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Jak to vidím aneb mrzne, jen to praští
Doba Vánoc, kdy jsme měli alespoň chvíli čas se zastavit a strávit naše životy se svými blízkými, je už za námi. Nastal nový
rok a my se opět vrháme do práce plni předsevzetí, co všechno v letošním roce zvládneme. Vánoční čas připomíná už jenom ta
spousta sněhu, co leží všude kolem.
Za poslední roky jsme
si už téměř odvykli, že
v zimě padá sníh a že
mrzne, jen to praští.
Člověk jenom kouká, co
se najednou objevilo
na dačických rybnících
bruslařů a kolik pobíhá
okolo Dačic běžkařů. Je
výborné, že opět po několika letech mohl
vyjet sněžný skútr a kromě běžkařské stopy
do Háje máme k dispozici i ovál u řeky. Samozřejmě, že kromě dětské radosti a nadšení lyžařů přináší sníh i komplikace pro
život ve městě a na silnicích. Musím říct, že
kromě dílčích nedostatků se naše technické
služby potýkají s odstraňováním sněhu velmi dobře. Při porovnání s jinými městy jsou
Dačice uklizené a sjízdné. Stejně tak když za

Velkým Pěčínem přejedeme na Vysočinu,
tak určitě oceníme péči jihočeských silničářů o naše silnice.
S nastalými mrazy pak městská policie
a odbor sociálních věcí věnují zvýšenou pozornost lidem bez obydlí a společnými silami se je snaží přesvědčit, aby toto nevlídné
období strávili v azylovém domě, nebo aby
si našli nějaké jiné ubytování. Pozornost policie v poslední době přitahuje i drobná kriminalita, která se začala v Dačicích rozmáhat. Nejlepším způsobem jak jí předejít je,
že si budeme zamykat domy, sklepy, garáže
a kolny. Kromě zvýšené hlídkové činnosti
městské policie jsme nasadili i nově pořízené fotopasti. Jak je v tomto období obvyklé,
věnuje se městská policie i kontrolám chat
v zahrádkářských koloniích.
Stejně tak jak „přituhlo“ venku, tak se

ochlazuje i v politice. V tomto případě nejde o projev ročního období, ale blížících
se parlamentních a prezidentských voleb. A tak jsme již tradičně svědky toho,
jak jedny strany „rozdávají“ peníze plnými
hrstmi a druhé naříkají, že to jsou peníze,
které vybraly navzdory ostatním hlavně
těm „tradičním“ stranám. Na jedné straně
je současný prezident obviňován, že chce,
aby ho navštívil papež, protože si tím zajistí větší pozornost médií a na druhé straně
se nás jeho věrní snaží přesvědčit, že ten,
kdo ho kritizuje, naslouchá ďáblu. Myslím
si, že to, co v letošním roce ještě zažijeme
na politické scéně, se nedá brát příliš vážně.
Jenom doufám, že tento politický kabaret
neodradí lidi, kteří jdou k volbám, protože
jim záleží na tom, kam se naše země ubírá.
Karel Macků, starosta

Návštěvnost dačického kina byla
v loňském roce rekordní

Každý má právo
na vzdělání

V lednu 2017 vstoupilo dačické městské kino do pátého roku svého fungování.
Dovolte nám ale ještě malé ohlédnutí za rokem minulým.

To je základní myšlenka projektu na
novostavbu MŠ Za Lávkami. Podle posledních informací je poměrně vysoká
šance, že získáme na tuto akci dotaci.

V tom jsme totiž zaznamenali historicky
rekordní návštěvnost. Celkem jsme pro vás
připravili 151 veřejných i neveřejných projekcí, které navštívilo 8 268 velkých i malých
diváků. I v loňském roce jsme se zaměřili
na různorodé publikum. Uspořádali jsme
tak například 10 projekcí filmového klubu,
nebo 8 projekcí zaměřených převážně na
seniory. Velkou část návštěvnického spektra ale tvořily také děti. A to jak ty, které do
našeho kina přišly v dopoledních hodinách,
když se projekce filmů stala součástí jejich
školního vyučování, tak i ty, které cho-

dily s rodiči na pravidelné projekce nejen
animovaných filmů a pohádek, ale také
na doprovodné akce, které jsme pro ně
připravovali.
Možná i proto se na pomyslném druhém
místě nejnavštěvovanějších filmových
titulů za loňský rok umístila pohádková
komedie Anděl Páně 2. Bronzovou příčku
už ale obsadil snímek ryze pro dospělé
publikum – Bezva ženská na krku a nejnavštěvovanějším titulem se v našem kině
stal, s celkovým počtem osm repríz a 576
diváků, historický film režiséra Filipa Renče
- Lída Baarová.
To, že byl rok 2016 v Dačickém kině velmi
úspěšný, je zásluhou mnoha faktorů. Tím
hlavním je ale zájem vás diváků, proto vám
chci, jménem všech, kteří se na chodu kina
podílejí, ještě jednou moc poděkovat za
vaši věrnost a doufám, že nám svou přízeň
zachováte i v roce letošním.
Milan Krotký, 3D Kino Dačice

Pokud vše dobře dopadne, tak začneme
na podzim letošního roku stavět novou
školku. Je pravda, že to bude znamenat
dočasné snížení celkového počtu dětí,
které bude možné přijmout pro školní rok
2017/2018, ale současně to znamená, že už
ve školním roce 2018/2019 budou moci děti
navštěvovat novou moderní školu. Věřím,
že tím, že půjde nejenom o novou školu, ale
o školu s větší kapacitou, vyřešíme i dlouhodobý nedostatek míst v dačické mateřské škole a budou tak skutečně moci platit
slova uvedená v nadpisu tohoto článku.
Karel Macků, starosta

Pojďte se starostou na kus řeči
Kde? Hotel Dyje
Kdy? 24. února 2017 V kolik? v 17:00 h

popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě
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Rozšíření služeb
na novém hřbitově

Slovo místostarosty
Ani na dobrovolné hasiče nezapomněl Jěžíšek a ke konci roku 2016 jim přinesl
dárky v podobě věcných prostředků. Bývalo zvykem, že dobrovolní hasiči dostávali ke konci roku z rozpočtu města finanční dary za jejich činnost.

V roce 2016 jsem se rozhodl místo finanční hotovosti dobrovolným hasičům
v Dačicích a místních částech koupit věcné prostředky. Tyto si nadefinovali velitelé
a starostové jednotlivých sborů. Dačice již
v průběhu roku dostaly pět nových moderních dýchacích přístrojů zn. Draeger
v celkové hodnotě 232.000 Kč (dotace Jihočeského kraje 160.000). Byla jim zakoupena
gola sada, startovací vozík a kabely, nabíječka, lano statické a pracovní stejnokroje
PS II. Dále bylo financováno několik oprav

a revizí v hodnotě 55.000 Kč.
Nezapomínáme ani na hasiče v místních částech (Lipolec,
Hostkovice, Dolní Němčice, Bílkov, Chlumec, Malý Pěčín), kde
nemají tolik ostrých zásahů, ale
velice dobře pečují o svěřený
majetek, techniku, udržují tradice a starají se o kulturní život
ve svých obcích. Téměř ve všech
hasičárnách proběhly stavební
opravy a úpravy, které si místní
v rámci brigád organizují sami.
Město jim po dohodě proplácí
materiál. Jsem rád, když se stávající budovy udržují, zvelebují a využívají. Za
tuto dobrovolnickou činnost byly hasičům
zakoupeny pracovní stejnokroje PS II, kalová
čerpadla, zásahové hadice a opravy požární
stříkačky v celkové hodnotě 80.000 Kč.
Velice si vážíme dobrovolnosti a nasazení
hasičů a přejeme jim co nejméně „ostrých“
zásahů a pokud již nastane nebezpečná situace, ať se všichni vrátí v pořádku ke svým
rodinám.
Miloš Novák,
místostarosta

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

Rada města na své 62. schůzi konané
21. 12. 2016 mimo jiné:
• schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí,
stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentaci stavby akce Výstavba
sportovní haly Dačice
• schválila rozpočtové opatření č. 26/2016
v těchto objemech: příjmy 343,00 tis. Kč,
výdaje 343,00 tis. Kč, financování 0,00 tis.
Kč
• schválila plán kontrolní činnosti na rok
2017
• pověřila starostu města Ing. Karla Macků
zástupcem města Dačice ve spolku
Destinační management Česká Kanada
z.s.

pokrytí nákladů
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem Vodovod Hostkovice - Lipolec
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2017
v těchto objemech: příjmy 1.337,23 tis.
Kč, výdaje 1.237,50 tis. Kč, financování
-99,73 tis. Kč
• vzala se souhlasem na vědomí průběžné
plnění požadavků místních částí za rok
2016
• vzala se souhlasem na vědomí harmonogram schůzí komisí v místních částech za
účasti vedení města pro rok 2017
• schválila darovací smlouvu mezi městem
Dačice, jako obdarovaným, a Jihočeským
krajem, jejímž předmětem je darování
2 ks ruční analogové radiostanice Motorola a jednoho kusu tabletu Samsung
v celkové hodnotě 25.567,77 Kč

Rada města na své 63. schůzi konané
11. 1. 2017 mimo jiné:
• udělila záštitu starosty města nad
slavnostním ukončením studia 6. semestru dačického střediska Virtuální univerzity třetího věku, které se koná 16. 1.
2017 na Zemědělské univerzitě v Praze,
a schválila u této příležitosti poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na

Zastupitelstvo města se
sejde na svém 15. zasedání
15. 2. 2017 v 17:00 h
v hlavním sále
Kulturního domu Beseda.
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Na sklonku loňského roku byl
u vstupní brány na novém hřbitově
v Dačicích osazen automat na svíčky.
Nově tak můžete přímo v areálu hřbitova
za minci v nominální hodnotě 20 Kč zakoupit sadu svíček a zápalek. Na výběr je z několika různých druhů balíčků.
Celý systém provozuje soukromá společnost, která městu Dačice platí pronájem za
část pozemku, na kterém je automat umístěn. Automat je mechanický, a tudíž nerozměňuje mince.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

Nominace na Cenu města
Dačice za rok 2016
Do 31. března 2017 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 2016.
Cena města se uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji
Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena
se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za
výraznou činnost v jednotlivých oblastech
v roce, který předcházel udělení ceny, tzn.
v průběhu roku 2016.
Cenu města uděluje Zastupitelstvo města Dačic v kategoriích:
•
•
•
•
•

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

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

Přítomnost místostarostů
pro veřejnost
Místostarosta Bc. Miloš Novák
Pondělí
Pátek		

8:00 – 17:00 h
9:00 – 14:00 h

Místostarosta Ing. Jiří Baštář
Pondělí
Středa		

8:00 – 17:00 h
8:00 – 11:00 h

Kromě uvedených dnů je možné si schůzku sjednat kdykoliv na jiný termín na tel. č.:
p. Novák 607 017 894 a p. Baštář 602 528 755.

www.dacice.cz

Matriční události v roce 2016
V roce 2016 přibylo do města Dačice narozením 71 občánků, což je o 11 více než v roce 2015, ale o 12 méně než v roce 2014,
z toho bylo 41 děvčátek a 30 chlapečků.
Dačičtí občánci se rodili v různých městech, nejčastěji to bylo v Jindřichově Hradci
(25 dětí), v Třebíči (18 dětí) a v Jihlavě (16
dětí). Prvním občánkem roku 2016 bylo
děvčátko, které se narodilo 1. 1. 2016 v Jindřichově Hradci.
Spektrum jmen, z nichž rodiče vybírali, je
poměrně široké. Nejoblíbenější chlapecká
jména byla Lukáš, Patrik a Štěpán (nesou je
vždy 2 chlapečci).
Dačice mají také chlapečky se jmény
Alexandr, André, Andreas, Antonín, Daniel
Amitai, Eliáš, Jáchym, Jan, Jakub, Jiří, Karel,
Martin, Matěj, Matouš, Matyáš, Michal, Ondřej, Pavel, Petr, Tadeáš, Timothy Derek, Tomáš, Vít a Vojtěch.
Mezi dívčími jmény je na 1. místě oblíbenosti 8 jmen, která mají vždy 2 děvčátka.
Jsou to: Karolína, Klaudie, Laura, Natálie,
Nela, Nikol, Tereza a Veronika. Dačické holčičky oslovují rodiče také jmény Adéla, Alexandra, Amálie, Amálie Lili, Aneta, Anežka,
Anna, Dita, Dominika, Edit, Elena, Eliška,
Ema, Emma Milada, Gabriela, Jasmína, Johana, Josefína, Justýna, Kateřina, Kristýna,
Lucie, Monika, Sofie a Zora.
Obřadu vítání občánků, který organizuje
městský úřad, se zúčastnilo celkem 50 dětí.
Do knihy úmrtí přibylo 95 zápisů, což je

o 27 méně než v roce 2015. Z toho počtu
bylo 51 mužů a 44 žen, 28 zápisů se týká
občanů města Dačice.
Do knihy manželství matrika zapsala 81
sňatků. Je to o 10 více než v roce 2015 a o 1
méně než v roce 2014.
Z celkového počtu uzavřených sňatků
byl v 51 případech alespoň jeden ze snoubenců občanem města Dačice.
Manželství se uzavírala na různých místech. V obřadní síni městského úřadu si řeklo své „ano“ 14 párů. K oblíbeným místům
patřil i dačický zámek, v jehož interiérech
se nechalo oddat 6 párů, 13 párů se rozhodlo pro obřad v zámeckém parku. Jeden
pár byl oddán na zahradě rodinného domu
v místní části Dačic.
Stále populárnějším místem k uzavření
manželství byl Bizon Ranč na Rožnově, kam
jsme zavítali během léta 7krát. Do přírody
České Kanady jsme vyjeli ještě několikrát,
např. 2krát do Radíkova, kde kulisu pro
svatební obřad v jednom případě utvářel
březový háječek, v druhém případě rodinný domek. Také lesní pozemek v Matějovci
a v Brandlíně byl místem, které si snoubenci zvolili pro svůj svatební obřad. Poprvé se
pro svatebčany otevřel i zámek ve Starém
Hobzí, v jehož obřadní síni si řekly své ano

2 páry, 1 pár se rozhodl pro společný život
na zámku v Českém Rudolci.
Před orgánem církve bylo oddáno 31
párů, z toho 22 párů v Kostelním Vydří, další
v Horní Slatině, v Třeběticích a v penzionu
v Matějovci.
První sňatek uzavíralo 71 ženichů, 10
ženichů již mělo opakovanou zkušenost.
V případě žen bylo skóre podobné, 73 nevěst uzavřelo první sňatek a 8 se rozhodlo
dát šanci dalšímu manželství.
Nejmladšímu ženichovi bylo 20 let, nejmladší nevěstě bylo 19 let. Naopak nejstaršímu ženichovi bylo 67 let a nejstarší nevěstě 58 let.
Ze snoubenců byla v 10 případech starší
žena, u 67 dvojic byl starší muž, ve 4 případech byli novomanželé stejně staří. Největší věkový rozdíl mezi snoubenci byl 18 let,
o něž byl ženich starší než nevěsta.
Muži nejčastěji uzavírali sňatek ve věku
28 let (9krát), nejčastějším věkem nevěst
bylo rovněž 28 let (10krát). Průměrný věk
mužů dosáhl 31,4 roků. Nevěstám bylo
v průměru 28,7 let.
Manželství před matričním úřadem v Dačicích uzavřel jeden Francouz, jeden Slovák, a jedna nevěsta byla ze Slovenska.
Markéta Šťastná, matrikářka

Předvánoční setkání zástupců partnerských měst Groß-Siegharts a Dačice
První předvánoční setkání bylo netradiční, ale velmi povedené. Na Zvonkový průvod, který se konal v neděli 27. listopadu,
přijelo z Groß-Sieghartsu šest Bandlkramerů ve svých typických oblecích a s pulty zavěšenými na ramenou. Bandlkrameři byli
podomní obchodníci, pro které byl typický pultík zavěšený na ramenou, případně nůše na zádech, ve kterých nosili své zboží.
Tento způsob prodeje byl velmi rozšířený hlavně na Šumavě a v Dolnorakouských zemích.
Groß-Siegharts
bylo v 19. a ve 20.
století výrazně textilní město s továrnou na výrobu
r ů z n o b a r ev nýc h
pentlí, mašlí a
šňůrek různé šířky,
s nimiž obchodovali. Postava Bandlkramera je i jedním z hlavních atributů našeho partnerského města a tamní radnice také vydává informační měsíčník
pod tímto názvem. Naši současní Bandlkrameři prošli celou trasu ve
Zvonkovém průvodu a po rozsvícení vánočního stromu byli přivítáni
na radnici. Někteří z nich byli v Dačicích poprvé a byli překvapeni
pěknou výzdobou náměstí a celou příjemnou předvánoční atmosférou. Dva z těchto Bandlkramerů jsou i členové současné městské
rady.
Druhé, již tradiční, vánoční setkání zástupců obou partnerských měst se konalo dopoledne 15. prosince v Groß-Sieghartsu
v multifunkčním zařízení Schloßplatzl. Účastnili se ho za Dačice
oba místostarostové Jiří Baštář a Miloš Novák a za Groß-Siegharts
starosta Gerald Matzinger a tajemník Jochen Strnad. Diskutovalo
se o dění během celého roku 2016 a co nového se čeká v následujícím roce, hlavně v oblasti investic do dalšího rozvoje města.
V Groß-Sieghartsu mají velké problémy s kanalizací. Posledních 20 let se neprováděly téměř žádné opravy a nyní městu na

potřebné investice chybí finanční prostředky. Dalším, hodně diskutovaným, bodem bylo tzv. „car-sharing“ (sdílení auta). Podstata tohoto projektu je ve sdílení elektromobilu mezi občany. Společnost
Thayaland s.r.o. má k dispozici nyní pět elektromobilů, po jednom
v Groß-Sieghartsu, Dobersbergu a ve Vitisu a dva ve Waidhofenu.
Na rok 2017 je naplánován nákup dalších tří aut do Karlsteinu,
Raabsu a Schwarzenau.
Každý, kdo chce auto využívat, se musí zaregistrovat do systému
sdílení přes mobilní aplikaci nebo na místním obecním úřadě,
přičemž za každý měsíc registrace se platí stálý poplatek 20 EUR,
dále 0,18 EUR/1 km a 0,50 EUR za každou započatou hodinu provozu. Pojištění provozu je v ceně, taktéž i nabíjení elektromobilu na
elektrostanici. Pro rezervaci vozu slouží stejná jednoduchá mobilní
aplikace jako při registraci. Nabíjecí elektrostanice se nacházejí
v každém větším městě okresu Waidhofen.
Starosta Matzinger si tento systém velice pochvaloval a říkal, že
je hodně využívaný mladými, ale i staršími lidmi, kteří si nechtějí
pořizovat vlastní auto a nechtějí se starat o jeho údržbu a pojištění.
Systém také využívají návštěvy nebo i cizinci, kteří potřebují auto
během svého delšího pobytu.
Na závěr setkání si zástupci obou měst předali malé vánoční
dárky a popřáli si vše dobré v roce 2017. Obě strany projevily přání,
aby další spolupráce pokračovala i nadále ve stejném přátelském
duchu jako doposud.
Kateřina Marková,
odbor vnitřních věcí
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Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, vyhlašuje podle Zásad programu
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2017. Žadatelé budou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností.
ORP Dačice přijímá
žádosti ve druhém kole
s uzávěrkou 30. dubna
2017.
Formuláře a tiskopisy
žádosti jsou k dispozici
na webových stránkách
Ministerstva kultury ČR
ht tps://w w w.mkcr.c z /
podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html.
Podmínky pro přiznání příspěvku
z programu v roce 2017:
• Doba trvání projektu 1. 1. 2017 – 31. 12.

2017
• Realizace projektu musí být zahájena
a ukončena v roce poskytnutí příspěvku
2017
• Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních památek
zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které jsou umístěné
mimo památkově chráněná území
Metodickou pomoc poskytne rovněž odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice
- Mgr. Pavel Urban, 384 401 244, kultura2@
dacice.cz.
Pavel Urban,
odbor kultury a cestovního ruchu

Přehled škol a školských zařízení v působnosti
obce III Dačice ve školním roce 2016/2017
Počet tříd

Počet dětí/žáků

MŠ

ZŠ

MŠ

ZŠ

Ročníky
ZŠ

MŠ Báňovice

1

-

13

-

-

MŠ Dačice

13

-

306

-

-

MŠ Hříšice

1

-

18

-

-

MŠ Písečné

1

-

13

-

-

MŠ Slavonice

6

-

92

-

-

Název školy

ZŠ a MŠ Budeč

1

1

13

10

1. - 5.

ZŠ a MŠ Budíškovice

1

2

25

35

1. - 5.

ZŠ a MŠ Český Rudolec

2

7

32

76

1. - 9.

ZŠ Dačice, Komenského

0

21

0

474

1. - 9.

ZŠ Dačice, B. Němcové

0

16

0

338

1. - 9.

ZŠ a MŠ Dešná

1

3

24

13

1. - 5.

ZŠ Slavonice

0

11

0

237

1. - 9.

ZŠ a MŠ Staré Hobzí

1

7

26

88

1. - 9.

ZŠ a MŠ Studená

3

11

64

232

1. - 9.

ZŠ a MŠ Velká Lhota

1

2

21

28

1. - 5.

Školní jídelna Dačice

-

-

-

-

-

32

81

647

1 531

CELKEM

Součástí mateřských a základních škol (kromě dačických základních škol) jsou školní
jídelny, kde se stravují děti, žáci i zaměstnanci.
Žáci a zaměstnanci Základní školy v ul. Komenského a Základní školy v ul. B. Němcové se
stravují ve Školní jídelně Dačice.
Školní jídelna Dačice také vaří pro žáky a zaměstnance Základní školy v ulici Neulingerova, Gymnázia Dačice a pro zaměstnance Základní umělecké školy Dačice. V rámci
doplňkové činnosti dále vaří pro zájemce o stravování z řad obyvatel města, např. pro
bývalé zaměstnance škol (důchodce), pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou
Dačice apod.
Na školní rok 2016/2017 je ke stravování ve Školní jídelně Dačice přihlášeno celkem 1 236
strávníků, z toho 134 strávníků v rámci doplňkové činnosti.
Eliška Strachotová, finanční odbor, odd. školství
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Činnost odboru vnitřních
věcí a přestupkové komise
v roce 2016
V roce 2016 se odbor vnitřních věcí
a přestupková komise města Dačice
zabývaly celkem 209 přestupky. Z 209
přestupků jich bylo 111 odloženo,
1 přestupek byl postoupen jinému
úřadu a 48 přestupků bylo převedeno
ke zpracování do letošního roku.
Komise pravomocně projednala celkem
42 přestupků, z toho:
• 7 přestupků proti veřejnému pořádku
(šlo o rušení nočního klidu nebo neuposlechnutí výzvy úřední osoby)
• 28 přestupků proti občanskému soužití
(šlo především o jiná hrubá jednání,
drobná ublížení na zdraví, vyhrožování
újmou na zdraví, urážky na cti)
• 7 přestupků proti majetku (šlo především
o krádeže, poškození nebo zničení cizího
majetku)
Odbor vnitřních věcí pravomocně projednal 7 přestupků na úseku ochrany před
alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
které spočívaly v podání nebo v prodeji
alkoholických nápojů osobám mladším
osmnácti let.
Bohumír Böhm, předseda Komise
k projednávání přestupků města Dačice

Poskytování úvěrů
z FRB se odkládá
Ke konci loňského roku došlo k významným legislativním změnám s vlivem na nebankovní poskytovatele
spotřebitelských úvěrů. Takovým poskytovatelem bylo i Město Dačice ve
vztahu k úvěrům poskytovaným z Fondu rozvoje bydlení města.
Nově získají oprávnění k poskytování
nebankovních úvěrů jen určité druhy obchodních korporací (musí se jednat o akciovou společnost, společnost s ručením
omezeným nebo evropskou společnost
se základním kapitálem minimálně 20 000
000 Kč a její sídlo i skutečné sídlo musí být
na území ČR).
Z výše uvedených důvodů se do doby
stanovení jednotné metodiky pro města
a obce ODKLÁDÁ POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ
z Fondu rozvoje bydlení.
Smlouvy uzavřené v předchozích letech
jsou platné beze změn. Budeme Vás informovat o dalším vývoji.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku
Úřední dny insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci únoru
budou dne 10. 2. a 17. 2. Insolvenční
správkyni najdete na adrese Dačice,
Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou
službou, od 8:00 do 14:00 h.

www.dacice.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
VOLNÉHO MÍSTA
pracovník - pracovnice odboru správy majetku
UTA – 1/17
Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka pracovnice odboru správy majetku. Zájemci se mohou přihlásit
do 28. 2. 2017 formou písemné žádosti doručené na Městský
úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Požadavky:
• vyšší odborné vzdělání stavebního zaměření nebo středoškolské vzdělání stavebního zaměření a praxe v oboru
• schopnost jednání s lidmi/profesionální vystupování
• samostatnost a flexibilita, ochota se dále vzdělávat
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
• znalost práce s Microsoft Office
Výhodou je:
• praxe ve veřejné správě
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na
stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)
• strukturovaný životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců ke dni podání
přihlášky
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme:
• odpovídající finanční ohodnocení (fixní plat se započítáním
praxe + osobní příplatek + nepravidelné odměny)
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, sociální
fond)
• pravidelné vzdělávání, školení a rozšiřování znalostí v oboru,
jazykové vzdělávání
• pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, přátelský pracovní
kolektiv

Místo výkonu práce:
• město Dačice
Zařazení:
• 9. platová třída (dle započítané praxe do výše až 23 730 Kč)
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn
a doplňků
Nástup:
• dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme začali představovat služby sociální prevence a naposled jsme konkrétně popsali nízkoprahová denní centra. Dnes se seznámíme
s další službou z této série, a to s nízkoprahovými zařízeními
pro děti a mládež.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní,
popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým
společensky nežádoucími jevy.
Posláním nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je usilovat
o zlepšení kvality dětského života předcházením nebo snížením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí
a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Služba může být poskytována anonymně.
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež zajišťují tyto základní činnosti:
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
V registru sociálních služeb pro Jihočeský kraj nalezneme 19
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, z toho v okrese
Jindřichův Hradec je jen jedno zařízení:
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Síť, Staré Město pod
Landštejnem 1, 378 82 Staré Město pod Landštějnem, tel.
731 402 982.
V registru sociálních služeb pro kraj Vysočina nalezneme 15
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, z toho nejdostupnější pro nás jsou:
• ZASTÁVka Telč, Slavíčkova 387, 588 56 Telč, tel. 567 214 613, www.
jihlava.charita.cz
• NZDM eMBečko, Údolní 955, 675 31 Jemnice, tel. 775 725 601,
www.stred.info
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Pro bližší informace či
poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné
poskytovatele služeb, nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice,
Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209
Mgr. Lada Matějková.
V dalším vydání zpravodaje se dočtete o další službě sociální
prevence, a to o noclehárnách.
Lada Matějková, sociální pracovnice
--- inzerce ---

Druh práce:
• pracovník - pracovnice odboru správy majetku

Služby sociální prevence
– nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

ZÍSKEJTE KOMPLETNÍ
VYBAVENÍ I NAŠI POMOC

ELEKTRONICKÁ
EVIDENCE TRŽEB
Potřebný software i vybavení vám
sestavíme na míru, zjednodušíme tak
vaši práci a vyřešíme napojení na EET.

www.texi.cz
5

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 2/2017

www.dacice.cz

Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
V souvislosti s činností Centra společných služeb fungujícího a poskytujícího své služby od 1. 7. 2016 přinášíme další díl do
mozaiky zveřejňovaných informací. Tentokrát se jedná o seznam zdravotních zařízení na území Mikroregionu Dačicko.
Jana Štěpánová, Specialista pro rozvoj mikroregionu
Název obce

Lékař a oddělení

Adresa

Telefon

Ordinační hodiny

Budeč

MUDr. Kopr Luboš
praktický lékař - dospělí

Budeč 71, 378 92 Budeč

389 603 425

-

Budíškovice

MUDr. Kopr Luboš
praktický lékař - dospělí

Budíškovice 1, 378 91 Budíškovice

389 603 425

-

Cizkrajov

MUDr. Krajíček Zdeněk
praktický lékař - dospělí

Cizkrajov 55, 378 81 Slavonice

384 493 112

úterý 12:00 - 13:00

Český Rudolec

MUDr. Morava Tomáš
praktický lékař - dospělí

Český Rudolec 9, 378 83 Český Rudolec

608 029 363

úterý 7:00 - 11:00
pátek 7:30 - 12:00

MUDr. Jantač Zdeněk
praktický zubní lékař

Rožnov 9, 378 81 Český Rudolec

384 496 208

-

MUDr. Fabešová Ladislava
praktický lékař - dospělí

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 296

pondělí 6:30 - 12:00
úterý 6:30 - 11:30
středa 6:30 - 9:00
(na objednání)
čt 6:30 - 12:00, 14:00 - 18:00
pátek 6:30 - 12:00

MUDr. Kellner Miloš
praktický lékař - dospělí

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 295

po 8:00 - 12:15, 14:00 - 18:00
úterý 8:00 - 12:15
čtvrtek 8:00 - 12:15
pátek 8:00 - 12:15

MUDr. Parmová Jiřina
praktický lékař - děti

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 273

pondělí 11:00 - 14:00
(obj. od 12:30)
středa 8:00 - 11:00
(obj. od 9:30)
čtvrtek 10:00 - 13:00
14:00 - 17:00
pátek 11:00 - 14:00
(obj. od 12:30)

MUDr. Štroblová Božena
praktický lékař - dospělí

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 262
diabet. poradna

pondělí 7:30 - 12:30
úterý 11:30 - 18:00
středa 7:30 - 12:00
8:30 - 10:00
čtvrtek 11:30 - 15:00
pátek 7:30 - 12:00

MUDr. Hejlová Tamara
praktický lékař - děti

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 275
721 147 888

pondělí 7:30 - 12:30
úterý 7:30 - 12:00
13:00 - 15:00
středa 7:30 - 10:00
čtvrtek 7:30 - 12:00
13:00 - 15:00
pátek 7:30 - 12:00

MUDr. Štumar Josef
interní ambulance

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 240

pondělí 7:15 - 15:00
úterý 7:15 - 15:00
čtvrtek 7:15 - 15:00

MUDr. Žahourková
Zdeňka
interní ambulance

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 207

st 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
čtvrtek 7 - 10
SONO, 10 - 12, 12:30 - 15:30
pátek 7 - 12, 12:30 - 15:30

Rehabilitace - recepce
elektro a vodoléčba
ergoterapie, fyzioterapie

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 285

pondělí 7:00 - 15:30
úterý 7:00 - 15:30
středa 7:00 - 15:30
čtvrtek 7:00 - 15:30
pátek 7:00 - 13:00

Mudr. Plojhar Václav
rehabilitační lékař

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 285

pondělí 9:00 - 11:00
čtvrtek 9:00 - 12:30

MUDr. Půjčková Marcela
rehabilitační lékař

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 285

úterý 8:30 - 14:30

MUDr. Lacinová Dagmar
zubní lékař

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 294

pondělí 7:15 - 15:00
út, čt, pá 7:15 - 14:00
středa 7:15 - 18:00

Dačice

6

www.dacice.cz
MUDr. Matoušková Marie
zubní lékař

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 291

po 7:15 - 11:00, 12:00 - 17:00
út 6:45- 11:00, 12:00 - 14:00
st 6:45 - 11:00, 12:00 - 14:30
čt 6:45 - 11:00, 12:00 - 14:00
pátek 6:45 - 11:30

MUDr. Ivana Skořepová
zubní lékař

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 297

pondělí 7:00 - 14:30
úterý 7:00 - 16:00
středa 7:00 - 14:30
čtvrtek 7:00 - 13:00
pátek 7:00- 12:00

MUDr. Blechová Dana
zubní lékař (r. Krejčů)

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 293

po 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
út 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
st 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
čt 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00
pá 8:00 - 11:30, 12:30 - 14:00

oční ambulance

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 202

út 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
pá 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

ORL - ušní, nosní, krční

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 292

pondělí 8:00 - 14:00
středa 8:00 - 14:00
pátek 8:00 - 14:00

MUDr. Kuba,
MUDr. Hejlová Tamara
alergologie na objednání

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 201

po 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
úterý 8:00 - 13:00
středa 10:00 - 12:30

MUDr. Poukarová Kateřina
kožní ambulance
- na objednání

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 227
724 555 250

po 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
úterý 8:00 - 13:00
středa 17:00 - 19:00
čt 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00

MUDr. Morávková
Markéta
gynekologická ordinace

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 251

pondělí 8:00 - 12:00,
13:00 - 15:30
úterý 14:00 - 18:00
(od 9. 2. 2017)
středa 8:00 - 13:00
(těhot. poradna)
čt 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30

chirurgická ambulance

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 264
384 392 482

pondělí 7:30 - 15:30
úterý 7:30 - 15:30
středa 8:00 - 12:00
čtvrtek 7:00 - 14:00
pátek 8:00 - 12:00

MUDr. Strnad
urologická ambulance

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 222

pondělí 7:15 - 11:00

MUDr. Čech,
MUDr. Hřeben
neurologická ambulance

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 290

středa 8:00 - 11:00
čtvrtek 7:30 - 15:30

MUDr. Kotyza,
MUDr. Železová
plicní oddělení

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 222

úterý 8:00 - 14:00
pátek 7:00 - 14:00

MUDr. Vojtová
MUDr. Habrová
psychiatrická ambulance

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 384 262

pondělí 8:00 - 15:30
středa 8:00 - 13:00
čtvrtek 8:00 - 14:30

Ortopedická ambulance

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 221

pondělí 8:00 - 14:00
úterý
MUDr. Dvořák dětské kyčle
8:00 -10:00, 10:00 - 14:00
čtvrtek 8:00 - 14:00

MUDr. Olga Pekárková
Diabetologická ambulance

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 203
777 003 741

čtvrtek 8:00 - 14:00
pátek 8:00 - 14:00

Cévní chirurgie - DENTIMED

Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85/II,
380 01 Dačice

384 358 225

-

MUDr. Fr. Weidenthaler
gynekologická ambulance

Centropen 9. května 161/V, 380 01 Dačice

384 406 321

pondělí 7:00 - 15:30
středa 7:30 - 15:30

MUDr. Tomáš Morava
praktický lékař - dospělí

9. května 161/V, 380 01 Dačice

608 029 363

pondělí 7:00 - 12:00
úterý 16:00 - 18:00
17:00 - 18:00 objednaní
středa 7:00 - 11:00
10:00 - 11:00 objednaní
čtvrtek 7:00 - 12:00
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MUDr. Leitgebová
Ludmila
praktický lékař - děti
a dorost

Antonínská 61, 380 01 Dačice

384 423 053

pondělí 14:00 - 18:00
16:00 - 18:00 objednaní
úterý 7:30 - 11:30
středa 7:30 - 12:30
10:00 - 12:30 objednaní
čtvrtek 7:30 - 12:00
10:00 - 12:00 objednaní

MUDr. Lovětínský Čestmír
zubní lékař

Příhodova 176, 380 01 Dačice

384 423 107

po-pá 7:15 - 14:30

MUDr. Mario Novák
oční lékař

Havlíčkovo náměstí 84/I, 380 01 Dačice

384 420 729
724 189 098

po 7:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
út 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:30
st 7:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
čt 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:30
pá 7:00 - 11:00, 12:30 - 13:30

MUDr. Skokan Jiří
praktický lékař dospělí

Strojírenská 160/III, 380 01 Dačice

384 456 325

po 7:45 - 11:15, 13:00 - 15:00
út, čt, pá
7:45 - 11:15, 13:00 - 14:30
st 7:45 - 12:00

MUDr. Tomandl Jiří
praktický lékař - dospělí

Bratrská 174/I, 380 01 Dačice

384 422 109

po, út, čt, pá
7:15 - 12:00
středa
7:15 - 10:00, 14:00 - 15:00

MUDr. Blaha Ctibor
gynekologická ordinace

Havlíčkovo náměstí 99/I, 380 01 Dačice

602 584 574

po, út, čt
7:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

MUDr. Musilová Hana
zubní lékařka

Na příkopech 75, 380 01 Dačice

384 420 638

pondělí 7:00 - 14:30
úterý 10:00 - 18:00
středa 7:00 - 15:00
pátek 7:00 - 11:30

Marková Veronika, DiS.
diplomovaná dentální
hygienistka

Strojírenská 160, 380 01 Dačice

725 885 101

po-čt 8:00 - 15:00
pátek 8:00 - 12:00

MUDr. Marková Jaroslava
zubní lékařka

Strojírenská 160, 380 01 Dačice

384 456 215

-

MUDr. Soukupová
Dagmar
zubní lékařka

Centropen 9. května 161/V, 380 01 Dačice

384 423 430

pondělí 8:00 - 12:00
úterý 8:00 - 12:00
středa 8:00 - 12:00
čtvrtek 8:00 - 12:00
pátek 8:00 - 12:00

MUDr. Parmová Jiřina
praktický lékař - děti

Brněnská 214, 378 81 Slavonice

384 493 213

úterý

MUDr. Weidenthaler
František
gynekologická ambulance

Zdravotní středisko, Brněnská 214,
378 81 Slavonice

384 493 085

úterý 7:30 - 16:00
čtvrtek 7:30 - 16:00

MUDr. et MUDr.
Veronika Kovář Matejová
zubní ordinace

Horní náměstí 516, 378 81 Slavonice

384 396 167

pondělí 8:00 - 19:00
úterý 8:00 - 19:00
středa 8:00 - 16:00
čtvrtek 8:00 - 16:00
pátek 8:00 - 16:00

MUDr. Fridrichovský
praktický lékař - dospělí

Brněnská 214, 378 81 Slavonice

384 493 131

pondělí 7:15 - 12:15
úterý 13:00 - 16:00
středa 7:15 - 12:15
čtvrtek 7:15 - 12:15
pátek 7:15 - 12:15

MUDr. Zdeněk Krajíček
praktický lékař - dospělí

Brněnská 214, 378 81 Slavonice

384 493 112

pondělí 7:00- 12:30
úterý 7:00 - 11:30
středa 7:00 - 12:30
čtvrtek 13:00- 18:00
pátek 7:00 - 12:00

Staré Hobzí

MUDr. Kellner Miloš
praktický lékař - dospělí

Staré Hobzí 35, 378 81 Staré Hobzí

603 543 580

středa

Studená

MUDr. Leitgebová
Ludmila
praktický lékař - děti
a dorost

Počátecká 310 , 378 56 Studená

384 490 515

pondělí 8:00 - 12:00
10:00 - 12:00 objednaní
úterý 12:30 - 14:30
čtvrtek 8:00 - 14:30
10:00 - 14:30 objednaní
pátek 7:30 - 12:00
od 10:00 objednaní

Slavonice
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MUDr. Zdeněk Jantač
zubní lékař

Počátecká 312, 378 56 Studená

721 044 024
384 490 274

pondělí 7:00 - 15:00
7:00 - 8:00 bolestivé
případy
úterý 9:00 - 16:00
9:00 - 10:00 bolestivé
případy
středa 7:00 - 15:00
školy 7:00 - 8:00
bolestivé případy
čtvrtek 7:15 - 14:30
pátek 7:15 - 14:30

MUDr. Dvořák Vladislav
praktický lékař - dospělí

Počátecká 312, 378 56 Studená

775 957 026
728 402 856
pouze nouzově,
mimo ordinační
dobu!

pondělí 6:30 - 12:30
12:00 - 12:30 dispenz.
péče - objednaní
úterý 12:30 - 18:30
Lze se objednat,
přednostně pro
zaměstnané !
středa 6:30 - 12:30
9:00 - 12:30 pouze objednaná preventivní péče
čtvrtek 6:30 - 12:30
12:00 - 12:30 dispenz.
péče - objednaní
pátek 6:30 - 12:30
12:00 - 12:30 dispenz.péče
- objednaní

MUDr. Blaha Ctibor
gynekologická ordinace

Počátecká 312, 378 56 Studená

602 584 574

pátek 7:00 - 12:30

MUDr. Paušová Radka
interní a diabetologická
ambulance

Počátecká 312, 378 56 Studená

774 495 820

středa 6:00 - 15:00

--- inzerce ---

--- inzerce ---

ŠAŠOVICE U ŽELETAVY

NOVÁ VÝROBNÍ HALA V ŠAŠOVICÍCH
VAŠE PRACOVNÍ MOŽNOST
OPERÁTOR OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

NABÍZÍME:

POŽADUJEME:

• Čisté moderní prostředí
• Špičkové technologie
• Zahraniční stáže
• Kariérní růst
• Motivující ﬁnanční ohodnocení
• Dotované stravování
• Propracovaný systém zaškolení

• Vzdělání technického směru (alespoň vyučení)
• Zkušenost ze strojírenské výroby - výhodou
• Ochotu učit se novým věcem
• Základní znalost ovládání počítače (MS OFFICE)

NÁPLŇ PRÁCE:
• Obrábění v souladu s výkresovou dokumentací
• Práce na CNC strojích

DALŠÍ NOVĚ OTEVŘENÉ POZICE
• Programátor • Finanční kontrolor • Kontrolor výstupní kvality • Nákupčí expert

www.milacron.com Šašovice 62, Želetava tel.: 568 409 243 email: ivana_svobodova@milacron.com
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Cena dálkového tepla v Dačicích bude nižší
Společnost Teplospol a.s., která v Dačicích zásobuje dálkovým teplem celkem 32 objektů a v nich 680 bytových jednotek,
v loňském roce dokončila kompletní rekonstrukci kotelny. Představenstvo této společnosti na svém zasedání před koncem
roku 2016 schválilo předběžné ceny tepla pro rok 2017.
Zálohová cena dálkového tepla pro rok 2017 v cenové lokalitě
Dačice se nezměnila a zůstává na hodnotě 580 Kč/GJ bez DPH, obdobně jako platilo pro rok 2016. Je reálný předpoklad, že výsledná
cena tepla za rok 2016 bude nižší než cena zálohová, podle které
bylo odběratelům v průběhu minulého roku spotřebované teplo
fakturováno. To značí, že smluvní odběratelé od Teplospolu mohou opět očekávat finanční vratky z titulu přeplatků. Trend poklesu
a následnou stabilizaci cen tepla proti minulosti společnost smluvně odběratelům deklarovala již v rámci přípravy projektu rekonstrukce kotelny.
Při porovnání cenových relací za teplo v současnosti a minulosti
to znamená, že předběžné ceny jsou nižší o cca 7 %, obdobně jako
i ceny výsledné. Odběratelé společnosti Teplospol a.s. to pochopitelně pocítí na úspoře celkových nákladů spojených s vytápěním.
I pro další období má společnost zájem pro odběratele dosahovat
co nejoptimálnějších cen za výrobu a distribuci tepla.
Kromě již zmíněné rekonstrukce kotelny, spočívající ve zrušení
původní uhelné technologie a osazení nového plynového kotle
a plynové kogenerační jednotky, společnost pro následující období připravuje v Dačicích kompletní rekonstrukci teplovodních
rozvodů, kterou podporuje i město. Akce by měla být realizována
postupně ve 4 až 5-ti etapách. V současné době je zpracovávána
projektová dokumentace a harmonogram s tím, že 1. etapa rekonstrukce v trase ul. Antonína Dvořáka na křižovatku ul. Dlouhé
a dále vpravo, je plánována již na rok 2017. V rámci této etapy se
také Město Dačice bude aktivně spolupodílet na opravách přilehlých (sousedních) komunikací. I tyto investice jsou plánovány s dal-

Nabízíme dobré platové podmínky
a firemní benefity, perspektivní práci
v rozvíjející se zahraniční společnosti,
příjemné pracovní prostředí
V případě Vašeho zájmu najdete detailní
informace o pozicích na:

https://www.gaudlitz.de/en/career/job-vaccancies/

Pokud Vás nabídka oslovila, zašlete
životopis na personální oddělení.
Kontakt: renata.hronova@gaudlitz.cz, tel. +420 602 696 577
Gaudlitz Precision s.r.o., Dělnická 413/V, 380 01 Dačice
www.gaudlitz.de
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Město Dačice nabízí k pronájmu nebytové prostory
v Obchodním centru Antonínská čp. 15/II v Dačicích

kancelář č. 114 o ploše 20,00 m2 v 1. patře
prodejnu č. 56 o ploše 16,10 m2 v přízemí
sklad č. 55 o ploše 16,20 m2 v přízemí
včetně sociálního zařízení a společně užívané chodby.
Bližší informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ
v Dačicích, Krajířova 27/I, v kancelářích č. 108, 109, nebo
na tel. č. 384 401 234, 384 401 235, 727 927 527.
Zájemci si mohou podat své žádosti o pronájem těchto prostor
písemně prostřednictvím podatelny Městského úřadu Dačice,
Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
nebo na odboru správy budov, Krajířova 27/I, Dačice.
--- inzerce ---

Kontrolor kvality
Manažer zákaznického servisu
Nástrojař
Konstruktér - plasty
Technolog vstřikování plastů

--- inzerce ---

K posílení našeho týmu hledáme:

ším záměrem zefektivnění výroby i distribuce tepla a cílem poskytování co nejkvalitnějších služeb.
Způsob centrálního zásobování teplem se tak komplexně ukazuje jako stabilní a ekonomicky výhodný, neboť cena za dodávané
teplo zahrnuje skutečně veškeré náklady spojené s jeho výrobou
a distribucí bez dalších výdajů např. na investice, servis, údržbu
a odběratelům zajišťuje i patřičný komfort, bezpečnost a spolehlivost.
Teplospol a.s. děkuje všem svým odběratelům za přízeň, spolupráci a v novém roce 2017 přeje mnoho osobních i pracovních
úspěchů a spokojenosti s poskytovanými službami.
Milan Kučera, ředitel společnosti

www.dacice.cz

Odmítám, aby stát rozdával byty!
Jednou z významných legislativních norem, které nyní zaměstnávají řadu státních i nestátních institucí, je návrh zákona o sociálních bytech z dílny Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR. Podle mého názoru se jedná o paskvil neobsahující zcela
jasné definice, povinnosti, práva... Pro stát, občany, ale především obce a města.
Vadí mi samotný princip, na kterém je návrh postaven.
Opakovaně v debatách k zákonu zdůrazňuji, že stát rozhodně nemá rozdávat
byty tomu, kdo jen vztáhne ruku. Tak, jak
je dnes zákon koncipován, svede mladé
rodiny a seniory, kteří potřebují podporu
a pomoc státu v oblasti bydlení, do společné skupiny s kategoriemi těžko přizpůsobivých či zcela nepřizpůsobivých osob, které
vedle bydlení vyžadují i intenzivní sociální
práci. Proto jsem v případě mladých rodin
a seniorů, či osob momentálně nacházejících se v nepříznivé životní, a tím i bytové
situaci, zastáncem mnohem jednoduššího
řešení. Jedná se o tzv. dostupné bydlení,
které řeší potřebu střechy nad hlavou jak
mladých, aktivních rodin, tak i seniorů, kteří již z finančních důvodů nemohou platit
své vlastní rodinné domy, či velkometrážní
byty ve městech. I zde hrají klíčovou úlohu
města a obce, které dobrovolně na základě
vlastních potřeb a povinností dbají o své
občany. Tento princip řeší jak nájemní, tak
i vlastnické bydlení za regulovaných (včetně nájmů) a pro všechny strany předem
daných podmínek. Navíc závěry celé řady
odborných konzultací s právníky, starosty,
stavebníky označují tento model za optimální a přijatelný. Pro města i obce tak, aniž
by bylo nutné přijímat nové speciální legislativní změny.
Samozřejmě cílem by měla být podpora
především těch, kteří se aktivně a samostatně podílejí na společenském a rodinném
růstu. Současně je ale mnoho lidí, kteří se
do tíživé sociální situace nedostali vlastním
zaviněním. V takových případech by mělo
být dostatek pomocných rukou, které těmto lidem pomohou, stabilizují je a vrátí je
zpět do běžného života. Zde je na místě pomoc obce či státu formou sociálních služeb,

včetně sociálního a dostupného bydlení.
Jsou také lidé, kteří jsou nemotivovaní a u
těch samotné přidělení bytu nic zásadního
neřeší. Tyto je důležité motivovat ke změně životního stylu. Ze své praxe místostarosty a terapeuta ale také bohužel vím, že
jsou lidé, kteří nabízenou pomoc odmítají.
V těchto případech bývá návrat do běžného života velmi obtížný, náročný na čas
a zde je aktivní sociální práce státu nezbytná. Sociální politika by měla být vždy adresná, řešící vždy konkrétní životní příběh. Plošné dávky ničemu nepomáhají a nic neřeší.
Obecně zastávám názor, že nejlepší investicí státu je podpora standardního modelu rodiny – otec, matka, děti. Bude-li tato
forma rodiny stabilizovaná ve svých možnostech a potřebách, pozitivně se to odrazí
také v mezigeneračních vztazích směrem
k našim seniorům. Lidem, kteří naše generace vychovali, připravili pro život, produktivní část života mají za sebou a do systému
již svým nemalým dílem přispěli. V podpoře mladých rodin, podpoře a pomoci
v rodičovství, v dětech samotných je naše
budoucnost a na té bychom neměli jakkoli
šetřit. Investice do rodiny a našich dětí je to
nejlepší, co můžeme a máme udělat. Zásadní je, aby se pracovat vyplatilo. Dítě nemá
být ani sociální problém, ani zdrojem obživy z dávek. Chceme, aby podpora rodin
směřovala především k pracujícím rodičům
a ty ostatní motivovala k tomu, aby si práci
našli. Kdo dlouhodobě odmítá práci, měl
by to „pocítit“ na podpoře od státu. Souvisí
s tím právě i otázka bydlení a jeho navrhované nárokovosti, která je špatnou cestou.
Nevýchovnou, nekoncepční a především
pro stát, města a obce zbytečně drahou!
Jan Bartošek

Malé ohlédnutí
Motto: „Žádný dobrý skutek, jedno jak malý, nikdy není zbytečný.“ – Ezop
Za půl roku fungování
Sociálně terapeutické dílny
„Dačické okénko“ máme nejen spousty krásných zážitků, ale i milých setkání, která
jsou pro nás velmi důležitá, protože obohacují naše znalosti i citové prožívání. Důležitou součástí naší organizace jsou aktivní
dobrovolníci, díky kterým se naše dílna
mohla zúčastnit například cesty za poznáním do Slavonic, kam nás doprovázela dobrovolnice paní Jitka Denková. Další hezkou
aktivitou byl předvánoční koncert v kostele
Sv. Vavřince v Dačicích, kde jsme vystoupili
s krátkou vánoční písní. Tu s našimi klienty

připravila jedna z našich dobrovolnic. Ta
vedle hudebních dovedností oplývá také
vypravěčským talentem. Díky tomuto obdarování nám zkrášlila vánoční besídku
poutavým vyprávěním biblického příběhu.
Klienti mají její návštěvy rádi – díky nim je
obohacován jejich vztahový i citový svět.
Nově připravovanou akcí našimi dobrovolníky je secvičení krátkého vystoupení na
ples Dačického Zvonečku, který se koná
11. 3. 2017 v KD Beseda v Dačicích. Za spolupráci a milý, aktivní přístup všem dobrovolníkům velice děkujeme a těšíme se na další
krásná setkání, která nás v roce 2017 čekají.
Eva Jahodová

Územní pracoviště
finančních úřadů
jsou potřeba
Před více než rokem jsem se zúčastnil s dalšími asi dvaceti starostkami a starosty na ministerstvu financí
důležitého setkání, na kterém jsme
společně protestovali proti záměru
zrušit bez náhrady celkem 23 územních pracovišť finančních úřadů.
Ministr financí Andrej Babiš a generální
ředitel finanční správy Martin Janeček tenkrát po složité a nepříliš příjemné diskusi
nakonec přiznali nedostatečnou komunikaci s obcemi ze strany ministerstva financí
a zejména generálního finančního ředitelství a od záměru zrušit územní pracoviště ustoupili.
Andrej Babiš a Martin Janeček tehdy
zároveň garantovali dlouhodobost nesnižování kvality výkonu veřejné služby
ze strany finančních úřadů a přislíbili také
vyhodnocení fungování kompromisního
řešení po roce trvání.
K vyhodnocení, kterého se zúčastnili
ministr Andrej Babiš, generální ředitel Martin Janeček a náměstkyně ministra Alena
Schillerová skutečně došlo na konci roku
2016 s následujícími závěry:
Generální finanční ředitelství konstatovalo, že územní pracoviště finančních úřadů
jsou potřeba, že jsou navštěvována a že
nový model úředních hodin v pondělí a ve
středu je obecně vyhovující a dostačující.
Ministr financí Andrej Babiš potvrdil, že
provedení organizační změny ve smyslu
omezení úředních hodin na pondělí a středu a nikoliv rušení bylo správným krokem
a že se nepočítá s dalším omezováním
služeb finanční správy na územních
pracovištích finančních úřadů.
Ze strany zástupců měst na hodnotícím
setkání také zaznělo, že fungování územních pracovišť po organizační změně, která
nastala až od 1. 6. 2016, ještě neprošlo
zatěžkávací zkouškou – tj. obdobím odevzdávání daňových přiznání zejména u daní
z příjmu fyzických osob. Rovněž se ukazuje, že ke svému úkolu plného uspokojování potřeb občanů nepřistupují všechna
územní pracoviště po reorganizaci stejně
ochotně a stejně vstřícně.
Generální finanční ředitelství na připomínky starostek a starostů reagovalo pozitivně a přislíbilo, že připomínky
prověří a na zátěžové období odevzdávání
daňových přiznání územní pracoviště posílí.
Za sebe si již jenom dovolím poznamenat, že jsem rád, že se nám nakonec
podařilo proti zájmu úřadu a ministerstva
prosadit zájem občanů, byť přijaté řešení
má podobu kompromisu.
Miloš Vystrčil, senátor
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pokračování z Dačického zpravodaje 1/2017
17. - 18. 6.
17. - 30. 6.
17. - 30. 6.
18. 6.
23. 6.
24. - 25. 6.
26. 6.
27. - 28. 6.
30. 6.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY ŠLECHTICKÉ NEŘESTI • Státní zámek Dačice
TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE… (podruhé) – výstava • MMaG Dačice
HOUBY V DAČICKÉM PARKU – výstava fotografií Jiřího Nováka • MMaG Dačice
TÁTA FRČÍ – oslava dne otců • Katolický dům Dačice
ČTENÍ POD BUKEM – otevření knihobudky v Kancnýřově sadu; happening • Městská knihovna Dačice
FEST BAND - SLAVNOSTI ORCHESTRŮ – 25. ročník festivalu dech. orchestrů a mažor. skupin • KD Beseda
PASOVÁNÍ ŽÁKŮ 1. TŘÍD NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO na státním zámku • Městská knihovna Dačice
DOPOLEDNÍČEK – představení DS Tyláček v komunitní zahradě knihovny • Městská knihovna Dačice
DESÁTÉ NAROZENINY DAČICKÉHO KOUPALIŠTĚ • TS Dačice

červenec

červenec
červenec
do srpna
do 3. 9.
1. - 3. 9.
1. - 3. 9.
1. 7.
2. 7.
4. - 16. 7.
9. 7.
15. 7.
15. - 16. 7.
19. 7.
22. - 23. 7.
28. - 29. 7.

LETNÍ PLAVECKÁ ŠKOLA na Koupališti Dačice • TS Dačice
ROZKVETLÉ DAČICE – soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu • Město Dačice
PARNÍ LÉTO – jízdy parním vláčkem na železnici Slavonice - Dačice - Telč - Třešť - Kostelec u Jihlavy
TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE … (podruhé) – výstava • MMaG Dačice
HOUBY V DAČICKÉM PARKU – výstava fotografií J. Nováka; výstav. chodba muzea • MMaG Dačice
ŠLECHTICKÉ NEŘESTI – výstava • Státní zámek Dačice
CHLUMECKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI • SDH Chlumec
POUŤ PRO MUŽE • Karmelitánský klášter Kostelní Vydří
DAČICKÁ KOSTKA – 20. ROČNÍK KULTURNÍHO FESTIVALU – divadlo, hudba a film na zámeckém nádvoří • Město Dačice a KD Beseda
MALÁ POUŤ, mše sv. 8:00 a 9:30 h • Karmelitánský klášter K. Vydří
KNĚŽSKÁ POUŤ • Karmelitánský klášter Kostelní Vydří
VELKÁ POUŤ V KOSTELNÍM VYDŘÍ • Karmelitánský klášter K. Vydří
FILMOVÁ STŘEDA NA ZÁMKU DAČICE • Státní zámek Dačice
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY ŠLECHTICKÉ NEŘESTI • Státní zámek Dačice
ROCK FEST DAČICE • BVAM Music concerts

srpen

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 2/2017

srpen
srpen
srpen
srpen
srpen
do 3. 9.
do 3. 9.
do 3. 9.
5. 8.
9. 8.
12. 8.
12. 8.
12. - 13. 8.
14. - 19. 8.
19. 8.
21. - 24. 8.
26. 8.
26. 8.
26. 8.
27. 8.

LETNÍ PLAVECKÁ ŠKOLA na Koupališti Dačice • TS Dačice
BEACH VOLEJBAL – turnaj pro všechny příznivce plážového volejbalu • TS Dačice
PLAVECKÉ MISTROVSTVÍ NA BAZÉNU • TS Dačice
PARNÍ LÉTO – jízdy parním vláčkem na železnici Slavonice - Dačice - Telč - Třešť - Kostelec u Jihlavy
ROZKVETLÉ DAČICE – soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu • Město Dačice
TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE… (podruhé) – výstava • MMaG Dačice
HOUBY V DAČICKÉM PARKU – výstava fotografií Jiřího Nováka ve výstavní chodbě muzea • MMaG Dačice
ŠLECHTICKÉ NEŘESTI – výstava • Státní zámek Dačice
TAJNÝ ZÁVOD – 10. ročník • Hospoda Pod Betonem
FILMOVÁ STŘEDA NA ZÁMKU DAČICE • Státní zámek Dačice
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ POD LIPKAMI • Město Dačice
LETNÍ HASIČSKÝ PLES • SDH Chlumec
ŠLECHTICKÉ NEŘESTI – komentované prohlídky k výstavě • Státní zámek Dačice
DAČICKÁ ŘEŽBA – IX. ročník řezbářského sympozia • Město Dačice
COUNTRYFEST DAČICE • kapela Dobrá Pára a KD Beseda
KOVÁŘSKÉ DNY v Kancnýřově sadu • SOUzas Dačice
ZAVÍRÁNÍ STŘELNICE – uzavřená střelecká soutěž v Zahrádeckém lese • Střelecká sekce Dačice
DECHOVKA POD KAŠTANY • KD Beseda
HRADOZÁMECKÁ NOC • Státní zámek Dačice
SRPNOVÁ POUŤ • Karmelitánský klášter K. Vydří

září

červen

www.dacice.cz
DAČICKÉ CUKROVÁNÍ – zahájení turistické sezony v Dačicích • KD Beseda
17. 6.

září
září
září
září
září
září
září

ČTENÍ POD BUKEM II v Kancnýřově sadu • Městská knihovna Dačice
OLDIES PARTY • KD Beseda
OKOLO JIŽNÍCH ČECH – cyklistický závod • Zdravé město Dačice
PŘESPOLNÍ BĚH V DAČICKÉM ZÁMECKÉM PARKU • ZŠ Komenského Dačice
MĚSÍC NÁBORU DO FOTBAL. ODDÍLU • TJ Centropen Dačice
BOGLASS – předsezónní turnaj v kuželkách • TJ Centropen Dačice
BURČÁKOVÝ TURNAJ V TENISU • TJ Centropen Dačice
DAČICKÉ BAROKO • Krasohled Dačice
TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE … (podruhé) – výstava • MMaG Dačice
HOUBY V DAČICKÉM PARKU – výstava fotografií Jiřího Nováka ve výstavní chodbě muzea • MMaG Dačice
DOWNTOWN DAČICE 2017 • BodyArtHrad
BAROKNÍ JARMARK • Státní zámek Dačice
FILMOVÉ STŘEDY NA ZÁMKU DAČICE • Státní zámek Dačice
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ – volný vstup do muzea • MMaG Dačice
OD SKLEPA PO PŮDU – kastelánské prohlídky v rámci Dnů evropského dědictví • Státní zámek Dačice
ANTONÍN KANTA – FOTOGRAFIE, KOLÁŽE – výstava k 65. narozeninám autora • MMaG Dačice
DUHOVÉ HŘIŠTĚ – 13. ročník turnaje v kopané, přehazované a volejbalu • ZŠ B. Němcové

1. - 3. 9.
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do 3. 9.
do 3. 9.
2. 9.
2. 9.
6. 9.
9. - 10. 9.
9. - 10. 9.
9. 9 - 8. 10.
13. 9.

září
říjen

říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
říjen
1. 10.
1. - 8. 10.
7. 10.
8. 10.
9. - 15. 10.
14. 10.
15. - 31. 10.
21. 10.
27. 10.

CIRKUS U TŘÍ SLUNEČNIC – představení divadelního studia Tyláček
MICHAL HORÁČEK NA CESTĚ 2017 – písně textaře v podání Ondřeje Rumla, Fr. Segrado, Lenky Nové • KD Beseda
PODZIMNÍ PRÁZDNINY V DAČICKÉM KINĚ • KD Beseda
TÝDEN KNIHOVEN – autorské čtení, Městská knihovna Dačice
MĚSÍC SENIORŮ • KD Beseda
HALLOWEEN PARTY • KD Beseda
HUBERTOVA JÍZDA 2017 – tradiční ukončení jezdecké sezóny v Malém Pěčíně • Jockey Club Malý Pěčín
ANTONÍN KANTA – FOTOGRAFIE, KOLÁŽE – výstava k 65. narozeninám autora • MMaG Dačice
SLAVNOSTNÍ VEČER MĚSTA, host večera: Leona Machálková s živou kapelou • Město Dačice a KD Beseda
ŘÍJNOVÁ POUŤ, mše svatá v 8:00 a 9:30 h • Karmelitánský klášter Kostelní Vydří
DNY ZDRAVÍ • Zdravé město Dačice
DÝŇOVÁNÍ • Katolický dům Dačice
IVAN A STANISLAV ALSCHROVI – výstava obrazů dačických rodáků • MMaG Dačice
BURZA OBLEČENÍ A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ • Katolický dům Dačice
Z POHÁDKY DO POHÁDKY – čtení a podzimní dílna v knihovně • Městská knihovna Dačice

listopad

www.dacice.cz

listopad
listopad
listopad
listopad
do 12. 11.
8. 11.
11. 11.
18. 11.
19. - 30. 11.
24. 11.
30. 11.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA V DAČICKÉM KINĚ • KD Beseda
VÝSTAVA HALLOWEEN DÝNÍ • ZŠ Komenského Dačice
DEN POEZIE • Městská knihovna Dačice
VZPOMÍNKOVÉ AKTY KE DNI VETERÁNŮ • Město Dačice
IVAN A STANISLAV ALSCHROVI – výstava obrazů dačických rodáků • MMaG Dačice
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA – setkání pro předškoláčky a jejich rodiče • ZŠ B. Němcové
DNEŠNÍ VEČER PATŘÍ VÁM – společenský večer pro zástupce zájmových spolků • Město Dačice
JABLKOBRANÍ • Katolický dům Dačice
UMĚNÍ DRÁTENÍKŮ – vánoční výstava v muzeu • MMaG Dačice
Z POHÁDKY DO POHÁDKY aneb pohádek není nikdy dost • Městská knihovna Dačice
MIKULÁŠSKÁ PRO ZVONEČEK • Dačický Zvoneček

prosinec

POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA – setkání pro předškoláčky a jejich rodiče • ZŠ B. Němcové
HRDÝ BUDŽES – divadelní adaptace knihy Ireny Douskové, v hlavní roli Bára Hrzánová • KD Beseda
FARMÁŘSKÉ TRHY POD LIPKAMI • Zdravé město Dačice
TRADIČNÍ VÝLOV RYBNÍKU PERÁČEK • MO ČRS Dačice

20. 9.
26. 9.
30. 9.
30. 9.

prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec
do 31. 12.
1. 12.
2. 12.
3. 12.
5. 12.
6. 12.
8. 12.
8. 12.
10. 12.
13. 12.
14. 12.
15. 12.
16. - 17. 12.
17. 12.
18. 12.
22. - 23. 12.
30. 12.
31. 12.

MIKULÁŠ POD PAROU • Parní železnice Dačice
MIKULÁŠSKÁ PROJEKCE V DAČICKÉM KINĚ • KD Beseda
VYPOUŠTĚNÍ BALÓNKŮ S PŘÁNÍM K JEŽÍŠKOVI • Město Dačice
VÁNOCE PRO SENIORY – vystoupení dětí v domě s pečovatelskou službou • ZŠ Komenského Dačice
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ PRO DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLY • ZŠ Komenského Dačice
VÁNOČNÍ KONCERT SBORŮ ZUŠ DAČICE • KD Beseda
KRÁMEK LOVCŮ PEREL – vyhodnocení soutěže a vánoční dílna v knihovně • Městská knihovna Dačice
AMATÉRSKÝ VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM FOTBALU • TJ Centropen Dačice
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY V DAČICKÉM KINĚ • KD Beseda
UMĚNÍ DRÁTENÍKŮ – vánoční výstava v muzeu • MMaG Dačice
ČERTOVSKÁ ŠKOLA – aneb nadílka trochu jinak • ZŠ Komenského Dačice
ADVENTNÍ WORKSHOP • Katolický dům Dačice
ZVONKOVÝ PRŮVOD – rozsvícení vánočního stromu • MMaG Dačice
MIKULÁŠSKÁ JÍZDA MĚSTEM • Zdravé město Dačice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ GYMNÁZIA • Gymnázium Dačice
VÁNOČNÍ TURNAJE VE FLORBALU – turnaje žáků, dospělých a rodin • TJ Centropen Dačice
VÁNOČNÍ KONCERT JANKA LEDECKÉHO • KD Beseda
VÁNOČNÍ JARMARK • MMaG Dačice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ • ZŠ B. Němcové
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – vánoční dílna a vánoční jarmark • ZŠ Komenského Dačice
VÁNOCE PRO SENIORY – vystoupení dětí v domě s pečovatelskou službou • ZŠ B. Němcové
VÁNOČNÍ TURNAJ DOSPĚLÝCH VE FLORBALU – turnaj mužů a žen • TJ Centropen Dačice
KRKONOŠSKÁ POHÁDKA – divadelní pohádka pro děti • KD Beseda
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL • ZŠ B. Němcové
JÁ BYCH RÁD K BETLÉMU – živý betlém v Kancnýřově sadu • DS Tyl a Tyláček
DESKOVÉ HRY • Katolický dům Dačice
SALÁMOVÝ TURNAJ V KUŽELKÁCH – turnaj pro širokou veřejnost • TJ Centropen Dačice

Změna v programu vyhrazena, aktualizace na www.dacice.cz
Celoročně promítá 3D Kino Dačice. Program na www.kinodacice.cz
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Tato akce byla připravena za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

tvení
občers
drobné štěno
zaji

POJĎME SPOLEČNĚ TVOŘIT BUDOUCNOST DAČIC
A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ. VÁŠ NÁZOR JE PRO NÁS DŮLEŽITÝ!

7) Stůl mladých

6) Bydlení, výstavba, územní rozvoj

5) Vzdělávání, školství, informovanost

4) Kultura, sport, volný čas

3) Podnikání, cestovní ruch, doprava

ÉNKO

DAČICKÉ OK

• doprovodný prog
ram
• dílničky pro děti

PROGRAM
• zhodnocení desatera problémů
uplynulého období
• týmová diskuse na stanovená
témata, určení priorit
• tvorba pocitové mapy města
• tombola pro zúčastněné

2) Sociální služby a život seniorů

1) Životní prostředí

DISKUSNÍ OBLASTI:

hlavní sál
KD Beseda Dačice
pondělí 27. února
od 16:00 h

2017

Fórum
ˇ
Zdravého mesta
Dačice

Přestávka na oběd
II. cyklus přednášek

Závěrečná diskuse, ukončení konference

www.enki.cz

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České Republiky

www.dacice.cz

POKYNY K REGISTRACI NA KONFERENCI
Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 250 Kč/osobu, v rámci které obdrží každý účastník občerstvení (oběd, nápoje, chlebíček,
zákusek), bližší informace k úhradě poplatku bude poskytnuta při registraci. Počet návštěvníků je limitován kapacitou sálu (max. 150
osob), doporučujeme proto včasnou rezervaci! Registraci na konferenci můžete provést nejpozději do 7. 3. 2017, a to e-mailem na
zdravemesto@dacice.cz, nebo na tel. č.: 384 401 286, 702 003 956. Těšíme se na setkání s Vámi.

14.00 - 14:30

• KOŘENOVÉ ČOV - PŘÍKLADY VYUŽITÍ A ZKUŠENOSTI Z PROVOZU V SÍDLECH I DOMECH Ing. Vít Rous (Grania s.r.o.)
• MOŽNOSTI REALIZACE DROBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ VE VENKOVSKÉ KRAJINĚ
Ing. Václav Mazín, Ph.D. (Státní pozemkový úřad Plzeň)
• RETENCE VODY V POVODÍ A JEJÍ DŮSLEDKY: POVODNĚ, SUCHO, EROZE PŮDY, ZHORŠENÁ JAKOST VODY
Prof. Ing. Tomáš Kvítek (Povodí Vltavy)
• PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ZADRŽOVÁNÍ VODY VE MĚSTECH A V KRAJINĚ, ZKUŠENOSTI ZE SVĚTA
Ing. Martin Kováč, Ing. M. Kravčík, CSc. (Ludia a voda)

12:00 - 14:00

11:00 - 12:00

• BILANCE SLUNEČNÍ ENERGIE VE MĚSTECH A KRAJINĚ Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. (ENKI, o.p.s.)
• SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K VYUŽÍVÁNÍ SLUNEČNÍ ENERGIE Ing. Vladimír Jirka, CSc. (ENKI, o.p.s.)
• PŘÍKLADY INSTALACÍ TEPELNÝCH ČERPADEL, FOTOVOLTAIKY, FOTOTERMÁLNÍ TECH. ŘEŠENÍ, EKONOMIKA, DOTACE
Ing. Vladimír Kučeravý (Solarenvi, s.r.o.)
• VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV A JEHO ZMĚNY PO REALIZACI ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (Stavební fakulta ČVUT)

PROGRAM:
9:00 - 9:30 Registrace
9:30
Úvodní slovo starosta města Dačice Ing. Karel Macků
9:40 - 11:00 I. cyklus přednášek

v hlavním sále Kulturního domu Beseda v Dačicích

dne 21. března 2017 od 9:00 h

Zdravé město Dačice Vás zve na konferenci, která se koná

S ENERGIEMI A VODOU

EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ

POZVÁNKA

www.dacice.cz
DAČICKÝ ZPRAVODAJ 2/2017

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Sněží, sněží …
Konečně jsme se dočkali a jak napadlo, hned jsme vyrazili.
V rámci hodin tělesné výchovy se žáci 1. stupně vydali za zimními radovánkami. Na lety ověřeném kopečku u sportovního stadionu si žáci vyzkoušeli svá zimní vozidla a hlavně svoji šikovnost
a zručnost. Všem se sáňkování a bobování líbilo. Opravdového
sněhu si moc a moc užili. Žáci 2. stupně ve čtvrtek 12. ledna vyjeli
na jednodenní lyžařský kurz do okolí obce Řásná. Celkem se sešlo

více než 30 účastníků, od začátečníků po pokročilé. V čerstvě napadaném sněhu se běžky sice mírně lepily, ale před polednem už
byla stopa lepší. Nakonec se jim podařilo zdolat i nejvyšší vrchol
Javořice, která měří 837 m. Odtud si dojeli na malé občerstvení
a pak autobusem zpět do Dačic.
Vzpomínky na vánoční čas
Před Vánocemi rádi rozdáváme pohodovou vánoční náladu.
• Poslední týden před Vánocemi se vydali žáci 1. ročníku na besedu do knihovny. Téma znělo „Vánoce s besedou“. Děti si osvěžily
vánoční lidové tradice, popovídaly o adventním čase, zazpívaly
koledu, poslechly několik vánočně laděných pohádek. Těšení na
Vánoce se tak příjemně zkrátilo.
• Třeťáčci tradičně navštívili J. Hradec a prohlédli si nádherné
Krýzovy jesličky – největší lidový mechanický betlém na světě.
Cestou se všichni prošli po 15. poledníku východní délky.
Závěrem zhlédli unikátní Aqua show, světelnou a vodní podívanou v centru sv. Florián.
• Ve středu 14. prosince hudební kroužek Zpěváček naděloval radost v Domě s pečovatelskou službou. Pro obyvatele měl pečlivě
nacvičeno pásmo vánočních básní, písní a koled. Celý program
provázela vánoční nálada, pohoda a radost ze společného setkání.
• Tradicí je také Zpívání u stromečku. S dětmi si přišel koledy
zahrát a zazpívat pan Mareš. Žáci se přidali se svými nástroji,
zazněly tak dudy, kontrabas, housle, flétny, kytara a u rozsvíceného stromku panovala předvánoční pohoda. Děkujeme.
•
Školní
družina
nezůstala pozadu a ve
spolupráci s hudebním
doprovodem DJ pana L. Koutného si užila
krásné odpoledne. Vždy
skvěle připravený pan
Koutný ve spolupráci
s vychovatelkami školní
družiny přichystali dětem 21. prosince krásné
odpoledne. Hrálo se, tancovalo, soutěžilo, zpívalo. Zazněly
i vánoční písně a koledy. Děti si besídku velmi užily. Děkujeme za
dlouholetou vynikající spolupráci.
• 22. prosince, poslední školní den roku 2016, proběhl opět v režii
žáků 9. ročníku. Pro své mladší spolužáky si i letos připravili
vánoční překvapení v podobě různých soutěží a aktivit ve školní
jídelně a tělocvičně... potěšili, děkujeme. Následovaly vánoční

besídky v kmenových třídách. Pokud si chcete zavzpomínat
s námi, připomínáme naše internetové stránky www.zsdacice.
eu.
• Poslední den školy ve „starém“ roce si už neumíme představit
bez návštěvy „koledníků“, kteří pod vedením p. uč. Kamínka
každoročně rozezní školu vánočními koledami a písněmi.
Děkujeme.
Děti do bruslí
V pondělí 9. ledna ukončila poslední skupina našich prvňáčků
kurz bruslení. Žáci I.A a I.B si společně naposledy zabruslili na
Zimním stadionu v Telči. Díky zapojení naší školy do projektu
Děti do bruslí se všechny děti naučily držet stabilitu a osvojily si
základy bruslení a hry na ledě pod vedení odborníků, profesionálů
s mimořádnou praxí. Poslední lekce byla o to zajímavější, že se jí
účastnili i rodiče dětí, a tak si všichni společně užili celé dopoledne.
Pochvala patří rodičům za hojnou účast a trenérům za nadšení,
které dětem věnovali. Děkujeme, tak zase za rok!
Eva Macků,
ředitelka školy

Zajímavosti ze ZŠ Neulingerova
Nový dárek ve školní družině
Práce ve školní družině není vždy jen záležitostí odpočinkovou
a relaxační. Rádi zpíváme, hrajeme divadlo a také něco tvoříme. Ať
už to jsou výrobky z přírodnin, z papíru nebo z jiných materiálů.
Baví nás i stavět ze stavebnice. Protože po práci si relaxaci opravdu
zasloužíme, moc nás potěšil letošní největší vánoční dárek – nová
pohovka.
Tvořivé dílničky
Také v letošním školním
roce máme ve škole nepovinný předmět TVOŘIVÉ DÍLNIČKY pro mladší žáky. Naším
cílem je vyrábění dekorací,
dárečků a obrázků z různých
materiálů a hlavně zdobení
interiéru školy. Také vytváříme
z hlíny různé dárečky a obrázky. Jak se nám to daří, se můžete podívat také ve fotogalerii školy na www.zsdacice.net.
Zimní radovánky
Po vánočních prázdninách
náš škola těší. V hodinách tělesné výchovy si opravdu užíváme zimní sněhovou nadílku. Už jsme stihli bobovat i postavit letošní první sněhuláky, kteří
zdobí okolí naší školy. Všichni věříme, že sníh i mráz vydrží a zvládneme vyrazit také na přírodní ledovou plochu.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net.

MASOPUSTNÍ REJ
Děti z MŠ Za Lávkami oznamují, že v pondělí
dne 27. února v dopoledních hodinách
(asi od 10:00 do 11: 00 h)
půjdou masopustním průvodem
po Palackého náměstí
a v ulicích Za Lávkami.
Těšíme se s vámi na masopustní rej!
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
A začal nový rok…
Co se u nás stalo na přelomu roku 2016/2017?
Prosinec – měsíc psaní na klávesnici

Prosinec se stal měsícem psaní na klávesnici, v němž naše škola
již tradičně dosahuje skvělých výsledků. A naši žáci svou vysokou
úroveň ukázali znovu.
16. prosince byla slavnostním vyhlášením výsledků a předáním
cen nejlepším ukončena soutěž žáků naší školy v psaní na klávesnici – VÁNOČNÍ DATLOVÁNÍ. Soutěže se zúčastnilo celkem 78 žáků.
V kategorii nejmladších byla nejlepší Jana Bártová z 5. třídy. Mezi
mladšími žáky si nejlépe vedl Dominik Bouda ze 7. A. Nejlepší mezi
staršími soutěžícími byl Jakub Dvořák z 9. A.
Jakub Dvořák z 9. A nenašel přemožitele ani v dalších soutěžích.
Zvítězil v Jindřichově Hradci, kde se konala talentová soutěž žáků
ZŠ v psaní na klávesnici. Soutěže se zúčastnilo osmnáct žáků z pěti
škol. Uspěli tam i Dominik Bouda ze 7. A, který obsadil krásné čtvrté
místo, a Zuzana Bišofová z 8. A, která byla sedmá.
Svou skvělou formu dokázal Jakub Dvořák ještě jednou – na
meziškolní talentové soutěži v ovládání klávesnice PC, která se
konala na gymnáziu Otokara Březiny v Telči. Soutěž se konala 20.
prosince a sešlo se na ní třicet dva žáků z šesti základních škol.
Naši školu reprezentovali tito žáci - Jakub Dvořák (9. A), Tomáš
Svoboda (9.B), Dominik Bouda (7. A), Tomáš Bucko (7.A) a Jana
Bártová (5.třída). Jakub Dvořák vybojoval vítězství (napsal úctyhodných 115 cvičení)! Velkou pochvalu si zaslouží i ostatní žáci - 2.
místo patří našemu sedmáku Dominiku Boudovi, 4. místo obsadil
Tomáš Svoboda. Napjatou atmosféru si vyzkoušel i nováček Tomáš
Bucko. V konkurenci starších žáků dosáhla velmi pěkného výsledku
i žákyně 5. třídy Jana Bártová. Tito žáci potvrdili své kvality a zasloužili se o to, že naše škola získala 1. MÍSTO V KATEGORII
DRUŽSTEV!!
Žákům gratulujeme a věříme, že toto umístění pro ně bude tou
správnou motivací do dalšího tréninku v psaní na klávesnici.
Jitka Krejčí
Po dvou letech opět ve Vídni
Vánoční atmosféru přijeli v úterý 13. 12. nasát žáci 7. - 9. ročníku
do hlavního města našich jižních sousedů - Vídně.
Nejprve jsme se zastavili u letního sídla Habsburků - barokního
zámku Schönbrunn - a prošli se parkem až ke kavárně Gloriette,
odkud je krásný výhled na Vídeň. Potom jsme se autobusem
přesunuli k dalším architektonickým symbolům Vídně - Kunsthausu a Hundertwasserhausu. Posledním bodem programu byla
pěší procházka historickým centrem Vídně přes Hofburg a kolem
gotické katedrály Stephansdomu, jejíž 343 schodů na vyhlídkovou
věž se rozhodli někteří žáci zdolat. Zájezd do Vídně jsme zakončili
na proslulém Ježíškovském vánočním trhu před vídeňskou radnicí
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Wiener Christkindlmarkt.
Doufáme, že se žákům i přes chladné počasí exkurze líbila
a odnesli si z ní samé pěkné zážitky.
Bohumil Šuhaj, Stanislava Dvořáková
a Helena Tříletá
Prosincové sportovní turnaje
V rámci dne otevřených dveří ve středu 7. 12. 2016 jsme uspořádali
společně s gymnáziem Dačice turnaj ve stolním tenise pro mladší
žáky i žákyně obou škol. Z našich žáků se umístil na 2. místě Vojtěch
Macků v kategorii 7. tříd. V kategorii žákyň získala 2. místo Janette
Horníková. Žáci a žákyně z gymnázia se umístili na všech ostatních
místech.
V pondělí 12. prosince 2016 pořádalo Gymnázium Dačice již 21.
ročník volejbalového turnaje „O hrnec zlaťáků“. Zúčastnilo se jej
celkem šest družstev, pět z Dačic a jedno z Telče. Turnaj byl zahájen
o půl deváté ráno, kdy všech šest týmů bylo rozděleno do dvou
skupin po třech. Hrálo se vždy jen na dvou hřištích, jedno hřiště pro
jeden zápas z každé skupiny. První místo si zaslouženě vybojovaly
holky z gymnázia – tým A. Druhé místo obsadila Telč a třetí Gymnázium Dačice B.
Naše holky byly nejmladší a nejméně zkušené (žákyně 8. a 9.
ročníku), přesto obsadily krásné 5. místo po velkém boji v posledním zápase. Ve všech zápasech se jim dařilo a předvedly krásný
výkon.
Jana Vaňková
Další dění v naší škole
• V pátek 16. prosince se do naší školy přišly podívat děti
z dačických mateřských škol na pohádkové představení Jak chtěli
čerti slavit Vánoce, které nacvičili členové našeho dramatického
kroužku při školní družině.
• Žáci druhých tříd si pod vedením svých paní učitelek opět nachystali vystoupení pro obyvatele Domu s pečovatelskou
službou. Ve škole si pak připravili vystoupení i pro své blízké.
• Skončil kurz bruslení, který v Telči navštěvovali žáci druhých
tříd. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na organizaci této
akce podíleli – městu, škole, rodičům a hlavně PROFESIONÁLNÍM
TRENÉRŮM BRUSLENÍ.
• Základní umělecká škola na první zimní den 21. 12. věnovala
žákům naší školy krásný dárek v podobě vánočního koncertu, který navodil kouzelnou sváteční atmosféru. Děkujeme
učitelům, žákům ZUŠ a studentkám konzervatoře za jedinečný
hudební zážitek.
• Poslední školní den kalendářního roku 2016 opět zněly školou
koledy. Stalo se již pěknou tradicí, že nám předvánoční čas vždy
přijdou zpestřit absolventi dačické ZUŠ. I tentokrát nám krásně
zahráli. Děkujeme.
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro rodiče žáků 5. tříd
Podávání přihlášek na střední školy, a tedy i na osmiletá gymnázia, je plně v kompetenci rodičů. Přihlášky podávají zákonní
zástupci žáků přímo řediteli střední školy (osobně nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb), a to do
1. března 2017. V případě zájmu vašeho dítěte o studium na osmiletém gymnáziu se musíte obrátit na základní školu, kterou vaše
dítě navštěvuje. Třídní učitel, popř. výchovný poradce, vám jistě
rád poskytne všechny potřebné informace včetně přihlášky na SŠ
(většinou již předvyplněné z informačního systému školy) a zápisového lístku. V případě jakýchkoli dotazů k podání přihlášky se
neváhejte obrátit přímo na nás (tel.: 384 420 432, mobil: 775 675
726 – Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Žákům 5. tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu,
které přináší především:
• kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí
• prostředí moderní a nadstandardně vybavené školy
• ideální systematickou přípravu pro budoucí studium na
prestižních vysokých školách
• individuální přístup s důrazem na rozvoj v oblastech, o které se
žák nejvíce zajímá
• řadu kulturních a sportovních mimovyučovacích aktivit a akcí
• pro každého žáka k dispozici tablet iPad Air 32 GB z projetu PRIMA ON-LINE
• nově vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyziky
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou
knížku
Informace pro žáky 9. tříd
Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo řediteli střední
školy (osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb), a to do 1. března 2017. V případě jakýchkoli dotazů
k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo na nás (tel.: 384 420
432, mobil: 775 675 726 – Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech
lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Pro žáky 9. tříd otevíráme na naší škole studijní obor čtyřleté
gymnázium. Nabízíme:
• kvalitní všeobecné vzdělávání jako ideální přípravu pro studium
na prestižních vysokých školách
• prostředí moderní a nadstandardně vybavené školy
• nadstandardně vybavené učebny IVT – 2 učebny s 30 ks PC,
1 mobilní učebna s 24 ks MacBook Pro a 1 mobilní učebna s 24
ks iPad Air
• nově vybavené odborné učebny biologie, chemie, fyziky
• individuální přístup ke každému žákovi
• možnosti kulturního a sportovního vyžití a řadu mimovyučovacích aktivit a akcí
• pro rodiče elektronickou třídní knihu a elektronickou žákovskou
knížku
Příprava na přijímací zkoušky
Gymnázium Dačice nabízí uchazečům o vzdělávání ve školním
roce 2017/2018 přípravu na přijímací zkoušky.
Příprava se uskuteční formou odpoledních setkání s uchazeči
a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek
z českého jazyka a z matematiky v minulých letech. Účast na
přípravě je zdarma, zájemce se může zúčastnit obou setkání nebo
jen jednoho z nich.
Termíny setkání:
1. - středa, 15. února 2017 od 15:00 h
2. - čtvrtek, 16. března 2017 od 15:00 h
Časový harmonogram setkání:
15:00 – 15:45 – ČJ pro žáky z 5. tříd ZŠ / M pro žáky z 9. tříd ZŠ
15:45 – 15:55 – přestávka
15:55 – 16:40 – M pro žáky z 5. tříd ZŠ / ČJ pro žáky z 9. tříd ZŠ

Ve zkratce
• 24. listopadu 2016 proběhlo v Chebu republikové finále XXV.
ročníku Dějepisné soutěže gymnázií, do kterého naši studenti
postoupili po úspěšném krajském kole. Naši školu reprezentoval
tým ve složení Kristýna Poláčková, Radek Tesař a Vlastislav Řezáč
pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Kloiberové.
•
12. prosince 2016
se na naší škole tradičně konal již 21. ročník
volejbalového turnaje
„O hrnec zlaťáků“.
Zúčastnilo se jej
celkem šest družstev,
pět z Dačic a jedno z
Telče. První místo si
zaslouženě vybojovaly
naše holky ve složení:
Kateřina
Kovářová,
Ela Havránková, Pavlína Urbanová, Monika
Antoňů, Kateřina Jindrová a Sára Šestáková.
Druhé místo obsadilo Gymnázium Telč.
• Ve středu 14. 12. 2016 se na naší škole konal již tradiční turnaj
v pIšQworkách. Soutěžilo se ve tříčlenných týmech ve dvou kategoriích: nižší a vyšší gymnázium. Celkem se sešlo osm týmů
z vyššího gymnázia a čtyři týmy z gymnázia nižšího, tedy dohromady třicet šest pIšQworkářů toužících vyhrát.
• V pátek dne 16. 12. 2016 v 11 hodin vyjelo 26 žáků – sportovců
gymnázia v Dačicích směrem na Jindřichův Hradec. Cílem
cesty byl AQUAPARK – plavecký areál. Této akce se za odměnu
zúčastnili jak chlapci, tak dívky, kteří od září do prosince
reprezentovali školu v různých sportovních soutěžích. Celkem se
této akce zúčastnilo 26 žáků.
• Dne 20. prosince vyjeli žáci 2. ročníku a oktávy na zájezd do rakouského Lince. Navštívili Ars Electronica Center, kde jim
průvodci pověděli něco více o technických i přírodních vědách.
Poté prozkoumali několik významných katolických kostelů
v centru města a předvánoční trhy s mnoha stánky a příjemnou
atmosférou. Linec se jim také podařilo shlédnout z blízkého vrcholu Pöstlingberg, odkud byl na město i jeho okolí nádherný
výhled.
• Dne 20. 12. 2016 se žáci sekundy a 5 žáků kvarty vydali vlakem
bruslit na zimní stadion do Telče. Pro 30 žáků byla ledová plocha
stadionu obrovská, což všichni ocenili. I když bruslili jen hodinu,
každý se dostatečně projel, vyřádil a zapotil.
Milan Točík

Infocentrum vydalo nový
kaledář akcí na rok 2017.
Tištěnou brožurku si můžete
zdarma vyzvednout
na Infocentru.
Veškeré změny a uspřesnění
u naplánových akcích můžete
sledovat na www.dacice.cz.
otvírací doba Infocentra:
po a st 7:30 - 17:00 h
út a čt 7:30 -15:00 h
pá 7:30 - 14:00 h
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Dačický domeček je tu pro vás
Valentýnská dílna
10. 2. od 9:00 do 14:00 h u nás v Domečku Za Lávkami proběhne
otevřená valentýnská dílna pro veřejnost. Zájemci si budou moci
vytvořit zajímavé dekorace s valentýnskou tématikou, které ale
budou moci využít i pro jiné příležitosti. Mimo jiné se naučíme
vyplétané srdce z papírových ruliček, které dozdobíme drobnou
keramikou a stuhami. Délku pobytu v naší dílně si zvolíte sami.
Symbolické vstupné 20 Kč bude použito na úhradu materiálu. Těší
se na Vás Jarka Bačáková a Dana Syrovátková.
Dětský karneval v Besedě
V sobotu 18. 2. od 14:00 h se uskuteční dětský karneval v Kulturním
domě Beseda v Dačicích. Akci pořádá město ve spolupráci s DDM
Dačice. Kulturní program zajišťuje agentura Pavla Nováka. Lístky lze
zakoupit v předprodeji za 30 Kč, na místě potom za 30/50 Kč.
Karneval v Baby clubu
21. 2. se od 9:00 do 11:00 h uskuteční maškarní karneval pro rodiče
s dětmi v Baby clubu. Zvány jsou masky malé i velké. Poplatek 40 Kč
za návštěvu. Vedoucí karnevalového reje je G. Petráková.
Kurz háčkování
Po úspěšném podzimním kurzu háčkování přicházíme s nabídkou nového kurzu, který bude na velikonoční téma. První lekce
proběhne ve čtvrtek 23. 2. od 17:00 do 18:30 h v DDM Za Lávkami.
Kurz je nabízen zdarma. Zájemci se mohou hlásit na tel. 724 078 677
do 22. 2. Kurz vede Lenka Tříletá.
Pedigová dílna pro dospělé
V pátek 24. 2. se od 15:30 do 17:00 h uskuteční pedigová dílna
pro dospělé v Domečku Za Lávkami. Tématicky bude zaměřena
na pletení košíku vhodného pro dekoraci s jarní tématikou. Kurz je
vhodný i pro úplné začátečníky. Poplatek za kurz je 50 Kč. Zájemci
se mohou přihlásit na telefonním čísle 724 078 677. Těší se na Vás
Dana Syrovátková.
Nabídka letních táborů
Přestože za okny ještě stále vládne paní Zima, my v Domečku
již myslíme na letní vyžití Vašich dětí. I letos přicházíme s nabídkou dvou letních táborů na turistické základně v Dolním Radíkově
a dvěma příměstskými tábory. V termínu 10. 7. – 14. 7. 2017 proběhne I. běh LT na Dolním Radíkově pro děti ve věkové skupině

6 – 10 let. V termínu 23. 7. – 1. 8. 2017 pak pro děti ve věku 10 – 15 let.
Hlavní vedoucí na těchto táborech je Jarka Bačáková. Příměstské
tábory budou v termínu 17. 7. – 21. 7. 2017 a 7. 8. – 11. 8. 2017. Oba
příměstské tábory jsou určené pro děti ve věku 6 – 10 let a jejich
kapacita je omezena počtem 30 dětí na každý běh. Hlavní vedoucí
na příměstských táborech je Dana Syrovátková.
Okénko do našeho Domečku - mažoretky
S rokem 2017 přichází nová soutěžní sezóna. Všechny skupiny i sóloformace už od října pracují na nových soutěžních
i nesoutěžních choreografiích, začaly se šít krásné nové kostýmy.
A jaké mají mažoretky plány? Cesta Mistrovstvím České republiky
mažoretek začne v dubnu 2017 v Příbrami na Region Cupu. Doufají,
že v základním kole uspějí a zúčastní se Mistrovství Čech v Trutnově
a následně finále v Praze a Brně. Jejich snem je postoupit na Mistrovství Evropy MWF, které se letos koná v Itálii koncem června. Rodiče
i veřejnost srdečně zvou i na tradiční vystoupení v parku, kde se
s nimi představí opět i MDO Dačice.
Vzhledem k velkému množství
pohárů a ocenění z nejrůznějších
soutěží bylo potřeba vyřešit jejich umístění. Dostalo se jim
důstojného místa v podobě dvou
nových velkých prosklených
vitrín, které jsou v klubovně
v Domečku Za Lávkami. Každý
příchozí může obdivovat rozmanitost těchto cen a ony budou
mnohem lépe chráněny před
prachem a nečistotami.
Závěrem je potřeba poděkovat
všem sponzorům, rodičům a fanouškům, protože bez nich by nebyly tam, kde jsou. Velký dík, že jste s nimi.
Váš Domeček

Posluchači VU3V opět na promoci
v Praze - Suchdole

Zima v lese začíná, hlad má lesní rodina...

Letos se skřítek Zimníček vydal se staršími dětmi - „ SKŘÍTKY“ ke
krmelci v Zahrádeckém lese. Cestou jsme společně pozorovali různé stopy zvířátek a jejich pobytová znamení. Vyprávěli si o životě
v lese, jak se zde máme chovat a nechyběly také různé hádanky.
Byla to taková zimní přírodovědná stezka s kvízem a zkouškou našich znalostí a dovedností. Neopomněli jsme donést lesním zvířátkům do krmelce něco dobrého na zub – drcené kaštany, žaludy,
sušený chléb, mrkvičku, zelí, zrní, seno...
Počasí nám přálo – děti se vydováděly ve sněhu a cestou nazpět
jsme si také zazpívali lidové písně o lesních zvířátkách. Nakonec
skřítek „Zimníček“ dětem přichystal v naší mateřské škole odměny
za jejich snahu.
Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami
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Naše skupina Virtuální univerzity třetího věku – VU3V – zahájila
své studium na provozně ekonomické fakultě zimním semestrem
roku 2010.
Dne 16. 1. 2017 jsme v Praze na České zemědělské univerzitě již
podruhé, při slavnostním aktu promoce, převzali Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku „Svět okolo nás“ o ukončení studia dalších šesti semestrů. Studium tento den ukončilo 19 studentů
a budeme se vzdělávat i nadále. Slavnostní akt jsme umocnili návštěvou Parlamentu České republiky, kterou nám umožnil pan Jan
Bartošek, místopředseda PS PČR.
Celá naše skupina nejen ráda studuje, ale též poznává krásy našeho kraje.
Scházíme se při různých oslavách narozenin členů, na kulturních
a sportovních akcích.
Marie Havlíková

www.dacice.cz

Jaký byl rok 2016 v dačickém muzeu
Letem muzejním světem 2016
• Na expozice a výstavy se k nám přišlo
podívat celkem 12 723 návštěvníků,
o 500 více než v roce 2015.
• Připravili, převzali a instalovali jsme
deset různých výstav, z nichž největší
návštěvnost měla výstava „Ten sbírá to
a ten zas tohle“, kterou vidělo 5 933 osob.
• Nejvíce lidí přišlo do muzea za jeden den
v rámci vánočního jarmarku 11. prosince
– 1 309 osob.
• Proběhl masopust, velikonoční a vánoční
jarmark, Den otevřených dveří, Dačická
muzejní noc, Zvonkový průvod …
• Ve čtvrtek 2. června jsme v muzeu
přivítali významnou návštěvu, manželku
prezidenta republiky paní Ivanu Zemanovou. Prohlédla si expozici o kostce cukru
včetně staré cukrárny, zhlédla zámeckou kapli, pochutnala si i na výborných
zákuscích z cukrárny Marie Tiché.
• Na konci listopadu vydalo muzeum
nákladem 800 kusů druhé vydání Dějin
Dačic o rozsahu 541 stran.
• Spolek přátel muzea v Dačicích připravil

řadu přednášek, vycházek a výletů
a v říjnu vydal knihu PhDr. Jany Bisové:
Z Aschaffenburgu do Dačic. Čtení z korespondence Dalbergů (1809-1823).
Připravujeme na rok 2017
Na rok 2017 jsme připravili řadu zajímavých nových výstav a dalších tradičních
akcí. Jejich výčet je podrobně rozepsaný
v kalendáři akcí, který je součástí lednového a únorového vydání Dačického zpravodaje anebo je k dispozici na Infocentru
Dačice v podobě tištěného barevného letáku.
Marie Kučerová,
ředitelka

Pozvánky do knihovny pro ty,
kdo mají rádi cestování a výlety …
ní v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. Jak se hraje? Děti v průběhu roku čtou
knížky označené samolepkou „perlorodka“.
K takto označené knize dostanou hrací kartu. Za každou správně zodpovězenou kartu
dostanou perlu. Získané perly si děti navlékají na vlasce přímo v dětském oddělení.
Díky tomu perly neztratí, a navíc mohou
porovnat svůj výkon s výkonem ostatních
lovců perel. Cílem soutěže je rozvíjet u dětí
motivaci k četbě, práci s textem, práci s informacemi, a v neposlední řadě i zajistit jim
způsob kvalitního trávení volného času. Ve
čtvrtek 16. března od 13:00 do 17:00 h se
bude v knihovně konat jarní dílna - ptáčci.
Příspěvek na materiál je 20 Kč.
Pozvánka … pro seniory – vu3v pokračuje letním semestrem – 8. 2.
V roce 2015 splnilo prvních 5 studentek
vu3v ze skupiny při knihovně požadavky
studia pro absolvování virtuální univerzity
třetího věku (vu3v) a při promoci na České zemědělské univerzitě v Praze obdrželo
pamětní listy a super zážitek umocněný následným programem zajištěným poslancem
parlamentu Ing. Janem Bartoškem. Od té
doby se skupina při knihovně hezky rozrostla. Nyní zde studuje 23 odvážných a dalším
jsou dveře otevřené. Přijďte se informovat,
zavolejte nebo přijďte rovnou na zahájení - 8. února v 9:00 h do knihovny. Téma
přednášek je CESTOVÁNÍ. Cena za semestr
je 300 Kč. Scházíme se jednou za 14 dní, ve
středu dopoledne v knihovně od 9:00 do
11:00 h.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Co budeme vystavovat?
•
k r a s l i c e
malované voskem,
škrábané,
lepené
slámou,
děrované,
zdobené
látkou,
síťované aj., perníčky
klasické
vykrajované nebo z forem,
beránky a ovečky
z těsta, keramiky,
slámy, dřeva či šustí,
vizovické pečivo, obřadní pečivo z kynutého těsta, ošatky ze slámy, proutí,
žíly, holubičky ze dřeva, papíru, hrkače,
trakaře, řehtačky různé velikosti a typu,
výšivky a paličkované práce s jarní
symbolikou, keramiku, ostatní jarní
a velikonoční výzdobu
Pro koho?
• výstava je určena pro širokou veřejnost,
která se může i zúčastnit
• práce mohou vystavit jak dospělí, tak
děti, žáci, studenti
• výrobky na výstavu přijímáme do 13. března 2017
Kontakt: kucerova@muzeumdacice.cz, tel.
384 422 493, 722 012 146
Doprovodná akce
• v neděli 9. dubna proběhne Velikonoční
jarmark od 10:00 do 16:00 h.
Firma HM-Metal s.r.o.
přijme zaměstnance
na pozici

SVÁŘEČ

--- inzerce ---

16. 2., 17:30 h - Irán a Azerbajdžán
Cestovatel, výletník a dobrodruháček Milan Štourač se narodil v roce 1963 a žije v Jinačovicích. Je výletníkem, romantikem, který
preferuje sólo-cesty s vynaložením minimálních nákladů. Často i stopem a na svých cestách potkává hodně zajímavých lidí. Milan vydal tři cestopisné knihy. Vstupné dobrovolné.
23. 2., 17:30 h - Yachting a expedice plachetnicí
Jachtař a cestovatel Tomáš Kůdela o sobě
říká: „To, co mne k moři stále táhne, je pocit
dobrodružství, ale také svobody a hlavně
to, že se musím spoléhat sám na sebe, se
vším si poradit a mít zodpovědnost za sebe
i za posádku a loď – a to mne naplňuje. Od
roku 2002 každoročně několikrát vyplouvám na moře a za tu dobu jsem uplul víc
než 30 000 NM a získal nejvyšší kapitánské
oprávnění….“ Vstupné dobrovolné.
2. 3., 17:30 h - Pákistán
Pavel Dobrovský se narodil roku 1979
v Praze. Už jako batole věděl, že bude novinář, cestovatel a fotograf. Vydařilo se. Od
konce devadesátých let pracuje v médiích
zaměřujících se na videohry a cestování.
Často přednáší pro školy, festivalové publikum anebo pro kavárenské povaleče. Občas píše scénáře pro televizi, chodí do rádií
na rozhovory a moderuje. A všechno ho to
baví. Vstupné dobrovolné.
Pozvánky … pro děti i rodiče
Srdečně zveme na další setkávání s pohádkou – 24. února, od 16:00 do 17:00 h,
a zahájení dalšího ročníku celoroční čtenářské hry Lovci perel. Hra Lovci perel mění čte-

Jarní výstava
Kdy a kde?
• od 19. března do 17. dubna 2017
v Městském muzeu a galerii v Dačicích

Požadavky:
•
•
•
•

Praxe v oboru
Orientace v technických výkresech
Spolehlivost
Samostatnost
Pracovní náplň:

• Sváření MIG, TIG
Nabízíme:
• možnost získání odměn a benefitů
• stravenky
• při uzavření pracovní smlouvy
minimálně na 2 roky po zkušební
době odměna 20 000 Kč
• při splnění podmínek nárok
na příspěvek na dopravu
Bližší informace na tel: 776 380 222
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis na:

stanislava.svobodova@hm-metal.cz
nebo vlastimil.behan@hm-metal.cz
další kontakty a aktuální pracovní nabídky
na www.hm-metal.cz
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PREFA STAVEBNÍ PRVKY

Ušetřete na své stavbě!
Železobetonové PREFA prvky zlevní,
zjednoduší a urychlí stavbu.

PREFA výroba S.O.K. stavební, s.r.o.
Významná třebíčská stavební společnost razantním způsobem
rozšířila svoji působnost do oblasti prefabrikace stavebních prvků.
Po pěti letech získávání zkušeností v omezených prostorách
poloprovozu vybudovala nové výrobní haly s moderním zařízením,
které už rok naplno produkují prefabrikáty především pro potřeby
vlastních zakázek. Firma má za sebou zkušenosti z výroby řady
PREFA rodinných domů (Třebíč, Jihlava, Přerov, Kožichovice,
Hrotovice), bytových domů (Velká Bíteš – 32 bytových jednotek),
obchodního domu v Jaroměřicích nad Rokytnou a nepočítaně
PREFA prvků pro průmyslové a zemědělské stavby.
Provoz PREFA výroby S.O.K. stavební, s.r.o. v Třebíči vznikl právě
za účelem zrychlení, zlevnění a zjednodušení průběhu staveb,
a to kompletací celé stavby z PREFA dílců, případně zařazením
dílčích prefabrikovaných prvků (např. stropních dílců). Díky
novým formám a betonům třídy až C35/45 z vlastní betonárny
mají prefabrikáty hladké a přesné povrchy, které není nutné
omítat. Výrobní zařízení umožňuje vyrobit dílce tl. 100 a 150 mm
různých rozměrů včetně otvorů pro okna a dveře, prostupů,
vložení instalačního materiálu („husí krky“ pro el. kabely,
elektroinstalační krabice, plastové vodovodní potrubí apod.).
Certifikovaná výroba probíhá v optimálních podmínkách výrobní
haly bez vlivu počasí a je pod stálou kontrolou kvality.

Pro stavebníky a stavební firmy v okolí Třebíče nabízíme
především individuální řešení prvků pro stavby např. stropní
a podlahové plné panely tl. 150 (175) mm na rozpětí do 5 m,
stěnové prvky tl. 100 a 150 mm výšky do 2,85 m a hmotnosti do
6 tun, využitelné pro nosné i nenosné stěny, opěrné stěny apod.
Vyrábíme také základové prahy s vloženou tepelnou izolací,
sloupy a průvlaky od 200 x 200 do 450 x 1200 mm a délky do
12 m. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám
připravíme nabídku dle konkrétních potřeb Vaší stavby.
S.O.K. stavební, s.r.o.
Střítež, Hrotovická - Průmyslová zóna 162
674 01 Třebíč 1 / Česká republika

+420 568 838 811 / zakazka@sok.cz
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Kompletní nabídku PREFA výrobků najdete na:

www.sok.cz/prefa

www.dacice.cz

Terénní sociální služby umožní (nejen) seniorům zůstat doma
V Dačicích a okolí funguje pečovatelská služba obecně prospěšné společnosti Ledax již devátým rokem. Co služba zahrnuje
a na koho se v případě potřeby obrátit, jsme se zeptali vedoucí střediska Dačice PS Ledax o.p.s. paní Marie Cimbůrkové.
službu tak, jak ukládá zákon.
Vraťme se tedy zpět ke službám. Jak má případný zájemce
o pečovatelskou službu začít?
Ideální je se telefonicky obrátit přímo na sociální pracovnici Elišku Mandátovu, DiS., (tel.: 724 726 354) – která má na starosti středisko Dačice a všechny Vaše dotazy zodpoví vedoucí střediska paní
Marie Cimbůrková (tel.: 725 064 310) - a spolu si upřesníme, co zájemce konkrétně potřebuje, případně si rovnou domluvíme osobní
schůzku. Schůzka probíhá nejčastěji přímo v domácnosti zájemce,
jednak je to pro budoucího uživatele pohodlnější a také sociální
pracovník potřebuje znát prostředí uživatele.
V případě, že se se zájemcem o službu domluvíte na jejím
poskytování, je třeba uzavřít nějakou písemnou smlouvu?
Ano, je potřeba písemně uzavřít smlouvu o poskytování služby.
Smlouvu lze uzavřít na dobu neurčitou nebo určitou, např. týden,
měsíc apod. podle potřeby. Někdy dojde k situaci, že si rodina přeje zajistit péči pro svého blízkého, ale ten nemá zájem. Bohužel,
pak péči poskytnout nemůžeme, neboť smlouva i přímá péče je
vždy vázaná na konkrétného člověka (nemá-li ze zákona určeného
opatrovníka).
Jak je to s úhradou za služby a kolik služby stojí?
Hradí se pouze ty úkony, které byly skutečně využity. Úhrada probíhá jednou měsíčně, a to zpětně. Sazebník (ceník) služeb
je vždy součástí smlouvy a najdete ho i na našich stránkách www.
ledax.cz.
Zde bych zmínila možnost úhrady služeb z příspěvku na péči,
s jehož vyřízením Vám rádi pomůžeme, viz výše.
Je ještě něco co byste závěrem chtěla dodat?
Možná bych jen ráda zmínila, že pečovatelky, se kterými tvoříme náš tým, jsou ženy, které v Ledaxu pracují řadu let
a pocházejí přímo z míst, kde službu poskytujeme, takže znají místní komunitu, podmínky i život zdejších lidí. Důležitým
rozměrem naší práce je „dohled“ nad situací a zdravím našich
uživatelů, zda jsou při návštěvě pečovatelky v pořádku, což je
významné především u seniorů žijících osamoceně. Uživatelé pečovatelky většinou znají jmény a vědí, že dnes přijde Eliška nebo Mirka a přinese jim nákup nebo oběd a postará se
o ně, vyřídí potřebné záležitosti. To dává naší práci osobnější rozměr, za což jsem moc ráda.
Děkujeme za rozhovor.
(red)

--- inzerce ---

Komu je vaše služba
určena?
Pečovatelská
služba
je určena osobám, které
potřebují péči z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je
tzv. „terénní“, což znamená, že za vámi přijedeme
a poskytneme vám péči
přímo u vás doma.
Kdo vás o službu
žádá?
V praxi to vypadá většinou tak, že o naši službu
žádají převážně sami senioři nebo o ni žádají rodinní příslušníci, protože potřebují pomoc s péčí o své blízké. Úzce
spolupracujeme i se sociálními odbory městských úřadů, takže
budoucí uživatelé mají možnost se o nás dozvědět i touto cestou.
Kde všude působíte?
Působíme na celém území obce s rozšířenou působností Dačice.
V Dačicích sídlíme přímo v Domě s pečovatelskou službou, ale za
svými uživateli dojíždíme do jejich domácností ve městě i v menších obcích a vesničkách, jako jsou např. Borek, Bílkov, Budíškovice,
Manešovice, Třebětice, Chlumec, K. Vydří, D. Němčice, N. Dvory,
Č. Rudolec a mnohé další. Dále péči zajišťujeme i ve Studené a Slavonicích a přilehlých obcích.
S čím vším vlastně pomáháte vašim uživatelům?
Pomáháme např. s přípravou a zajištěním stravy (dovoz obědů),
s osobní hygienou (koupání, omývání na lůžku), s chodem domácnosti (úklid domácnosti, praní a žehlení prádla, nákupy) nebo zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (procházky,
doprovod k lékaři, na poštu či úřad). Našim uživatelům ale i venčíme domácí mazlíčky nebo děláme pedikúru. Poskytujeme bezplatně základní sociální poradenství. Našim uživatelům velmi často
pomáháme s vyřízením příspěvku na péči, poradíme, kde o dávky
žádat, pomůžeme vyplnit tiskopisy nebo pomůžeme s vyplněním
žádostí do domovů pro seniory, apod.
Dále pro ně pořádáme různě zaměřené akce, tzv. aktivizace, kde
se mohou potkávat, pobavit se a společně strávit čas.
Kolik hodin denně se o své uživatele staráte?
O naše uživatele pečujeme v různých denních dobách. Někomu
pomáháme s ranní hygienou a snídaní, někomu vozíme obědy
a chodíme na nákupy, jinde zase třeba chodíme pomáhat s úklidem. Pečovatelská služba je časově vymezena a my ji poskytujeme
ve všední dny od 7:00 do 18:00 h, o víkendech a svátcích od 8:00
do 15:00 h.
Aktuálně se v médiích hodně řeší stížnosti na neregistrované poskytovatele sociálních služeb. Patříte mezi registrované
poskytovatele? Co to znamená v praxi?
Ano, společnost Ledax o.p.s. je registrovaným poskytovatelem
a je pod přísnou kontrolou Ministerstva práce a sociálních věcí stejně jako ostatní, registrovaní, poskytovatelé.
Registrovaná sociální služba v praxi znamená, že ten kdo ji poskytuje, se musí řídit zákonem č. 108/2006Sb. o sociálních službách, ze kterého plynou různé povinnosti, např. mít zavedené tzv.
„Standardy kvality sociálních služeb“. Velmi zjednodušeně se dá
říci, že je to obsáhlý soubor pravidel a povinností, kterými se musíme ve své práci řídit. Tím jsme schopni garantovat úroveň kvality
poskytovaných služeb a náš uživatel má jistotu, že poskytujeme

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

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

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

ZDARMA

veškerá doprava a zaměření
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Hasičská kuchyně
Činnost Sboru dobrovolných hasičů Dačice v uplynulém roce 2016

Nápo

Sbor dobrovolných hasičů Dačice jako jeden z nejstarších aktivních spolků ve městě i v uplynulém roce nezahálel a pořádal
několik kulturních akcí a samozřejmě plnil své povinnosti na úseku požární ochrany.

Poslední lednovou neděli jsme se
účastnili masopustní obchůzky městem
a jako vždy jsme zajistili občerstvení pro
účastníky. Druhá sobota v únoru patřila
tradičně hasičskému plesu, který se konal
v KD Beseda a na kterém nechyběly speciality z hasičské kuchyně od našich
kuchařů Rosti Homolky a Míly Zuzánka.
V letošním roce se ples koná v sobotu
11. února od 20:00 h v KD Beseda, hraje
opět skvělá kapela Fontána.
Počátkem března jsme uspořádali
v hotelu U Stadionu pro naše milé členky
a manželky oslavu MDŽ. V sobotu 16. dubna
jsme pořádali společně s městem Dačice na
Palackého náměstí slavnostní požehnání
darované hasičské cisternové automobiko”
Nápoje ”nealko”
lové stříkačky
Mercedes AF 1428, kterou
obdrželo město Dačice darem počátkem
15Kč 0,3l
25Kč 0,5l roku 2015 od partnerského města Urte35Kč 0,5l
nen Schönbühl ve Švýcarsku. Požehnání
100Kč 0,7l
100Kč 0,7l se účastnilo mnoho významných hostů,
100Kč 0,7l včetně kolegů hasičů ze Švýcarska, kteří
100Kč 0,7l
Hasičská kuchyně
10Kč 0,1l obdrželi medaili za mezinárodní spolupráci
35Kč 0,3l
Vepřová masová čína + chléb
od
Velká 4cl malá
2cl ministra vnitra Milana Chovance, který
60 Kč
20 Kč
40 Kč
20 Kč
40 Kč
15 se
Kč osobně účastnil této akce.
30 Kč
25 Kč
20 Kč
15 Kč
15 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
40 Kč
15 Kč
10 Kč

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

20 Kč
20 Kč

30 Kč
20 Kč
20 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
50 Kč

15 Kč
10 Kč
10 Kč
15 Kč
15 Kč
15 Kč
15 Kč
15 Kč
25 Kč
25 Kč

ko”

Býčí žlázy + chléb
60 Kč

Smažený vepřový řízek
+ bramborový salát
70 Kč

Nápoje ”nealko”
25 Kč
20 Kč
15 Kč
15 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
40 Kč
15 Kč
10 Kč

15Kč 0,3l
25Kč 0,5l
35Kč 0,5l

100Kč 0,7l
100Kč 0,7l

20 Kč
20 Kč

100Kč 0,7l
100Kč 0,7l

Hasičská kuchyně

10Kč 0,1l
35Kč 0,3l
Velká 4cl
40 Kč
40 Kč
30 Kč
30 Kč
20 Kč
20 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
30 Kč
50 Kč
50 Kč

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

malá 2cl
20 Kč
20 Kč
15 Kč
15 Kč
10 Kč
10 Kč
15 Kč
15 Kč
15 Kč
15 Kč
15 Kč
15 Kč
25 Kč
25 Kč

Vepřová masová čína + chléb
60 Kč
Býčí žlázy + chléb

O dva týdny později
60 Kč 30. dubna proběhlo
velmi oblíbené Pálení čarodějnic.
Řízek z vepřové krkovice
Předposlední
víkend salát
v červnu jsme
+ domácí bramborový
70 Kč na Cukrování a poszajišťovali občerstvení
lední kulturní akcí byl stánkový prodej
občerstvení na pouti v Kostelním Vydří, kde
se naše účast stala letitou tradicí.
Za odměnu jsme připravili pro naše aktivní členy a příznivce tématický zájezd do
Prahy na ruzyňské letiště za podnikovými
letištními hasiči a do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Zájezd se konal v sobotu
22. října a velmi se vydařil.
K naší činnosti nepatří jen pořádání kulturních akcí, ze kterých má sbor finanční
prostředky na svoji činnost. Našim úkolem
je především plnit úkoly a povinnosti na
úseku požární ochrany. Patří sem veškerá
činnost dobrovolné zásahové jednotky
SDH Dačice, kterou ze zákona zřizuje obec
a stará se o ní. Jednotka má v současnosti
28 členů, z toho je 20 členů v SH ČMS SDH
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Dačice, 7 členů je příslušníky HZS sloužících prostor. Tento objekt stanice HZS je státna stanici v Dačicích, 13 členů má veli- ní. Trvalé sídlo máme v domku č.p. 144
telský kurz, 18 členů má strojnický kurz, v Neulingerově ulici, kde se také scházíme.
17 členů má kurz nositelů dýchací tech- Tento domek je do budoucna určen k deniky. Jednotka byla povolána celkem k 21 molici za účelem průjezdu do KD Beseda.
událostem z toho jsou 4 technické zásahy, Další věcné prostředky a techniku máme
5 požárů, 1x hledání pohřešované osoby, v areálu nemocnice. Historickou techniku
9 x ostatní pomoc (požární asistence apod.) jsme zapůjčili do muzea techniky v Telči
a do hasičského muzea v Bechyni.
a 2 prověřovací cvičení.
Dnes můžeme zodpovědně prohlásit,
K tomu, aby mohla být jednotka akceschopná, potřebuje kvalitní odbornou pokud vše dobře půjde, že se dočkáme
přípravu. Každý první pátek v měsíci se svého kvalitního zázemí již v letošním roce.
jednotka schází na stanici HZS Dačice Nová hasičská zbrojnice by měla vyrůst
a provádí teoretickou a praktickou odbor- za stanicí HZS směrem na Kostelní Vydří.
nou přípravu. Ošetřuje a udržuje techniku V loňském roce bylo město Dačice úspěšné
a věcné prostředky. Řidiči, strojníci provádí v dotačním titulu od HZS ČR a získalo
každý měsíc kondiční jízdy s CAS 32 T 815 státní dotaci 4,5 mil. korun. Nyní se zpraa CAS 20 M1R Mercedes. V březnu proběhla covává žádost o krajskou dotaci na stavby
na stanici v Dačicích cyklická odborná hasičáren a pevně věříme, že vyjde. Město
Dačice uvolnilo na tuto investiční akci
příprava velitelů JPO II a III.
Počátkem dubna proběhla cyklická zbytek peněz. Výstavba nového zázemí tak
odborná příprava strojníků JPO II a III na umožní další rozvoj našeho sboru, zejména
stanici HZS v J. Hradci, které se účastnilo požárního sportu a odborné přípravy členů
5 našich strojníků a prodloužilo si odbor- zásahové jednotky a kulturního vyžití.
V letošním roce chceme začít s náborem
nou způsobilost k výkonu funkce v jednotce. Jednotka se také prezentuje na nových členů, a to hlavně z Dačic. Chtěli
nejrůznějších akcích, za zmínku stojí např. bychom přijmout zájemce do našich řad,
srpnová propagační jízda SH ČMS v Českém muže a ženy starší 18 let. O náboru členů
Rudolci nebo charitativní akce v Malém bude veřejnost již brzy podrobněji informována.
Pěčíně U koní se Zvonečkem.
Sbor dobrovolných hasičů Dačice
V loňském roce byla zkvalitněna dýchací
technika, z investičního grantu Jihočeského upřímně děkuje vedení města a všem
kraje na podporu jednotek JPO II a III našim příznivcům za trvalou podporu.
Vlastislav Švec, velitel SDH Dačice
byly pořízeny 4 ks izolačních dýchacích
přetlakových přístrojů Drager
PSS 3000 včetně 4 ks masek
a náhradních kompozitních
lahví a příslušenství v celkové
hodnotě 230 000 Kč, z toho dotace činila 160 000 Kč. Dále bylo
z účelové dotace kraje 10 000
Kč pořízeno startovací zařízení
Vás srdečně zve
a držáky na nové dýchací
na tradiční
přístroje.
Sbor dobrovolných hasičů
Dačice se dlouhodobě potýká
se základním nedostatkem,
a tím je vlastní ucelené kvalitv Městském kulturním domě Beseda Dačice
ní zázemí. V letošním roce je
Sobota 11.2.2017
tomu 25 let, kdy byla prodána
Začátek ve 20:00
první hasičská zbrojnice soukromému subjektu. Od té doby
K poslechu a tanci hraje
se sbor stěhoval po Dačicích,
kapela
a tím přišel i o mnoho hisFONTÁNA
torických věcí. Dnes máme
Pestrý program
majetek na několika místech
Bohatá tombola
v Dačicích i jinde. Zásahovou
Speciality hasičské kuchyně
techniku parkujeme na stanici
HZS Dačice, kde byla sepsána
Vstupné 150Kč
skoro před 20 lety, kdy byla
postavena stanice, smlouva
Předprodej vstupenek od 5.ledna v informačním středisku Dačice
mezi městem a HZS o užívání

Sbor dobrovolných
hasiču Dačice

Hasičský ples

Nápo

www.dacice.cz
--- inzerce ---

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl kuželek:
10:00 h

dorost 1. liga

Dačice A - KK PSJ Jihlava

10:00 h

dorost 1. liga

Dačice - KK Slovan Rosice

4. 2.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice - TJ Horní Benešov

11. 2.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice - TJ Opava

25. 2.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice - TJ Sokol Hustopeče

3. 2. 20:00 h

muži divize

Dačice C - TJ Kunžak

17. 2. 20:00 h

muži divize

Dačice - TJ Loko Č. Velenice

24. 2. 20:00 h

muži divize

Dačice - TJ Sokol Písek

3. 2.

17:30 h

muži KP

Dačice G - TJ Sokol Slavonice

17. 2.

17:30 h

muži KP

Dačice - TJ Silon S. Ústí

24. 2.

17:30 h

muži KP

Dačice - TJ Loko Č. Velenice

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl volejbalu:
25. února - 12. turnaj smíšených družstev v hale SŠTO

Lékárna U Nemocnice Dačice
nová otvírací doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

--- inzerce ---

12. 2.
26. 2.

7:15 - 17:00 h
7:15 - 17:00 h
7:15 - 17:00 h
7:15 - 17:00 h
7:15 - 15:00 h

těšíme se na vaši návštěvu
tel.. 384 358 282
lekarna.dacice@email.cz
--- inzerce ---

Osmnáctý ročník Novoročního
poháru se konal v mrazivém počasí
Ráno, když jsme připravovali střelnici na závod, se na
teploměru vyšplhala teplota na neuvěřitelných -22°C!
S napětím jsme očekávali, a to i z důvodu předešlé velké
sněhové nadílky, kolik závodníků si i přes toto velmi mrazivé
počasí najde cestu na střelnici Zahrádecký les v Dačicích. Je
pravda, že v porovnání s předešlými ročníky se střelci sjížděli
na střelnici velmi pozvolna a půl hodiny před závodem to vypadalo, že závod bude do oběda odstřílen.
Přes všechny uvedené
obtíže na střelnici přijelo
21 odvážných střelců z celé ČR. Než závod začal
teplota se ustálila na –10°C
a střelnici zalilo sluníčko.
Závod probíhal bez závad
na zmrzlém zařízení. U každé z vrhaček jsme museli
po celý závod nechat zapnuté plynové ohřívače.
Když jsem po ukončení hovořil se střelci a ptal se jich na podmínky,
nikdo si na mráz nestěžoval a společně chválili pohodu a klid, který
závod provázel.
Soutěž byla vypsána na 45 terčů. 25 na automatickém trapu
a 20 na loveckém kole. Po velmi vyrovnaném závodě a dobrém
výkonu zvítězil s 41 zásahy ze 45 možných, Jan Bláha z Rodvínova
a odměnou mu byla půlka jatečního prasete. Na druhém místě
skončil se 40 zásahy Aleš Foral z Říčan u Brna. Třetí místo obsadil
s 38 zásahy Vladimír Tomíšek z Valtínova.
Náklad: 3150 výtisků

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

Děkujeme střelcům i divákům za věrnost dačické střelnici a i za
to, že si k nám našli cestu i přes velmi nepříznivé povětrnostní podmínky.
Zveme všechny 6. května 2017 na Dačický víceboj tříčlenných
družstev, který je vypsán na 60 terčů pro každého střelce (20 LB;
20 LK; 20 Z+T). Ceny, tak jak je na dačické střelnici zvykem, budou
připraveny pro všechny zúčastněné střelce.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli
uspořádat tento zimní závod, který se konal za těžkých podmínek.
Poděkování patří také všem sponzorům, bez kterých bychom tento
závod nemohli uspořádat s tím, aby si každý zúčastněný závodník
mohl domů odvézt pěknou cenu.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

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

zdarma				

Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 2/2017, ročník šestý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU
24. února, pátek, 19:00 h
MILUJI TĚ MODŘE, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč

3D Kino Dačice
1. února, středa, 19:00 h
LA LA LAND, romantický, hudební, 2D
127 min., české titulky, vstupné 110 Kč

26. února, neděle, 17:00 h
LEGO BATMAN FILM, animovaný, 2D
101 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč

3. února, pátek, 18:00 h
DIVOKÉ VLNY 2, animovaný, 2D
85 min., český dabing, vstupné 100/120 Kč

Kulturní dům Beseda
11. února, sobota, 20:00 h
HASIČSKÝ BÁL
hraje Fontána, vstupenky na Infocentru

5. února, neděle, 17:00 h
ANDĚL PÁNĚ 2, pohádka, 2D
99 min., česky, vstupné 100/120 Kč

16. února, čtvrtek, 19:00 h
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM
divadelní představení - VYPRODÁNO

8. února, středa, 19:00 h
KRUHY, horor, 2D
110 min., české titulky, vstupné 110 Kč

28. února, sobota, 14:00 h
DĚTSKÝ KARNEVAL
s Pavlem Novákem
vstupné v předprodeji za 30Kč,
na místě děti 30Kč a dospělí 50Kč

10. února, pátek, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, erot. drama, 2D
117 min., české titulky, vstupné 130 Kč
12. února, neděle, 17:00 h
LEGO BATMAN FILM, animovaný, 3D
104 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč

25. února, sobota, 19:30 h
MĚSTSKÝ TELEVIZNÍ PLES
Hraje: Sebranka Jazz Orchestra, Klaret-Strážský
výběr, hosté - M.Foret, O. Lounová, J. Asterová
a B. Slezáček - hity skupiny ABBA
vstupné 250 Kč, prodej na Infocentru

15. února, středa, 19:00 h - FILMOVÝ KLUB
STRNADOVI, dokument, 2D
102 min., česky, vstupné FK 80 Kč/100 Kč
17. února, pátek, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, erot. drama, 2D
117 min., české titulky, vstupné 130 Kč

27. února, pondělí, 16:00 h
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA
přijďte společně tvořit budoucnost Dačic
a místních částí

19. února, neděle, 18:00 h
ANDĚL PÁNĚ 2, pohádka, 2D
99 min., česky, vstupné 100/120 Kč
22. února, středa, 10:00 h
SEZNAMKA, komedie, 2D
119 min., česky, vstupné 50 Kč

BE

IV. Mestský
ˇ
televizní

ZK

PLES

19. února, neděle, 14:00 h
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKA MĚSTEM
začátek ve 14:00 h u radnice,
obchůzka kolem Palackého náměstí a program Pod Lipkami, hudební doprovod Hudba
z Marsu Revajvl
sraz masek od 13:30 h v KD Beseda

Katolický dům
21. února, úterý, 18:00 h
PŘEDNÁŠKA O STARÉ BOLESLAVI A POLABÍ
Témata: Stará Boleslav - poutní místo (sv. Václav, Palladium České země, blahoslavený Karel
Rakouský), Brandýs nad Labem - renesanční
zámek, Poděbrady - lázeňské město, Libice
nad Cidlinou - rodiště sv. Vojtěcha
Přednášející: Mgr. Lubomír Krátký – průvodce
a pedagog z Kutné Hory
TANEČNÍ KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
Pět dvouhodinových lekcí pod vedením manželů Horníkových. Kurzy se budou konat vždy
v neděli od 18:00 do 20:00 h v sále Katolického domu. První lekce proběhne v neděli
5. března. Cena kurzovného je 1300 Kč za pár.
Přihlášky nejpozději do 23. února na email:
petrkrizek@centrum.cz, tel: 604 161 135.

vždy v pondělí a ve čtvrtek 9:00 - 11:30 h
Dopoledníček – klubík pro rodiče
s dětmi

Městské muzeum a galerie

Přijďte si zahrát do hezké herny, popovídat si,
tvořit, zpívat, sdílet starosti a radosti spojené
s péčí o děti!
www.rckrizovatka.cz

do 28. února
KROJOVANÉ PANENKY
repliky lidových krojů od Evy Jurmanové a Marie
Žilové, doplněno výšivkami ze sbírek muzea

Dále nabízíme možnost pronájmu:
Badminton, Lezecká stěna,
Stolní tenis, Oslavy všeho druhu
Více informací na www.katolicky-dum.cz

AM

ER

25. únor 2017 / 19:30 h / KD Beseda Dačice

Mamma Mia a jiné hity skupiny ABBA v podání:

host v

ečera

Michaela Foreta, Jitky Asterové, Bořka Slezáčka a Olgy Lounové

soutěž
o hodnot
né
ceny

0h

v 19:3
hestra
Jazz Orc ký výběr
branka
e
žs
á
S
tr
je
S
ju
Zaha
LARET
Jihlava
inkují: K
lub Elvis
Dále úč
d Roll C
Rock an

KULTURNÍ DŮM

BESEDA

a

vstupné 250 Kč

(v ceně večeře a welcome drink)
sleva na senior pas 10 %

KULTURNÍ DŮM

změna programu
vyhrazena

BESEDA

24

KULTURNÍ DŮM

BESEDA
KLUB

BESEDA

MINIPIVOVAR

BESEDA

RESTAURACE

BESEDA

Kupte si členský průkaz
filmového klubu a navštivte
promítání označené Filmový
klub: Kino pro náročného diváka v dačickém 3D Kině.
Na zakoupenou vstupenku dostanete slevu.
Cena průkazu je 70 Kč a je
platný 1 rok.

Uzávěrka
březnového čísla
Dačického
zpravodaje
je 15. února 2017.

