duben 2018		

Vydává Město Dačice		

Číslo 4 / 2018

ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb Peráček potřetí
„To je jasné, rozkopou to tady, udělají pár ulic a půjdou zase někam jinam,“ to jsem slýchával v roce 2016, když jsme začali
s rekonstrukcí ulic na Peráčku. Málokdo věřil tomu, že budeme Peráček rekonstruovat celé tři roky a že to dotáhneme do konce.
Letos máme před sebou poslední etapu, bou rekonstrukci Pantočkovy ulice, ulice Na Jordánku, Na Peráčku,
a pokud vše dobře dopadne, tak se po létě části Havlíčkova náměstí a dokonce i uličky mezi zahradami, které
budou moci obyvatelé této části Dačic chlu- starousedlíci říkají „Smradlavka.“ Letos nás čeká ulice Na Sádkách
bit novými ulicemi. Doposud nás rekonstruk- včetně úpravy hráze rybníka a parkoviště u hospody. Vzhledem
ce stála téměř 15 milionů korun a v letošním k tomu, že Strachovského a Červenkova jsou už hotové z dřívější
roce do ní přes 15 milionů korun ještě inves- doby, tak si můžeme Peráček odškrtnout jako hotový.
tujeme. Čím to je, že dokončujeme projekt,
Co bude dál? Už dnes pracujeme na projektu rekonstrukce ulic
který začal už v roce 2014? Na začátku vo- ve čtvrti k Hradišťku. Tentokrát se jedná i o rekonstrukci sítí, a polebního období jsme se na radnici dohodli, že k rekonstrukcím ulic kud půjde vše podle předpokladů, tak začneme s rekonstrukcí
budeme přistupovat systematicky a první na řadě byla právě čtvrť v roce 2019. Opět budeme rekonstrukci provádět po etapách. Další
Peráček. Vytvořili jsme systém pro sledování jednotlivých investic, bude na řadě čtvrť Za Lávkami. Nesmíme samozřejmě zapomínat
který používáme dodnes, a proto se již nestává, že by některá in- ani na jedenáct místních částí. Když to tak sečtu, jedná se o práci
vestice „zapadla.“ Dokázali jsme vždy v zastupitelstvu získat velkou minimálně na příštích 20 let (a to ještě nevíme, co všechno se může
podporu pro financování námi navržených investic.
stát). Možná si řeknete, že starosta je snílek, ale co by byl člověk
V neposlední řadě je za vším obrovská práce kolegů z úřadu, na beze snů.
nichž leží největší zátěž při realizaci. Díky tomu všemu máme za seKarel Macků, starosta

Ohlédnutí za Dačickým kejklováním 2018
První březnový víkend se v Dačicích nese tradičně ve znamení amatérského divadla. Nejinak tomu bylo i letos. Ve dnech
2. - 4. března proběhl již 18. ročník Dačického kejklování, kterého se zúčastnilo 8 divadelních souborů. Tento rok se o nominaci
na celonárodní přehlídku Piknik Volyně ucházely tyto soubory: Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice, DS Amadis Brno,
DČ Divadlo Čejetice, DS Prácheňská scéna Písek, DS Tyl Dačice, Divadlo Stodola o.s., DS J.K.Tyl České Budějovice a DS Vltavan
Týn nad Vltavou. Výkony souborů hodnotila odborná porota ve složení Pavlína Schejbalová, Milan Schejbal, Zdeněk Janál
a Ladislav Vrchovský.

Celkem porota rozdala 14 čestných uznání a 12 cen. Až k slzám dojala ocenění pro
místní „tyláky“, které porota jmenovala hned čtyřikrát: Hana Kocmálová a Eva
Chňoupková získaly čestná uznání za herectví ve hře Ženy v trysku staletí a Monika
Nováková získala cenu za herectví a cenu za
výpravu k této inscenaci. Nominaci na Piknik Volyně právem získal DS Amadis, který
prostřednictvím skvělých hereckých výkonů ve hře Dva nadchnul nejen porotu, ale
i diváky.

Počet návštěvníků byl oproti
loňskému roku mírně nižší, což
přičítáme zejména loňské rekordní návštěvnosti muzikálu Cyrano,
nicméně i tak letošní Kejklování
navštívilo 364 diváků. Máme ale
velkou radost z toho, že výrazně
vzrostl počet zakoupených permanentek, celkem si je zakoupilo
52 diváků. Místa v sále doplňovaly
i soubory, které sledovaly výkony
svých kolegů, a tak hlediště bylo
vždy příjemně zaplněné.
Letošním nováčkem na Kejklování byl
čejetický soubor, který nejenže posbíral
mnohá ocenění, ale hlavně si celý víkend
nesmírně užíval. A právě to, jak byli krásně
překvapení z toho, jak to tady celý víkend
žije, jaká je tu atmosféra, jak je o ně postaráno, ukazuje, proč se k nám do Dačic soubory stále rády vrací – protože ty tři dny se tady
nesou opravdu ve skvělé atmosféře, kterou
jsou Dačice mezi divadelníky pověstné.
Nejvíc živo bylo sobotní večer, kdy po

skončení posledního představení začala
hrát kapela Almost Acoustic, bylo připraveno pár překvapení a her a večírek trval do
časných ranních hodin.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se na
letošním Kejklování jakkoli podíleli a postarali se o to, aby to zase tak krásně klapalo.
Děkuji Vám Moniko, Bety, Markéto, Jarku,
Láďo, Milane…
Romana Bártů, vedoucí
oddělení kulturních aktivit

Připravujeme:

23. 6. Letňák - zahájení letní sezony
(hudba, zábava, ...)
4. - 15. 7. Dačická kostka - letní kulturní
festival na nádvoří Státního zámku Dačice
21. 7. Házení kozla z věže
10. 8. Léto na náměstí - koncert Pavlíny
Jíšové a Bababandu + letní kino
11. 8. Prázdninové hrání Pod Lipkami
13. - 18. 8. Dačická řežba
21. - 24. 8. Kovářské dny
25. 8. Countryfest
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Slovo místostarosty
Jsou za námi první tři měsíce roku a my jsme v těchto měsících jako každoročně navštívili všech 11 místních částí. Zde jsme
se scházeli s občanskými komisemi a místními obyvateli. Člověk si řekne, 11 strávených podvečerů, to nic není, ale opak je
pravdou. Je to pro nás náročný program, občas se schůze protáhla i na několik hodin, ale byly to ve všech případech příjemné
pracovní chvilky.
Letos jsme měli pocit, akce jak v Dačicích, tak i v místních částech. skými sítěmi, komunikací, chodníky, veřejže se s námi rádi vidíte Požadavky vznikají od místních občanů ným osvětlením, tak to je investice = vznika diskuze byla vždy věcná. a přes předsedu občanské komise se do- ne něco nového. Po několika desítkách
Celkově na mě působí, že stávají až na stůl rady. Myslím, že ve většině let začne být asfalt na komunikaci nebo
se zlepšuje komunikace případů se nejedná o nadstartní požadav- chodník ve špatném stavu a nyní nastupuje
mezi městem a občan- ky, ale spíše požadavky, které udělají místní oprava = opravuje se něco starého. Investiskými komisemi, potažmo část funkčnější, upravenější a praktičtější. ce i opravy bývají v praxi finančně a časoobčany místních částí. Na Má to svou logiku, jen místní nejlépe vědí, vě náročné. A proto si ve všech případech
setkání byl vždy (až na jednotlivé výjimky) co jim chybí nebo naopak překáží.
místní určují priority.
zástupce městské policie, odboru správy
Přeji si, aby se v budoucnu neopravovalo
Většina z těchto požadavků spadala nemajetku, rady města, oba místostarostové bo spadá do oprav. Opravujeme staré věci, jen již opravené, ale opravovalo se i to, co
a starosta.
které v minulosti byly investičními akcemi vznikne jako nové. Závěrem bych chtěl poPo shrnutí hospodaření města v minu- a místní části a město to rozvíjelo. Občas se děkovat všem místím, kteří se po domluvě
lém roce, stavu oprav nebo investic, které stávalo, že nelze rozeznat mezi investiční s městem starají, opravují a udržují své okoproběhly v jednotlivých obcích, se na řadu akcí a opravami. Dovolím si příklad: když lí v pěkném stavu.
dostal rozpočet na letošní rok a plánované vzniknou nové stavební parcely i s inženýrMiloš Novák, místostarosta

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

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 22. zasedání
18. 4. 2018 v 17:00 h
v hlavním sále KD Beseda
Zastupitelstvo města na svém 21. zasedání konaném 21. 2. 2018 mimo jiné:
• schválilo poskytnutí dotace na provoz
sociálně terapeutické dílny „Dačické
Okénko“ ve výši 200.000 Kč,
• schválilo poskytnutí grantů na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
v roce 2018 a 2019 12 spolkům; celková
výše příspěvků činí 1.734.000 Kč,
• schválilo darování několika předmětů
v celkové hodnotě 53.145 Kč ČR - HZS
Jihočeského kraje; jedná se o kalové čerpadlo, madlo s pojezdovými válečky, sací
koše, savice a požární hadice,
• schválilo koupi pozemku p. č. 1671/2
o výměře 195 m2 potřebného pro stavbu
parkoviště v ulici Berky z Dubé,
• schválilo prodej pozemku p. č. 2945/31
o výměře 975 m2 v lokalitě Za Školou pro
stavbu rodinného domku,
• schválilo prodej pozemku p. č. 2271/105
o výměře 1269 m2 v lokalitě Nivy do výlučného vlastnictví společnosti První dačická spol. s r. o. se sídlem v Dačicích,
• schválilo variantní řešení průsečné křižovatky na Palackého náměstí.
Rada města na své 102. schůzi konané
22. 2. 2018 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2018
v těchto objemech: příjmy 17.654,00 Kč,
výdaje 17.654,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• vzala se souhlasem na vědomí podání
žádosti o dotaci z Nadace ČEZ – grantové
řízení Oranžové hřiště a podání žádosti
o dotaci z Nadace ČEZ – grantové řízení
Podpora regionů 2018 na realizace akce
„Výstavba dětského dopravního hřiště“,
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• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Zateplení domu 209/V, B. Němcové“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností Miroslav Brtník
– ZEDNICTVÍ, Peč s celkovou nabídkovou
cenou ve výši 1.382.739 Kč bez DPH,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Zateplení domu 211/V, B. Němcové“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností Miroslav Brtník
– ZEDNICTVÍ, Peč s celkovou nabídkovou
cenou ve výši 1.385.134 Kč bez DPH,
• schválila vyhodnocení veř. zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ
D. Němčice“ a uzavření smlouvy o dílo
s vítězným účastníkem společností JN stavitelství, s.r.o., Dačice s celkovou nabídkovou cenou 1.574.961,67 Kč bez DPH,
• schválila vyhodnocení veř. zakázky „Stavební úpravy objektu č. p. 27/I – 3. NP –
nábytek“ a uzavření kupní smlouvy s vítězným účastníkem společností F-HANET
s. r. o., Dolní Němčice s celkovou nabídkovou cenou ve výši 395.849 Kč bez DPH.
Rada města na své 103. schůzi konané
7. 3. 2018 mimo jiné:
• schválila uzavření smlouvy s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání
nákupu elektřiny a zemního plynu pro
město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno,
• seznámila se se souhrnným přehledem
Zpráv odboru správy budov za období
2008 - 2017,
• schválila Směrnici rady č. R1-18 o postupu zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu,
• vzala na vědomí zamítnutí žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ – grantové řízení Oranžové hřiště a zamítnutí

•

•
•

•
•
•
•
•
•

žádosti o nadační příspěvek z Nadace
ČEZ – grantové řízení Podpora regionů
na realizaci akce „Výstavba dětského dopravního hřiště“,
schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Oprava plochy před novým hřbitovem,
Dačice“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SWIETELSKY stavební s. r. o., České Budějovice s celkovou nabídkovou cenou ve výši
574.759,61 Kč bez DPH,
schválila Ceník náhrad za zatížení majetku města Dačice,
vyhlásila na základě Zásad poskytování
podpor města Dačice a Výzvy k podávání
žádostí o příspěvky z prostředků města
na rok 2018 možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města na rok 2018,
schválila rozpočtové opatření č. 4/2018
v těchto objemech: příjmy 37.704,00 Kč,
výdaje 37.704,00 Kč, financování 0,00 Kč,
schválila výsledek hospodaření Základní
školy Dačice, Boženy Němcové – zisk ve
výši 119.757,57 Kč,
schválila výsledek hospodaření Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové – zisk ve
výši 428.911,73 Kč,
schválila výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2017 – zisk ve výši
311.164,36 Kč,
schválila výsledek hospodaření Základní
školy Dačice, Komenského za rok 2017 –
zisk ve výši 88.506,14 Kč,
vzala na vědomí vypsání výběrového řízení na služby zubního lékařství a ortodoncie Krajským úřadem – Jihočeským
krajem pro Dačice a schválila závazek, že
případnému uchazeči o uzavření smlouvy na poskytování služeb zubního lékařství a ortodoncie pro Dačice nabídne
přednostně byt v zájmu města.

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 3. března přivítal místostarosta města Miloš Novák společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města. Přivítány byly děti: Štěpánka Procházková, Martin Kott, Magdaléna Břečková, Eliška Slabá, Evelína Breuerová, Linda
Čaloudová, Adéla Švejdová a Gabriela Nováková.

ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a město Dačice pořádají

Mateřská škola Dačice
a Spolek rodičů a přátel MŠ „LÁVKY“
pořádá

STŘELECKOU SOUTĚŽ
DRUŽSTEV V BROKOVÉM VÍCEBOJI

oslavu Dne Země

v sobotu 21. 4. 2018
od 14:00 h do 17:00 h
Tentokrát v areálu zahrady MŠ Boženy Němcové

pod záštitou starosty města Dačice

XIV. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 5. května od 10:00 h
Program: 9:00 - 10:00 h registrace družstev, prodej
položek, kontrola dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení,
10:20 h střelby, 14:15 h vyhlášení výsledků a předání cen
yy Závazná přihláška a registrace družstva do 9:45 h
yy Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně
yy Závod je vypsán na 60 terčů: 20 lovecká baterie, 20 zajíc
s terči, 20 lovecké kolo
yy Max. velikost broku je povolena do 2,5 mm, max. gramáž 28 g
yy Občerstvení zajištěno, parkování v okolí areálu střelnice
yy Cena položky pro 3členné družstvo členů ČMMJ = 1.500 Kč
yy Závod je dotován hodnotnými cenami

Můžete si zde ověřit své znalosti o přírodě a ekosystémech,
vyzkoušet svou zručnost při výrábění z přírodního materiálu
a prožít příjemné sobotní odpoledne.
Pro děti bude připraveno drobné občerstvení a odměny.
Vstupné je dobrovolné.
Srdečně zvou pořadatelé.
V případě deštivého počasí bude program omezen
v prostorách MŠ.
Sponzoři:

Na Vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice
a Okresní myslivecký spolek ČMMJ J. Hradec.

Zubní pohotovost

Přinášíme vám termíny zubních pohotovostí v měsíci dubnu. Lékaři budou sloužit soboty, neděle a svátky v době od 8:00 do 12:00 h ve svých ordinacích.

Zápis
k povinné školní docházce

31. 3.

sobota Kotalík Viktor

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

Zápis proběhne na obou
Základních školách v Dačicích

1. 4.

neděle

Kubásek Ivan

Otín 58, J. Hradec

384 320 005

6. 4. 2018 od 13:00 do 17:00 h

2. 4.

svátek

Lacinová Dagmar

Antonínská 85, Dačice

384 423 150

7. 4.

sobota Lovětínský Čestmír

Příhodova 176, Dačice, 380 01

384 423 107

8. 4.

neděle

Jarošovská 1126/II, J. Hradec

384 321 839

14. 4.

sobota Marková Jaroslava

Majerčíková Barbora

Strojírenská 160, Dačice

384 456 215

15. 4.

neděle

Studentská 286, Strmilov

384 392 311

21. 4.

sobota Med Karel

Denisova 352, J. Hradec II

384 363 567

22. 4.

neděle

Na Příkopech 75, Dačice

384 420 638

28. 4.

sobota Myšák Jaroslav

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

29. 4.

neděle

Perničková Veronika

Třída 9. května 138 Dačice

388 440 640

1. 5.

svátek

Plucarová Marie

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 524

Matoušková Soňa
Musilová Hana

• 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.
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Zápis dětí do Mateřské školy Dačice

Příspěvky z prostředků města

Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání
(školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2018-2019.

Na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor
Města Dačice schválených usnesením číslo 75/4/ZM/2015
vyhlašuje rada města Dačice pro fyzické a právnické osoby
působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních
služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání
a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí možnost ucházet se
o příspěvek z prostředků města pro rok 2018, za podmínky,
že mají sídlo na území města Dačice nebo nesídlí ve městě
Dačice, avšak jejich činnost se týká občanů města Dačice.
Žadatelem o příspěvek nemůže být právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo územně
samosprávný celek.
Lhůta pro podání žádostí: od 12. dubna 2018 do 30. dubna 2018
do 17:00 hodin.
V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského úřadu Dačice, nepostačuje její podání k poštovní přepravě.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech:
Předpokládané vyhodnocení do 30 dnů od ukončení běhu lhůty
pro podání žádosti.
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři
„Žádost o přidělení příspěvku města Dačice“, který je přílohou
„Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok
2018“.
Žádost o přidělení příspěvku města Dačice obsahuje:
• identifikační údaje žadatele,
• údaje o projektu, na který jsou finanční prostředky žádány,
• základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt,
• prohlášení dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.
Žádost musí být opatřena následujícími povinnými přílohami:
• u právnických osob doklad o právní subjektivitě (např. výpis
z veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán, jinak výpis z Registru osob (ROS), ne starší než 6 měsíců,
• doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele (v originále nebo
ověřené kopii),
• u právnických a fyzických osob podnikajících výpis ze živnostenského rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán,
• čestné prohlášení v souladu s částí II, čl. 8, odst. 6 písm. d) až
písm. e) „Zásad poskytování podpor města Dačice“,
• potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice ne starší než 1 měsíc,
• zprávu o činnosti za předešlý rok včetně výkazu zisků a ztrát
nebo přehledu o příjmech a výdajích a majetku a závazcích,
• souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků dle části II, čl.
8, odst. 6 písm. h) „Zásad poskytování podpor města Dačice“ podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem,
• zpracovaný projekt (název projektu, cíl projektu, postup k dosažení cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace, ekonomická rozvaha, výše požadovaného příspěvku a jeho položkový
rozpis – výdaje investiční a neinvestiční),
• položkový rozpis požadovaného příspěvku,
• údaje o finančních podporách, které žadatel obdržel z rozpočtu
města Dačice v předchozích třech letech.
Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti, nebude do výběrového řízení zařazena. Žádosti lze podat osobně na
podatelně městského úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad
Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Veškeré informace týkající se poskytování příspěvků podává
finanční odbor městského úřadu v Dačicích, M. Havlíková, tel. č.
384 401 218, e-mail: prispevky@dacice.cz.
Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku města Dačic včetně Zásad pro poskytování podpor města Dačice jsou
k dispozici na internetových stránkách města Dačice www.dacice.
cz nebo na Infocentru, Palackého nám. čp. 1/I a nebo na finančním
odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz).
Martina Havlíková, finanční odbor

Místo pro podávání žádostí:
• MŠ Bratrská Dačice 177/I – Mgr. Hana Švarcová, žádosti do MŠ Bratrská – kancelář ředitelky
• MŠ Bratrská Dačice 177/I – Bc. Hana Nováková, žádosti do MŠ Za
Lávkami – kancelář zástupce ředitelky (1. patro)
• MŠ Sokolská 163/V, Dačice – Bc. Marie Pelikánová, vedoucí učitelka
• MŠ B. Němcové 444/V, Dačice – Bc. Radka Burešová, vedoucí učitelka
• MŠ Bílkov 99 – Mgr. Jindřiška Maršánová, vedoucí učitelka
• MŠ D. Němčice 15 – Mgr. Ilona Kabelková, vedoucí učitelka
Termín: 3. 5. 2018
Doba pro podání žádosti:
8:00 – 16:00 h MŠ Bratrská Dačice
MŠ Sokolská 163/V, Dačice
MŠ B. Němcové 444/IV
12:00 – 16:00 h MŠ Bílkov 99
MŠ Dolní Němčice 15
U zápisu předloží rodiče rodný list dítěte a doklad k ověření trvalého pobytu.
Veškeré informace o zápisu k předškolnímu vzdělávání budou
zveřejněny nejdéle do 2. dubna 2018 na vývěskách mateřských
škol a webu - www.msdacice.cz.
Podrobné informace včetně žádosti o přijetí můžete získat i na
Dnech otevřených dveří jednotlivých pracovišť MŠ Dačice.

Den otevřených dveří
v Mateřské škole Dačice
úterý 24. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 h
na pracovištích MŠ B. Němcové a Dolní Němčice
ve středu 25. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 h
na pracovištích MŠ Bratrská a Bílkov
ve čtvrtek 26. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 h
na pracovišti MŠ Sokolská

Přestup dětí na jiné pracoviště v rámci MŠ Dačice
od šk. roku 2018/2019
O přestupu na jiné pracoviště (školku) MŠ Dačice rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje škola vyvěšením na každém pracovišti školy a na www.msdacice.cz.
Zákonný zástupce si vyplní žádost o přestup na jiné pracoviště
MŠ Dačice (ke stažení na www.msdacice.cz) a předá ředitelce nebo
vedoucí učitelce na daném pracovišti. Žádost o přestup je třeba
odevzdat do stanoveného termínu!
Termín odevzdání žádosti o přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ
Dačice od školního roku 2018/2019 je do 13. dubna 2018.
Důvody přestupu:
1. Možný návrat dětí na nově otevřené pracoviště MŠ Za Lávkami
2. Ostatní důvody
Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 27. dubna 2018.
Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi, na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel!
Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice
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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 423 členů.
PŘIPRAVUJEME:
Kanalizační sběrač Toužín - cílem projektu je zbudování kanalizačního řadu a přípojek k objektům v místní části Toužín a jejich napojení na ČOV v Toužíně. Město požádalo o dotaci na Ministerstvu zemědělství ČR a žádost byla na základě rozhodnutí
meziresortní komise zařazena do návrhu
akcí k financování za spoluúčasti Ministerstva zemědělství.
Přístavba knihovny v Dačicích – v rozpočtu města jsou v letošním roce plánované peníze na přístavbu knihovny, jejímž
cílem je rozšíření stávajícího objektu a tím
zajištění dostatečného prostoru pro nabídku knih, přednáškovou činnost a komunitní
práci. Tím na nějakou dobu vyřešíme akutní
nedostatek místa a budeme se moci věnovat
rozsáhlejšímu řešení prostor pro knihovnu.
Zateplení domu 211/V, B. Němcové - cílem projektu je snížení energetické
náročnosti budovy, zvýšení komfortu
bydlení a snížení nákladů na bydlení. Rada
města schválila podání žádosti o dotaci
v rámci IROP. Dotace by mohla činit 31,5 %
uznatelných nákladů, tedy cca 640 tis. Kč. Na
základě výběrového řízení na dodavatele
zateplení vybrala rada města firmu Miroslav
Brtník – ZEDNICTVÍ, která práce provede za
1.385.134 Kč bez DPH. Podle aktuálních informací naše žádost o dotaci splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti.
REALIZUJEME:
Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda
– realizace projektu rekonstrukce a rozšíření kulturního domu Beseda se v první
etapě týká přestavby stávajícího „Pekla“
a dalších sklepních prostor na malou klubovou scénu, a to včetně nových únikových
prostor, schodiště a vzduchotechnického
zařízení pro bezpečné využívání těchto
prostor. Práce probíhají v souladu s harmonogramem, aniž by byla omezena plesová
sezóna. V současné době je mj. instalovaná
vzduchotechnika, elektroinstalace a jsou
zadlážděné nově vzniklé prostory.
Rekonstrukce MŠ Za Lávkami – práce na
stavbě školy probíhají dle harmonogramu.
Rada města schválila vítěze výběrového
řízení na dodávku nábytku pro školku. Je
jím společnost BENJAMÍN s.r.o. za částku
1.299.000 Kč bez DPH.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)

Změny v zákoně
o pomoci v hmotné nouzi
V březnovém vydání Dačického
zpravodaje bych vás ráda informovala
o změnách v zákoně č. 111/2006 Sb.,
o pomoci v hmotné nouzi. Tyto informace jsou určené především pro příjemce dávek hmotné nouze. Představíme si změny, které proběhly v roce 2017
u příspěvku na živobytí. Tyto změny
jsou platné dodnes.
Od 1. 2. 2017 je součástí zákona o pomoci v hmotné nouzi veřejná služba. Hlavním
principem veřejné služby je, že osoba, která
je dlouhodobě ekonomicky neaktivní (déle
než 6 měsíců) a pobírá dávky v hmotné
nouzi, si může výkonem veřejné služby zvýšit svůj příjem.
• Pokud příjemce příspěvku na živobytí,
vykoná v daném měsíci veřejnou službu
v rozsahu alespoň 20 hodin, bude výše
jeho živobytí ponechána na výši životního minima tj. 3.410 Kč pro jednotlivce.
• Pokud vykoná v daném měsíci veřejnou
službu v rozsahu 30 hodin, tak se jeho
příspěvek na živobytí navýší o 605 Kč.
Jeho příspěvek na živobytí bude tedy činit za daný měsíc. 4.015 Kč.
• Pokud nebude veřejnou službu vykonávat je jeho příspěvek na živobytí ponížen
na existenční minimum tj. u jednotlivce
2.200 Kč.
Pro některé skupiny odpovídá částka živobytí životnímu minimu. Výkon veřejné
služby se netýká např. těchto osob:
• Starobní důchodce a osoby starší 68 let
• Rodiče, kteří pečují o dítě do 10 let závislé
na péči jiné fyzické osoby
• Osoby, které pobírají příspěvek na péči
• Osoby invalidní ve III. stupni
• Nezaopatřené děti
Veřejnou službu organizují zejména
obce, nebo neziskové organizace. Zájemci
o veřejnou službu mohou vykonávat například úklidové práce pro obec, nebo údržbu
veřejných prostranství. Vždy, ale musí mít
výkon služby domluvený s úřadem práce
a organizátorem veřejné služby.
Další novinkou, která funguje v praxi od
listopadu 2017, je výplata části příspěvku
na živobytí v poukázkách. O tom, kolik procent příspěvku na živobytí bude vyplaceno
v poukázkách, rozhoduje konkrétní pracoviště úřadu práce. Zákon o pomoci
v hmotné nouzi stanovil rozmezí výplaty
v poukázkách mezi 35 až 65 procenty dávky. Za tyto poukázky je možné zakoupit
potraviny, drogistické zboží. Lze jimi hradit
i léky, oděvy a školní potřeby. Poukázkami
nelze uhradit nákup alkoholu a tabákových
výrobků. Toto opatření je namířeno proti
osobám, které zneužívají sociální dávky.
V dubnovém vydání Dačického zpravodaje se budeme zabývat dávkou státní sociální podpory – příspěvkem na bydlení.
Lada Štěrbová, sociální pracovnice

Právě opravujeme
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
413 sledujících.
DOKONČILI JSME:
Vyčištění struhy Malý Pěčín - v lednu
2018 bylo provedeno vyčištění struhy od
náletových dřevin. V březnu 2018 pak bylo
provedeno odbagrování nánosů tak, aby
byl obnoven původní průtok struhy vedoucí do Biologického rybníka.
Kamna Borek - na základě požadavku
a nevyhovujícího stavu kamen v budově
občanské komise v Borku byla dodána nová
kamna na tuhá paliva.
REALIZUJEME:
Projektová příprava oprav komunikací - v lednu 2018 bylo zadáno vypracování
projekt. dokumentací na opravy komunikace v lokalitě U Pily ve V. Pěčíně a mostu
přes řeku Moravská Dyje ve V. Pěčíně.
V rámci druhého projektu je řešena jak oprava samotného mostního objektu, tak i vybudování nového pravostranného chodníku ve směru ke kolejím a oprava celého
úseku komunikace od křižovatky po koleje.
Oprava plochy před novým hřbitovem
- stávající plocha před novým hřbitovem
v ul. Kapetova v Dačicích bude opatřena
novým asfaltobetonovým krytem, zároveň
bude upraven vstup na hřbitov pro pěší.
Veřejná zakázka byla vyhlášena v lednu
s termínem realizace květen až červen
2018. Realizaci provede vítěz veřejné zakázky, firma Swietelsky stavební s.r.o. za cenu
díla ve výši 574.759,61 Kč bez DPH.
Oprava komunikace k chatové oblasti v Hradišťku - na základě vypracované
projektové dokumentace a povolení stavby bude provedena oprava nezpevněného svahu k chatové oblasti v místní části
Hradišťko.Na základě poptávkového řízení
byla zhotovitelem stavby vybrána firma Sates Čechy s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši
233.523,10 Kč bez DPH.
Oprava budovy čistírny odpadních
vod v Toužíně - oprava spočívá v opravě
užitných místností v přízemí administrativní budovy ČOV, kde vlivem nestabilního podloží dochází k deformaci vnitřních
příček. V rámci veřejné zakázky byl vybrán
zhotovitel, kterým je Miroslav Brtník - zednictví. Dílo bude zhotoveno do 30. 4. 2018
za cenu ve výši 942.609,23 Kč bez DPH.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava cesty na Urbaneč - v rámci opravy budou na základě svolení vlastníků dotčených pozemků provedeny lokální vysprávky
komunikace, která je hojně využívána jako
vycházková trasa z místní části Toužín.
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Návštěva náměstka hejtmanky
Jihočeského kraje
Na celodenní návštěvu Dačic zavítal 26. února náměstek
hejtmanky Jihočeského kraje Zdeněk Dvořák za doprovodu
našeho poslance Parlamentu ČR Jana Bartoška.

PRONÁJEM SOCIÁLNÍHO BYTU
Byt č. 8 v domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích
pokoj

22,32 m2

koupelna s WC

4,70 m2

kuchyň

11,50 m2

sklep

4,66 m2

předsíň

4,98 m

Celkem

48,16 m2

2

Konečný termín pro podání žádostí: 13. 4. 2018 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 1 v domě 162/IV, ul. Nivy v Dačicích

Oba se hned po příjezdu na radnici sešli s řediteli všech škol ve
městě. Poté následovala návštěva ZŠ Neulingerova, ZUŠ, Gymnázia, Středního odborného učiliště zemědělského a služeb a Střední
školy technické a obchodní.
Návštěva byla v odpoledních hodinách ukončena setkáním se
starosty Mikroregionu Dačicko.
Ludmila Jankůjová, útvar tajemníka

Dačice zabodovaly
v soutěži Zlatý erb
Ceny vítězům 20. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb
2018 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst
a obcí byly 6. března předány na slavnostním ceremoniálu
na Krajském úřadě Jihočeského kraje.

pokoj

21,68 m2

koupelna

5,39 m2

prac. kuchyně

6,82 m2

WC

0,94 m2

předsíň

5,95 m2

komora

2,38 m2

Celkem

43,16 m2

Konečný termín pro podání žádostí: 13. 4. 2018 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

DEN ZEMĚ

Kde: areál JC Malý Pěčín
Kdy: 22. 4. 2018, 14:00 až 17:00 h

Program: exkurze do stáje JCMP, malá výstava zemědělských
strojů, ukázky jezdeckého umění členů JCMP, ukázka práce koní
na oprati, skok ve volnosti, westernové ježdění, přirozená komunikace s koněm, komentovaná přehlídka plemen, jízda na koních
a ponících, jízda v pony expresu
Slavnostní otevření zookoutku, skákací hrad pro děti,
tombola pro děti, občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné, akce se koná za každého počasí

sobota 7. dubna 2018

Dačice získaly v kategorii Smart city a nejlepší elektronická
služba hned dvě ceny. V secesním sále krajského úřadu v Českých
Budějovicích převzal starosta města Karel Macků společně s Romanem Krafkou a Naděždou Mastnou ocenění za 2. místo za mobilní
aplikaci V Obraze a 3. místo za provozování služby Napište nám.
Napište nám – kontaktní online formulář na městském webu,
kterým mohou občané města sdělovat radnici své připomínky, názory, podněty a věcnou kritiku. Na svůj podnět obdrží pisatel odpověď do třech pracovních dnů.
V obraze – mobilní aplikace přináší aktuální informace z městského webu, upozorní na nově vložené aktuality, kulturní a sportovní akce a nové dokumenty vyvěšené na úřední desce. Aplikace
pracuje v systémech Android a iOS.
V tomto roce bylo do jihočeského krajského kola Zlatého erbu
přihlášeno 20 projektů ve 4 kategoriích. Celkem se do soutěže zapojilo 430 projektů obcí a měst ze všech 14 krajů České republiky.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu
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Sraz v 9:00 h na třech místech: Homolkův mlýn, brána koupaliště,
benzinová stanice směrem na J. Hradec
Vlastní trasa úklidu v termínu 7. – 15. dubna
Místní části: Pro odvoz nepořádku kontaktujte společnost FCC
Dačice, tel.: 384 420 001.
Jednotlivci: Nepořádek uložte ke kontejnerům
s tříděným odpadem.
S sebou si vezměte dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci budeme opékat špekáčky.

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)
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Na Fóru bylo pojmenováno 10 TOP priorit města
Město Dačice uspořádalo v pondělí 19. února pro občany Dačic a místních částí šestý ročník Fóra Zdravého města Dačice
a MA21. Možnost diskutovat nad sedmi oblastmi zahrnujících širokou škálu aspektů běžného života ve městě využilo téměř
devadesát občanů včetně představitelů města a zástupců městského úřadu.
Cílem setkání bylo získat od občanů náměty
k dalšímu rozvoji města
a sestavit žebříček nejtíživějších problémů našeho
města. Jak sdělil starosta
Dačic Karel Macků: „Těší
mě, že si občané ukrojili dvě hodiny ze svého času na aktivní práci pro město a vydefinovali podnětné náměty k rozvoji Dačic.
Velmi děkuji všem zúčastněným občanům
a dále neziskovým organizacím, které prezentovaly svou činnost a jedna z nich v hlasování získala šek v hodnotě 3.000 Kč.“
V úvodu akce seznámil starosta Karel
Macků přítomné s tím, jak se podařilo naplnit cíle stanovené loňským fórem. Máme
radost, že se většinu problémů, včetně těch
složitějších průběžně daří řešit. Samozřejmě se objeví také podněty, které je nutné
odložit, neboť se realizují jiné investice,
konkrétně – bezbariérovost prvního stupně ZŠ na ul. B. Němcové, kde byl přes letní
prázdniny vybudován výtah.
Poté si převzala za Národní síť Zdravých
měst ČR slovo facilitátorka akce Dana Diváková, která přítomné seznámila s průběhem pracovní části fóra a postarala se
o odborný dohled. Před samotnou pracovní částí, proběhla prezentace čtyř neziskových organizací – Jockey club Malý Pěčín,
Katolický dům, Českomoravská myslivecká

jednota a TJ Centropen. Neziskové organizace seznámily účastníky se svou činností
a prostřednictvím hlasování byl na konci
Fóra vyhlášen vítěz šeku v hodnotě 3.000
Kč, kterým se stal Jockey club Malý Pěčín.
Pokračováním akce bylo vydefinování priorit ve skupinách, z nichž za každou tematickou oblast byly vybrány dvě nejpalčivější,
o kterých se závěrem hlasovalo. Formulované priority z fóra budou opět ověřeny
sociologickou studií. Sociologický průzkum
bude proveden v Dačicích a místních částech odbornou firmou na reprezentativním
vzorku 500 osob, a to v průběhu měsíce
března. Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapuje názory občanů na nejvýznamnější problémy na rok 2018. Výsledky
této studie tak budou objektivním a ověřeným podkladem pro jednání a rozhodování
rady a zastupitelstva města o výstupech
z veřejného fóra.
V loňském ročníku byly zpestřením akce
dva doprovodné programy, které jsme pro
pozitivní ohlasy zopakovali. Prvním byly
dílničky pro děti, které zajistilo Dačické
okénko. Dačické okénko zde dále prezentovalo svou činnost a prodávalo výrobky
svých klientů. Druhým doprovodným programem bylo VZP, které účastníkům měřilo
krevní tlak a BMI.
Priority naformulované na Fóru Zdravého města Dačice 2018, které budou ověře-

Filmoví tvůrci míří do dačického kina
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 naše kino přivítá dva vzácné hosty. U příležitosti projekce
nového českého dokumentárního snímku Nic jako dřív, k nám totiž přijedou i jeho
samotní tvůrci, Lukáš Kokeš a Klára Tasovská. I když jsou jejich jména známá spíše
užšímu okruhu filmových nadšenců než široké veřejnosti, je možné bez nadsázky
tvrdit, že tento dokumentaristický tandem patří mezi tuzemské nejprogresivnější
filmaře.
Film Nic jako dřív, je
jejich druhým celovečerním snímkem, který v jejich režii vznikal
po dobu pěti let. Dokumentuje životy čtyř teenagerů dospívajících v českém pohraničním maloměstě, kde
všichni navštěvují stejnou školu. Film zachycuje své hrdiny v situacích, kdy středoškolskou bezstarostnost pomalu střídá úzkost
z blížícího se vykročení do světa dospělých,
na jejímž konci už nic nebude jako dřív. Kdo
z nich tváří v tvář nové zodpovědnosti obstojí, kdo z nich skutečně dospěje?
Po skončení projekce pak budou oba
autoři připraveni povídat o svém projektu
a budou se také těšit na vaše dojmy, připomínky a případné dotazy. Věřím, že tak
společně prožijeme velmi zajímavý večer

v příjemné atmosféře našeho kina.
Milan Krotký, Kino Beseda

Foto: Lukáš Kokeš a Klára Tasovská

ny v následném sociologickém průzkumu
(řazeno abecedně):
• Opravit lávky přes řeku Dyji (u Penny
a Centropenu)
• Urychlit vybudování kluziště
• Vybudování cyklostezek do okolních obcí
(Toužín, napojení na rakouské cyklostezky)
• Vypracovat novou koncepci řešení náměstí (parkování, klidová zóna)
• Vyřešit odstavné plochy pro kamiony
• Vytvořit server pro lokální brigády
• Zajistit lékařskou zubní pohotovost
• Zajistit nové či větší prostory pro knihovnu
• Zajistit pořádek na nádražích a veřejných
prostranstvích
• Zajistit údržbu aleje k Urbanči
• Zajistit umělou trávu pro fotbalisty
• Zavedení kamerového systému ve městě
• Zvýšit kapacitu domova pro seniory
K naformulovaným prioritám byly sděleny i pochvaly. Z pochval je možné zmínit
např.: povedená revitalizace Kancnýřova
sadu a umístění pomníku, poslední verze návrhu řešení křižovatky na Palackého
náměstí, rekonstrukce čtvrti Na Peráčku,
vytvoření naučné stezky v Kázku, úprava
lesíku pod SOUzas, čistota města, dostatek
akcí Pod Lipkami, pomoc seniorům ze strany města a městské policie.
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého Města Dačice

Férová snídaně
„Pod Lipkami“
Myšlenka „Férové snídaně“ je velmi
prostá. Současně s tisíci dalšími lidmi
po celé České republice, po boku svých
blízkých a přátel, posnídat fairtradové a lokální produkty a dát tak najevo
svůj zájem o téma spravedlivého obchodu a zodpovědné spotřeby.

Akce probíhá vždy druhou květnovou sobotu
na Světový den pro fair
trade, letos to bude v sobotu 12. května. Loni na
164 místech republiky
posnídalo více než 7.800
lidí fairtradové a lokální
produkty. V tomto roce se poprvé k této
akci také připojí i Dačice. Přijďte podpořit
dobrou věc a posnídat s námi „Pod Lipkami“!
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého města Dačice
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Blahopřání na zakázku z Dačického okénka

Jak jsme byli úspěšní

Zdravé město Dačice získalo v minulém roce nového partnera – sociálně terapeutickou dílnu Dačické okénko.
Od té doby spolupracurozeninám, narození
jeme na různých akcích. Pomiminka, blahopřání
tkat jste je mohli například
k jubileu, svatebního
při zajištění dílniček pro děti
oznámení či si můžete
na Fóru, Farmářských trzích,
nechat přání vyrobit
Dni bez aut nebo na Dnech
přímo „na míru“. V přízdraví, kde pořádali odborné
padě zájmu můžete voškolení. Jejich novou aktivitou je výroba svalat na číslo 774 741 143
tebního oznámení a blahopřání. Výroba je nebo se přijít podívat do Dačického okénka
v počátcích, ale už zdobila dvě svatby na adresu U Nemocnice 87/II.
a udělala radost nejednomu oslavenci.
Ilona Brabencová, koordinátorka
Dačické okénko nabízí tuto službu široké
Zdravého města Dačice
veřejnosti. Vybrat si můžete od přání k naa Eva Nováková, Dačické okénko

V ponělí 5. března 2018 se v Jindřichově Hradci uskutečnilo okresní kolo
soutěže ve hře na dechové nástroje.

Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko

Tohoto hudebního klání se zúčastnilo celkem
dvacet čtyři žáků z naší
ZUŠ. Řada prvních a druhých míst v jednotlivých
kategoriích jasně svědčí
o tom, že naši soutěžící podali skvělé výkony a na účast v soutěži byli svými pedagogy
perfektně připraveni. Osm našich soutěžících žáků (Josef Čudlý, Adam Vaněk, Pavel
Prkna, Antonín Anděl, Patrik Svoboda, Jonáš Stach, Filip Novák a Natálie Novotná)
bylo nominováno i do krajského kola této
soutěže.

Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko (dále jen „centrum“) poskytuje již od roku 2016 služby nejen členským obcím mikroregionu, ale také široké
veřejnosti a působí jako jakýsi rozcestník při pohybu občana v rámci MěÚ Dačice.

Mezi nejvíce poskytované služby centra
patří dotační poradenství, zpracování žádostí o dotace a příprava zadávacích řízení
v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek i mimo něj. Centrum např. administrovalo žádost o grant Jihočeského kraje
na rekonstrukci komunikace v Třeběticích
(Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo
Třeběticím grant ve výši 900 tis. Kč), dále
administrovali zaměstnanci centra žádost
o grant taktéž Jihočeského kraje na vybudování vodovodu Budeč – Borová, i v tomto případě byl schválen grant, a to ve výši
1 400 tis. Kč.
Dalšími aktivitami centra je organizace
školení a seminářů, a to jak pro zástupce
obcí, tak širokou veřejnost. V únoru to bylo
školení pro členské obce mikroregionu na
téma Odměňování zastupitelů od 1. 1.
2018.
Dalším nejbližším bude seminář týkající
se „Nové zelené úsporám“ a „Dešťovky“,
který se uskuteční v úterý 10. dubna 2018

od 16:00 h v prostorách Kině Beseda
v Dačicích. Účast na semináři je pro širokou veřejnost bezplatná.
Pro letošní rok rovněž plánujeme 2. ročník „Veletrhu komunální techniky Mikroregionu Dačicko“, který se uskuteční na
jaře tohoto roku.
Veškeré důležité informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
Mikroregionu Dačicko http://www.m-dacicko.cz/centrum-spolecnych-sluzeb/,
případně je možné využít telefonní linky
na Specialistu pro rozvoj mikroregionu +420 384 401 283.
Centrum samotné sídlí na adrese Palackého nám. 2/I., Dačice – budova MěÚ Dačice, kancelář Podatelny. Aktivity centra je
možné rovněž sledovat na Facebooku prostřednictvím účtu Mikroregionu Dačicko.
Martin Šťastný, manažer centra
Jana Štěpánová,
specialista pro rozvoj
mikroregionu

Za to patří našim žákům a učitelům Jiřímu Novákovi, Richardu Šedovi, Evženu Mašátovi, Tomáši Holickému, Ondřeji Vaňkovi
a Stanislavu Kamínkovi velký dík a uznání.
Děkujeme také našim korepetitorům Vendule Nekulové a Ondřeji Vašatovi za bezchybný klavírní doprovod a firmě NEKY,
která bezpečně dopravila naše žáky a pedagogický dozor na místo konání soutěže
a zpět.
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele ZUŠ
Úřední den insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci dubnu
2018 bude dne 13. 4. 2018 v době od 8:00
do 12:00 h. Úřední den insolvenčního
správce Mgr. Miroslava Ambrože bude
dne 27. 4. 2018 v době od 8:15 do 13:30 h.
Insolvenčního správce najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

--- inzerce ---
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Katastrofa se jmenuje D3

Byrokratický kariérista

Výstavba dálnice D3 (dopravní spojnice Praha-České Budějovice-Rakousko) začíná být skutečným zlým snem budování liniových staveb v Česku. Projektovat
se začala před nějakými třiceti lety. To, že není dosud dokončena, se nedá ničím
omluvit. Bohužel se i po takových letech zdá, že dokončena jen tak nebude. Ministerstvo dopravy v minulých letech i dnes zcela ignorovalo jakékoli výzvy k řešení
této katastrofální situace. Jak své přímé partnery v minulé vládě, tak opozici stále
balamutilo tím, že největší problémy jsou s majiteli pozemků, kteří nechtějí své
pozemky prodat. Pak na straně ekologických nátlakových skupin a podobně.
Jak se zdá, ani v nejmenším
nejde o celou pravdu. Nezávislí
odborníci z tzv. Stínového ředitelství silnic a dálnic (SŘSD),
na základě analytických prací
pro řadu měst a obcí, dotčených stavbou D3, hovoří o daleko hlubších
problémech. Zjednodušeně řečeno, stavba dálnice je značným zásahem do krajiny
a „provozu“ měst a obcí. Povolení takové
stavby musí předcházet velmi důkladné
průzkumné a projekční práce, řešící především možný negativní vliv na život lidí. Bez
nich není možné stavbu povolit!
Zprávy SŘSD vypovídají o velmi špatné
kvalitě závazných podkladových dokumentů a velmi špatné komunikaci ze strany
investora, Ředitelství silnic a dálnic. Dokonce dovozují, že některé části projektové do-

kumentace a posudky odporují technickým
a technologickým normám, práce najatých
firem je polovičatá a nekvalitní. Že kontroly
průběžných prací jsou prováděny nepřesně
a neúplně, nebo nejsou prováděny vůbec.
Domnívám se, že v tuto chvíli nezbývá
nic jiného, než na půdě Parlamentu s těmi
zjištěními přímo konfrontovat odpovědnou osobu: ministra Ťoka. Zeptat se ho,
kde je pravda. A nedej Bože, že na těchto
informacích skutečně něco bude... Pak je to
po všech stránkách neomluvitelné! Takto
nelze pracovat! A osobně bych to také považoval za znevýhodnění obyvatel jižních
Čech, kterým stávající neúnosná situace
komplikuje každodenní cesty za prací, nákupy, s dětmi do škol apod. Ale samozřejmě
nejenom jim, respektive nám!
Jan Bartošek

Dačický Domeček informuje
23. 4. - 27. 4. Týden otevřených dveří
v DDM Antonínská 85/II
V tomto týdnu budou dveře dačického
Domečku otevřeny pro všechny, kteří mají
zájem nahlédnout do činnosti jednotlivých
zájmových kroužků. Jaké kroužky a v jakém
čase můžete navštívit, najdete na našich
webových stránkách: www.ddmjh.cz/dacice, v nabídce zájmových kroužků.
25. 4. Dílnička v Baby clubu
Vedoucí Danča si tentokrát pro ty nejmenší děti připravila dílničku na téma lampión. Hotové výtvory mohou ozdobit váš
domov nebo prostory v našem Domečku.
Přijít může každý, kdo si chce zpestřit dny
na mateřské dovolené.
27. 4. Den Země u koní v Malém Pěčíně

V tento den se můžete přidat k partě dětí
ze Zookroužku a prožít s nimi krásné jarní
odpoledne. S vedoucí tohoto kroužku se
svezete vláčkem tam i zpět. Bližší informace
a časové údaje najdete na našich webových
stánkách.

Okénko do našeho Domečku

Zájmový kroužek Zookroužek navštěvují děti, které mají zájem o chov zvířátek
a o přírodu. Chtějí se dozvědět něco nového a případně se inspirovat při výběru
nového domácího mazlíčka. Děti se se svojí vedoucí Eliškou Fišarovou pilně starají
o křečka, kterého si zakoupily společně

s novou klíckou a také o dvě želvy, které již
patří takříkajíc k našemu inventáři, a kterých
se přes letní dny ujímá naše bývalá vedoucí
zookroužku Barbora. Přes zimní měsíce se
děti starají především o zvířátka v přírodě.
Vyrábí různá krmítka, připravují lojové koule, chodí do přírody, vždy s nějakou dobrou
mrkvičkou či jablíčkem. Je to skvělá parta,
která se schází pravidelně každý pátek odpoledne. Jejich společné chvíle vám přinášíme alespoň prostřednictvím fotografie.
Vás Domeček

Na začátku března pořádal Spolek
pro obnovu venkova pro starosty, zejména menších obcí, v Senátu seminář
s názvem Snižování administrativní
zátěže.
Není asi žádným překvapením, že většina
vystupujících kritizovala neustále narůstající počet různých formulářů, výkazů a také
prodlužování lhůt vyřizování různých povolení a žádostí, které starosty neskutečně
otravují a především brzdí rozvoj obce.
Získat stavební povolení, vyplnit žádost
o dotaci nebo jen obyčejný formulář zasílaný na příslušné ministerstvo zabírá totiž
stále více času. O složitosti výběrových řízení a zvyšujícím se počtu kontrol by mohli
účastníci vyprávět romány.
Zdá se, že definitivním hřebíčkem do chuti některých schopných starostů se i pro příští volební období účastnit voleb může být
současný zákon o střetu zájmů. Zjednodušeně napsáno jsou dnes všichni starostové,
místostarostové a radní povinni do určité
doby podle tohoto zákona sdělit veřejnosti
veškeré údaje o svém majetku a stavu svých
účtů a to tak, aby informace byly volně dostupné i pro anonymní zvědavce.
Tento, na první pohled bohulibý, zákon
v některých případech způsobí jediné. Neuvolnění starostové a místostarostové jsou
většinou aktivní a schopní lidé, kteří mají
svoji čest a hrdost a nebudou tedy ochotni
nadále snášet tento bezprecedentní zásah
do svého soukromí a soukromí svých rodin
a na kandidaturu do obecního zastupitelstva a práci pro obec se jednoduše vykašlou.
Mají svých starostí dost a nemají zapotřebí,
aby díky své pozici neuvolněného starosty,
kterou často dělají na úkor volného času,
ještě navíc snášeli tento další byrokratický
a jim implicitně nedůvěru vyjadřující krok
státu. A tak se může stát, že příštím starostou obce se třeba stane, podle slov jednoho z vystupujících starostů, tzv. byrokratický kariérista. Jinými slovy člověk - starosta,
který bude dobře a spolehlivě vyplňovat
výkazy, nebude příliš aktivní v práci pro
obce, ale bude poslušný a disciplinovaný
a všechny papíry bude mít v pořádku. To, že
správně vyplněný papír chodník ani kulturní dům v obci neopraví, víme všichni.
Osobně jsem přesvědčen, že zejména na
malé obci, ale nejen tam, si lidé svého starostu pohlídají sami a nemusí to tedy za ně
dělat stát nepovedeným zákonem. Věřím
proto, že se nám podaří nesmyslný zákon,
když ne zrušit, tak alespoň změnit.
Miloš Vystrčil, senátor

15. ročník

PROCHÁZKY POHÁDKOU
proběhne v sobotu 26. května 2018
od 14:00 h v zámeckém parku
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Co je nového na Základní škole Komenského
„Banal Fatal - banální situace - fatální
následky“

Česká asociace paraplegiků, která pečuje
o vozíčkáře a jejich rodiny, pořádá osvětu
mezi širokou veřejností. Na naší škole proběhl 23. února program prevence úrazů
páteře a míchy s názvem „Banal Fatal - banální situace - fatální následky“ pro 8. a 9.
ročník. Dva vozíčkáři s lektorem hovořili
o situacích, kdy lidé zbytečně riskují, radili,
jak se správně v riskantních situacích zachovat, jak chránit své tělo. Besedu proložili
reálnými videi, zachycující fatální úrazy. Závěrem se rozběhla živá diskuse. Akce byla
zajímavá a přínosná, děkujeme zúčastněným!
Programy prevence rizikového chování
jsou přirozenou součástí vzdělávání v naší
škole.
Ve dnech 19. a 20. února proběhly na
naší škole přednášky pro žáky 6. – 9. roční-

ku. Odborně, ale i vtipnou formou se děti
dozvěděly, přiměřeně ke svému věku, informace z oblasti dospívání, hygienických
návyků, vhodné životosprávy, rizikových
faktorů, závislostí, sexuální orientace, HIV/
AIDS apod. Na závěr přednášek se žáci
mohli dotazovat, paní lektorka jim ochotně
odpovídala. Jsme moc rádi, že se děti nebojí zeptat.
Do školní družiny v Bratrské opět zavítala
paní Jitka Žaloudková z Městské policie Dačice. Opakování je matka moudrosti a děti
si tak měly možnost poutavou formou za
pomoci praktických ukázek a interaktivní
tabule občerstvit dovednosti pohybu na
ulici i v různých dopravních situacích. Dozvěděly se také spoustu zajímavostí o práci
městské policie. Děkujeme!
Masopust ve školní družině

Masopust je třídenní svátek, jakož i slavnostní období mezi Vánocemi a postní dobou. Jeho počátek nastává po svátku Tří

králů (6. ledna), jeho konec na Popeleční
středu je závislý na datu Velikonoc a končí
tak v rozmezí od poloviny února do počátku března. Slavnosti masopustu jsme prožívali i v naší školní družině. Děti vyráběly
masopustní masky. Kromě vodníků, šašků
a princezen, také Elsy, Batmany, Mimoně,
Spidermany a mnoho dalších masek. Také
luštily masopustní křížovky a vyráběly masopustní výrobky. Proběhl také masopustní
karneval, děti tancovaly, soutěžily a moc si
to užily. Fotografie jsou opět k nahlédnutí
na našem webu www.zsdacice.eu.
Humorná pohádka v angličtině pobavila
i ty nejmenší
Ve středu 28. února jsme hned poránu
vyrazili do Kulturního domu Beseda. Tam
již čekali herci Divadelního centra, kteří si
pro nás připravili činoherní anglicko - českou pohádku s písničkami „A silly bear“. Jevištní adaptace bulharské pohádky o hloupém medvědovi a chytrém farmáři vychází
z jednoduché anekdoty, kde hloupý, hladový medvěd a šikovný farmář spolu každoročně hospodaří a samozřejmě vyhraje ten
moudřejší a šikovnější.
Zkušeným hercům se velmi úspěšně
podařilo publikum zaujmout a udržet pozornost až do konce. Přiblížili tak dětem
angličtinu v atraktivní divadelní formě. Děkujeme.
Eva Macků, ředitelka školy

Tělovýchova bilancovala
Ve středu 14. března 2018 byla svolána Valná hromada Tělovýchovné jednoty Centropen Dačice z.s. V hledišti kuželny se
sešli volení zástupci oddílu fotbalu, florbalu, kuželek, volejbalu, tenisu, sportu pro všechny, stolního fotbalu a sportovní gymnastiky. Řídícím schůze, p. Šulerem, byli přivítáni vážení hosté, starosta města Ing. Macků, zástupce Centropenu Dačice a.s.
Ing. Antoňů a předseda Okresního svazu ČUS Jindra Švec.
Výroční zprávu TJ za rok 2017 přednesl předseda TJ Centropen a v létě cykloturistů v ubytovně v šatnách volejbalu činil příjem těDačice p. Říha a zaměřil se hlavně na sportovní úspěchy našich ze- lovýchově 219.000 Kč.
V úkolech na tento rok je kromě zajištění soutěží a činnosti oddíjména mladých sportovců a finanční situaci TJ. Potěšující je zájem
členské základny dětí a mládeže o sport, zejména u oddílu fotbalu, lů na prvním místě spolupracovat s městem na vybudování nové
florbalu a mladých sportovních gymnastek. Od této mládežnic- multifunkční sportovní haly. V tomto týdnu bojuje náš 1. tým mužů
ké základny, která činí 327 sportovců je i závislá podpora sportu florbalu o postup do národní ligy s takovými velikány jako je Hradec
městem. V roce 2017 jsme od města obdrželi na činnost mládeže Králové a Ostrava, ale bohužel na „domácím hřišti“ v Horní Cerekvi.
V diskuzi vystoupil pan starosta a zhodnotil dobrou spolupráci
646.000 Kč, dar na odměny trenérům mládeže 227.000 Kč a na činnost dospělých 15.000 Kč. Pro letošní rok v novém dvouletém gran- města a TJ, poděkoval za reprezentaci města. Za Centropen a.s.
tu 801.000 Kč. Bez této podstatné podpory by činnost naší mládeže slíbil další podporu hlavního sponzora Ing. Antoňů, a na závěr
zhodnotil celkově sportovní činnost a finanční vyhlídky tělovýchonemohla na tak kvalitní úrovni existovat.
Je nutné rovněž poděkovat i našim sponzorům, Centropenu a.s. vy předseda OS ČUS p. Jindra Švec. Celkově se zatím nepodařilo
za 185.000 Kč na činnost a za dalších více než 50.000 Kč v reklam- tělovýchovu, zejména po stránce finanční, stabilizovat, vláda však
ních pozornostech WSKP Sparkasse Dačice, Korint s.r.o., firmě 2ES slíbila konečné zlepšení. Poté následovala po 4 letém volebním
s.r.o. p. Sedláka, Technickým službám Dačice, Střechy Svoboda období volba nového výkonného výboru. Zkušený výkonný výbor
a syn, firmě Gaudlitz Precision s.r.o. Dačice, Družina Dačice a dalším bude nadále pracovat ve stejném složení, po 10ti letech ve funkci
desítkám sponzorů, kteří nám na sportovní činnost přispěli částkou předávám „žezlo“ velení tělovýchovy mladším, novým předsedou
TJ byl zvolen dlouholetý funkcionář TJ a ČUS p. Václav Šuler. Čintéměř 200.000 Kč.
Nelze opomenout i úspěch zejména v krajských grantech, kde nost ve výboru ukončila i dlouholetá cvičitelka a funkcionářka Jana
jsme obdrželi na akce mládeže 85.000 Kč od sportovních svazů více Starková. Touto cestou přeji novému výkonnému výboru a novému předsedovi hodně sportovních úspěchů a elánu v zajišťování
než 100.000 Kč a na údržbu majetku TJ, od ČUS (pouze) 7.000 Kč.
Celkový rozpočet TJ činí více než 3 miliony korun, to znamená, této, tak náročné a bezplatné, činnosti.
Valná hromada byla s optimismem do dalšího roku, s kvalitním
že zbytek musíme pokrýt v příspěvcích 602 členů TJ. Pro informaci veřejnosti, u nákladnějších oddílů tvoří příspěvek na rok u mlá- občerstvením v místním bufetu pana Kučery, bohatou diskusí
deže až 4.000 Kč a dospělého 5.000 Kč. Celkový příspěvek členů a přijetím nového usnesení před 20. hodinou ukončena.
Vladislav Říha, emeritní předseda TJ Centropen Dačice
činí v roce 2017 jeden milion korun. Ubytováním zejména cizinců
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Lyžařský výcvik
Letos po roční pauze vyrazili žáci 7. ročníků opět na lyže. Výcvikový kurz sjezdového
lyžování se konal opět v Nové Bystřici ve
dnech 20. 2. – 23. 2. 2018 vždy dopoledne.
Protože jsme nebyli jediná škola účastnící
se kurzu v Bystřici, vyrazila nás tentokrát
menší skupina 21 žáků v doprovodu dvou
učitelek.

První den se 14 žáků – začátečníků učilo
nasazovat lyže, pohybovat se na nich po rovině, brzdit, správně padat a zvedat se po
případném pádu a také jezdit z mírného
kopce a postupně i dělat oblouky v pluhu.
Skupinka zkušenějších lyžařů procvičovala
správné provedení oblouků při jízdě ze svahu a také tzv. carvingový oblouk.
Třetí den výcviku byl už rozdíl mezi některými začátečníky a pokročilými téměř
nulový, což si mohli ověřit všichni naši lyžaři
poslední (čtvrtý) den při závodu – slalomu
na čas. Žáci obou skupin sjížděli slalom v co
nejkratším čase, největší odměnou však
bylo, že všichni žáci jej zvládli sjet bez zranění a s úsměvem na tváři! Z každé skupiny byli odměněni nejlepší tři lyžaři medailí
a diplomem a na celkového vítěze čekala
ještě s diplomem sladká odměna.

Děkujeme všem zúčastněným našeho
lyžařského kurzu a doufáme, že si z něj
přivezli spoustu pozitivních zážitků a že
získané dovednosti využijí i v budoucnosti.
Jana Vaňková a Jaroslava Dohnalová
Karneval ŠD
Všichni jsme se těšili, až se zase budeme
moci po roce obléknout do krásných a slušivých karnevalových kostýmů a pořádně si
zasoutěžit. Proto ani letos nechyběl tradiční
karneval ŠD, na kterém si tentokrát své síly
a dovednosti poměřovalo těchto pět družstev: Jedničky, Šikulové, Černoši, Gumídci
a Mistři.

Šikulové opravdu dostáli svému jménu
a byli nejšikovnější, ale ani ostatní družstva
se nemusela stydět za své výkony.
A karneval si děti ze ŠD připomněly ještě
o několik dní později, na památku si totiž
vyrobily slušivé masky. Hotové masky jsme
pak nalepili na fotografie dětí a někdy bylo
opravdu těžké poznat, kdo se za danou
maskou skrývá.
Malý technik
Malí technici se pravidelně scházejí každé úterý. Řeší logické úlohy, křížovky, osmisměrky, různé hry, při kterých bystří

Dačická knihovna se zapojila do projektu
Bookstart aneb S knížkou do života
Městská knihovna Dačice se rozhodla připojit k mezinárodnímu projektu Bookstart, který úspěšně už řadu let probíhá v cca 20 zemích světa. Českou variantu
projektu respektující povinné mezinárodní parametry a české podmínky, zahajuje
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR v březnu letošního roku.
Cílem projektu je podpora rozvoje verbálních schopností dětí, jejich představivosti a zlepšení ztahu ke knize a čtení už od nejútlejšho
věku. Dále si klade za cíl dovést rodiče k pochopení významu čtení pro další rozvoj
dítěte i jeho budoucnost, tj.
přesvědčit je, že jednou z nejdůležitějších
věcí, kterou mohou udělat pro své děti, je
věnovat jim svůj čas a strávit ho společně
nad knihou, ať už čtením, prohlížením nebo
i povídáním a zpíváním. Rodiny s novorozenci v zapojených knihovnách získají u příležitosti vítání občánků nebo obdobných
slavností dárky od knihovny např. knížka

pro děťátko, audiokniha, speciálně vydaná
metodická publikace pro počáteční čtení
rodičů s dětmi, seznamy doporučené literatury, dále průkazka do knihovny, nabídkaslužeb a pozvánky do knihovny pro rodiny
s malými dětmi apod.
Proč se připojuje i naše knihovna? Aktivity určené dětem u nás realizujeme řadu
let, jenom nám chyběl ten úplný začátek
– program pro ty nejmenší. Proto se těšíme na dubnové vítání občánků v Dačicích,
kdy ve spolupráci s městem dostanou poprvé děti do kolébky, a hlavně zatím jejich
rodiče, sadu dárků a knihovna pro ně postupně připraví další a věříme, že zajímavý
program.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

svoji mysl a představivost, skládají origami a zdokonalují svoji jemnou motoriku
a přesnost, ale především skládají robotické
stavebnice FISCHERTECHNIK, LEGO a elektronické stavebnice BOFFIN.
Rozdílný systém skládání stavebnic rozvíjí technické myšlení dětí. Naši žáci mají jedinečnou příležitost setkat se s nejmodernějšími stavebnicemi na českém trhu.
Jitka Procházková
Zeměpisná olympiáda – úspěch našich
žáků v okresním kole
V zeměpisné olympiádě se soutěží ve
třech kategoriích - kategorie A (6. ročník),
kategorie B (7. ročník) a kategorie C (8. a 9.
ročník). V tomto školním roce nás v Jindřichově Hradci reprezentovali žáci prvních
dvou kategorií a umístili se na krásných
místech.
Daniel Křížek (6. třída) dosáhl v kategorii
A na pomyslnou bronzovou medaili – tedy
3. místo. Matěj Benecký (7. A) zaostal za
třetím místem o pouhý půl bod a patří mu
tak 4. místo v kategorii B.
Oběma účastníkům gratulujeme k vynikajícím výsledkům a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Stanislava Dvořáková  
Olympiáda v anglickém jazyce – okresní
kolo
V Jindřichově Hradci proběhlo také
okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Dva naši žáci tam odjeli reprezentovat
naši školu. Matěj Benecký ze 7. A předvedl
v kategorii I. A skvělý výkon a vybojoval
2. místo! Alžběta Šedová z 8. B soutěžila
v kategorii II. A a umístila se na 14. místě.
Kolektiv učitelů ZŠ B. Němcové

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).
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vil se. Jeho bratr Jack hledá doktora, aby svého bratra zachránil.
Nakonec se mu ho podaří sehnat a dostane od něho správný lék,
se kterým rychle spěchá zpět do lesa za bratrem. Ten dostane lék
ještě včas a tím ho bratr zachrání. I když by se tedy mohlo zdát, že
se jedná o vážné téma, divadelní hra byla ve skutečnosti veselohrou se spoustou komických situací, a tak kromě toho, že jsme si
procvičili angličtinu, jsme si hru užili.
Tomáš Pavlů, tercie
Divadelní představení
V pondělí 19. února jsme se my, žáci z kvinty, sexty a 2. ročníku, pod dozorem paní učitelek Němečkové a Kloiberové vydali do
Prahy. V brzkých ranních hodinách nás pan Nekula nabral do autobusu a vyjel směr Praha. Cestou jsme se nasvačili a před Vinohradské divadlo dorazili usměvaví a plní energie. Původně plánované
představení Periferie bylo z důvodu nemocného ansáblu zrušeno
a místo toho jsme zhlédli Moliérovu komedii Škola žen. Byla to, dle
mého, vítaná změna a všichni jsme se zasmáli. Už tak zábavná hra
byla navíc obohacena výroky jedné staré paní v hledišti, která přes
celé divadlo občas prohlásila, že stejně neví, o co tam jde, protože to neslyší. Po představení jsme přešli na Václavské náměstí, kde
jsme dostali chvíli volna. Poté jsme se vrátili do autobusu a vyjeli
směrem k domovu. Pospávali jsme, povídali si, chlubili se tím, co
jsme nakoupili během rozchodu a propadali zoufalství při představě, že zítra budeme muset zase do školy. Za nás všechny chci
poděkovat našim paním učitelkám za to, že měly tu odvahu s námi
někam jet a doufám, že si výlet užily alespoň tak jako my.
Anežka Kálalová, sexta
Beseda s policistou
Ve čtvrtek 18. ledna 2018 na naši školu zavítal muž zákona, pan
praporčík Jiří Kupec z Obvodního oddělení Policie ČR v Dačicích.
Naše gymnázium navštěvuje každoročně, účelem přednášek je seznámit studenty kvinty a 1. ročníku s trestním právem a trestní odpovědností mladistvých. Pan praporčík nám ve zkratce vysvětlil některé zákony Ústavy ČR, které se nás mohou bezprostředně týkat.
Dále jsme se dozvěděli něco o problematice užívání návykových
látek a také nejdůležitější dopravní předpisy (týkající se zejména
jízdy na kole). Poslední téma, jež jsme si vyslechli, nás obeznámilo
s úskalími, které s sebou mohou přinášet sociální sítě a jejich malé
zabezpečení. Děkujeme panu Kupcovi za čas, jenž nám věnoval,
a vedení školy za zprostředkování přednášky.
Bára Lesná, kvinta
Okresní kolo florbalu SŠ
V úterý dne 6. 3. 2018 odjelo družstvo chlapců z vyššího gymnázia zvláštním autobusem do J. Hradce, kde se konal ve sportovních
halách florbalový turnaj středních škol. Z celkové počtu 12 družstev skončili naši hoši na krásném 3. místě.
Složení družstva – Jakub Šimánek (kvinta), Šimon Krechler (1.
ročník), Lukáš Kolanda (2. ročník), Antonín Málek – (sexta), Tomáš
Přikryl (sexta), Pavel Svoboda (sexta), Zdeněk Škoda (sexta), Martin
Kelbler (3. ročník), Tomáš Pospíchal (3. ročník), Radek Pavlů (septima), Ezra Doležal (oktáva), Miloš Procházka (oktáva), Miroslav Vican
(oktáva). Všem chlapcům děkuji za předvedený výkon.
Karel Chalupa, vedoucí družstva
Informace o dalších akcích školy najdete na www.gymn-dacice.cz
a www.g-one.tv.

Jubilejní 5. Mutišovské řemeslné trhy
sobota 21. 4. 2018 od 13:00 h, Mutišov - náves

ukázky řemeslné výroby, prodej výrobků od českých řemeslníků,
chutné občerstvení, jízda na koních, lasování, živá zvířata, dobový
dřevěný kolotoč a střelnice, tvořivé dílny pro děti i dospělé, vystoupení kapely Kontušovka, Mrákotínských baletek, taneční skupiny Růže
z Hradce, módní přehlídka z doby první republiky.
Přijďte podpořit šikovné české ručičky a strávit s námi příjemné odpoledne

--- inzerce ---

Olympiáda z anglického jazyka
V letošním okresním kole anglické olympiády byli naši studenti velmi úspěšní, zabrali pro sebe první místa ve všech kategoriích vypisovaných pro střední školy a školy s rozšířenou
výukou jazyků. V kategorii nejmladších IB obsadila Josefína Říhová ze sekundy 1. místo
a Kryštof Lojka, taktéž
ze sekundy, se umístil
jako druhý. V kategorii
IIB zvítězil Kryštof Blažek
z kvarty, Nikol Koukalová
ze stejné třídy byla šestá. V kategorii III – pro
studenty středních škol
– zvítězila Kateřina Macků z 2. ročníku a na pěkném 5. místě se mezi 15 soutěžícími umístil
Radek Fridrichovský ze septimy. Soutěžící, kteří se umístili na medailových pozicích, obdrželi diplomy a odměny v podobě poukázek na nákup knih dle vlastního výběru v hodnotě 600 korun. Všem
soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci školy a Kateřině
a Kryštofovi, kteří postupují z prvního místa do krajské soutěže,
přejeme hodně štěstí a pevné nervy.
Naďa Koprová
Lesnická soutěž „YPEF“ – místní kolo
V úterý 20. února se konalo
v budově Lesů České republiky s.p., Lesní správy Telč,
místní kolo lesnické soutěže
„Mladí lidé v evropských lesích“. Naši školu reprezentovala dvě družstva, obě již za
starší kategorii (16 – 19 let).
Družstvo ve složení Václav Steinhauser (čtvrtý ročník), Tomáš Drobil (třetí ročník)
a Viktor Soukup (septima) letos opět nezklamalo a vybojovalo
1. místo a tím si již potřetí ve stejném složení zajistilo postup
do regionálního kola konaného v Brně. I naše druhé družstvo
ze sexty ve složení Antonín Málek, Zdeněk Škoda a Tomáš Přikryl
si zaslouží pochvalu, protože se tentokrát umístilo v těsném závěsu za našimi tradičními vítězi na krásném druhém místě ve stejné
kategorii. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci
našeho gymnázia a postupujícím přejeme hodně štěstí v regionálním kole.
Miroslava Chňoupková
Matematická olympiáda Z9
24. 1. 2018 se uskutečnilo okresní kolo v matematické olympiádě,
kategorie Z9. Z kvarty Gymnázia Dačice se zúčastnili dva žáci. Kryštof Blažek se umístil na 4. místě a Alexandra Palánová na krásném 2. místě, za které obdržela diplom a věcnou cenu. Oběma
účastníkům děkuji za skvělou reprezentaci školy a přeji jim hodně
chuti do řešení dalších matematických úloh!
Alena Smejkalová
Okresní kolo olympiády v německém jazyce
Dne 9. února se v Jindřichově Hradci konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Naše gymnázium zastupovali v letošním
školním roce žáci 3. ročníku Natálie Stoklasová a Michal Kelbler.
Oběma studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Renata Kopačková
Anglické divadlo
Dne 28. února se žáci z tříd sekundy, tercie a kvarty zúčastnili
divadelního představení v Kulturním domě Beseda v Dačicích. Divadelní hra byla v angličtině, ale hráli ji čeští herci, a tudíž jim bylo
dobře rozumět. Jmenovala se „Jack and Joe“ a byla o dvou bratrech
– dvojčatech. Joe při houbaření snědl jedovatou houbu a přiotrá-
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Setkání s dětmi z MŠ Bratrská „Ty se mnou, já s tebou“
Po krátké zimní pauze si pro naše uživatele v rámci projektu „Ty
se mnou, já s tebou“ připravily děti z MŠ Bratrské další dopolední
program, který byl plný deskových i jiných her, ale také písniček
a básniček.
Na závěr následovala sladká odměna za účast. Jednalo se o dort
v podobě „Člověče nezlob se“, který přinesly paní učitelky ze školky
jako překvapení. Dále následovala ještě jedna pozornost pro naše
uživatelky.
Děti vyrobily a předaly papírová srdíčka k MDŽ, čímž jim udělaly
velkou radost.
Děkujeme za příjemné dopoledne.
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová,
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. středisko Dačice

Svaz tělesně postižených

--- inzerce ---

uspořádal besedu s panem Ladislavem Obrdlíkem o cestě do
Norska. Zde chytali ryby a poznávali krásy tamní přírody. Toto vyprávění pan Obrdlík zpestřil krásnými příhodami, které se mu staly.
Beseda byla zajímavá a posluchačům, kteří přišli, se líbila.
Na začátku března jsme své členy pozvali na výroční členskou
schůzi, která se konala v Hotelu Stadion. Zde jsme zhodnotili loňský rok a nabídli jsme akce, které chceme v letošním roce uskutečnit. Po výborném obědě, který nám připravil kolektiv Hotelu Stadion, nám zahrál k poslechu a tanci pan Dědina. Děkujeme všem
za ochotu. V měsíci dubnu vás srdečně zveme na besedu s panem
doktorem Štroblem o cestování. Tato beseda bude v pečovatelském domě 4. dubna 2018 v 16:00 h. Dále vás zveme na tradiční odpolední čaje s rejem čarodějnic do Hotelu Stadion 28. dubna 2018
ve 14:00 h. Srdečně vás všechny zveme a těšíme se na vás.
Stejskal František, předseda organizace

--- inzerce ---
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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 prací knihovny v roce minulém.
Pokračování článku z čísla 3/2018: Co se týče nakoupených a zpracovaných knih a jejich výpůjček, do fondu městské knihovny přibylo celkem 1.201 svazků, z toho bylo 820 knížek pro dospělé
a 381 knih pro děti a mládež. Náklady na nové přírůstky do knihovny činí 31 Kč na jednoho obyvatele Dačic. Ke konci roku 2017 bylo
v knihovně celkem 39.335 knihovních jednotek, včetně zvukových
knih pro zrakově handicapované, těch je 618. Celkem 1.317 registrovaných uživatelů (což je téměř 18 % občanů města) si půjčilo
57.251 dokumentů. Je to trochu méně než v letech minulých, velice
nás mrzí, že to jsou právě menší výpůjčky knížek pro děti a mládež.
Je zajímavé, že registrovaných čtenářů je více než v minulých letech, ale půjčili si méně.
Přitom aktivity a služby dětského oddělení jsou různorodé se širokým záběrem pro všechny skupiny uživatelů všeho věku. Chybí
nám jenom nabídka úplně pro ty nejmenší, což změníme v tomto roce zapojením se do projektu S knížkou do života – Bookstart.
Trochu NEJ – nejpůjčovanější dokumenty z knihovny v roce 2017:
1. Na prvním místě se neumístila knížka, ale hra Pohádkohraní –
půjčena 27x
2. 24krát se půjčila knížka Márie Ďuranové – Všichni to vědí
3. 18krát knížka Kláry Janečkové – Prokletý původ
4. 16krát se půjčily knížky: Báječný krámek s čokoládou, Sedmihlářky, Porodní bába z harému, Ostrov s vůní čerstvého chleba či
Tygří žena
5. 15 výpůjček za rok mají na svém kontě romány: Jezero snů, Kouzlo všednosti, Záhada zadního pokoje, Manželské nehody, Sedm
sester, Cizinec z Cornwallu, Povídky ke kávě či Úkol pro šaška.
Co se týká naší regionální funkce, metodicky se staráme o 21
obecních knihoven zřizovaných obcemi. Obce sdružují prostředky
na nákup nových knih, s pravidelnou krajskou dotací je zajištěný
pěkný výběr novinek i do obecních knihoven. Metodička spolupracuje s knihovníky i s obcemi, stará se, aby knihovny měly vše, co
potřebují a byly v obci stánkem kultury, odpočinku i neformálního
vzdělávání.
Děkuji za spolupráci všem partnerům, městu Dačice, základním
i středním školám, státnímu zámku, Tyláčku a paní Jahelkové, všem
našim uživatelům, čtenářům a přátelům za přízeň. A kdeže máme
rezervy? Co bychom chtěly zlepšit? Určitě se více věnovat e-službám knihovny, ať se jedná o zlepšení propagace online služeb,
možnostem výpůjček e-knih či jejich čteček, hledání cest k dětským čtenářům, těšíme se na zvětšení prostoru oddělení pro dospělé přístavbou komunitní místnosti a hlavně se těšíme na všechny, kteří naše služby potřebují a chtějí.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Federal-Mogul Valvetrain s.r.o.,
Strojírenská 160, 380 01 Dačice
Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů
přijme pracovní pozici

Inženýr/ inženýrka kvality

Požadavky:
• Vysokoškolské vzdělání technického směru
• Praxe v oboru 3 roky
• Znalost IATF 16949 a ISO 9001, SPC, MSA, znalost nástrojů
kvality DOE, 8 D, Ishikawa, FMEA, APQP, PPAP
• anglický jazyk aktivně
Základní náplň práce:
• zajišťuje zapracování Q-požadavků zákazníka do postupů
vyráběných produktů
• řeší zákaznické reklamace, spolupracuje s výrobou při stanovení a zavádění nápravných opatření
• zabezpečuje komunikaci se zákazníky přes jejich portály
• zajišťuje vzorkování k zákazníkovi
• zajišťuje průběh zákaznických auditů a návštěv ve společnosti
• podporuje výrobu při řešení kvalitativních problémů a zavádění opatření
• spolupracuje při zavádění nových strojů, zařízení a technologií v oblasti kvality
• zajišťuje systémovou implementaci statistických metod ve
výrobě (SPC, Cpk, Cmk, ….)
• metodicky vede pracovníky výroby v oblasti systému kvality
Nabízené benefity:
• Smluvní mzda, Týmová prémie
• Příspěvek na stravování
• Na kulturu, sport, relaxaci poskytujeme FlexiPassy
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Dovolená navíc

--- inzerce ---

14

--- inzerce ---

Pokud vás naše nabídka oslovila, napište nám, prosím,
na e-mail: marie.zavodska@federalmogul.com,
tel. 383 131 330

www.dacice.cz

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek:
7. 4. 2018 - 2. liga, 14:00 h, Dačice „A“- Spartak Přerov
6. 4. 2018 - Divize, 18:00 h, Dačice „D“- Spartak Pelhřimov „A“
6. 4. 2018 - KP II, 20:00 h, Dačice „C“- KK Hilton Sez. Ústí
28. – 29. 4. 2018 Mistrovství ČR Juniorů
Sobota 28. 4. 2018 od 11:00 h - kvalifikace
Neděle 29. 4. 2018 od 9:00 h FINÁLE
Přijďte podpořit domácí borce Pepu Brtníka a Mojmíra
Holce !!!
30. 4. - 13. 5. 2018 Memoriál J. Kadrnožky, I. Kopečka, Otu
Fišera a R. Kisslinga.
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
7. 4. 2018 žáci - 9:30 h, Dačice - N. Bystřice
21. 4. 2018 žáci - 9:30 h, Dačice - Kaplice
8. 4. 2018 dorost - 10:00 h, Dačice - Větrovy
7. 4. 2018 muži KP - 16:30 h, Dačice - Čimelice
21. 4. 2018 muži KP - 17:00 h, Dačice - N. Včelnice
28. 4. 2018 muži KP - 17:00 h, Dačice - Katovice

--- inzerce ---

Jaro ťuká na dveře

Tak jsme si mysleli, že v neděli 18. března, kdy jsme v muzeu zahajovali první letošní výstavu s příznačným názvem
„Jato ťuká na dveře“, bude již jaro v plném proudu, ale opak
byl pravdou.

Nedělní odpoledne bylo plné sněhu a zimy. Přesto prostory muzea rozzářily nejen krásné jarní práce, ale i vystoupení dětí
z dačické mateřské školy v Bratrské ul. Jarní pásmo s nimi připravily
paní učitelky Hana Nováková a Romana Marková. Samotná výstava
hýří barvami, různými technikami a materiály.
V muzeu je k vidění do 15. dubna denně, kromě pondělí 9. 4.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

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

Oddíl volejbalu
Utkání suveréně vedoucího našeho družstva žen v KP II.
2. 5. 2018 TJ Centropen Dačice - Č. Budějovice

Exponát měsíce
Střelecký terč dačických ostrostřelců. Dobová scéna,
olej na dřevě, přelom 18. a 19. stol.
Městský sbor dačických
ostrostřelců byl založen
v roce 1798. V témže
roce si dačičtí ostrostřelci
postavili za Telčskou bránou (v místech pozdější
městské cihelny) střelnici,
kde se bavili střelbou do
malovaných dřevěných
střeleckých terčů. Ostrostřelci také vlastnili žlutozeleně pruhovaný prapor, který používali při
městských slavnostech.
Obdobně užívali uniformy (zelený frak s červenými výložkami, jelenicové žluté kalhoty a ohrnuté klobouky), ozbrojeni byli tesáky
a ručnicemi. Již v roce 1810 se dačičtí ostrostřelci rozešli, střelnice
byla prodána měšťanu a bývalému ostrostřelci Josefu Dienstlovi.
Ve sbírkách muzea je celkem dochováno osm střeleckých terčů,
které jsou restaurovány a tři jsou umístěny ve stálé historické expozici.
Marie Kučerová,
ředitelka MMaG

periodický tisk územně správního celku
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3150 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků

Číslo: 4/2018, ročník sedmý
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www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU
Kulturní dům Beseda
13. dubna, pátek, 19:00 h
Yvetta Blanarovičová + Pepa Vojtek
Koncert - opera, rock a pop
21. dubna, sobota, 20:30 h
Tlustá Berta
Koncert v rámci Tour Život jako o život.
Vystoupí DeBillHeads a Tlustá Berta

Kino Beseda
1. dubna, neděle, 17:00 h
KRÁLÍČEK PETR, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 120/100 Kč
4. dubna, středa, 19:00 h
VEČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ, česká komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
6. dubna, pátek, 19:00 h
READY PLAYER ONE: Hra začíná, akční, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
8. dubna, neděle, 19:00 h
TÁTOVA VOLHA, český film, 2D
česky, vstupné 120 Kč
12. dubna, čtvrtek, 19:00 h
NIC JAKO DŘÍV, dokumentární, 2D
projekce s účastí režiséra filmu
česky, vstupné 110 Kč/členové FK 80 Kč
15. dubna, neděle, 19:00 h
MÁŘÍ MAGDALÉNA, drama, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
18. dubna, středa, 10:00 h
MILADA, historické drama, 2D
česky, vstupné 50 Kč

25. dubna, středa, 19:00 h
PEPA, česká komedie, 2D
česky, vstupné 110 Kč

27. dubna, pátek, 19:00 h
FAKJŮ PANE UČITELI 3, komedie, 2D
český dabing, vstupné 120 Kč
29. dubna, neděle, 17:00 h
SHERLOCK KOUMES, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 110/130 Kč

Městské muzeum a galerie

do 15. dubna
Jaro ťuká na dveře
Výstava, která potěší. Práce dětí i dospělých
z Dačic a okolí.
do 10. června
Malé kalendárium osobností
Připomínka výročí významných osobností
regionu. Výstavní chodba.

21. dubna až 20. května
„Uprchlíci“ (Italští uprchlíci u nás)
Italsko-česká výstava k 100. výročí ukončení
I. světové války.
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h.

Katolický dům
a RC Křižovatka
19. dubna, čtvrtek, od 16:30 h
Poznáváme se s pejsky 2
Přednáška a zážitkový program.
21. dubna, sobota, 19:30 h
Taneční večer
Tanečním večerem nás provedou manželé
Horníkovi z Telče, vstupné dobrovolné.

KD Beseda Dačice, středa 2. 5. v 19:30 h
Předprodej: Infocentrum Dačice
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25. dubna, středa, 10:00 h až 12:00 h
SpoKojeňáček
28. dubna, sobota, 5:00 h
Do západních Čech
Zájezd s průvodcem, více informací
na www.katolicky-dum.cz.
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

Městská knihovna
5. dubna, čtvrtek, 17:30 h
GRUZIE, ARMÉNIE A NÁHORNÍ KARABACH
- David Švejnoha
Vyprávění cestovatele a průvodce po exotických zemích.
17. dubna, úterý, 17:00 h
Pavel Dias - o životě a fotografování
Setkání s významným fotografem a vypravěčem Pavlem Diasem.
do konce dubna
Lesy a příroda kolem nás - obrázky dětí
v knihovně
Výstava obrázků dětí z MŠ B. Němcové a žáků
šestých a osmých ročníků ZŠ Komenského.

30. dubna
Tradiční pálení čarodějnic
U rybníku Vražda, pod koupalištěm

