a ze psů
je splatný do 30. 4. 2018
Způsob úhrady místního poplatku:
• Na pokladně MěÚ (Palackého nám. 2, Dačice I - přízemí) - v hotovosti nebo platební kartou.
• Na živnostenském odboru (Palackého nám. 2, Dačice I) - v hotovosti, bezhotovostní platbou (číslo účtu, částku a variabilní
symbol sdělíme osobně v kanceláři živnostenského odboru,
telefonicky na čísle tel.: 384 401 255
nebo e-mailem: poplatky@dacice.cz).
(red)

www.dacice.cz

Řešení stromořadí v Kancnýřově sadu
Historie posuzovaného stromořadí

Lokalita „Pod Lipkami“ původně byla tržištěm, a proto bylo velmi
žádoucí, aby zde byl v letním období trvalý a široký stín, který by
chránil nabízené zboží před sluncem. Odtud bezpochyby pochází
i dosud používaný název. Šlo o lípy, které byly pravidelným a častým ořezem udržované v malé výšce korun – proto název Lipky.
Bez pravidelného kompletního ořezu korun v malé výšce od země,
by za 50 let dosahovaly výšky okolo 20 m a koruny by se posunuly
vysoko. Tím by neplnily svůj účel. Z aktuálně zjištěných skutečností
vyplývá, že na počátku bylo v lokalitě vysazeno asi 40 ks lip stejného věku a velikosti. Vysazeny byly ve třech řadách, v křížovém
sponu. Vzdálenost řad je 450 cm, vzájemné boční rozestupy jednotlivých stromů v řadách jsou 550 – 600 cm. U všech byly spodní
okraje korun pěstovány ve shodné výšce od země, aby později byly
maximálně vhodné pro založení ořezu stylem „na hlavu“. Ten byl
v minulém století velmi oblíbenou a častou úpravou stromů. Do
dnešního dne se v této lokalitě zachovalo 20 ks stromů z původní
výsadby. Zbývající část stromů byla postupně nahrazena novými.
Současný stav stromořadí

Plán na obnovu stromořadí

V létě loňského roku jsme,
na základě rozlomení jednoho ze stromů, nechali posoudit celé stromořadí znalcem
z oboru dendrologie a posuzování dřevin – Miroslavem
Kohelem. Na základě tohoto
posudku byly následně pokáceny další dva stromy. Kácení
bude pokračovat i v roce letošním. V době vegetačního
klidu budou pokáceny dva
stromy. Nová výsadba se
v letošním roce bude týkat
celkem 7 ks – dva z tohoto
počtu ve stromořadí chyběly
již několik let. Takto doplněné
stromořadí bude v počtu 41 ks rostoucích lip.
Před vlastní výsadbou bude nezbytné opatrně odstranit pařezy pokácených lip a také vetší část zeminy na stanovištích nových
stromů a nahradit ji novou vhodnou půdou. Pro výsadbu budou
použity stromky větších rozměrů, aby se snáze začlenily mezi stávající stromy a netrpěly zastíněním. Bude se jednat o stromy s kořenovým balem, celkové výšky okolo 3 – 4 m, pocházející z podobné
nadmořské výšky a klimatických poměrů jako v Dačicích. Nově vysazené stromy budou ukotveny třemi kůly výšky 2 m, propojenými
distančními hrazdami.
Nově vysazené stromy budou zpočátku ponechány bez úprav,
bude se provádět pouze výchovný řez. Vlastní řez „na hlavu“ bude
založen po dosažení potřebné výšky a po dostatečném zesílení
stromů.
Jiří Baštář, místostarosta

Rekonstrukce místních
komunikací v lokalitě Peráček
do třetice a naposled
Zastupitelstvo města Dačice schválilo v rozpočtu na rok
2018 realizaci již poslední - třetí etapy rekonstrukce ulic na
Peráčku, čímž dojde k završení této „trilogie“.

Stávající stromořadí je rozloženo do třech věkových kategorií. I.
kategorie – 20 ks, stáří cca 130 let, II. kategorie – 11 ks, stáří cca
50 let a III. kategorie – 5 ks, stáří cca 25 let. Zdravotní stav jednotlivých lip je velmi různý, a to napříč všemi kategoriemi. Spodní
okraje současných stromů jsou nasazeny zpravidla ve výšce 300400 cm od země. Tak byly zapěstovány kdysi při založení řezu „na
hlavu“. Současná výška stromů je okolo 7 m a pochází z roku 2008.
V tomto roce byl proveden razantní ořez stromořadí, které se začalo rozlamovat. Výška 7 m však neodpovídá historické podobě, jaká
byla v době plné funkce prostoru „Lipek“. Při pohledu z dolní části
náměstí tehdy koruny nezakrývaly domy v horní řadě. Současnou
snahou je docílit toho, aby „lipky“ v plném olistnění zakrývaly pouze první řadu oken na domech, stojících v linii nad Kancnýřovým
sadem.

V těchto dnech probíhá výběr zhotovitele stavebních prací, realizace samotné akce bude probíhat od dubna do konce července
2018. Předmětem realizace akce bude celá ulice Na Sádkách, dále
bude vybudováno parkoviště podél rybníku Peráček a parkoviště
u tamní restaurace. Rovněž proběhne úprava hráze a návodní strany rybníku Peráček s nutností jeho předchozího vypuštění pravděpodobně v průběhu března. Dále proběhne rekonstrukce míst pro
umístění kontejnerů na odpad. Bude rovněž vybudována klidová
zóna s výhledem na rybník, a to včetně vysazení zeleně a osazení laviček a odpadkových košů. V rámci rekonstrukce bude rovněž
obnoveno veřejné osvětlení. I tato komunikace bude odpovídat
svým charakterem obytné zóně za podmínky snížené rychlosti na
20 km/h.
S ohledem na probíhající výběrové řízení a předložené nabídky
předpokládáme celkové výdaje ve výši 14,5 mil. Kč vč. DPH, realizace akce je plně hrazena z rozpočtu města Dačice.
V souvislosti se stavebními pracemi a některými omezeními žádáme všechny dotčené obyvatele především o toleranci, trpělivost
a pochopení. Pakliže to bude nezbytné, nechť občané maximálně
dbají při pohybu po staveništi na svou bezpečnost, nicméně kdo
nemusí, ať se stavbě raději úplně vyhne.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací a investic
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Mobilní rozhlas
V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů zavádí město Dačice novou službu – Mobilní rozhlas. Tato služba je pro
občany ZDARMA.

Pro ty z vás, kteří máte již zaregistrovanou službu SMS InfoKanal
a chodí vám sms zprávy o odstávkách el. energie nebo dodávky
vody, se nic nemění. Mobilní rozhlas nahradil dosavadní službu
Infokanal a využívá databáze jejích kontaktů. Budeme však rádi,
pokud své údaje aktualizujete a doplníte přesnou adresu bydliště
a e-mailovou adresu. Mobilní rozhlas totiž umožňuje další možnosti
informování ze strany radnice. Kromě sms zpráv vám budeme moci
zasílat pozvánky na kulturní, sportovní a jiné akce e-mailem nebo
hlasové zprávy. Uvedením přesné adresy nám umožníte cílit sms
zprávy pouze na ty z vás, kterých se daná zpráva bezprostředně
týká (např. při výpadku el. energie budeme moci zaslat sms pouze
občanům dané ulice, případně ulic, nikoliv všem občanům Dačic
jako doposud).
Jak se nově registrovat či aktualizovat údaje?
1. Na webu: http://dacice.mobinirozhlas.cz
Postup: Přihlásit se (pokud chcete pouze údaje aktualizovat)
nebo Registrovat se (pro nově registrované), zadejte vaše telefonní číslo, zadejte ověřovací kód, který přijde na vámi uvedené
tel. číslo. Vyplňte prosím své osobní údaje a nastavte si, jaké informace od nás chcete dostávat. Datum narození je uveden jako
vzorový a není povinné jej vyplňovat. Tyto údaje si můžete kdykoliv přihlášením do systému změnit nebo odhlásit.
2. Odevzdáním vyplněného ústřižku na Infocentrum Dačice, Palackého náměstí 1/I. Vaše údaje za vás do systému doplníme.
Aplikace Mobilní rozhlas
Další možností, jak získat ještě více informací je nová aplikace pro

chytré telefony. Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas do vašeho mobilu, otevřete aplikaci, vyberte místo vašeho bydliště a zadejte své
telefonní číslo. Funkce, které aplikace nabízí:
• Chytrá nástěnka: aktuality z úřadu, informace z úřední desky, počasí atd.
• Fotohlášky Zmapujto: možnost vyfotit a poslat na úřad pochvaly i náměty na zlepšení, výmol na silnici nebo zničenou lavičku
a kompetentní osoba se již postará o nápravu.
• Tísňové linky: V aplikaci najdete seznam tísňových linek, díky
nimž můžete zavolat záchranku, hasiče či policii. Součástí funkce
je možnost zobrazit vaši aktuální polohu a mapu okolí.
• Turistické informace o městě: demografické údaje, památky, restaurace a ubytování, úřady a instituce.
Zdeňka Králíková,
odbor kultury a cestovního ruchu

"

"

Registrace do služeb
Jméno: _________________________

Přijímení: ________________________		

e-mail: _________________________

Bydliště: _________________________

Tel. číslo: _______________

Datum narození: _______________

Zvolte skupiny informací:
Informace z úřadu			

Krizové informace			

Kulturní a sportovní akce

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na http://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím se všeobecnými obchodními podmínkami.

--- inzerce ---
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Takový byl rok 2017 v Besedě
Neuvěřitelně rychle ten rok utekl a máme velkou radost z toho, co vše se během něj stihlo opravit a zrenovovat, kolik vyprodaných akcí se povedlo zrealizovat. Dovolte mi krátké ohlédnutí a malou rekapitulaci toho, co se v roce 2017 podařilo
– i nepodařilo.
a jeho pokračování se bude a musí vést debata, protože stávající
podoba festivalu neumí přilákat diváky a z hlediska organizace
a finanční náročnosti není do budoucna udržitelná.
Samostatnou kapitolou je činnost Kina Beseda. Celkem se v loňském roce odpromítalo 157 projekcí a návštěvnost dosáhla na
9.373 diváků. Divácky nejnavštěvovanějším filmem roku 2017 se
podle očekávání stal film Po strništi bos, který byl uveden ve 23
reprízách.
Příjmy kulturního domu vzrostly i na položkách tržby z výčepů,
pronájmy a plakátování.
Celkově vzato byl rok 2017 velmi úspěšný a ze všech sil se budeme snažit tento trend dodržet a nabízet takový kulturní program,
který osloví co nejvíce diváků.
Děkujeme všem za přízeň.
Romana Bártů,
vedoucí oddělení kulturních aktivit

Velikonoční filmový nášup
v dačickém kině
Měsíc březen patří ve světě filmu vyhlašování nejrůznějších
filmových cen. V Čechách se bude v polovině března udílet
tradiční Český lev. Nejvíce nominací, celkem patnáct, má
romantické drama Bába z ledu. I proto se tento film vrátí na
naše plátno, a to v dopolední projekci 14. března od 10:00 h.
Ve světě pak mezi ty nejuznávanější a nejočekávanější filmová
ocenění patří ceny Americké filmové akademie, známé jako Oscar.
A právě tři z letos nominovaných filmů se objeví také v programu
našeho kina. Hned tím prvním březnovým bude historické drama
Nejtemnější hodina, ve kterém ztvárnil herec Gary Oldman postavu britského premiéra Winstona Churchilla v roce 1940, kdy se
blížila německá invaze do Anglie. Druhým snímkem pak je žánrově
odlišné kriminální drama: Tři billboardy kousek za Ebbingem. To
popisuje příběh matky, která nechá na tři reklamní plochy ve svém
městě vylepit nelichotivé vzkazy pro místního náčelníka policie,
aby rozhýbala pátrání po vrahovi své dcery. Tento čin samozřejmě
nezůstane bez odezvy… A třetím kandidátem, který je nominovaný celkem na patnáct zlatých sošek, je nová romantická fantasy
o netradiční lásce mezi uklízečkou a podivuhodným vodním netvorem: Tvář vody.
V průběhu velikonočních svátků pak můžete vzít do kina i vaše
děti. Ty větší třeba hned ve středu 28. 3. na akční fantasy Black
Panther ve 3D projekci. Na Zelený čtvrtek pak promítáme pro nejmenší: Včelku Máju: Medové hry. Velký pátek bude patřit rodinné
animované pohádce Pračlověk. Mimořádně v sobotu 31. 3. 2018
můžete od 19:00 h přijít na českou komedii s Eliškou Balzerovou
a Tatianou Vilhelmovou: Tátova Volha. A Neděle velikonoční (tedy
1. dubna od 17:00 h) bude patřit rodinné komedii Králíček Petr.
Vstupenky na všechny březnové projekce rezervujete na: www.
besedadacice.cz.
Milan Krotký, Kino Beseda

Praktický lékař pro dospělé
nabídka vlídné a profesionální péče
(ordinace v Centropenu)
Přijímáme nové pacienty.
www.doktor-dacice.cz tel.: 608 029 363
MUDr. Tomáš Morava
9. května 161, 380 01 Dačice

--- inzerce ---

Největší investicí byla bezpochyby renovace jevištní technologie
v kulturním domě. Protože byly zejména jevištní tahy již několik let
v havarijním stavu, jsme velmi rádi, že se to konečně podařilo a jeviště nyní vyhovuje všem předepsaným normám. Radost máme i z
nové opony.
V bídném stavu byly i kanceláře Oddělení kulturních aktivit, které se během června 2017 také dočkaly rekonstrukce – proběhla
výměna podlahové krytiny, výmalba, výměna svítidel a kompletní
vybavení novým nábytkem. Další dílčí opravy se týkaly zejména
sociálních zařízení a vodoinstalací, které také nutně potřebují celkovou opravu a v nejbližší době se s ní musí počítat. Během roku
2017 se dokončilo vydláždění celé plochy nádvoří a vytvořila se
nová parkovací místa pro pracovníky MěÚ. Investovalo se i do nového vybavení, zrenovovaly se sklápěcí lavičky používané zejména
na letní scéně v zámeckém parku a dokoupily další pivní sety. Do
provozu byl nasazen nový rezervační systém, který byl vytvořen
přímo na míru pro naše potřeby. A samozřejmě už od podzimu
2017 probíhají práce na úpravě podzemních prostor pro budoucí
klubovou scénu, dokončena by měla být v dubnu 2018.
I v tomto roce jsou v plánu další opravy a renovace. Bude se opravovat uliční fasáda včetně renovace oken, dojde k výměně osvětlení na chodbách, už od ledna probíhají „kosmetické“ úpravy předsálí a sálu, v létě by se měla opravit podlaha jeviště a renovovat
osvětlení hlavního sálu a další dílčí opravy a úpravy, na které bude
stačit letošní rozpočet.
Co se týče samotné činnosti kulturního domu, tak v loňském
roce proběhlo v sále celkem 37 kulturních akcí a navštívilo je více
než 6.500 diváků. Do tohoto počtu nejsou započítané akce Zdravého města, ani návštěvníci akcí nepořádaných městem.
Mezi nejúspěšnější akce, co do počtu diváků, patřila divadelní
představení Vím, že víš, že vím a Hrdý Budžes, koncert Hany Zagorové a Janka Ledeckého a pořad Partička. Oproti tomu jednoznačně neúspěšnou akcí se stal recitál Michala Horáčka a jeho hostů,
ačkoli to byl jeden z nejkrásnějších koncertů loňského roku. Dlouhodobě se pak nedaří přilákat mladší generaci na taneční zábavy.
Nejúspěšnější akcí tohoto typu je Halloween party, ve které budeme i nadále pokračovat, protože její návštěvnost stoupá.
Zvyšující se návštěvnost mají k naší velké radosti tradiční akce
Dačické kejklování i Městský televizní ples. Celkem proběhlo v Besedě během plesové sezony 2017 šest plesů.
V loňském roce proběhlo i velké množství venkovních akcí. Všem
akcím v rámci Léta na náměstí přálo počasí a zájem diváků naplnil
naše očekávání, takže i v roce 2018 chystáme do Kancnýřova sadu
pestrý letní program. Rekordní přízni diváků se loni těšil festival Za
dačickou kostku cukru, který slavil 20. výročí. Celkem festival navštívilo téměř 2.700 diváků. Doufáme, že stoupající tendenci počtu
návštěvníků si festival udrží a těšíme se, až odkryjeme program na
rok 2018, který je v tuto chvíli již hotov.
Naopak s klesajícím zájmem diváků se musí vypořádat Dačické
cukrování, S dechovkou Pod Kaštany a FestBand. Tyto akce, které
jsou organizačně a finančně velmi náročné, se dlouhodobě netěší
většímu zájmu diváků a počet návštěvníků stagnuje, spíše klesá.
Proto se v roce 2018 Dačické cukrování ve své podobě již konat nebude a doufáme, že diváky přiláká nová akce Letňák, která bude
postavena jako slavnost na zahájení léta a svým programem snad
zaujme všechny generace. Program je již hotový a myslím, že je na
co se těšit. Akce pro fanoušky dechové hudby se pokusíme rozdrobit do dílčích vystoupení během roku, proto pro letošní rok z letního programu zmizí Fukovy Dačice – náhradou bude promenádní
koncert dechovky v letních měsících na náměstí a akce v sále kulturního domu během podzimních měsíců. O podobě FestBandu
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Teplospol pokračuje ve výrazném snižování dálkového tepla v Dačicích
Cena dálkového tepla pro odběratele města napojené na společnost Teplospol a.s. výrazně zlevňuje. Desetimiliónová investice do rekonstrukce uhelného zdroje, který byl v roce 2016 nahrazen plynovým kotlem a kogenerační jednotkou společnosti
E.ON Energie, a.s. přispívá v lokalitě všem. Od loňského roku navíc Teplospol a.s. začal s postupnou rekonstrukcí teplovodních
rozvodů z předizolovaného potrubí, aby se parametry tepelné soustavy pro jeho smluvní odběratele ještě zlepšily.
Zcela nepochybně se všem odběrate- bez DPH, v roce 2016 došlo k jejímu sníže- žádnému akcionáři se nevyplácejí podíly
lům města zlepšila kvalita a čistota ovzduší ní na necelých 570 Kč za 1 GJ bez DPH a za na výsledku hospodaření, natož do zahraa mají tak i znatelně lepší podmínky ke loňský rok by cena měla činit 546 Kč. Trend ničí, jak to bývá u jiných společností se zasvému životu. Díky nejmodernějším tech- má společnost zájem nadále všemožně hraničními investory obvyklé. Společnost
nologiím a automatizaci se také šetří na podporovat a činit k tomu veškerá opatření tak volné prostředky zpětně investuje do
pracovních úvazcích. Dále odprodej zbytné ekonomického i technického rázu.
modernizací kotelen a rozvodů tepla. Je to
uhelny městu, která bude sloužit pro místní
Všechno, co společnost pro své odběrate- dlouhodobá strategie představenstva a doobyvatele k parkování vozidel se Teplospol le činí, je plně v souladu s původním před- zorčí rady společnosti společně s vedením.
a.s. snaží optimalizovat provozní náklady.
pokládaným záměrem, jeho všemi přínosy,
Věříme, že všichni ti, co budou mít s příUskutečnění tohoto záměru z pohledu apod. Aby se tak reálně stalo, staví se spo- slušnými situacemi možnost se setkat, si
na jeho všechny přínosy proběhlo za pod- lečnost zcela pochopitelně a logicky odmí- tato komplexní hlediska dostatečně uvěpory nejvyšších představitelů města, ale tavě proti jakýmkoliv žádostem či snahám domí a svými stanovisky či přímo rozhodi za spolupráce pracovníků příslušných dílčích subjektů o odpojení se od systému nutími přispějí jednoznačně k dobré věci tj.
odborů MěÚ. Je zcela na místě za to všem CZT a vybudování vlastních alternativních – „podpoře centrálního vytápění v Dačiupřímně poděkovat.
zdrojů vytápění. Jsme plně přesvědčeni cích“ se všemi jejími přednostmi, které jsou
Za rok 2017 se odběratelé v Dačicích o tom, že zájmy většiny odběratelů z pohle- zcela na místě.
mohou těšit na výrazné úspory nákladů du k veřejnému zájmu ve vytápěné lokalitě
V neposlední řadě společnost děkuje
za vytápění a finanční vratky (přeplatky) musí převážit nad individuálními a navíc svým odběratelům, občanům města Dačic
na cenách za teplo, které proti minulosti neopodstatněnými požadavky. Zejména za přízeň, pochopení a pevně doufám, že
vycházejí více než v trojnásobném objemu. při pohledu na budoucí vývoj, zachování v jejich plnou spokojenost při spolupráci
Mezi 680 bytových jednotek v Dačicích, kapacity odběratelů ve smyslu realizova- v dalších obdobích.
které jsou dálkovým teplem zásobovány, ného záměru společnosti a celkově vynaS čistým svědomím můžeme všechny
bude z roku 2017 rozděleno prostřednic- ložených investičních výdajů. V opačném ujistit o tom, že všechny investiční záměry
tvím správců BD celkem cca 578.000 Kč. Již případě existují rizika a značné škody z titu- společnosti Teplospol a.s. v této lokalitě
zhruba za měsíc společnost tyto přeplatky lu zmařených a fakticky reálně nevyužitých jsou vedeny maximální snahou zajistit odna účty jednotlivých správců rozešle.
investic do modernizace zařízení pro výro- běratelům spolehlivost, patřičný komfort
Výsledky vyúčtování budou ještě projed- bu a distribuci dálkového tepla.
poskytovaných služeb za seriózních cenonávány a schvalovány představenstvem.
Akcionáři Teplospolu a.s. jsou města vých podmínek a mít tak svůj patřičný tePři pohledu do historie můžeme zjistit, že z bývalého okresu J. Hradec. Veškeré fi- pelný komfort „bez starostí“.
v roce 2015 činila cena tepla více než 609 Kč nanční prostředky zůstávají ve společnosti,
Milan Kučera, ředitel firmy Teplospol a.s.

Knihovna a rok 2017
Rok 2017 je sice již skoro dávnou minulostí, nicméně jsou hotové bilance, inventury a statistiky, a tak je čas je projít a ohlédnout se za prácí knihovny v roce minulém.
Z priorit roku 2017 uvedu realizaci přechodu na nový knihovní
systém – Tritius, na který jsme získali dotaci z programu Veřejné
informační služby knihoven z Ministerstva kultury. Kompletní fond
knihovny, kolem 40 tisíc svazků, byl převeden do nového systému,
změnil se postup zpracování nových knih, celkem je v něm hodně věcí jinak. Má to být systém do budoucnosti, tak uvidíme. Spoluúčast jsme zajistili pořízením nového serveru k počítačové síti
z investičního fondu knihovny. Dále jsme doplnili a oživili prostor
komunitní zahrady alias letní čítárny. Konala se zde řada akcí, například při otevření to byla pohádka a dílna pro děti, scénické čtení
Listování s Trnkovou Zahradou a Lichožrouty. Listování je projekt
herce Lukáše Hejlíka a jejich dramatické čtení je velký zážitek. V rekonstruovaném Kancnýřově sadu alias Pod Lipkami vyrostla nová
malá knihobudka. Slýchám na ní různé reakce, někomu se líbí,
někdo z ní má legraci, nicméně knížky se v ní mění, nikdo ji nepoškozuje, možná by to chtělo nějaký barevnější kabátek, případně
přesunutí trochu do stínu. Určitě ale inspiruje okolní města. Při křtu
knihobudky proběhla vernisáž výstavy Číst nás baví, podpořená
grantem z jihočeského kraje, v níž vystupovaly děti ze zdejších
základních škol v historických kostýmech nebo v maskách zvířátek s knížkami, které se jim líbí a které je zajímají. Já osobně mám
velice ráda projekt Noc literatury, který na netradičních místech,
v netradičním čase, seznamuje veřejnost se současnou evropskou
literaturou. Její třetí ročník byl obzvláště vydařený, posluchači se
podívali do bývalé sýpky nebo zámeckých sklepů, případně mohli
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posedět a poslouchat v teple kavárny paní Galíkové. Četli Jiří Dědeček, Tereza Brdečková, herečka Šárka Býčková, nakladatel Dan
Podhradský a Hanka Kocmálová.
Celkem 18 418 fyzických návštěvníků využilo některou ze služeb
knihovny. K tomu můžeme připočítat 9 528 návštěvníků webových
stránek a 2 244 vstupů do katalogu a čtenářského konta mimo
knihovnu. Zúčastnili jsme se celostátních knihovnických akcí: Březen – Měsíc čtenářů či Týden knihoven. Jsme partnerem Zdravého města Dačice (Dny zdraví), v knihovně je konzultační středisko
virtuální univerzity třetího věku České zemědělské univerzity, stále
se zvyšuje počet studentů – již 32 seniorů ve skupině při knihovně a 24 studentů v první skupině na MÚ. Knihovna se osvědčuje
jako místo neformálního vzdělávání. Od září do konce roku se zde
scházeli studenti němčiny v rámci projektu Kousek od hranic, vždy
v úterý odpoledne a ve čtvrtek dopoledne. Přispívali jsme svými
katalogizačními záznamy do Souborného katalogu České republiky a podíleli se na zpracování národního souboru autorit.
Přednášek a besed pro veřejnost proběhla celá řada: autorská
čtení – Eva Turnová, přednášky – Michal Stehlík O Kožíkovi, cestovatelé – M. Šťoučač o Íránu, T. Kubeš o Papui, T. Kůdela o cestách na
moři, P. Dobrovský o Pákistánu. V minigalerii na schodech jsou po
celý rok k vidění práce dětí ze ZŠ v Dačicích.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka MK
pokračování článku v čísle 4/2018

www.dacice.cz
PRONÁJEM NEBYTOVÉ PROSTORY
v budově čp. 62/l na Palackého náměstí v Dačicích
stojící na parcele p.č. 380 v obci a v k.ú. Dačice
Jedná se o následující prostory:
přízemí
vstupní hala č. 3

VEŘEJNÁ NABÍDKA

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Za Školou“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
3. 4. 2018 do 12:00 h.
Základní kupní cena za m2: 890 Kč

45,6 m2

místnost č. 4

16,5 m2

horní hala č. 101

56,7 m2

kancelář č. 102

33,1 m2

sklad č. 103

7,8 m2

archiv č. 104

15,3 m2

12

2945/12

827

14.721,00

2945/19

1741

30.990,00

v 1. patře

ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč

chodba č. 105

12,7 m2

šatna č. 106

3,4 m2

19

kuchyňka č. 107

3,8 m

úklid č. 108

1,2 m2

23

2945/23

753

13.403,00

předsíň č. 109

2,9 m2

WC č. 110

1,2 m2

24

2945/24

1154

20.541,00

26

2945/26

1033

18.388,00

33

2945/33

1074

19.117,00

2

Prostory jsou vhodné jako kanceláře, sídlo firmy, nebo prodejna.
Budova čp. 62/I je památkově chráněna, proto jsou zde možné
stavební úpravy jen se souhlasem památkářů.
Bližší informace podají pracovníci odboru správy budov
MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 2/I, první patro,
kancelář č. 206 nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235.

ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
Kč
parcely dle GPL 2685-7521/2015
25

VEŘEJNÁ NABÍDKA

částí pozemku p. č. 2271/166 a 2271/6 o výměře 1409 m2

1248

22.215,00

Více informací na www.dacice.cz

Zájemci se k této nabídce mohou vyjádřit a předložit své
žádosti písemně na Městský úřad Dačice,
Palackého nám. 2/I, odbor správy budov, 380 13 Dačice.

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
objektu občanské vybavenosti - KOMERČNÍ
v lokalitě „Nivy“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
3. 4. 2018 do 12:00 h.
Základní kupní cena za m2: 1.100 Kč

2945/41

VEŘEJNÁ NABÍDKA

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Nivy“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
3. 4. 2018 do 12:00 h.
Základní kupní cena za m2: 890 Kč
ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2758-7938/2017
Kč
2

Více informací na www.dacice.cz

2271/185

1372

24.422,00

Více informací na www.dacice.cz

Exponát měsíce
Listujeme ve sbírkách dačického muzea a přinášíme další památku, která v sobě skrývá zajímavou historii.
Malovaná cechovní truhlice kožešníků
z roku 1740. Patří mezi vzácné cechovní památky ve sbírkách muzea, které dokumentují bohatou historii dačických cechů. Truhlici
darovala do sbírek muzea paní A. Dvořáková
z Dačic v roce 1965.
Je známo, že prvním cechem, kterému byly
uděleny v Dačicích cechovní stanovy, byl cech řeznický. Jindřich
Krajíř z Krajku udělil dačickým řezníkům 10. října 1526 na hradě
Cornštejně artikule, aby se jimi řídili, mohli se v Dačicích usazovat
a provozovat své řemeslo.
Cech kožešníků v Dačicích získal své cechovní artikule o něco
později, v roce 1585, a patřil k hojně zastoupeným řemeslům ve
městě. Základy kožešnického řemesla jsou všeobecně velmi staré, vždyť kožešina je nejstarším materiálem pro zhotovení oděvů.
Dačický cech se řídil obdobnými pravidly jako kožešníci v Třebíči.
V těch bylo mimo jiné stanoveno, že každý tovaryš, který se chtěl
stát mistrem kožešnického řemesla, musel nejdříve v Dačicích pracovat nejméně jeden rok u některého z mistrů. Poté mohl předstoupit před cechmistry a mistry s ukázkou svého díla a výučním
listem a musel slíbit poslušnost cechu. V té době musel být již ženatý. Když chtěl do cechu vstoupit syn některého z mistrů, musel
dát do cechovní pokladny 1 zlatý a postupně poplatky přibývaly
dle dalších pravidel. Právě cechovní pokladna sloužila k uložení
těchto poplatků a také k uložení důležitých cechovních listin. Při

založení kožešnického cechu byl založen i rejstřík, do kterého se
měli zapisovat všichni učedníci, zejména u kterého mistra se učili
a vyučili. V roce 1585 měl cech celkem 9 mistrů. Noví cechmistři byli
voleni jednou za dva roky a při té příležitosti byla také předávána
cechovní pokladna. Na listině s výpisem cechovních artikulů z roku
1585 je přitištěna i pečeť kožešnického cechu. Jedná se o dělený
štít s cechovním znamením – dolní část je potažená kožešinou
a v horní části je holubice, která drží v zobáčku ratolest. Znak v
této podobě je možno vidět i na víku cechovní truhlice kožešníků z roku 1740.
Ve druhé polovině 16. století došlo k nebývalému rozkvětu města jak po stránce stavební, tak i po stránce rozvoje řemesel. Dačice byly sídelním místem Krajířů z Krajku, a to významně pomohlo
jejich rozvoji. Vedle řezníků, kožešníků
byli ve městě nejvíce zastoupeni tkalci
(artikule 1588), soukeníci (1592), ševci,
barvíři (1562), koželuhové, krejčí, pekaři s mlynáři, kováři, koláři, bednáři,
zámečníci, hrnčíři, ale i kloboučníci,
mydláři, cihláři, sedláři, pasíři, mečíři,
provazníci, řemenáři, krumplíři, punčocháři a další.
Použitá literatura: Dějiny Dačic. Dačice 2016, str. 100-106.
Foto: S. Pecha
Marie Kučerová, MMaG Dačice
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Referendum?
Byly doby, kdy jsme jezdili na společnou dovolenou s několika kamarády
a známými. Většinou se naše nepříliš početná skupina dala rozdělit na
dva tábory. Ti první chtěli na dovolené hlavně odpočívat, někde se slunit
nebo se maximálně procházet po památkách. Ti druzí toužili po aktivní zážitkové dovolené proložené například
jízdou na horských kolech, adrenalinovými sporty apod.
Pravdou je, že jsme
výsledný plánovaný program dovolené nikdy neřešili hlasováním, vždy
jsme se nejdříve dohadovali a hledali kompromisy.
Většinou se to podařilo,
někdy se kompromisy hledaly obtížně
a párkrát ke shodě nedošlo.
Dokonce jsme, tuším, i jednou nakonec
opravdu natvrdo hlasovali a většina těsně
porazila skoro stejně velkou menšinu. Zanedlouho potom společné dovolené skončily.
Tuto krátkou vzpomínku na léta minulá zmiňuji proto, že dnes se o referendu
a přímé volbě často mluví jako o vrcholu
demokracie a třeba i možné náhradě zastupitelské a parlamentní demokracie.
Můj názor je jiný. Nezavrhuji referendum
ani přímou volbu. Na druhé straně nepovažuji za dobré a správné, když nejsou
zohledňovány například zájmy poměrně
velké menšiny na úkor jen o málo silnější
většiny. Dlouhodobě to nikam nevede a napětí ve společnosti zpravidla narůstá.
Proto vznikl v Česku a nejen u nás systém
parlamentní a zastupitelská demokracie,
jehož cílem je, aby se zástupci lidu vždy
nejdříve snažili domluvit a najít soulad
a teprve, když to není možné, tak se hlasuje
tzv. na sílu.
Když se podíváte na většinu hlasování
v zastupitelstvech, tak často zjišťujete, že
proti hlasuje až na výjimky velmi málo zastupitelů. Je to proto, že předchází hledání
kompromisů a co největšímu počtu názorů
vyhovujících řešení.
Ano tento systém a styl vládnutí má své
výhody i nevýhody. Výhodou je například
stabilita a kontinuita, nevýhodou jsou někdy polovičatá řešení. Každý může posoudit, zda to zejména na úrovni našich měst
a obcí dlouhodobě funguje. Já mám pocit,
že ano a docela dobře.
Se zaváděním referenda a přímé volby
a omezováním pravomocí zastupitelstev
a Parlamentu bych proto byl spíše opatrný
a činil bych tak pouze v případech kdy námi
volení zastupitelé nebo členové Parlamentu opakovaně selhávají nebo si třeba evidentně nevědí rady.
Miloš Vystrčil,
senátor
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Dačická kostka
může letos slavit ve velkém
Nám Dačickým říkat něco o dačické kostce cukru je jako nošení dříví do lesa.
Přesto, uvědomili jste si, že Dačičtí, ale i fanoušci dačické kostky cukru mají v letošním roce skutečně několik historicky podložených a doložitelných příležitostí
k oslavám? Ne, že by tomu bylo v ostatních letech jinak, ale ta letošní jsou tak nějak
významnější a tím i slavnostnější ...
Rok 2018 je a nadále i bude rokem nemálo významných výročí. Některá je možné řadit k těm „pozitivním“, jiná patří spíše
k tragičtějším mezníkům historie naší země,
ale přesto jsou pro její vývoj velmi důležitá
a nesmí být opomenuta. Ke všem se ale
budeme asi dostávat průběžně postupem
roku. V souvislosti s úvahou o letošní „osudové osmičce“ jsem si ale také uvědomil,
že významná výročí nebudou pouze ta
končící na nulu – 20 let od Nagana, 50 let
od okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy, 70 let od komunistického puče honosně označovaného jako Vítězný únor, 80 let
od pro naši republiku tragické Mnichovské dohody, či skvělých 100 let od založení
republiky. Nádech významnosti mají i výročí končící na pětku. A to je příležitost pro
nás a celosvětově známou dačickou kostku
cukru. Z Dačic se přesně před 175 lety rozšířila do široka i do daleka cukrová novinka,
kostkový cukr. On se tedy začal šířit již o dva
roky dříve, ale od roku 1843 to byl patentovaný kostkový cukr. Rok 1843 začal pro vy-

nálezce kostkového cukru, ředitele dačické
rafinerie Jacoba Christopha Rada, či pro nás
Čechy lépe Jakuba Kryštofa Rada, úspěšně.
Zažádal si o licenci na výrobu a schválení patentu, který také 23. ledna 1843 získal. Přesně před 175 lety! Mimochodem, 25. března
uplyne již 219 let od narození tohoto muže
(a 13. října pak 147 let od úmrtí), který na
popud své ženy Juliany oprostil svět od nepraktické cukrové homole. Zde se stoprocentně a úspěšně potvrdilo rčení „Za vším
hledej ženu“. Jakub Kryštof Rad pak ještě
téhož roku, a to 3. října 1843, prodal svůj
patent za 12 000 zlatých dačické rafinerii
a roku 1846 se vrátil do Vídně. Městu se to,
myslím, i po těch letech opravdu vyplatilo.
Dačickým zůstal patent a tím i právo na
světové prvenství. A jsme-li u těch pětkových výročí, pak je to letos 35 let, co má
první kostka cukru u nás v Dačicích žulový
pomník a 15 let, kdy byla J. K. Radovi odhalena pamětní deska. Zjednodušil nám život
a možná že i díky němu ho máme sladší...
Jan Bartošek

Změna v organizaci zubní pohotovosti
Vzniklá situace, kdy veřejnost nebyla o reorganizaci pohotovostních služeb informována, nás mrzí, a proto jsme se rozhodli reagovat na Váš otevřený dopis.
Od 17. února 2018 přistoupila Oblastní stomatologická komora v Jindřichově
Hradci k reorganizaci zubní
pohotovosti a přešla k modelu, který již několik let
funguje v okolních okresech.
Důvodem byl snižující se počet a rostoucí věk praktikujících zubních lékařů, a tím
stále obtížnější personální obsazení pohotovostní služby v Dačicích v plném rozsahu.
Na jednání sněmu OSK Jindřichův Hradec dne 16. 11. 2017 byl odhlasován návrh,
že pohotovostní služby zůstanou nadále
v regionu a budou provozovány v ordinacích soukromých zubních lékařů, ale dojde
k rozšíření na celou oblast. (Další možností

bylo, že by všichni lékaři sloužili v centrální
ordinaci v ČB, čímž by se dostupnost pro
pacienty ještě prodloužila).
Zubní pohotovost nyní slouží ve svých
ordinacích téměř všichni zubní lékaři na Jindřichohradecku, a to o víkendech a svátcích
od 8.00 do 12.00 hodin. Organizace pohotovostních služeb byla projednána a schválena Odborem zdravotnictví KÚ ČB, jakožto
provozovatelem pohotovostních služeb
v rámci LSPP ze zákona.
Aktuální rozpis zubní pohotovosti lze
najít na https://hradeczije.cz/zubni_pohotovost/ anebo na https://www.dent.cz/
clanek/427-vysocina/ pro Jihlavsko a Třebíčsko.
Zubní lékaři z Dačic a OSK J. Hradec

Společnost RESIDENT 2000 o.p.s.
Vás srdečně zve na středeční odpoledne s RESIDENTEM.
Akce bude vždy probíhat každou první středu v měsíci od 14:00 h
v aule Domu s pečovatelskou službou v Dačicích.
První akce proběhne již 7. března 2018 od 14:00 h.
Představíme Vám poradnu pro pečující a pečovatelskou službu. Občerstvení zajištěno.
Za pečovatelskou službu: Petra Syrovátková, tel. 778 409 816

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
První pololetí školního roku je za námi.
31. ledna 2018 bylo všem žákům předáno
vysvědčení, které je výsledkem jejich úsilí
za pět předcházejících měsíců.
Své první vysvědčení po velkém těšení a očekávání dostali prvňáčci. A protože
se všichni snažili a pilně pracovali, dostali
samé jedničky.
Shrneme-li prospěch všech žáků naší
školy, 209 žáků získalo vyznamenání (179
žáků z prvního stupně a 30 z druhého stupně). 128 žáků potom prospělo, ale bohužel
také 6 žáků neprospělo.

navázala na úspěšné listopadové setkání,
kde byla žákům přiblížena výuka přírodopisu a pracovních činností. Tentokrát pro ně
byly připraveny hodiny zeměpisu a chemie.
Zajímavou a hravou formou výuky se
děti seznamovaly s prostředím 2. stupně,
s učiteli a s náplní výuky těchto předmětů.
Věříme, že se připravené aktivity páťákům
líbily a že jim tato setkání usnadní přechod
na vyšší stupeň základní školy.
Děkujeme vybraným žákům 8. a 9. ročníku za pomoc při realizaci těchto hodin.
S. Dvořáková a L. Janoušková

Vzdělávací pořad o zvířatech
Ve čtvrtek 1. února měli žáci prvního
i druhého stupně možnost vidět několik
druhů zvířat, z nichž některá určitě nepatří
mezi tradiční domácí mazlíčky. Pořad o nich
si připravil pan Miroslav Hořák ze Záchranné stanice Dolní Brtnice a opět nadchnul
všechny milovníky zvířat.
A která zvířata jsme mohli vidět? Oblovky žravé, fretku albína, skinny morče, sýčka
obecného, šváby madagaskarské, chameleona jemenského a pardálího, užovku japonskou a ježka ušatého.

První třídy opět v městské knihovně
Svoji druhou cestu do Městské knihovny
Dačice podnikly první třídy v úterý 23. ledna. Zde si pro nás paní Štěpánka Krebsová
připravila povídání o pohádkách a pohádkových postavách, které doprovodila svými
autorskými obrázky.
Při dotazech na pohádkové bytosti a postavy měly děti spoustu pěkných odpovědí
a prokázaly, že i tato generace vyrůstá na
čtení pohádkových knížek a nemusíme tak
mít strach, že by se ze světa vytrácela fantazie, kouzla a láska.
Samozřejmě jsme si opět mohli prohédnout knížky v dětském oddělení a poslechli
si „Pohádku ze sluníčka“ Jana Krůty.
Paní ředitelka Mgr. Zdeňka Chadimová
potom do obou tříd věnovala katalog Nejlepší knihy dětem, výběr z českých knih pro
děti a mládež 2016/2017, na který se můžete
u nás podívat. Nebo raději zajděte rovnou
do městské knihovny a některou z těchto
knížek si půjčte.
J. Dohnalová a J. Procházková

Ukázkové hodiny zeměpisu a chemie
V pátek 9. února se uskutečnila druhá část
projektu, který má za cíl přiblížit žákům pátých ročníků výuku na druhém stupni. Akce

Třetí místo naší školy v ČR v psaní ZAV
V průběžném pořadí meziškolní soutěže
je naše škola dne 6. února 2018 na 3. místě
z více než 300 zaregistrovaných škol! Vý-

sledky našich žáků dělají určitě dobré jméno nejen naší škole, ale i našemu městu.
Těmto žákům bychom chtěli poděkovat
a pogratulovat ke krásnému umístění.
Jitka Krejčí
Zdravé zoubky
Jak si správně čistit zuby, jak by měl vypadat vhodný zubní kartáček a mnoho dalších zajímavostí, které se týkají dentální hygieny, přišli do našich prvních tříd vyprávět
studenti 5. ročníku Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci oboru Zubního
lékařství Claudie Balherová a Pavel Beneš.
Správná dentální hygiena je nedílnou
součástí péče o naše tělo, našeho každodenního života a je velmi důležité naučit se
této péči správně již od raného věku. Právě
tady totiž platí, že co se v mládí naučíš, ve
stáří jako bys našel. Uchovat si vlastní chrup
do pozdního věku zkvalitňuje lidský život.
Děkujeme oběma studentům za milé vyprávění, názorné ukázky a výuku a těšíme
se na další setkání s nimi.
J. Dohnalová a J. Procházková  
Další dění na naší škole
V pátek 19. ledna navštívil v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol žáky 1. - 3. tříd
maskot Bovýsek.
V úterý 6. 2. žáci třetích tříd navštívili
Městskou knihovnu Dačice. Paní knihovnice Krebsová si s dětmi povídala o obrázcích
v knihách a o jejich ilustrátorech. Děti porovnávaly různá zobrazení jedné pohádkové postavy. Pozorovaly, jak každý malíř vidí
jednu konkrétní postavu, například vlka
z Červené Karkulky. Uvědomily si, jak záleží
na fantazii daného ilustrátora.
Ve středu 7. 2. 2018 uspořádali v tělocvičnách naši vyučující z 1. stupně další setkání
s předškoláčky.
Kolektiv učitelů ZŠ B. Němcové

Ohlédnutí za rokem 2017 v dačickém muzeu, v muzeu (nejen) kostky cukru
Muzeum navštívilo 11 755 osob, což odpovídá dlouhodobému průměru, ani málo
ani mnoho. Pro srovnání největší návštěvnost byla v roce 2004: 16 012 osob a v roce
2014: 15 558.
Nejvíce lidí se do muzea vydalo v dubnu:
2 020 osob a srpnu: 1 895.
Tradičně jsme měli nejvíce návštěvníků
během jednoho dne o velikonočním (1 100
osob) a vánočním jarmarku (1 398 osob).
Největší běžná denní návštěvnost
26. července: 143 osob.
Proběhlo celkem 10 nových výstav, z toho
8 velkých a 2 malé na výstavní chodbě muzea, k výstavám bylo připraveno 8 vernisáží.
Na výstavu „Ten sbírá to a ten zas tohle
podruhé“ se přišlo podívat nejvíce návštěvníků, 4 985. Výstava probíhala dva a půl
měsíce.
Dvakrát během roku se mohli zájemci

přijít podívat do muzea zdarma. Jednak
k Mezinárodnímu dni muzeí 21. května a
ve Dnech evropského kulturního dědictví
9. a 10. září.
Dvanáctou Dačickou muzejní noc 3. června oživilo vystoupení dětského folklorního
souboru Kvítek z Telče.
Ve sbírkách muzea bylo k 31. 12. 2017 zapsáno 18 716 inventárních položek, z toho
1 698 obrazů, grafických listů, kreseb aj.
v části galerie. V odborné knihovně muzea
je zapsáno 7 703 titulů.
Muzeum získalo v loňském roce dva finanční příspěvky od Jihočeského kraje
v celkové výši 38 832 Kč na dovybavení expozic a výstav a také na vydání propagačních materiálů muzea.
A na závěr patří velké poděkování paní
Hedvice Pittauerové z Brna. Dačická rodačka působila spolu s manželem několik desí-

tek let ve Sdružení dačických rodáků v Brně
a již dlouho nám projevuje svou přízeň řadou finančních darů. A v loňském roce našemu muzeu věnovala dva finanční dary na
činnost muzea v celkové výši 25 000 Kč!
Provoz Městského muzea a galerie Dačice v roce 2018: Otvírací dobu a ceník
vstupného najdete na stránkách muzea:
www.muzeumdacice.cz.
Ještě do 12. března nám můžete přispět
na jarní výstavu s příznačným názvem „Jaro
ťuká na dveře“ svými výrobky s tématikou
velikonoční či obecně jarní: perníčky, vizovické pečivo, kraslice, jarní dekorace z textilu, papíru, keramiky… Víme, že je spousta
šikovných, kdo umí, přijďte se podělit o své
nápady. Kontakt: kucerova@muzeumdacice.cz, 722 012 146, 384 422 493.
Marie Kučerová,
ředitelka MMaG
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Co je nového na Základní škole Komenského
Školní parlament v akci
Školní parlament si každoročně doplňuje, potvrzuje a obměňuje
třídními volbami své členy. „Parlamenťáci“ se setkávají pravidelně
každý měsíc a my vnímáme jejich aktivitu jako velmi přínosnou.
Poslední akcí je podpora rozvoje vnímání řešení problematiky odpadů. Zástupci školního parlamentu si pro své spolužáky nachystali projektový den na téma třídění nápojových kartonů. Poučili je
o historii i současnosti nápojových kartonů a ukázali jim, jak správně s obaly nakládat, aby mohlo dojít k jejich dalšímu využití.

Jak se stát dobrým kamarádem

V době počítačů a chytrých mobilů podporujeme
spolupráci a komunikaci dětí.
Program „Etické dílny“ má
v dětech poutavými a zábavnými formami - např. skupinová hra, diskuse, využití loutky,
hraní rolí, písnička, společné
hledání odpovědí, motivační videa - rozvíjet pozitivní vlastnosti
a sociální dovednosti. Aktivita je cílena na první stupeň, vytváříme
stabilní, spolupracující a komunikující dětské kolektivy.
Eva Macků, ředitelka školy

ZÁPIS k povinné školní docházce
Zimní cesta s Amoskou
Možnost seznámit se s naší školou na Bratrské využilo mnoho
zájemců, nejenom našich budoucích prvňáčků.
Zasněženou krajinou k nám přilétla sova Amoska. Jako mávnutím kouzelných křídel se děti ocitly na její zimní cestě v budově naší
školy v Bratrské ulici, tam, kde u nás prvňáčci začínají. Nejenže na
ně v každé třídě čekaly zajímavé úkoly, ale v jídelně jsme také mohli
ochutnat ty nejlepší zdravé pochoutky.
Tak srdečně zveme na Jarní dílnu 20. března od 14:30 h.
Začali jsme plavat
Ve středu 7. února byl zahájen plavecký výcvik žáků třetích tříd.
Na deset týdnů si žáci cvičební úbor vymění za slušivé plavky
a koupací čepici a vyrazí do jihlavského bazénu. Seznámení s vodním živlem začalo rozdělením žáků do skupin, ve kterých se budou
učit správnému dýchání ve vodě, základům jednotlivých plaveckých stylů, skokům do vody, potápění a i různým vodním hrám.
První plaveckou lekci provázela pohoda, dobrá nálada a velká chuť
se učit i ve vodě.

úterý 20. března 2018

• Zápis proběhne na obou Základních školách v Dačicích

v pátek 6. 4. 2018 od 13 do 17 hodin,

• na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského
bude zápis proveden v prostoru školy
v ulici Bratrské
• na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové
bude zápis proveden v prostoru horního pavilonu.
• Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2012.
• K zápisu se dostaví děti za doprovodu zákonného zástupce, který k ověření bydliště
a data narození dítěte předloží:
• občanský průkaz
• rodný list dítěte
• Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (předá MŠ nebo ZŠ).

Ochutnávka ze Zdravé školní
jídelny MŠ Dačice
Dne 16. 1. 2018 proběhla ochutnávka ze Zdravé školní jídelny MŠ Dačice v rámci akce ZŠ Komenského „Zimní cesta
s Amoskou“ pro předškoláky. Chtěli jsme dětem i jejich rodičům ukázat, že školní obědy mohou být zdravé a zároveň
dobře chutnat. Ve spolupráci se Zdravým městem Dačice,
které financovalo nákup potravin, jsme připravili 2 polévky,
4 hlavní jídla a 2 dezerty. Všechny tyto pokrmy mají děti běžně na jídelníčku.
Všichni přítomní si mohli pochutnat na těchto pokrmech - indické polévce s červenou čočkou, dýňové polévce s chlebovými
krutonky, kuskusu se zeleninou a kuřecím masem, zapečené tresce
s kořenovou zeleninou a smetanou, chilli con carne s dýní Hokkaido, brokolicových placičkách s uzeným tofu, špaldovém moučníku
a tvarohu s jahodami a chia semínky.
Jsme rádi, že ochutnávka měla mezi velkými i malými kladné
ohlasy a všem u nás chutnalo. Všechny recepty jsou dostupné na
webových stránkách MŠ Dačice www.msdacice.cz.
Barbora Zimmelová
Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční,

III. ples Dačického ZVONEČKU,

který se uskuteční dne 10. března 2018
od 20:00 h v KD Beseda v Dačicích.
K tanci vám bude hrát znojemská kapela Sabrin, v tombole
můžete vyhrát některou z krásných cen a hlad můžete zahnat
vybranými specialitami. Vstupenky lze koupit na Infocentru
Dačice, Palackého nám. 1/I. Cena vstupenky v předprodeji je
120 Kč a pouze na ni můžete vyhrát hlavní cenu plesu a tou je
poukázka na dovolenou v hodnotě 5500 Kč.
Neváhejte a přijďte se pobavit a zároveň přispět na dobrou věc.
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Zprávy z Gymnázia Dačice
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(prima 580 Kč, sekunda 1 078 Kč, tercie 434 Kč, kvarta 507 Kč).
Všem účastníkům charitativního projektu děkuji.
Jana Vacková Hezinová
Bruslení v Telči
V úterý 30. ledna 2018 vyrazily třídy tercie a kvinta bruslit do
Telče. Jeli jsme vlakem, v Telči jsme ještě před bruslením navštívili
nízkoprahové centrum pro mládež Zastávka Telč. Prohlédli jsme si
centrum, seznámili se s jeho činností a zúčastnili jsme se přednášky
s diskusí na téma Šikana a kyberšikana. Pak jsme se přesunuli do
blízkého zimního stadionu, kde jsme si hodinu a čtvrt užívali obrovské ledové plochy, kterou jsme měli jen pro sebe. Nakonec jsme
se zahřáli teplými nápoji a vydali se na vlakové nádraží. Venku bylo
příjemně teplo a my jsme se mohli na zpáteční cestě vlakem kochat
prosluněnou krajinou. Už se těšíme na příští sportovní zážitky!
Petra Uchytilová

Maturitní ples oktávy, 26. 1. 2018, KD Beseda Dačice

Maturitní ples 4. ročníku, 19. 1. 2018, KD Hříšice
Informace o dalších akcích školy najdete na www.gymn-dacice.cz
a www.g-one.tv

--- inzerce ---

Studentské volby
V úterý 16. ledna se naše gymnázium opět zapojilo do projektu studentských voleb organizovaného společností Člověk v tísni.
Tentokrát studenti rozhodovali o tom, jaké jsou jejich preference
v druhém kole voleb prezidenta ČR. Na výběr měli mezi dvěma postupujícími podle reálných výsledků prvního kola. Výsledek na naší
škole se příliš nelišil od jiných středních škol, když s výraznou převahou zvítězil Jiří Drahoš (73,53 %) nad Milošem Zemanem (26,47
%). Oficiální druhé kolo však dopadlo opačně a prezidentem se stal
Miloš Zeman. Studenti tak zažili situaci, která k demokracii neodmyslitelně patří: nutnost smířit se s tím, že můj názor nesdílí většina
a tento fakt uznat. Doufám, že se jim to podaří. Stejně tak si přejme,
aby i vítězové voleb – ať už prezident, či premiér – pochopili, že
reprezentují nejen své voliče, ale všechny občany této země.
Marek Krajíček
Úspěch v dějepisné olympiádě
V úterý 16. ledna 2018
se naši studenti zúčastnili
okresního kola olympiády
z dějepisu v Jindřichově
Hradci (letos na téma „To
byla první republika aneb
Československo v letech
1918–1938“). Už v prosincových dnech se konalo školní
kolo, ze kterého vzešli postupující do okresu – Tomáš Pavlů (tercie), Alexandra Palánová a Renata Brtníková (obě z kvarty).
Saša Palánová pokračuje ve svém úspěšném loňském dějepisném tažení (okresní kolo vyhrála a v krajském kole se umístila na
krásném devátém místě). Letos skončila v okresním kole na druhém místě (94 bodů), přičemž na vítěze ztratila pouze půl bodu,
a postupuje do krajského kola do Českých Budějovic. Renata Brtníková se umístila na krásném 5. místě (75 bodů) a na kraj postoupila
také. Tomáš Pavlů získal 68 bodů, což stačilo na 9. příčku. Celkem se
okresního kola zúčastnilo 38 soutěžících.
Všem soutěžícím gratuluji, děkuji za vzornou reprezentaci školy
a oběma děvčatům přeji do krajského kola mnoho úspěchů.
Kateřina Němečková
Okresní kolo olympiády z českého jazyka
Ve dnech 29. a 30. ledna 2018 se konala okresní kola olympiády
z českého jazyka v Jindřichově
Hradci. V pondělí 29. 1. reprezentovala naši školu v I. kategorii (2. stupeň ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií) Alexandra Palánová
z kvarty. Saša se nakonec umístila
na pěkném 10. místě z celkového
počtu 23 soutěžících.
Velký úspěch na nás čekal ve II.
kategorii (střední školy), kde naše gymnázium zastupovaly Marie
Teplá z kvinty a Anežka Kálalová ze sexty. Maruška svoji kategorii
vyhrála, získala 36 bodů, přičemž měla ze všech soutěžících nejlépe hodnocenou slohovou část. Anežka se umístila na krásném
třetím místě. Obě dvě děvčata postupují do krajského kola.
Všem třem studentkám děkuji za vzornou reprezentaci školy
a Marušce a Anežce přeji mnoho úspěchů v dalším kole.
Kateřina Němečková
Sněhuláci pro Afriku
Již po druhé se studenti našeho gymnázia zapojili do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku. Žáci primy, sekundy, tercie
a kvarty vytvořili různou technikou 67 sněhuláků.
Za každého sněhuláka bylo dětmi zaplaceno startovné. Startovné se posílá na účet Kol pro Afriku a bude použito na převoz kol
dětem do Gambie. Celkové startovné našich sněhuláků je 2 599 Kč
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Vu3v a ukončení 15. semestru v Olomouci
Díky panu Miloši Procházkovi bylo založeno v roce 2010 první Konzultační středisko v Dačicích při České zemědělské univerzitě v Praze, Fakulta provozně ekonomická.
Po dvou promocích v Praze jsme si tentokrát jeli pro pamětní listy do Olomouce.
Zde se sešlo 24. 1. 2018 ze 35 středisek
500 studentů z celé republiky.
Jednotlivá města byla představována
vtipně hádankou.
Naše středisko uvedli takto – Město, kde
vznikla první kostka cukru, kde teče řeka
Dyje, kde se narodil ,,zpívající právník“...
Pamětní listy za nás přebrala paní Marta
Valentová, která také za všechny přítomné
poděkovala zástupkyním Univerzity z Prahy a pořádajícímu městečku Doloplazy za
se vrátili spokojeni.
organizaci.
Hurá do dalšího semestru.
Vše proběhlo ve slavnostní atmosféře,
Za Vu3v Marie Havlíková
cimbálová muzika nezklamala. Domů jsme

Svaz tělesně
postižených Dačice
Po měsíční odmlce uspořádal v sobotu
3. února v Hotelu Stadion tradiční odpolední čaje. Tentokráte jsme tyto čaje slavili jako
masopustní rej. Strávili jsme krásné odpoledne. K tanci i poslechu nám hrál pan Anděl.
Dále Vás chceme pozvat na besedu s panem Jiřím Albrechtem o Dačicích ve staré fotografii. Tato beseda se bude konat
v Domě s pečovatelskou službou Dačice
21. března v 15:00 h.
František Stejskal, předseda organizace

Dětské maškarní
Maškarní bál v Bílkově

Co nového v ZUŠ
Začátek druhého pololetí se na naší škole nese v duchu intenzivní práce. Učitelé a žáci výtvarného oboru finišují v přípravě na mezinárodní výtvarnou soutěž
s názvem Lidice. Hlavním tématem tohoto prestižního výtvarného klání mladých
umělců je pro letošní ročník voda. V učebnách výtvarného oboru proto můžeme
obdivovat velmi zdařilé práce s motivy podmořského života, koupajících se dětí,
ostřílených námořníků a dalších, neméně zajímavých námětů. Přejme tedy našim
soutěžícím mnoho úspěchů v mezinárodní konkurenci.
Na hudebním oboru se měsíce leden
a únor již tradičně
nesou ve znamení
třídních večírků, na
nichž mladí hudebníci předvádějí před
rodiči, spolužáky a učiteli to, jak se během
prvního pololetí zdokonalili ve hře na hudební nástroj. Na začátku března pak proběhne v sále naší školy v pořadí už pátý
Podvečerníček.
I naše mladé hudebníky čeká účast na
významných soutěžích. Pátého března si

v Jindřichově Hradci změří síly naši mladí
„dechaři“ v okresním kole soutěže hry na
dechové nástroje. 23. března se na naší
škole uskuteční krajské kolo soutěže ve hře
na dechové dřevěné nástroje a 26. března
bude opět Jindřichův Hradec hostit muzikanty, kteří si to „rozdají“ ve hře na dechové
žesťové nástroje.
Popřejme tedy i našim mladým, talentovaným hudebníkům hodně úspěchů na
soutěžích a učitelům trpělivost a pevné
nervy.
Jaroslav Čajka,
zástupce ředitele ZUŠ Dačice

Dne 4. února 2018 se v sále konal již tradiční dětský maškarní bál. Masek se sešlo
opět hojně a všem to moc slušelo. Převládaly masky klasické jako piráti a princezny, ale i zástupci z rostlinné či živočišné
říše. Nejlepší masku u nás nevybíráme,
byl by to úkol přetěžký, ale soutěží si děti
užily spousty. Největší úspěch sklidila jako
vždy židličková. Během odpoledne byly
děti odměňovány sladkostmi a na konci
si vylosovaly pěkný dárek na památku.
Děkujeme všem co přiložili ruku k dílu,
aby vůbec taková akce mohla proběhnout.
A i díky vám co jste přišli, protože vaše účast
a spokojenost je pro nás odměnou.
SDH Bílkov

Masopust v Bílkově
Kdo se za zvířátko nepřestrojil, ten se jím určitě stal cestou.

Bílkovský masopust je opravdu náročná
tradice, kterou udržujeme jen s vypětím
všech sil. Už proto, že Bílkov dnes vlastní
čísla popisná ve výši přesahující stodvacítku, musíme každoročně obměňovat směr
obchůzky tak, aby se nás alespoň na jedné
straně vsi dočkali v kompletním a neunave-

ném stavu. Letos nás tedy ve vynikající náladě zachytila strana „dačická“ (a ostatním
se jako obvykle tímto omlouváme). Nemůžeme tím ale říct, že bychom se nesnažili
masopustní veselí nabídnout všem, a tak se
i naši imigrantští myšáci nakonec zabydleli
zase až doma. O tom, že by pštros neušel

těch pár kilometrů nikdo nepochyboval,
ale že to zvládne i se statným krotitelem
na zádech, to už byl výkon. Stejně obětavě
se po Bílkově proháněli včely, králíci, šašci,
lékařský dohled, čarodějky, princezna Koloběžka a dokonce i slon.
Za všechny krásné masky bych chtěl poděkovat všem, kteří i v té dnešní, trošku neosobní době, vyjdou vstříc udržení tradice,
pohostí a nezanevřou na tu naši malou vesnickou kulturu. Aneb jak říká klasik: „Takhle
my tady žijem“.
Díky, díky, díky všem... Že jste, že se staráte, že vás to baví, že bavíte, že jste!
Máme vás rádi, vaši hasiči z Bílkova
Víc fotek a další aktivity jsou na www.Bilkov.cz a na Fejsbůku Bílkov.
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Dačický Domeček informuje
Karneval v BABY CLUBU

28. 3. 2018 od 9:00 do 11:00 h je pro
děti s rodiči připravena Velikonoční dílna
v BABY CLUBU. Budeme vyrábět výzdobu
na nejkrásnější svátky jara. Na všechny se
těší Danča.
29. 3. 2018 jsme od 10:00 do 12:00 h
připravili Velikonoční výtvarnou dílnu
v DDM. Budeme tvořit dekorace a dárečky
z různých materiálů s využitím zajímavých
výtvarných technik. S sebou si vezměte
pouze jarní náladu, to ostatní připraví Jája.
Ani letos nemůžeme vynechat tradiční
Velikonoční hrkání s babi Lenkou. Začínáme ve čtvrtek 29. 3. 2018 v 7:00 h v ulici
U Stadionu, dále pokračujeme ve čtvrtek ve
12:00 h a v 18:00 h. V pátek 30. 3. 2018 se

pak sejdeme v časech 7:00 h, 12:00 h, 15:00
h a 18:00 h. V sobotu 31. 3. 2018 budeme
začínat opět v 7:00 h a po odhrkání bude
dle domluvy následovat vybírání výslužky.
OKÉNKO DO DAČICKÉHO DOMEČKU
Tento rok slaví DDM Jindřichův Hradec,
jehož součástí jsme i my v Dačicích, 50 let
svého založení. Jako poděkování uspořádali naši spolupracovníci v nádherném divadelním sále v budově DDM J. Hradec ples
na téma hippie pro všechny, kteří se podílejí na chodu DDM. Akce se opravdu vydařila. Atmosféra byla domácí, hudba hrála
skvěle, k dispozici byl fotokoutek, kde jsme
se mohli nechat zvěčnit profesionálním
fotografem, všichni dodrželi dress code
a přišli v modelech květinových dětí. Opět
se potvrdilo, že lidé, kteří pracují s dětmi,
mají velice blízko k jejich světu a nezkazí
žádnou legraci. Pobavili jsme se, načerpali
energii do další práce a již nyní se těšíme na
příští rok.
Na tomto místě bychom vám chtěli popřát krásné Velikonoce a brzký příchod jara,
na který se již jistě všichni těšíme.
Váš DOMEČEK

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Milá návštěva
Ve středu 24. ledna 2018 navštívil opět
po roce naši školu pan Hořák ze Záchranné
stanice zvířat Ikaros, která má své působiště na Křemešnicku nedaleko Pelhřimova.
Jako obvykle přivezl několik svých svěřenců, které nám ve svém poznávacím pořadu
představil a naši žáci se s nimi mohli seznámit z bezprostřední blízkosti. Tentokrát to
byli dva obří šneci, sýček Brambůrka, fretka
Pipinka, ježek Zuzanka, ale největší zájem
a pozornost vzbudil orel skalní Mařenka,
kterého si ti největší odvážlivci mohli podržet na ruce chráněné speciální rukavicí. Pan
Hořák celý pořad provázel zajímavým vyprávěním s různými historkami a naši žáci
si odnášeli plno nových poznatků a neobvyklých zážitků.
Tvořivé dílničky
Tvořivé dílničky u nás ve škole nabízí dětem možnost vyzkoušet si svoji šikovnost,
tvořit podle fantazie z různých materiálů
ozdobné dekorativní předměty, kterými
zdobíme interiér školy a děti si také mohou
své výrobky odnášet domů. Náplní předmětu je tvoření z papíru, textilu, přírodnin
a také z keramické hlíny ozdobné předměty
k různým svátkům v roce a ke všem ročním
obdobím. Jsme velice rádi, že máme ve své
škole pěkně vybavenou keramickou dílnu,
kde v současné době začínáme s přípravou
jarních velikonočních dekorací.
Čtenářský klub
Čtenářský klub pro žáky s různou úrovní
čtenářských dovedností. Smyslem čtenář-

18

ského klubu je probouzet v dětech zájem
o dětské knihy a časopisy, zdokonalovat
jejich čtenářské dovednosti, rozvíjet pozornost a schopnost vyprávění. S dětmi čteme
pěkné knihy, hrajeme zajímavé hry, zkrátka
dobře se bavíme, a to je hlavní.
Klub zábavné logiky a deskových her
Každé úterý se scházíme, abychom si
zahráli různé hry a hlavně abychom rozvíjeli naše logické myšlení. Snažíme se luštit
různé hádanky, sudoku a rébusy. Hlavně
ale hrajeme deskové hry, při kterých trénujeme svůj postřeh, rychlost, paměť, strategie, slovní zásobu, ale také se pobavíme
a zasmějeme.

Pozvánka

ZŠ Dačice, Neulingerova 108, 38001
Vás srdečně zve
14.3. od 8:00 - 15:00 h na
Den otevřených dveří
spojený s Velikonoční výstavou
prací našich žáků. Pro každého
je připraven malý dáreček.
Výstava bude dále probíhat až do 28. 3.
2018.

Kateřina Karásková
- Kde ženy vládnou

úterý 6. března v 17:30 h v knihovně
Kateřina Karásková pochází
z Pelhřimova. Je
výtvarnice, spisovatelka, humanitární pracovnice a cestovatelka. Společně s přítelem napsali knihu Kde ženy
vládnou. V 60 - 90 minutové kulturněcestopisné přednášce s projekcí se podíváte do míst, kde jsou za slabší pohlaví
považováni muži. Ženy nad nimi vynikají
v logickém uvažování i v matematice. Jsou
schopnějšími obchodnicemi a manažerkami. Děti dostávají příjmení po matkách
a majetek dědí výhradně dcery. Přednáška
je postavena na zábavných historkách.
Fotky, malby, videa a hudba dokreslují
atmosféru, občas až bizarních setkání,
s místními lidmi. Animované ilustrace
vysvětlují základní rysy každého kmene.
Projekt Kde ženy vládnou se vyvíjel 10
let. Etniku silných žen zkoumala společně
s přítelem. Na každém místě strávili dva až
tři měsíce. Načrtávali místní lidi, zaznamenávali jejich příběhy a pročítali historicko-etnografické studie.
Že Amazonky dávno vymřely? Hloupost.
Vítejte ve společnostech, kde mají navrch
ženy! Nápaditý cestopis i přednáška vás
zavedou do čtyř velmi neobvyklých kultur. Poznáte mexické indiánky, které své
muže překonávají nejen inteligencí, ale
i objemem. V Indonésii prozkoumáte jediný
muslimský matriarchát. Vysoko v čínských
Himálajích navštívíte nejromantičtější etnikum na světě. A nakonec se na severovýchodě Indie seznámíte s nenápadným
kmenem, jehož muži zoufale bojují za rovnoprávnost. Vstupné dobrovolné. Další informace na www.mkdac.cz.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Pečovatelská služba
RESIDENT 2000
oznamuje, že se přestěhovala do nových prostor na adrese
Antonínská 15, Dačice
(OC Antonínská - přízemí).
Pečovatelská služba přijímá nové uživatele. Provozní doba nového kontaktního místa je každý pracovní den od 10:00
do 12:00 h nebo po telefonické domluvě
je možné sjednat schůzku i mimo tento
čas.
Kontaktní telefon pro nové uživatele
778 409 816.
Za Pečovatelskou službu
RESIDENT 2000 Petra Syrovátková
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Dačický trojboj

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice

Oddíl Sportovní gymnastiky TJ Centropen Dačice uspořádal 27. 1. 2018 Dačický trojboj ve sportovní gymnastice
a šplhu 2018.

Oddíl kuželek:
10. 3. 2018 muži 2. liga, 14:00 h Dačice „A“ - TJ Sokol Vracov
10. 3. 2018 muži 3. liga, 10:00 h Dačice „B“ - Slovan Rosice „B“
2. 3. 2018 divize, 18:00 h Dačice „D“ - TJ Slovan J. Hradec
9. 3. 2018 divize, 18:00 h Dačice „D“ - KK Loko Tábor „B“
2. 3. 2018 KP, 20:00 h Dačice „C“ - TJ Spartak Trhové Sviny
16. 3. 2018 KP, 20:00 h Dačice „C“ - TJ Nová Bystřice
16. 3. 2018 KP, 17:30 h Dačice „G“ - TJ Blatná
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
Začínáme jaro KP - muži v sobotu 23. 3. 2018 v 15:00 h proti Rudolfovu. Těšíme se na silnou podporu = pomoc stálých fanoušků!!!

Akce se konala ve Sportovní hale Dačice za využití loni otevřené
gymnastické tělocvičny.
Zúčastnilo se celkem 58 žákyň z 5 oddílů, a to z Náměště nad
Oslavou, Nové Bystřice, dva oddíly z Moravských Budějovic a Dačice. Závodilo se ve dvou disciplínách, Trojboji - hrazda, přeskok,
prostná a druhá samostatná disciplína byl Šplh. Žákyně závodily ve
čtyřech věkových kategoriích.
Za Dačice děvčata vybojovala celkem 7 medailí.
Ze Šplhu
Zlato - Martina Jakubcová Mladší žákyně II
Stříbro - Laura Tichovská Starší žákyně III
Bronz - Vendula Slavíková Starší žákyně IV, Natálie Nováková
Mladší žákyně II a Julie Fialová Mladší žákyně I
Z Trojboje - hrazda, přeskok, šplh
Bronz - Laura Tichovská Starší žákyně III a Iva Mayerová Starší
žákyně IV
... a navíc za Mladší žákyně I se Lucie Leitkepová a Katka Kadrnožková shodně umístily na bramborovém 4. místě.
Děkujeme firmě CENTROPEN a.s., která věnovala dětem krásné
ceny a městu Dačice, že věnovalo pozornost pro vedoucí výprav
a rozhodčí.
A děkujeme VŠEM, kteří pomohli celou akce zrealizovat.
Za oddíl sportovní gymnastiky
Šárka Mátlová

Oddíl volejbalu:
24. 3. 2018 - tělocvična SŠTO Dačice od 9:00 h poslední turnaj
28. ročníku /107./smíš. družstev
Výbor TJ

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

svářeč, obsluha robotického centra
Požadavky:

•
•
•
•
•

manuální zručnost
schopnost čtení technických výkresů
samostatnost
schopnost týmové spolupráce
praxe se svářecím robotem

Pracovní náplň:
• svařování malých a středních konstrukcí
• související práce v zámečnické dílně
Možnost získání odměn a benefitů:
• stravenky
• při splnění podmínek nárok na příspěvek
na dopravu
Bližší informace na telefonním čísle 739 454 504
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis
na e-mailovou adresu: stanislava.svobodova@hm-metal.cz
nebo vlastimil.behan@hm-metal.cz

--- inzerce ---

--- inzerce ---

Další kontakty a aktuální pracovní nabídky
na www.hm-metal.cz
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KAM ZA KULTUROU
Kulturní dům Beseda
2. března až 4. března
Dačické kejklování
XVIII. ročník potstupové Jihočeské přehlídky amatérského činoherního a hudebního
divadla
10. března, sobota, 20:00 h
Charitativní ples Dačického Zvonečku
Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč
Pořádá Dačický Zvoneček
29. března, čtvrtek, 19:00 h
Vztahy na úrovni
Divadlo společnosti Háta

Kino Beseda
7. března, středa, 19:00 h
NEJTEMNĚJŠÍ HODINA, drama, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
9. března, pátek, 19:00 h
BLACK PANTHER, akční, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč

25. března, neděle, 19:00 h
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ, komedie, 2D
česky, nevhodné do 12 let, vstupné 110 Kč

28. března, středa, 19:00 h
BLACK PANTHER, akční, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč

25. března, neděle, 15:30 h
Křížová cesta ke Třem křížům
Sraz u 1. zastavení U Třech křížů

30. března, pátek, 18:00 h
PRAČLOVĚK, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 120/100 Kč

28. března, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček

31. březen, sobota, 19:00 h
TÁTOVA VOLHA, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
1. dubna, neděle, 17:00 h
KRÁLÍČEK PETR, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 120/100 Kč

3. března, sobota, 16:00 h
Krásy a zajímavosti Plzeňska

14. března, středa, 10:00 h
BÁBA Z LEDU, drama, komedie 2D
česky, nevhodné do 12 let, vstupné 50 Kč

7. března, středa, od 9:00 h
Poznáváme se s pejsky
Zážitkový program s lektorkou M. Blažkovou.
10. března, sobota, 9:00 až 12:00 h
BURZA oblečení a spotřebního zboží
Více informací: Marcela Svobodová, tel. 606
336 470, e-mail: marcelka1177@seznam.cz

16. března, pátek, 19:00 h
TÁTOVA VOLHA, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
18. března, neděle, 19:00 h
TŘI BILLBOARDY KOUSEK ZA EBBINGEM,
krimi, drama, 2D, nevhodné do 15 let,
české titulky, vstupné 100 Kč
23. března, pátek, 19:00 h
TVÁŘ VODY, drama, 2D
české titulky, nevhodné do 12 let, vstupné 110 Kč

29. března, čtvrtek, 9:30 až 11:00 h
Velikonoční dílnička na Zelený čtvrtek
Pravidelné akce:
PO a ČT 8:00 až 11:30 h: Dopoledníček - klubík pro rodiče s dětmi
ÚT 16:00 až 17:00 h: Setkání nad Biblí
ÚT 16:00 až 17:00 h: Káčko S
ST 17:30 až 18:30 h: Cvičení pro zdraví
ST 18:30 až 20:30 h a NE 9:30 až 11:30 h: Stolní
tenis pro veřejnost
ČT 16:00 až 17:30 h: Káčko
ČT 16:00 až 18:00 h: Otevřená herna

Městské muzeum a galerie
18. března až 15. dubna
Jaro ťuká na dveře
Výstava, která potěší. Práce dětí i dospělých
z Dačic a okolí.
Slavnostní zahájení v neděli 18. 3. ve 14:00 h.

11. března, neděle, 17:00 h
Tučňáci na arše - pohádka pro celou rodinu

18. března až 10. června
Malé kalendárium osobností
Připomínka výročí významných osobností
regionu. Výstavní chodba.

14. března, středa, 17:00 h
Látkové plenky - přednáška Mgr. I. Veselá

25. března, neděle, 10:00 až 16:00 h
XII. Velikonční jarmark

17. března, sobota, 8:00 až 12:00 h
Okresní dětský turnaj - stolní tenis

Otevřeno: v březnu út - pá a neděle, v dubnu
denně kromě pondělí 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h.

AVZO TSČ CR z.s.

(je neziskový základní spolek celostátní organizace - nástupce Svazarmu)
Pobočný spolek
Technický klub - PS AVZO Dačice
(budova v ul. Berky z Dubé č. 78)
hledá pro jarní rozšíření činnosti:
SENIORY: modeláře, kutily, techniky
(Zimní schůzky: modelářská dílna - neděle od 14:00 do 16:00 h)
Kouzelné BABIČKY (Zimní schůzky: klubovna - neděle od 14:00 do 16:00 h)
STUDENTY: programátory, elektroniky, počítačové experty, HI-FI techniky, fotografy
(Zimní schůzky: prostory kroužků - sobota od 14:00 do 16:00 h)
Připravujeme v roce 2018
1. Kroužek ŠVADLENKA - pro děvčata od 10 do 100 let
2. VÝTVARNÝ kroužek POHÁDKOVÝCH POSTAVIČEK pro maminky s dětmi do 10 let
3. SVÉPOMOCNOU AUTODÍLNU
4. MOTORISICKÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ (nikoliv dopravní hřiště)
5. Technické SOS
6. A jiné akce
Kontakt: techklub@seznam.cz, osobně při plánovaných schůzkách, tel.: 737 879 242
(správce budovy M. Bastl st.)
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19. března, pondělí, 11:15 h
Vynášení Morany - během dopoledníčku

29. března, čtvrtek, 18:00 h
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 120/100 Kč

Katolický dům
a RC Křižovatka

11. března, neděle, 19:00 h
TÁTOVA VOLHA, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

17. března, sobota, od 15:00 h
Jarní dílna
Výroba jarních dekorací, … Příspěvek na
materiál dospělí 50 Kč, děti 20 Kč.

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje
přijme nové policisty
zájemci se mohou hlásit na Územním
odboru KŘP Jihočeského kraje, J. Hradec
personální pracoviště: tel.: 974/233 400,
e-mail: dana.neuzilova@pcr.cz, případně
osobně na adrese: Nádražní 567/II, Jindřichův Hradec
Nástupní plat: 21 840 Kč.
Po úspěšném ukončení základní odborné
přípravy (12 měsíců): 26 290 Kč. Po zkušební době může být přiznán náborový
příspěvek ve výši 75 000 Kč.
Od 1. 1. 2018 probíhá nábor osob bez maturity (s výučním listem).

