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Galavečer k výročí města završil letošní rok oslav
Ve čtvrtek 17. října se uskutečnil slavnostní večer, který završil letošní ROK OSLAV v Dačicích. Vyprodaný sál MěKS byl
uchvácen výkony dačického pěveckého sboru Kvítek a vystoupením hudebního tělesa Hradišťan. V příjemné atmosféře
předali starosta Vlastimil Štěpán a místostarosta Jan Bartošek Cenu města Dačice slečně Elišce Markové a panu Jiřímu
Stýblovi. Rovněž zástupci radnice následně převzali cenu Úřad s úsměvem.

První oceněná Eliška Marková se v roce 2012 stala historicky první vítězkou
mistrovství ČR v otevírání ústřic, čímž se
nominovala na mistrovství Evropy do
Švédska a rovněž si vybojovala postup na
mistrovství světa v Irsku, kde skončila na
pěkném 14. místě. Úspěch je o to cennější, že Eliška je jedinou ženou, která kdy na
mistrovství ČR nejen soutěžila, ale i zvítězila a rovněž jako jediná žena bojovala
ve společné kategorii s muži o titul mistra
světa.
Druhým oceněným je starosta Sboru
dobrovolných hasičů Dačice Jiří Stýblo,
který vychoval generace mladých hasičů
a velel u nesčetně mimořádných událostí
na Dačicku. Organizoval řadu kulturních
akcí v Dačicích například Noční soutěže
v požárním útoku. Jiří Stýblo dodnes předává své bohaté zkušenosti mladším hasičům ať dobrovolným či profesionálním.
Při předávání třetí ceny se role obrátila
a z oceňujících se stali oceňovaní. To když
jim poté co byl na pódium přizván tajemník Karel Macků, předal senátor Miloš Vystrčil nejvyšší stupeň certifikace pro městský úřad za vstřícný přístup k zákazníkům,

cenu Úřad s úsměvem. Jak řekl senátor
Miloš Vystrčil: „Blahopřeji Městskému úřadu v Dačicích k získanému ocenění, které
je dokladem, že veřejná správa může být
k občanům přívětivá“. Poté místostarosta

Jan Bartošek velmi pěkně rozebral slovní
spojení úřad s úsměvem, když řekl: „Na
první pohled se jedná o protimluv. Úřad
je symbolem řádu a pořádku, naopak
úsměv vzbuzuje dojem radosti. Cena
Úřad s úsměvem pak vystihuje, že i řád
může být realizován odborně a s radostí. A pokud se toto poslání daří městskému úřadu naplňovat, je to dobrá zpráva
pro všechny občany našeho města“. Na
závěr tajemník Karel Macků poděkoval
všem pracovníkům městského úřadu slovy: „Dnešní ocenění je výsledkem práce
úředníků Městského úřadu Dačice a především těm patří dík. Jsem hrdý na to, že
mohu pracovat s lidmi, kteří ví, že úřad je
zde pro občany, a proto se tak i chovají“.
Celý galavečer pak zakončilo společné
vystoupení dětského sboru Kvítek a Hradišťanu.
Ing. Marcela Chvátalová,
útvar tajemníka
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Období dušiček a čas rozpočtů
Každý z nás, slyší-li slovo rozpočet, spojuje si jej se zcela rozdílnými souvislostmi. Můžeme se zamýšlet nad rodinným
rozpočtem, rozpočtem ve stavebnictví, státním rozpočtem, ale také mnoha dalšími. Mezi vyjmenované patří jistě i rozpočet města.
Jedno však mají tyto finanční kalkulace
společné: staví proti sobě na jedné straně
příjmy a na straně druhé výdaje. A právě
v tomto čase, kdy dostáváte číslo listopadového Dačického zpravodaje do rukou,
se rozpočet pro příští období sestavuje.
Pro město je důležité dát dohromady
dobrý rozpočet tak, aby nejen zabezpečil chod města, ale zároveň také umožnil
jeho rozvoj.
Z investičních akcí na rok 2014 je naší
prioritou vyčlenit v rozpočtu peníze na
dostavbu domu s pečovatelskou službou
a zasíťování pozemků pro rodinné domy
v lokalitě Za Školou.
Dalo by se o rozpočtu napsat mnoho
dalšího a hodnotit ho z mnoha úhlů pohledu. Zda mít rozpočet zásadně vyrovnaný, nebo mírně schodkový při větších
investicích, nebo v jaké míře dodržovat
poměr investičních a běžných výdajů
a tak dále. O tom ale až někdy příště.
Rád bych se ještě v tomto příspěvku

zastavil u problematiky protidrogové
prevence, odborně nazývané „harm reduction“. Podle mého názoru je v našem
povědomí mnohdy zakořeněna myšlenka, že se tento problém týká pouze velkých měst. Můžu vás ubezpečit, a máme
pro to veškeré důkazy, že tomu tak opravdu není. Tento civilizační jev se přesunul
z největších sídel přímo do menších měst
a obcí. Z tohoto důvodu je potřeba se
touto problematikou vážně zabývat.
Rozhodli jsme se, že Dačice jako lídr
našeho Mikroregionu Dačicko seznámí
se současnou situací a možnostmi řešení protidrogové prevence starosty obcí.
K tomu jim poskytneme potřebný servis
od odborníků. Dovoluji si vás jako předseda mikroregionu tímto informovat
o situaci, zároveň přeji sobě i vám konstruktivní diskuzi v radách nebo zastupitelstvech obcí. Vím, že připuštění si skutečnosti výše zmíněného problému není
pro nikoho z nás příjemné. Jsem však

V kostce – aneb
Když se chce, všechno jde
Nepřipadá Vám divné, jak poslední dobou pořád lidé lamentují? Nic nestojí
za nic, tamti nahoře všechno pokazí, lidé jsou zlí ... Také to pořád dokola slýcháte?
ce. Na večeru jsme viděli jak místní soubor Kvítek Dačice nebo Kvítek Telč, tak
dačické Mažoretky, Heidi Janků a další ...
Koncert navštívil i věhlasný český onkolog MUDr. Jaroslav Štěrba.
Přestože cena vstupenky byla vyšší
(250 Kč), sál byl nabitý do posledního
místečka. Na vstupenkách a darech se
vybralo přes 160 tisíc korun, a to jen díky
Vám, vážení a milí. Když jde o to pomoci
Kdykoliv jdu do hospody na pivo nebo nemocným dětem, nejsme společnost
stojím někde na zastávce, kde si povídají hyen a brblalů. Jde to, jen chtít. A já Vám
lidi, neslyším nic jiného. Politikové jsou za tento krásný důkaz z celého srdce
debilové, lidé jsou závistiví, Češi jsou ne- děkuji, ani nevíte, jaká naděje se v něm
schopní a sousedi klevetí. Kdo z nás by skrývá.
to neznal. Stačí si pustit zprávy a ty nás
Takže nebrblat, nevěšet hlavu, všechvečer nakrmí stovkou důkazů o tom, že je no jde, když se chce. Svou budoucnost si
svět strašně zlý.
vytváříme tím, co uděláme dnes, ne tím,
Mám pro Vás jeden konkrétní důkaz, že co chceme udělat zítra. Steve Jobs, slavto s námi ještě není nahnuté. Jak někteří ný zakladatel firmy Apple, jednou řekl:
zaznamenali, ve velkém sále kulturního Pouze ti, kteří si naivně mysleli, že dokáží
střediska Dačice se v sobotu 12. října ko- změnit svět, ho opravdu dokázali změnit!
nal velký benefiční koncert pro Nadační
A my bychom měli toužit změnit svět.
fond dětské onkologie Krtek.
Myslíte si snad, že ne?
Zdravé Město Dačice a MA21 jako spoJan Bartošek, místostarosta
lupořadatelé odvedli vynikající kus prá-
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přesvědčený o tom, že je třeba ho řešit,
dokud je čas.
Na závěr bych se rád krátce zmínil o období „dušiček“. Z podzemí známé kapucínské krypty v Římě pochází slavné memorandum: „To, co jste teď vy, byli jsme
i my. To, co jsme teď my, budete i vy!“
Jistě jej znáte z mnoha hřbitovů. Jeho
posláním bylo a stále je poukázat na
pomíjivost a marnost lidské pozemské
existence. Zastavme se proto alespoň na
chvíli ve shonu všedních dnů a vzpomeňme na svoje bližní, kteří již nejsou mezi
námi.
Docela blízko před námi již máme jedny z nejkrásnějších svátků v roce - Vánoce. Jistě se máme na co těšit, ale je dobré
si uvědomit, že radost můžeme mít z každého dobře prožitého dne. Na příští již
předvánoční setkání při četbě dačického
zpravodaje se těší
Vlastimil Štěpán, starosta

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

na své 77. schůzi konané 2. 10. 2013
mimo jiné:
yy projednala výroční zprávy o činnosti základních škol a zprávy o činnosti
mateřské školy a školní jídelny ve školním roce 2012/2013
yy schválila rozpočtové opatření číslo
15/2013, které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 166,00
tis. Kč
yy vzala se souhlasem na vědomí souhrnnou zprávu o revizi právních předpisů města
yy schválila vyhlášení grantu na poskytování pečovatelské služby, grantu na
poskytování osobní asistence a grantu
na boj s užíváním návykových látek
v roce 2014 a 2015

na své 78. schůzi konané 16. 10.
2013 mimo jiné:
yy schválila rozpočtové opatření číslo
16/2013, které bylo vyrovnané v příjmové i výdajové části ve výši 18,90 tis.
Kč
yy schválila udělení záštity starosty města nad koncertem k otevření obnovené kaple sv. Rocha na starém hřbitově

www.dacice.cz

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ MĚSTA DAČICE
Dne 5. října 2013 přivítal radní Bc. Vít Svoboda společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města.
Přivítány byly tyto děti: Klára Stoupencová, Tobiáš Pospíšil, Eliška Tymová, Monika Navrátilová a Sofie Sekaninová.

Železnice Plná Páry Vám přináší akci:

MIKULÁŠ
POD PAROU
Jízda na parním vláčku pro děti i dospělé s mikulášskou
nadílkou. K vidění též úzkorozchodná železnice,
výstava stabilních motorů a dalších
drážních předmětů,
prodej keramiky z chráněných dílen NAZARET
Těšíme se na Vás v sobotu 30. listopadu od 10:00 h do
pozdního setmění v ulici Antonínské č.p. 75 v Dačicích
Občerstvení zajištěno
Srdečně zveme
Facebook: Železnice Plná Páry, tel: 739 002 280
www.nazaret.cz

Větrání s orchestrem
Musica Academica
V neděli 10. listopadu 2013 od 14:30 h vystoupí
v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích při větrání
kostela pražský orchestr Musica Academica. Tento
neprofesionální komorní soubor, který byl založen
v roce 1970, diriguje Jan Popelka.
V Lidéřovicích soubor vystoupil poprvé v roce 2011. Tehdy
jeho interpretační umění velmi příjemně překvapilo všechny
přítomné. Listopadový koncert slibuje opět mimořádný kulturní zážitek.
Hudební vystoupení budou proložena četbou z dopisů Etty
Hillesum, židovské dívky z Holandska, která za II. světové války
zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi.
Zájemce srdečně zve P. Gorazd
a orchestr Musica Academica

Oslavujeme 30 let
MŠ Za Lávkami v Dačicích
Mateřská škola Za Lávkami v Dačicích zve všechny bývalé
žáky, bývalé zaměstnance školy a širokou veřejnost na den
otevřených dveří u příležitosti oslavy 30. výročí otevření mateřské školy Za Lávkami.
Den otevřených dveří proběhne v pátek 8. 11. 2013 v areálu mateřské školy Za Lávkami od 15:00 do 18:00 h.
Program:
15:00 h: Přivítaní
vedoucí odloučeného pracoviště školy, projevy představitelů města Dačice - zřizovatele školy
15:15 h: Kulturní program
vystoupení dětí mateřské školy, hudební vystoupení bývalých žáků školy
15:30 až 18:00 h: Prohlídka mateřské školy
výstava fotografií z akcí mateřské školy během 30 let, výstava hraček z historie mateřské školy, seznámení s novými
hračkami, občerstvení, pamětní list pro každého návštěvníka
830 let města Dačic
Římskokatolická farnost Dačice, Městský úřad Dačice OKC úsek památkové péče a ZUŠ Dačice
pořádají k otevření obnovené kaple sv. Rocha
na starém hřbitově v Dačicích

PÍSNIČKY PRO DUŠIČKY
(aneb kde tak rychle jdeme?)
sobota 2. listopadu 2013

Kaple sv. Rocha na starém hřbitově, 16:00 h
Václav Karel Hollan Rovenský
REQUIEM - barokní zpívané ordinárium za zemřelé
společenský sál firmy Pokorný, 18:00 h

DUŠIČKOVÉ CONVIVIUM
k dobrému pokrmu i truňku písničky dušičkového období
z českých barokních kancionálů
účinkují: RITORNELLO a žáci ZUŠ Dačice ze třídy R. Šedy
Koncert se koná pod záštitou starosty města
vstupné dobrovolné
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Informace k prodeji kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin

(novela živnostenského zákona provedená zákonem č. 309/2013 Sb.)
Dne 17. října 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve sbírce předpisů pod. č. 309/2013 Sb. Předmětná novela se týká změny živnostenského oprávnění pro distribuci kvasného lihu, konzumního lihu
a lihovin.
Rozšiřuje se tak dosavadní předmět bitelům. Kromě prodejců lihovin v obkoncesované živnosti pro výrobu a úpra- chodě se úprava bude vztahovat také
vu kvasného lihu, konzumního lihu, li- na podnikatele, kteří lihoviny podávají
hovin a ostatních alkoholických nápojů v restauračních zařízeních, případně i v
a prodej kvasného lihu, konzumního lihu dopravních prostředcích (§ 44 živnostena lihovin. Ke dni účinnosti výše uvede- ského zákona). O koncesi pro prodej kvasného zákona byl podnikatel oprávněn ného lihu, konzumního lihu nebo lihovin
prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo budou muset požádat i výrobci těchto
lihoviny na základě živnostenského komodit, kteří za účelem prodeje vlastní
oprávnění pro volnou živnost, obor č. tzv. „podnikovou prodejnu“, resp. pro48 – Velkoobchod a maloobchod. Pokud vozovnu umístěnou na jiné adrese, než
hodlá podnikatel v této činnosti pokra- je adresa výchozí provozovny. Požádat
čovat, musí podat žádost o koncesi na o rozšíření koncese pro prodej by měli
prodej kvasného lihu, konzumního lihu i podnikatelé, kteří vlastní oprávnění pro
a lihovin, a to ve stanoveném termínu 6 výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumměsíců ode dne účinnosti novely, tedy ního lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konod 17. října 2013. Marným uplynutím lhů- zumní líh nebo lihoviny distribují, případty k podání žádosti o koncesi podnikateli ně prodávají konečným spotřebitelům.
právo prodávat kvasný líh, konzumní líh
Žádost o koncesi může podnikatel ponebo lihoviny zaniká.
dat na kterémkoli živnostenském úřadě
Úprava se bude vztahovat na všechny v České republice. Přijetí žádosti o koncepodnikatele, kteří se zabývají distribucí si ve stanovené lhůtě nepodléhá správníkvasného lihu, konzumního lihu nebo mu poplatku.
lihovin a prodejem těchto produktů jak
Jana Klimešová,
podnikatelům, tak i konečným spotřeodbor živnostenský úřad

Ještě jednou o řidičácích
Dnem 31. 12. 2013 končí další etapa výměny ŘP, které byly vydány v období
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004.
Pro lepší orientaci jsou
to ŘP staršího typu, tj.
větší formát s nalepenou
fotografií, zatavený ve fólii. Od 1. 5. 2004 byly již vydávány ŘP v současné podobě, celoplastové s černobílou fotografií ve velikosti
kreditní karty s označením EU – ty platí,
jak je uvedeno v ŘP.
Při změně osobních údajů, tj. jméno,
příjmení a bydliště se musí ŘP vyměnit
dříve a nečekat do konce platnosti průkazu.
Od 1. 7. 2013 se posunula věková hranice pro povinnou lékařskou prohlídku
u praktického lékaře ze 60 na 65 let, to
však je za předpokladu, že držitel ŘP je
zdráv a nemá žádná zdravotní omezení,
např. dioptrické brýle na řízení.
Příslušným úřadem, vydávajícím ŘP je
od 1. 1. 2003 MěÚ Dačice odbor dopravy,
nikoli MěÚ Jindřichův Hradec, jak mají
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někteří uvedeno v ŘP.
Řidičské průkazy vyměňujeme pouze
občanům našeho správního obvodu a zároveň naši občané si nevyřídí ŘP na jiném
úřadě v ČR, jak je to možné u občanských
průkazů.
K výměně potřebujete žádost, která
je k dispozici v přízemí na chodbě MěÚ
a v kanceláři odboru dopravy, dále 1x
foto v aktuální podobě, platný doklad totožnosti a řidičský průkaz, u občanů nad
65 let doporučujeme doložit i lékařský
posudek o zdravotní způsobilosti (pro
kontrolu údajů).
K návštěvě MěÚ můžete využít úřední
dny, což je pondělí, středa a pátek, ale
i neúřední dny – úterý a čtvrtek po předchozí domluvě.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme
na tel. 384 401 259.
Markéta Šťastná,
referentka odboru dopravy

Městská policie informuje
Co řešila městská policie
v září 2013
• 128x řešen přestupek
• 20x doručení písemností
• 5x nahlášen poplach od ELZY (elektronické zabezpečení budov), provedena
kontrola objektů
• 2x na žádost MěÚ Dačice rozvoz písemností členům rady města a zastupitelům
• 2x rozvoz materiálů po úředních deskách
• 1x zjištěna závada na pozemní komunikaci – ucpané kanály, nahlášeno na SÚS
(pomocí mobilní aplikace dej tip)
• 1x zjištěn přeplněný koš v lesíku, nahlášeno na MěÚ (dej tip)
• 1x účast na zasedání zastupitelstva
města
• 3x kouření na místech zakázaných, řešeno blokovou pokutou
• 2x rušení nočního klidu, řešeno blokovou pokutou
• 4x odchycen pes: 2x vrácen majiteli,
1x odchyt ve Velké Lhotě – převoz do
útulku v Polné, 1x útulek Polná
• 3x nález: 1x občanský průkaz – vráceno
majiteli, 1x doklad o přechodném bydlení – předáno na MěÚ, 1x klíče – předáno na MěÚ
• 2x řízení dopravy: oprava silnice na Palackého náměstí, porucha kamionu na
Palackého náměstí
• 5x spolupráce s PČR: oznámen na PČR
pohyb podezřelého muže v nočních
hodinách, pomoc při hledání pohřešované osoby, pomoc při hledání
celostátně hledané osoby – zjištěné
informace předány na PČR, předáno
oznámení na PČR – opilý muž na autobusovém nádraží, spolupráce při hledání viníka dopravní nehody
• 1x prezentace práce MP Dačice na akci
Bezpečně a zdravě
• 4x přednáška: 17. 9. MŠ v ul. Bratrská,
18. 9. ZŠ Komenského 1. třídy, 20. 9. ZŠ
Komenského 2. třídy, praktická přednáška v ulicích města pro žáky 1. třídy
ZŠ Komenského - přechody pro chodce a semafory
• 2x měření rychlosti: 12. 9. – Lipolec, Velký Pěčín, 23. 9. – Velký Pěčín, ul. Kapetova, ul. Berka z Dubé
• 11x předán přestupek ke správnímu
řízení
• 18x kontrola místních částí
Více informací o činnosti na internetových stránkách města v odkazu městská
policie.
Stanislav Zelenka, vrchní strážník MP
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Benefiční koncert získal
pro Nadační fond Krtek
přes 160 tisíc Kč
Zdravé město Dačice uspořádalo v sobotu 12. října Benefiční koncert pro Nadační fond dětské onkologie Krtek se sídlem
v Brně. Celkový výtěžek ze sbírky Pomozte
sběrem dětem, ze vstupného na samotný
benefiční koncert, za finanční dary od firem,
organizací i fyzických osob a také výtěžek
z charitativního koncertu mládežnických skupin Speedři
a Backspace v Klubu Kostka se vyšplhal na 160 090 Kč.

Nadační fond dětské onkologie KRTEK funguje od roku 1999
a podporuje práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie
Fakultní nemocnice Brno.
Hlavní prioritou nadačního fondu je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby
a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky.
NF dětské onkologie KRTEK finančním darem podpořili:
.A.S.A. Dačice s.r.o., BIOFARM Dačice s.r.o., ČEVAK a.s., Diviš Pavel - Izolace Kněžice, DRUŽINA spol. s r.o. Dačice, HRON Dačice
s.r.o., Klub Kostka Dačice, skupiny Speedři a Backspace, KROVYS
s.r.o. Telč, Lacina Libor – ovoce a zelenina, Lékárna na Červeném
Vrchu Dačice, Lékárna Na Náměstí Dačice, LUČINA Dolní Němčice spol. s r.o., MASOZÁVOD Krahulčí a.s., Obkladačství Josef
Kříž Dačice, PAS-D s.r.o. Dačice, Pavel Opatrný EXTE, Restaurace U Marušky v Telči, Petráková Julie, Pizzerie Marečková Telč,
Procházka Antonín Dačice, Richard Palas Dačice, SDH Mrákotín,
Studio Jaro Telč, Svoboda Antonín Krahulčí, TABÁK Dačice, Zakázkové krejčovství a půjčovna šatů a obleků Ludmila Fialová,
Zemědělské družstvo Hříšice, řada fyzických osob a další dárci,
kteří si nepřejí být jmenováni.
Všem, kteří jakoukoliv formou přispěli, děkujeme!!!
MUDr. Hana Musilová,
Zdravé město Dačice a MA21

Dny zdraví 2013
Zdravé město Dačice připravilo pro občany a návštěvníky města ve dnech 5. až 12. října osvětovou kampaň DNY
ZDRAVÍ 2013, která byla oslavou zdravého životního stylu
v nejširším slova smyslu.
V rámci Dnů zdraví 2013 byl pro Vás připraven organizovaný turistický pochod či cyklovýlet, farmářské trhy, kulatý stůl
na téma aktivní senioři, řada přednášek a seminářů, ukázkové
hodiny cvičení, charitativní koncert v Klubu Kostka a Veletrh
zdraví. Vyvrcholením Dnů zdraví 2013 byl Benefiční koncert pro
Nadační fond dětské onkologie Krtek, jemuž byl předán výtěžek 160 090 Kč. Aktivity kampaně vycházely z předpokladu, že
zdraví lze v širším pojetí chápat nejen jako absenci nemocí, ale
jako celkový stav spokojenosti z hlediska tělesného, duševního
i společenského.

Za přípravu a úspěšný průběh Dnů zdraví 2013 bych ráda
poděkovala manželům Kocmálovým za přípravu tras pro pěší,
Františku Javůrkovi za přípravu cyklotras, Pavle Noskové za
iniciování a aktivní přístup při realizaci benefičního koncertu,
cvičitelům, kteří vedli ukázkové hodiny, třem dobrodruhům
na handbicích Janu Havlovi, Matěji Mikšíčkovi a Jiřímu Čeloudovi za působivou cestovatelskou přednášku o Islandu. Děkuji
všem přednášejícím, kteří si pro nás připravili poučné a zajímavé semináře na témata hravě zdravě, trénink paměti, peloidy
a borůvky, prevence, bolesti zad a bezpečnost potravin a všem
ostatním, kteří se na kampani jakýmkoli způsobem podíleli. Závěrem mi dovolte poděkovat MUDr. Haně Musilové a zbývajícím členkám komise Zdravého města Dačice za jejich ochotu
a čas, který kampani věnovaly. Úspěšná realizace Dnů zdraví
2013 by bez jejich pomoci nebyla možná.
Ing. Marcela Chvátalová,
koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21

EKOLIKVIDACE VOZIDEL
Nabízíme ekolikvidaci jak pojízdných aut, tak autovraků
a jejich odvoz, zdarma potvrzení o ekolikvidaci vozidla.
Navíc Vám zaplatíme 500 - 2.000 Kč na ruku.

Tel.: 776 694 194
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Znovuotevření obnovené kaple sv. Rocha
V tomto roce bude završena několikaletá práce na obnovení hřbitovní kaple sv. Rocha na starém hřbitově v Dačicích.
Záměr obnovit tuto významnou památku byl projednán státní památkovou péčí v Dačicích s vlastníkem již v r. 2010, kdy
byl zadán a v r. 2011 vyhotoven stavebně historický průzkum, který byl podkladem pro další postup.
Počátky stavebního vývoje kaple jsou
spojovány s morovou ranou z roku 1680.
Poprvé je kaple zmíněna v přílohách vizitačního protokolu dačického děkanátu
z léta roku 1778. V zápise s datem 17. července 1778 je kaple popsána jako stavba
obklopená hřbitovem s malou zvoničkou
se dvěma zvony v dobrém stavebním
stavu. Navíc je zde uvedeno, že byla postavena r. 1717 z odkazu faráře Jana Hrdličky a téhož roku benedikována farářem
Martinem Žourkem. Kaple je zasvěcena
sv. Šebestiánovi, sv. Rochovi a sv. Rozálii.
Stavitel kaple však zůstává, při současném poznání barokní architektury na pomezí Čech a Moravy, neznámý.
K první známé opravě kaple došlo v roce 1858. Tehdy byla šindelová krytina
střechy nahrazena pálenou krytinou a na
zvonici byla šindelová krytina obnovena
a natřena červenou barvou. V tomtéž
roce byly obnoveny i fasády. Další známé
opravy se uskutečnily v letech 1875 až
1899. Tehdejší provedené práce nezasáhly do původní dispozice a v původním
stavu se zachoval i krov a nově objevená
cihelná podlaha. Renovace oltáře proběhla v roce 1936, byly osazeny vitráže
v oknech závěru s postavami Josefa s Ježíškem a sv. Julie a zřejmě i zvýšena podlaha, kdy na původní cihelnou dlažbu
byla osazena dlažba šatovka doplněná
novými cihlami. Dílčí oprava střechy se
uskutečnila v roce 1969 a v polovině 90
let byly opraveny fasády. Před třemi lety
proběhla oprava venkovního schodiště a
tarasu na východní straně kaple.
Interiér kaple je vybaven oltářem a plastikami sv. Apoleny a sv. Barbory od neznámých autorů. Podle dochovaných spi-

sů k tomu došlo po roce 1804. Kaple byla
původně vybavena dřevěnou kruchtou
a vydlážděná cihelnou dlažbou. Tato původní cihelná dlažba byla při současné
rekonstrukci objevena pod podlahou
z 1. pol. 20. století. Historická dlažba (přibližně z r. 1720) byla vyzdvižena, byl proveden archeologický výzkum a po provedených úpravách podlahy (odvlhčení
a odvodnění) byla vrácena na původní
místo.
Současná obnova kaple probíhala ve
dvou etapách a spočívala v opravě krovu,
krovu zvonice a v novém pokrytí střechy
a zvonice včetně osazení nových klempířských prvků (2012). A v roce letošním
bylo provedeno odvodnění a odvlhčení
podlah a obvodových zdí, byla provede-

Agenda místních poplatků
od 1. 11. 2013 na novém místě!
Místní poplatky za komunální odpad, poplatky ze psů,
vstupného a vše, co se týká výherních hracích přístrojů,
bude možné vyřídit od 1. listopadu 2013 jen v kanceláři
živnostenského úřadu, na Palackého nám. 2, číslo dveří
145.
Při zaevidování poplatníka nebo změně v platbě bude možné
uhradit poplatek též v hotovosti přímo na živnostenském odboru. Platby budou přijímány i nadále v hotovosti na pokladně
MěÚ ve 2. patře v Krajířově ul. č. 27. Možnost zaplatit kartou zůstává jen na pokladně MěÚ Dačice.
K přestěhování celé agendy dojde v poslední dekádě měsíce
října.
Ing. Lea Andrejsová, vedoucí OFI
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na výmalba interiéru, zrekonstruována
historická cihelná podlaha, očištěn oltář,
a byly provedeny natěračské práce.
Donátorem veškerých oprav provedených v letech 2012 - 2013 bylo Ministerstvo kultury ČR, Město Dačice a Římskokatolická farnost Dačice.
Po dokončení celkové obnovy kaple
se tento historický objekt nachází v dobré kondici a bude sloužit veřejnosti jako
komorní hudební sál, obřadní síň a také
k církevním obřadům.
Hudební premiéra čeká kapli již 2. listopadu, kdy v jejích obnovených prostorech zazní barokní Requiem V. K. H. Rovenského.
Mgr. Pavel Urban,
odbor kultury a cestovního ruchu

MĚSTO DAČICE
Nabízí pronájem
nebytových prostor
místnost č. 128 o ploše 16,43 m2,
včetně společně užívané chodby, kuchyňky,
schodiště, a sociálního zařízení
v Obchodním centru
Antonínská čp. 15/II v Dačicích
(místnost č. 128 je vhodná pro masáže,
pedikúru, kadeřnictví, atd.)
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.

www.dacice.cz
Zakarpatí nebo Předkarpatí?

Úřad s úsměvem
Pan Vlastimil Štěpán, starosta města Dačice společně s místostarostou Janem
Bartoškem a tajemníkem městského úřadu Karlem Macků převzali 17. října 2013 na
Galavečeru města z rukou senátora Miloše Vystrčila nejvyšší stupeň certifikace vstřícného přístupu k zákazníkům.

Smyslem
iniciativy
Úřad s úsměvem je zlepšovat přístup
organizací veřejné správy ke klientům a veřejnosti. Pro
splnění podmínek pro udělení nejvyššího
stupně musí městský úřad každoročně
absolvovat audit zákaznické orientace,
kdy anonymní „utajení“ klienti hodnotí
úroveň služeb a přístupu při osobnícha
telefonických jednáních. Hodnocena je
také úroveň elektronické komunikace,
rychlost reakce, úroveň prostor úřadu
apod. Dalšími podmínkami jsou například platné standardy zákaznické orientace v organizaci, zapojování zaměstnanců, fungující tým pro zlepšování služeb,
provázání orientace na klienty a služby se
systémem řízení a hodnocením zaměstnanců, aktivní komunikace s veřejností
apod.
Na Městském úřadu Dačice bylo za
bezmála tři roky provedeno a vyhodnoceno 221 osobních mystery šetření, 274
telefonických kontaktů, 324 e-mailových
kontaktů a 1 881 dotazování klientů odcházejících z budovy úřadu. Městskému
úřadu dlouhodobě patří v pomyslném
žebříčku výsledků 21 úřadů, které se do
šetření přístupu ke klientům zapojily,
přední umístění.
Certifikaci, šetření Mystery Client a veškerý servis organizacím veřejné správy,
které usilují o dobré jméno v očích zákazníků a kvalitní služby, zajišťuje společnost
MVS Projekt, která se orientuje na konzultace, poradenství a vzdělávání v oblasti
veřejného sektoru a sociálních služeb.
Náklady certifikace zapojené organizace
hradí z vlastních nebo dotačních zdrojů.

Základní šetření zákaznické orientace lze
realizovat již od 40 tis. Kč.
Smyslem certifikace zákaznické orientace - Úřad s úsměvem - je: provedení
auditu a reauditů zákaznické orientace
organizací veřejné správy; systematické
a dlouhodobé zlepšování zákaznické orientace; podpora změny kultury organizací a systému řízení k zákaznické orientaci;
zlepšování dobrého jména organizací
veřejné správy v očích veřejnosti; využití
certifikátu k propagaci zákaznické orientace organizace v rámci Public Relations.
Certifikáty jsou udělovány ve třech
stupních, které se liší náročností podmínek, které musí zájemce splnit.
1. stupeň - nejvyšší - organizaci je uděleno právo používat logo Úřad s úsměvem v kombinaci s logem certifikátu prvního - nejvyššího stupně a doplňujícím
textem.
Pro naplnění 1. stupně Úřadu s úsměvem, který Městský úřad Dačice obdržel,
je potřeba každoročně absolvovat audit
zákaznické orientace, tj. šetření metodou
Mystery Client (osobní návštěvy, telefonické a e-mailové kontakty); absolvovat
anonymní šetření názorů zaměstnanců,
zajistit výběr dotazníků spokojenosti
klientů například prostřednictvím studentů, kterým zajistíme instruktáž a dotazníky; v návaznosti na výsledky šetření
zpracovat interní závazné Standardy zákaznické orientace; zajistit činnost týmu
pro zlepšování zákaznické orientace; každoročně předložit důkazy o jeho činnosti, realizovaných opatřeních a zlepšeních;
předložit důkazy o implementaci metodiky 8Q – 8 kroků k zákaznické orientaci.
Organizace obdrží: zprávy z auditů zákaznické orientace včetně doporučení
opatření; porovnání s ostatními organizacemi veřejné správy – benchmarking;
certifikát; nálepky k použití například
ve vstupních prostorách budov; úplné
know-how ke zpracování Standardů zákaznické orientace; úplné know-how
k implementaci 8Q - 8 kroků k zákaznické
orientaci.
Mgr. Rostislav Honus

Na začátku října jsem měl opět po
delší době možnost navštívit se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova bývalou Podkarpatskou Rus, dnes
region, který je součástí Ukrajiny
a jeho oficiální název je Zakarpatská
oblast Ukrajiny.
Přiznávám, že od
roku 2008 respektive
již od roku 2007, kdy
začalo první vyjednávání o uzavření spolupráce mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou
oblastí, mi Zakarpatí
a především lidé tam
žijící přirostli k srdci. Jsem moc rád, že
jsem mohl být u zrodu spolupráce, která
se již skoro 7 let úspěšně rozvíjí a navazuje na tradice první republiky.
Přestože u nás zejména mladším generacím již pojem Podkarpatská Rus nic
moc neříká, v Zakarpatí (Podkarpatí) je
tomu naopak. Na Čechy se tady často
a v dobrém vzpomíná. Jméno T. G. Masaryka nese hned několik škol a v některých
z nich se dokonce vyučuje jako volitelný
jazyk čeština. Čechy postavené budovy
v hlavním městě Zakarpatské oblasti –
Užhorodě jsou dodnes sídlem těch nejvýznamnějších institucí.
Zkrátka Čechy a Česko mají na Zakarpatí rádi a považují nás za demokratickou
a vyspělou součást Evropy. Možná tomu
někteří nebudou věřit, ale jsme pro ně
v mnoha věcích vzorem a inspirací. Při
našich debatách se potom často ukazuje,
že naše zásadní problémy jim v porovnání s těmi jejich připadají malicherné.
Teprve při pobytu v Podkarpatí si totiž
člověk naplno uvědomí, že se přes všechny problémy nemáme vůbec špatně. Ano,
tuším, že si řada z Vás pomyslí, že takto nelze na věci pohlížet. Vždy tomu bude tak,
že ty naše problémy pro nás budou těmi
nejdůležitějšími a často budou vnímány
jako ty největší. Přesto si dovolím tvrdit,
že po návštěvě Podkarpatí by celá řada
Čechů v té snad málem vrozené kritice
a podceňování našich schopností a v poslední době až neúprosné kritice našeho
systému slevila a možná si ho začala i více
vážit.
Lidé ze Zakarpatí by byli velmi rádi,
pokud bychom je začali vnímat jako ty
z „Předkarpatí“, jako ty, kteří chtějí za
námi do sice nedokonalé, ale pořád demokratické Evropy. Osobně jim moc fandím, neboť jsem přesvědčen, že byť si
dnes žijeme lépe, tak se máme čemu učit.
Miloš Vystrčil, senátor
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Infocentrum Dačice na členském fóru A.T.I.C. ČR

Za Lávkami mají kontejnery nožičky

Ve dnech 17. a 18. října se v Táboře konalo historicky
největší členské fórum Asociace turistických informačních center ČR. Zúčastnilo se ho 140 členů.

Jako v příběhu z Kroniky města Kocourkova si posledních pár měsíců připadají obyvatelé několika ulic v dačické čtvrti Za Lávkami. Tamní kontejnery totiž podle
všeho mají nožičky. Během několika měsíců migrovaly
popelnice určené na třídění odpadu zřejmě samovolně
postupně po čtyřech místech.
Jednoho krásného dne se však rozhodly vrátit zpět na to nešťastné původní místo, odkud byly po roce proseb některých
obyvatelů ulice přestěhovány z praktických, estetických a účelných důvodů na vhodnější a lépe vyhovující místo.
A co na to městští úředníci, kteří jsou i z daní a poplatků občanů placeni za to, aby se v mezích svěřených kompetencí starali
o blaho těchto občanů a přispívali svým jednáním k naplnění
jistoty, racionálního očekávání, spokojenosti a funkčních vztahů?
„Já vám nic neslíbím, slečno, nechceme to řešit,“ řekl s nepřítomným výrazem člověk zabývající se dotyčnými neposednými
kontejnery, jež by měly být občanům na vyhovujících a snadno
dostupných i přístupných místech k dispozici. A okolo prošel jeho
kolega obtížně skrývající smích a nevěřícně zírající na tu občanskou drzost. Aneb kterak se v Kocourkově nelze běžnou cestou
domoci svého zákonem zaručeného práva na navrácení do pokojného stavu.
Období migrace, zdá se, s podzimem ustalo na původním mrtvém bodě. K libosti úředníka/ů. A nelibosti občanů - tedy těch,
pro které má veřejná správa sloužit, a pro něž má vytvářet vhodné podmínky pro život ovlivňovaný veřejnou mocí.
Barbora Kučerová

Na setkání bylo diskutované zejména zavádění Jednotné klasifikace turistických informačních center v ČR a pravidelné vzdělávání pracovníků informačních středisek, které asociace finančně
a organizačně podporuje. Pracovní program jednání byl doplněný prezentací úspěšných projektů v oblasti cestovního ruchu.
Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu převzala pro IC
Dačice členský list asociace a certifikát klasifikační třídy B. Udělení certifikátu je na jedné straně oceněním činnosti pracovnic
infocentra, ale je především závazkem a hnacím motorem pro
udržování služeb a vybavenosti našeho íčka na vysoké úrovni,
která je sledovaná, kontrolovaná a hodnocená nejen členy asociace, ale především jeho klienty a návštěvníky.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Terénní práce v rodinách
Sdružení Meta, o.s. se sídlem v J. Hradci, provozuje novou službu rodinám, ve kterých v důsledku dlouhodobé
krizové situace, kterou nedokáží sami řešit, by při nesjednání nápravy mohlo dojít k riziku ohrožení vývoje dítěte.
Rodinám, které jsou v evidenci OSPOD, nově realizuje pořádání
přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních
a jiných problémů souvisejících s péči o dítě a jeho výchovu.
Poskytované služby poradenství přímo v rodinách: pomoc
rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; základní zdravotní poradenství, výchovné
styly v rodině, sourozenecké a partnerské vztahy, příbuzenské
vztahy a vztahy s okolím; sociální poradenství, dávky sociální
podpory a zaměstnání, rodinný rozpočet; pomoc při ochraně
dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku (prevence
zneužívání alkoholických nápojů dětmi, zneužívání omamných
a psychotropních látek dětmi, závislost dětí na hracích přístrojích,
zanedbávání školní docházky či přípravy na budoucí povolání,
projevů šikany)
Služby jsou poskytovány zdarma a po celém bývalém okrese
Jindřichova Hradce.
Tel. 775 567 704, e-mail: havlova@osmeta.cz , www.osmeta.cz
Mgr. Božena Havlová

Den otevřených dveří na městském úřadě
Navštívili jste na den otevřených dveří městský úřad
v Dačicích? Pokud ne tak jste o hodně přišli, alespoň podle toho co o této akci říkali její návštěvníci.
Pobavili se nejenom děti, ale i dospělí a řekl bych, že v neposlední řadě i ti, co akci organizovali. Naši úředníci představili
návštěvníkům práci jednotlivých odborů, a to netradičně zábavnou formou. Mohli jste tak na fotografiích poznávat městské domy, pojmenovat rasy psů, odpovědět na otázku, kdo je
současný starosta města a zjistit spoustu dalších zajímavostí týkajících se života úřadu a města. Za odpoledne se na úřadě vystřídalo téměř 400 návštěvníků a podle odevzdaných anketních
lístků jsme od nich dostali jedničku a někdy i jedničku s hvězdičkou. Děkuji všem kolegům, kteří se podíleli na organizaci
této akce a i na jejím zdárném průběhu. Jenom ten, kdo něco
takového někdy organizoval, má představu o tom, jaká spousta
práce se za úspěšným průběhem skrývá.
Ing. Karel Macků, tajemník
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Kontejnery a počasí
S popelnicemi na tříděný odpad to je jako s počasím ani počasí se nezavděčí všem. Stalo se v Dačicích „Za Lávkami“ …

Z podnětu jedné obyvatelky Dačic bylo rozhodnuto o změně
stanoviště, na které jsme mohli nosit to, co se nám doma podařilo vytřídit. Dlouho se nedělo nic. Až jednoho dne kdosi neznámý přesunul popelnice bez vědomí úřadu na jiné místo, naneštěstí příliš blízko stanovišti dalšímu. Někteří obyvatelé čtvrti
upozornili úřad, že nové místo „pobytu“ popelnic nemá logiku
ať už z hlediska vzdálenosti, nebo protože další stanoviště kontejnerů je prakticky hned vedle. A tak městští úředníci rozhodli
znovu. Rozhodli o uvedení věci v původní stav, který vyhovoval
všem, kromě obyvatelky přilehlého domu (jak už to tak zpravidla bývá). Úsudek o praktických a estetických aspektech výchozího a současně konečného stavu si určitě každý udělá sám.
Přiložená fotografie a procházka po okolních stanovištích kontejnerů či popelnic na tříděný odpad nám třeba pomohou.
I když se snažíme být vstřícní, ne vždy se setkáváme s pochopením druhé strany.
Děkuji za podnět k přemýšlení a zamyšlení nejen o „kontejnerech, které mají nožičky“. Život je možná o hledání přijatelného
kompromisu a najít tento kompromis není vůbec snadné.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

www.dacice.cz

Rok 2013 v Dačicích ve znamení oslav
V minulých dílech jsme se na tomto místě věnovali mj. válečným tažením městem, ničivým požárům, majitelům
Dačického panství nebo osobnostem, po kterých nesou názvy místní ulice. V tomto předposledním díle se zmíníme
o spolkovém životě, který se v Dačicích začal utvářet ve druhé polovině 19. století a od té doby má ve městě své důležité
a neodmyslitelné místo.

Díl X. - spolková činnost v Dačicích
Větší aktivitu ve veřejném životě a tím
pádem i zakládání nejrůznějších spolků
umožnil v Rakousko-Uherské monarchii pád Bachova absolutismu a s ním
související nastolení nového řádu. Pro
občany měst a obcí bylo členství ve spolcích příležitostí k tomu, aby se mohli
scházet s lidmi stejných zájmů a smýšlení.
Jen v Dačicích bylo v letech 1868 –
1914 založeno téměř 40 nepolitických
sdružení. Vznikající spolky měly osvětový
i svépomocný charakter a rozdělit je
můžeme do několika základních skupin.
Spolky hospodářské – zaměřovaly
se zejména na podporu živnostníků
a malých zemědělců, pořádaly exkurze,
besedy a výstavy hospodářského charakteru. Patřil sem např. Hospodářsko
- lesnický spolek (zal. 1894), Jednota
československých malozemědělců (zal.
1919) nebo Lovecká společnost (zal.
1927).
Spolky profesní – sdružovaly lidi
stejné profese. Z počátku se profilovaly
zejména spolky učitelské, počátkem 20.
století se začaly organizovat i profese
dělnické, což souviselo s politickými
a sociálními otázkami. V roce 1889 byla
založena Dělnická beseda Barák. Šlo
o nepolitický vzdělávací spolek pojmenovaný po Josefu Barákovi, tehdy
mezi dělnictvem velice populárním
mladočeským politikem a novinářem.

Do skupiny profesních spolků je možné
zařadit i hasičské sbory, které patřily
k nejdůležitějším. Sbor dobrovolných
hasičů byl v Dačicích založen v roce 1882
a v loňském roce oslavil 130 let svého
trvání.
Charitativní a ženské podpůrné
spolky – zaměřovaly se na pomoc
chudým, starým a nemocným lidem,
v období válečných konfliktů pomáhaly válečným veteránům. Například
Sirotčí spolek byl v Dačicích založen
v roce 1908, farní odbor charity Ludmila
založen v roce 1937, od roku 1914 zde
působil Čs. červený kříž, Spolek veteránů
vznikl v roce 1892, Družina válečných
poškozenců v roce 1920.
Tělocvičné a sportovní spolky – neposilovaly jen tělesnou kondici, ale
jejich prostřednictvím rostlo i české
národní uvědomění. Nejstarším tělocvičným spolkem v Dačicích byla TJ
Sokol (zal. 1871). O padesát let později
v roce 1921 vznikl katolicky založený
Československý orel. Kromě sportovní
činnosti se staral Sokol o zajištění většiny
státních svátků a oslav, Orel měl na starosti svátky a oslavy církevní. Z dalších
připomeňme Dělnickou tělocvičnou
jednotu (zal. 1920), Klub čs. turistů (zal.
1932), Sportovní klub (zal. 1934). K místním zajímavostem patří určitě založení
Bruslařského klubu v roce 1892, který
měl 75 členů a patřil k největším na

Moravě. Bruslení bylo v tehdejší době
víc společenskou událostí než sportem,
první kluziště v Dačicích bylo na Peráčku.
Kulturní a vzdělávací spolky – jejich zakládání souviselo se snahami
o zlepšení vzdělanosti, prohloubením
národního uvědomění a rozhledu místního obyvatelstva. Jedná se také o skupinu nejpočetnější a nejrozšířenější.
Nejstarším a zároveň prvním kulturním
spolkem, který v Dačicích vznikl, byl
Čtenářský spolek Dyje (zal. 1868).
Z dalších jmenujme např. Pěveckodivadelní spolek Tyl (zal. 1884), Knihovní
a muzejní spolek (zal. 1898), Okrašlovací
spolek (zal. 1904) – jeho cílem bylo rozvíjet estetické cítění obyvatel a zvelebovat město výsadbou stromů, budováním
chodníků apod. Ženy se do aktivního
společenského života zapojily v roce
1900, kdy 36 místních dam založilo
Spolek paní a dívek českých. Do činnosti
tohoto spolku patřily vlastenecké výlety,
vzdělávací a zábavné večírky, nechybělo
ani pořádání besed na téma ruční práce, bydlení, významní spisovatelé, zaměřovaly se na podporu vzdělanosti a věnovaly se rovněž charitativní činnosti.
Jedním z nejaktivnějších dačických spolků byla bezesporu Měšťanská beseda (zal.
1891). Podle dochovaných stanov bylo
jejím účelem pěstovat zábavu a podporovat vzdělávání svých členů, především
prostřednictvím četby knih a časopisů,
pěstováním hudby a zpěvu, pořádáním
divadel, přednášek, výletů, organizováním mikulášských a silvestrovských zábav, oslav jubileí významných
českých osobností aj.
Zájmové spolky a sdružení tvoří i v současnosti neodmyslitelnou součást společenského života ve městě. Každoročně
se v Dačicích podílí na tvorbě kulturního
kalendáře města a za jejich aktivitu a činnost patří dík všem jejich členům a příznivcům.
Mgr. Naděžda Mastná, vedoucí OKC
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Záchrana tonoucího ve vodě
Tak nazvali a tak se také uskutečnil 6. ročník projektu BEZPEČNĚ A ZDRAVĚ
v Dačicích u rybníka Vražda, který pořádala Základní škola Komenského v Dačicích společně s Integrovaným záchranným systémem Jihočeského kraje.

Děti a široká veřejnost města Dačic
mohla shlédnout přímo v akci hasiče, Policii ČR a zdravotníky RZS, jak zachraňují
tonoucího člověka z vody. S neposlušným vodákem, který chtěl utéci spravedlnosti, si na souši poradil policejní pes. Po
záchranné akci na rybníku si mohly děti
projít jednotlivá stanoviště, kde na ně čekali hasiči se svou technikou, ukázku své
práce provedli kynologové Policie ČR,
Dopravní policie, strážníci městské policie, zdravotníci z J. Hradce a k prohlédnutí byla také sanitka RZS. Policisté z obvodního oddělení z Dačic představili zbraně
a výzbroj, vyzkoušeli dětem otisky prstů
a nechyběly ani testy z dopravní výchovy
ve stánku Besipu z Č. Budějovic. O to, že
jsme dobře slyšeli průvodní slova mluvčí Policie po celé odpoledne se postaral

pan Koutný se svou aparaturou, za což
mu patří velký dík. A za bezproblémový
přístup k rybníku děkujeme panu Kupcovi z Městských lesů Dačice a za celkové
technické zabezpečení akce Technickým
službám Dačice.
I když nám počasí moc nepřálo, přesto byla velká účast dětí spolu s rodiči,
kterým není lhostejná práce záchranářů
a bezpečnost nejen na souši, ale i ve
vodě. Všichni odměnili výkon celého záchranného systému na závěr potleskem
a my ještě jednou všem zúčastněným děkujeme a s Vámi se těšíme na další ročník.
Jaké překvapení nám přinese? Všem Vám
přejeme vždy bezpečnou a zdravou cestu tam i zpět do svých domovů.
Mgr. Dana Vláčilová
ZŠ Komenského Dačice

Kontejnery na ošacení v Dačicích mají pomoci
potřebným i životnímu prostředí
V měsíci říjnu přibyl před prostory šatníku v Dačicích, který spravuje Oblastní charita Jihlava, nový kontejner na textil a obuv v barvě slonové kosti.
Umístění kontejneru před charitní šatník je reakcí na přání obyvatel, kteří by
rádi věnovali oblečení a obuv pro potřebné i mimo běžnou provozní dobu
šatníku. Veškerý textil odložený do tohoto kontejneru zůstává v Dačicích a slouží
pro potřeby dačického šatníku.
Kromě výše zmíněného kontejneru se
objevily již v září na pěti stanovištích v ulicích města Dačice modré kontejnery na
textil od společnosti .A.S.A. Dačice s.r.o.
Jedná se o společný projekt firmy .A.S.A.
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Dačice s.r.o, která zajišťuje obsluhu kontejnerů, a Oblastní charity Jihlava, jíž je
veškerý shromážděný textil předán.
Textil a obuv putuje z modrých kontejnerů do třídícího centra v Jihlavě. Vytříděné oblečení pak slouží např. v azylových
domech či klientům sociálních služeb,
nevyužitá část je předána k recyklaci.
Projekt má přínos pro sociálně potřebné
a navíc pomáhá šetřit životní prostředí.
Ing. Hana Fexová,
Oblastní charita Jihlava

Dačický ZVONEČEK o.s.
Pravidelné schůzky pro hendikepované děti a členy Dačického ZVONEČKU o.s. probíhaly i celé září. Děti
jezdí plavat, navštívily solnou jeskyni
v Dačicích a byly se projet na koních
v Hospodářském Dvoře Bohuslavicích.

Jsme velmi rádi, že jsme mohli přivítat
i nové členy a doufáme, že se jim bude
mezi námi líbit. Děti si opravdu schůzky
užívají o čemž nás vždy přesvědčí jejich
úsměv. Každému je lépe mezi kamarády, než samotnému doma, i když žije
v milující rodině.
Za pomoci asistentek se děti podílejí
na výrobě vánočních přání. Na tyto a podobné aktivity nám bohužel chybí prostory, které by jsme mohli pro schůzky
Dačického ZVONEČKU o.s. využívat. Absolvovali jsme řadu jednání se zástupcem
města Dačice a ředitelem ZŠ Neulingerova. Přesto se nám žádné prostory najít
nepodařilo. Proto se tímto obracíme na
širokou veřejnost s prosbou, zda by se našel někdo, komu není situace hendikepovaných dětí lhostejná a dokázal by nám
pomoci. V takovém případě nás prosím
kontaktujte na email: info@dacickyzvonecek.cz, nebo na tel: 777 861 741.
Za každou opravdovou pomoc velmi
děkujeme.
Kateřina Bartošová, tisková mluvčí o.s.
Dačický ZVONEČEK o.s.

Infocentrum
Dačice
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Otvírací doba:
po, st 7:30 - 17:00 h, út, čt 7:30 - 15:00 h,
pá 7:30 - 14:00 h
Nabízíme: kopírování, fax, veřejný internet, kroužkovou vazbu, laminování,
předprodej vstupenek a další

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Oslavujeme s Dačicemi
Dačice slaví, slavíme s nimi
V rámci oslav města byl pro žáky 1. stupně v hodinách prvouky a vlastivědy odstartován projekt Naše město o historii
Dačic. Centrem Dačic prochází děti trasu
a společně nebo ve skupinkách plní úkoly, ve kterých se seznamují s historií a zajímavými událostmi Dačic.
Připomínáme účast v soutěži naší
školy – Pohádka o Kostce cukru v kategoriích: 1. Cukrátko: 8 – 11 let, 2. Cukřík:
12 – 18 let, 3. Velký cukr: od 18 let výše
Tři nejlepší z každé kategorie budou odměněni, proto neváhejte, zapojte svou
fantazii a pište, pište, pište… Podmínky:
pište libovolnou pohádku na výše uvedené téma, označte jménem, příjmením,
adresou, kategorií, věkem autora a telefonním číslem (u pisatelů mladších 18 let
zákon. zástupce) a zašlete práce na adresu školy nebo email: skola@zsdacice.eu
do 30. 11. 2013.

Doplňujeme výuku o ……
Rumunsko - byl název besedy, kterou
pro žáky 6. - 9. ročníku v pátek 13. září
připravil pan učitel Pavel Svoboda. Díky
osobní návštěvě seznámil žáky se životem a krajinou této země. Své vyprávění
podložil bohatou fotodokumentací. Děkujeme za vynikající prezentaci z vlastních zdrojů.
V úterý 17. září se žáci 8. ročníku zúčastnili přednášky s názvem „Etologie
zvířat“, která byla zaměřena především
na chování psů. První část přednášky byla
spíše teoretická, v druhé části byli žáci seznámeni s pravidly, která je potřeba dodržovat před pořízením pejska domů či
jak se správně chovat při výcviku.
Zástupci Městské policie Dačice navštívili ve středu 18. září žáky 1. ročníku. Připravili si pro ně besedu na téma
Bezpečně do školy a Cizí člověk. V pátek
20. září stejný program absolvovali i žáci
2. tříd. Celý program byl velmi pěkně připraven. Děkujeme.
V pátek 20. září zavítala k dětem 1.
a 2. ročníku paní K. Hurťáková. Přinesla dětem ukázat spoustu zajímavých
hudebních nástrojů jako např. australské
didžeridů, indonézský čalong, rámové
šamanské bubny, slovenskou fujaru, violoncello, karimbu aj. Na nástroje p. Hurťáková dětem nejenom zahrála, nechala
působit jejich energii, ale i děti si nástroje
mohly vyzkoušet. Akce byla velice zajímavá a poučná.
Ve čtvrtek 26. září navštívili žáci 2.
ročníku Městskou knihovnu Dačice

a besedovali se spisovatelem Janem Lebedou o skřítku Medovníčkovi a Barvínkovi. Vyslechli si pohádky a dověděli se
spoustu zajímavostí o životě včel. Chválíme a jsme vděčni za dlouhodobou vynikající spolupráci s Městskou knihovnou
Dačice. Děti z 1. ročníku obdržely od ředitelky knihovny p. Chadimové Kartu pro
prvňáčka. Když si ji donesou s rodiči do
knihovny, mají roční registraci zdarma.
Cílem je seznámit děti a jejich rodiče
s knihovnou a získat tak nové čtenáře.
Tato akce je součásti dalších projektů: Už
jsem čtenář - knížka pro prvňáčka, pasování na čtenáře řádu rytířského pro 2. ročník, besed, setkání se spisovateli aj. Naučit děti číst je úkolem pro nás všechny.
V pátek 4. října přišel na besedu se
žáky 3. a 5. tříd rtm. L. Soukup. Popsal
dětem život v armádě, druhy vojsk, ukázal jim obrázky vojenské techniky a předvedl část výstroje vojáka Armády ČR. Žáci
ze III. A si následně prakticky vyzkoušeli
maskování, hod granátem, první pomoc
s přesunem raněného a oblékání se do
chemického obleku. Úžasný den s armádou, děkujeme.
Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili naučně - zábavného pořadu s názvem Co
organismu mléko dává. Srozumitelnou
a hravou formou se dozvěděli, jak mléko
putuje až do krabiček školních mlíček,
proč mléko pít, proč jíst ovoce a zeleninu, zazpívali si, zatančili... Spousta dětí se
též aktivně zapojila do programu. Každý
dostal pexeso zdravých potravin, kde si
zároveň může procvičit angličtinu.
Páťáci a IV. B se vydali na přírodovědnou exkurzi do planetária do Českých Budějovic. Cesta rychle a v pohodě uběhla. Přírodovědný film jim přiblížil
sluneční soustavu a život kosmonautů
ve vesmíru. Nejkrásnější bylo brouzdání
noční oblohou s výstižným výkladem.
Žáci určitě využijí své poznatky o vesmíru
v učivu v přírodovědě.

Našim závodníkům se podařilo získat
řadu medailí. Před okresním kolem
v J. Hradci to bylo dobré znamení - starší dívky vyhrály suverénním způsobem okresní kolo v přespolním běhu
v J. Hradci. A. Jindrová doběhla druhá
a S. Holcová třetí. Do umístění družstva
se počítalo ještě 12. místo S. Zamazalové
a 14. P. Kadlecové. V dalších kategoriích
určitě zmíníme 4. místo N. Moudré (mladší dívky). Všem děkujeme za reprezentaci
školy a úspěšným závodnicím gratulujeme.
Další soutěží, kterou pravidelně organizujeme, jsou Zátopkovy štafety - tradiční
štafetový závod na Sportovním stadionu
Dačice. Ve všech kategoriích vyhrála ZŠ
Slavonice. Ve štafetě na 25 x 400 m jsme
obsadili druhá místa. Blahopřejeme a budeme trénovat.
Školní družina v akci - Šipkovaná v zámeckém parku.
Na výpravu vyrazila 3 oddělení ŠD, jedna skupina se vydala směrem do parku
ukrýt poklad, cestou kreslila šipky pro
další dvě skupiny. Že to šťastně dopadlo
a poklad se našel, se můžete podívat na
www.zsdacice.eu.
Ing. Eva Macků, ředitelka školy

ČERTOVSKÁ ŠKOLA
ve „staré“ škole

Vážení, pokud chcete prožít netradiční
čertovské rojení, popadněte Vaše malé
hříšníky a navštivte nás v pátek
6. prosince 2013 na Mikuláše.
Od 16.00 do 18.00 h můžete zažít netradiční nadílku. Nebojte se, andělé
a Mikuláš se určitě zastaví.
Srdečně zdravíme a už se těšíme.

Sportujeme – rádi a často
Chlapci z 2. stupně se poprvé zúčastnili
fotbalového turnaje na ZŠ B. Němcové.
Kvůli nepřízni počasí se odehrál turnaj
ve velké tělocvičně, místo na původně
plánovaném Duhovém hřišti. V kategorii
mladších žáků náš 7. ročník skončil druhý
a 6. ročník na čtvrtém místě. Podobně
skončila i starší kategorie, naši deváťáci
obsadili třetí a osmáci čtvrté místo. Děkujeme za pozvání.
V září již tradičně organizujeme Přespolní běh. Velká účast ozdobila letošní
tradiční závod dačických škol v parku.
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Drakiáda v Malém Pěčíně

Za krásného slunečného počasí se v neděli 6. října konala nad Malým
Pěčínem již tradiční Drakiáda. Účast byla hojná, počasí nádherné, ale nefoukal téměř žádný vítr. Bylo veliké umění dostat draka nahoru k obloze a
chvíli ho tam udržet.
Někteří vytrvalci udrželi své draky bezvětří létat.
i docela dlouho ve vzduchu, ale museli
Pořadatelé, dobrovolní hasiči Malého
při tom naběhat možná i pár kilometrů. Pěčína, byli spokojeni a všichni doufáme,
Ale i přesto se akce velice vydařila že příští rok bude opět zase takhle krásně
a výherci byli všichni, kteří si přinesli a bude i dokonce foukat.
draka a snažili se s ním za takovéhoto
SDH Malý Pěčín

Zprávy z Gymnázia Dačice
V sobotu 21. září si naše škola připomněla 60. výročí svého založení. Již od desáté hodiny procházely hlavním vchodem
desítky návštěvníků, kteří si mohli prohlédnout učebny s ukázkami výuky a učebních pomůcek, výstavu fotografií dokumentujících celou historii školy a povzbudit sportovní týmy na turnajích v odbíjené a ve stolním tenise.
2038, počet všech návštěvníků přesáhl
tisíc.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na přípravě a realizaci
oslav, děkujeme návštěvníkům, kteří se
v hojném počtu dostavili a strávili s námi
část sobotního dne.

Krátce po poledni jsme ve škole přivítali vzácné hosty, pana senátora RNDr.
Miloše Vystrčila, pana hejtmana Mgr.
Jiřího Zimolu, paní RNDr. Janu Krejsovou, předsedkyni výboru Zastupitelstva Jihočeského kraje pro výchovu,
vzdělávání a zaměstnanost, pana Ing.
Jana Bartoška, místostarostu Dačic,
pana Ing. Stanislava Mrvku, starostu
Jindřichova Hradce a zástupce institucí
a společností, které s naší školou spolupracují. Pozvaní hosté si se zájmem prohlédli několik učeben, v nichž se seznámili se školními projekty (PRIMA on-line,
školní internetová televize G-one), zhlédli
ukázky činností v odborných učebnách
a stali se svědky finálového utkání volejbalového turnaje.
Hlavní část programu oslav probíhala
od 14 hodin ve venkovním prostranství
areálu školy. Zahájili ji svými vystoupeními MDO ZUŠ Dačice a nejmladší dačické
mažoretky. Následovaly projevy hostů,
vyhodnocení sportovních soutěží a soutěže o nejpočetnější maturitní třídu na
oslavách. Došlo i na slosování kupónů
získaných při zakoupení upomínkových
předmětů. Hlavní cenou byl mini iPad.
Překvapením byla módní přehlídka představující odívání od padesátých let až do
současnosti. A pak už se rozjížděla afterparty, v níž vystoupily kapely Sebranka
a Backspace.
Během celého dne jsme ve škole přivítali 415 absolventů z celkového počtu
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Mgr. Zdeňka Veverková získala
ocenění „ Vynikající pedagog
Jihočeského kraje“
Letošní ročník ankety „Vynikající pedagog Jihočeského kraje“ byl vyhodnocen
v úterý 1. října 2013 v 10 hodin v zasedací
místnosti budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici Boženy Němcové
v Českých Budějovicích. Mezi dvanácti
oceněnými pedagogy z krajských škol
a školských zařízení byla také učitelka
naší školy paní Mgr. Zdeňka Veverková.
Z rukou radního pro oblast školství pana
JUDr. Tomeše Vytisky a paní RNDr. Jany
Krejsové, předsedkyně výboru pro školství, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje, převzala paní
učitelka pamětní list a knižní poukázky.
Upřímně blahopřejeme paní učitelce
Veverkové k získanému ocenění její práce
ve školství, za vykonanou práci děkujeme
a přejeme jí do dalšího období mnoho
nadaných a vnímavých žáků a hodně radosti při práci s nimi.

Spolupráce s Nemocnicí Dačice
V minulém školním roce byla zahájena spolupráce naší školy s Nemocnicí
Dačice v oblasti dobrovolnické práce.
Ta spočívala v pravidelných návštěvách
několika našich studentek v tomto zdravotnickém zařízení, jejichž smyslem bylo
věnovat část svého volného času hospitalizovaným pacientům. Studentky s nimi rozmlouvaly, předčítaly jim z knih
nebo z denního tisku a pomáhaly třeba

i s procvičováním drobné motoriky. A také naslouchaly vyprávění pacientů, jejich vzpomínání na doby dřívější. To vše
pomohlo lidem, kteří museli několik dnů
nebo i týdnů strávit v prostředí nemocnice, tento pobyt zpříjemnit.
V těchto dnech jsme obdrželi poděkování vedení nemocnice za práci našich
studentek, které nás velmi těší a současně motivuje k tomu, abychom v započaté
a osvědčené spolupráci pokračovali i letos. Na krátkém setkání s ředitelkou nemocnice paní MUDr. Člupkovou a hlavní
sestrou paní Štumarovou se studenti
a studentky septimy a 3. ročníku již s nabídkou dobrovolnické práce seznámili,
uvidíme, kolik z nich se v letošním školním roce bude této činnosti věnovat.

Den otevřených dveří - 6. 12.
V pátek 6. 12. 2013 proběhne již tradičně den otevřených dveří, tentokráte
opět od 8 do 17 hod. za plného provozu
školy. Všichni návštěvníci si mohou v dopoledních hodinách prohlédnout výuku,
odpoledne bude vyhrazeno prezentaci
projektů naší školy. Zájemci o studium
také získají všechny potřebné informace
o podávání přihlášek a přijímacím řízení.
PaedDr. Aleš Morávek
Další informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Pronajmu
nebytové prostory
v centru Dačic
(kancelář, provozovna služeb).
Možnost parkování ve dvoře.
Tel.: 736 538 088

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Boženy Němcové
Pro budoucí prvňáčky
Pro děti z mateřských škol, které půjdou v lednu 2014 k zápisu, a pro jejich
rodiče připravujeme na naší škole v listopadu a prosinci několik odpoledních setkání. Přijďte se k nám podívat a vyzkoušet si, jaké to ve škole je. Těšíme se na Vás.

Cvičná evakuace školy
2. října jsme si v 9:30 h vyzkoušeli
cvičnou evakuaci školy. Vše šlo rychle
a bez problémů, 5 minut po vyhlášení
poplachu byly všechny třídy seřazeny
v ulici Karla Čapka a ve škole nezůstala
ani noha. Celá akce (včetně přepočítání
evakuovaných osob a návratu zpět do
školy) netrvala déle než 15 minut.
Mgr. Bohumil Havlík

Zátopkovy štafety
Družstvo 24 závodníků z 1. stupně naší
školy změřilo ve čtvrtek 26. září své síly
s běžci ze ZŠ Komenského a ZŠ Slavonice
na městském atletickém stadionu ve štafetovém běhu na 5000 m a umístilo se na
2. místě za družstvem ze Slavonic.
Stejný počet běžců se zúčastnil i smíšené štafety 2. stupně. Také oni doběhli
na druhém místě za žáky ZŠ Slavonice.
Jmenovitě se této štafety zúčastnili: Martin Šlápota, Tomáš Brtník, Pavel Novák,
Tereza Dvořáková, Denisa Dohnalová,
Pavla Razimová, Richard Máša, Ondřej
Lebr, Jan Švec, Tereza Kupcová, Eva Klaudie Procházková, Michala Nováková, Ondřej Svoboda, Pavel Jindra, Lukáš Lipták,
David Kubeš, Zuzana Chromá, Barbora
Hurťáková, Veronika Kejvalová, Šimon
Hric, Kateřina Koudelková, Kamil Heryán,
David Křivánek a Lukáš Dvořák.
Posledním běžcem v obou našich štafetách byl náš bývalý žák Pavel Chromý.
Moc mu děkujeme za jeho ochotu závodit s námi a všem běžcům vyslovujeme
pochvalu za skvělý výkon.

Mezi žáky 2. stupně se
v konkurenci mladých
běžců ze ZŠ Komenského a dačického gymnázia
nejlépe umístila Tereza
Dvořáková, která skončila v běhu dlouhém 1030
m na 2. místě. V kategorii
chlapců 6. - 7. ročníku pak
zaběhl trať dlouhou 1600
m v třetím nejlepším čase
Jan Švec.
Mgr. Bohumil Šuhaj,
Mgr. Jana Špičková
a Mgr. Marie Urbáková

Fotbalové pokračování 9. ročníku
Turnaje Duhového
hřiště
18. září měli chlapci možnost poměřit
své síly v každoročním Turnaji Duhového
hřiště, pořádaného tentokrát u příležitosti 830. výročí města Dačice. Ve dvou kategoriích soupeřilo celkem 10 fotbalových
mužstev ze tří škol - naší školy, ZŠ Komenského a gymnázia.
Počasí nám letos nepřálo, a tak musely
být zápasy přesunuty z venkovního hřiště „pod střechu“ do tělocvičny. Atmosféře turnaje to ale vůbec neuškodilo.
Většina zápasů byla velice vyrovnaná
a všechna družstva bojovala s velkým nasazením.
Potěšilo nás, že obě kategorie vyhrála
mužstva z naší školy. Kategorii mladších
žáků vyhrálo družstvo 7. ročníku s celkovým skóre 7:2. Sedmáci dokázali porazit

své mladší spolužáky z 6. ročníku, šesťáky ze ZŠ Komenského i družstvo složené
ze žáků primy a sekundy. Jedinou remízu
„utrpěli“ se 7. ročníkem ZŠ Komenského.
Své mladší spolužáky napodobili i žáci
8. ročníku, kteří vyhráli kategorii starších
žáků se skóre 8:1. Dokázali porazit 9. ročník naší školy, kvartu gymnázia i osmáky
ze ZŠ Komenského. Jedinou porážku si
odnesli z posledního utkání s 9. ročníkem
ZŠ Komenského. Obě medailová družstva doplnil v kategorii straších žáků ještě
tým 9. ročníku, který skončil druhý.
Všem zúčastněným žákům děkujeme
za nadšení a nasazení, s nímž se tohoto
turnaje zúčastnili. A na závěr bychom rádi
poděkovali panu Jaroslavu Němcovi za
to, že se ochotně zhostil role rozhodčího.
Mgr. Bohumil Šuhaj
a Mgr. Marie Urbánková

Naši žáci se opět zúčastnili běhu
zámeckým parkem
V úterý 24. září se jako každý rok naši
žáci zúčastnili přespolního běhu v zámeckém parku. Některé opory týmu
bohužel před závodem onemocněly,
a nemohly tedy běžet, což se projevilo
v našich výsledcích.
Ze žáků 1. stupně dosáhli na stupně
vítězů pouze chlapci. V kategorii žáků 2.
a 3. ročníku se na 2. místě umístil Ondřej
Poledník. V kategorii žáků 4. a 5. ročníku
byl na druhém místě také Poledník, ale
tentokrát Jindřich, a třetí místo obsadil
Tomáš Bucko.
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Zastávka Telč nově pro mladé ve věku 11 – 26 let !!!
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ZASTÁVka Telč díky novým prostorám rozšiřuje své služby. Slavnostní zahájení provozu 30. 10., které proběhlo za účasti zástupců Města Telče, Kraje Vysočina, vedení Diecézní charity Brno,
Oblastní charity Jihlava, ROP Jihovýchod, v nové budově máme již za sebou.
A jelikož nové prostory nám otevírají i nové možnosti, ráda
bych se u nich alespoň krátce zastavila. Podlahová plocha nové
budovy je cca 282 m2, což je dvakrát tolik než nabízeli pronajaté
prostory, ve kterých zařízení sídlilo více jak 3 roky.
Původní stísněné podmínky nám neumožňovaly poskytovat
naše služby širší věkové skupině, nyní se však naše cílová skupina, tedy skupina osob, jíž poskytujeme sociální služby, rozšířila
na věkovou hranici 11 - 26. V nových prostorách si totiž můžou
najít své místo jak děti mladší, tak starší teenageři i mladí dospělí. Sociální služby jsou jim poskytovány bez rozdílu - všichni
nás tedy mohou oslovit s žádostí o pomoc či radu v jejich tíživé
situaci.
Poskytujeme poradenství a podporu v oblastech rodiny, školy, práce, skupiny vrstevníků, partnerských vztahů, životního
stylu, konfliktu se zákonem apod. Zprostředkováváme kontakty na jiné odborné instituce, na které je vhodné se v konkrétní
tíživé situaci obrátit.
Nabízíme různé preventivní aktivity, ať už formou besedy
s různými odborníky či sebezkušenostními programy pro skupiny (vrstevnické, třídní kolektivy). Pomáháme ve školní přípravě.
A v neposlední řadě naše zařízení umožňuje široké volnočasové vyžití (NOVÁ vybavená hudební zkušebna, deskové hry,
promítání filmů, PC a internet, PROFI fotbálek, vzdušný hokej,
fotografování, basketbalový koš, taneční podložky, ping pong,
výtvarné činnosti, knihovnička, pokec v bezpečném prostředí)
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za přítomnosti odborných sociálních pracovníků.
A jelikož nám nové prostory přinesly i velký multifunkční sál,
plánujeme jej využít i k občasným aktivitám pro širokou veřejnost. Tou první je už 6. listopadu plánovaná beseda s panem
Thomasem Graumannem – jedním z posledních Wintonových
dětí. Pan Graumann vypráví svůj životní příběh v kontextu událostí 2. světové války a prožitého holocaustu. Srdečně jsou zváni
všichni zájemci o toto, jistě zajímavé, vyprávění. Začátek v 18:00
h. Vstup zdarma.
Mgr. Petra Břečková, vedoucí zařízení

www.dacice.cz

Kulturní pořady v sále 3D Kina Dačice
Už více než deset měsíců pod střechou Městského kulturního střediska v Dačicích funguje nové 3D KINO. A kromě pravidelných filmových projekcí se snažíme navázat
také na další kulturní a společenské aktivity, které se v
sále konaly již před jeho rekonstrukcí a přestavěním na
kino.

Mikulášské jízdy
historickým vlakem

na trati Kostelec u Jihlavy – Slavonice
sobota 7. 12.

Telč – Dačice
Dačice – Slavonice
Slavonice – Dačice
Dačice – Telč

9.30 – 10.02
10.15 – 11.02
12.09 – 12.58
14.30 – 15.04

neděle 8. 12.

Telč – Třešť
9.30 – 10.12
Třešť – Kostelec 10.35 – 10.54
Kostelec – Třešť 11.10 – 11.31
Třešť – Telč
12.32 – 13.12

www.pokoleji.cz

Burza Klubu sběratelů baleného cukru
u nás v Dačicích !!!
V sobotu 16. listopadu 2013 proběhne v Dačicích, městě
první kostky cukru na světě, jak s oblibou uvádíme, burza
sběratelů baleného cukru. Bude to další akce z té letošní nepřeberné řady, která byla připravena ke 170. výročí
udělení privilegia na výrobu kostkového cukru.
Dostaveníčko si dají v Dačicích naši sběratelé hygienicky balených cukrů, obalů, homolí,
kostiček a všeho, co se cukru týká. Již řadu let
se sdružují v Klubu sběratelů baleného cukru
(KSBC, občanské sdružení) a v současné době
mají kolem osmdesáti členů. Vydávají svůj časopis: „Cukřenka“, mají své webové stránky: www.ksbc.cz a pořádají řadu akcí. První výměnný den se uskutečnil již v roce 1997.
U nás v Dačicích budou mít jednak svou výroční členskou
schůzi a poté nastane v sále městského kulturního střediska
hemžení, vyměňování, smlouvání, obdivování, prostě burza
sběratelů cukříků. Výměna bude probíhat do 15 hodin, ale jen
poslední půlhodina, tedy od 14,30 do 15,00 hod. bude přístupna veřejnosti. Takže kdybyste se chtěli podívat, co lze u sběratelů všechno vidět, můžete této možnosti využít. Pravda půlhodinka pouhá, ale určitě bude stát za to.
Po zkušenostech z burzy (tehdy dokonce mezinárodní) před
deseti lety mohu říci, že se bylo na co dívat. Nabídneme jim samozřejmě prohlídku muzea a expozice ke kostce cukru, naše
cukrové suvenýry, novou knihu o kostce cukru, fotografování
u pomníků kostky a pamětních kamenů. Není bez zajímavosti,
že jejich setkání bude probíhat v domě, kde se kdysi první kostky cukru vyrobily. Tak ať se sběratelům u nás líbí!
Mgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG

V březnu se tak v sále konal například sněm jihočeského pohádkového království v čele se Zdeňkem Troškou. V červnu pódium před plátnem zase obsadily děti z Dačické mateřské školy,
které si zde připravily hudební pořad pro rodiče a v říjnu jste
mohli přijít třeba na přednášky v rámci týdne Zdravého města,
nebo hudební pořad NA PODZIM, KDYŽ KVETOU JIŘINY písničkářů Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce.
A v listopadu pro vás máme na našem sále připravenou cestopisnou přednášku s názvem Indický Ladakh - Malý Tibet. Tu můžete navštívit již 21. listopadu v 18:00 h. Přednášejícím bude
absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, geograf
a cestovatel Pavel Svoboda. Jeho přednáška nás zavede do vysokohorského regionu v bývalém království Ladakh, které leží
na samém severu Indie. Poznáme majestátné velehory, jezera,
život chudých indických pastevců, ale podíváme se také do
mnohamilionové Indické metropole Díllí. Přednáška bude doprovázena promítáním velkoformátových fotografií a videem
přímo na plátně kina. To vše a ještě víc už 21. listopadu. Vstupné na přednášku je dobrovolné.
Milan Krotký,
3D KINO Dačice
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Vychází 7. číslo Dačického vlastivědného sborníku

V pravidelném dvouletém intervalu vydává Spolek přátel muzea v Dačicích
města další číslo svého vlastivědného sborníku.
V úvodu opět vzpomíná dačický rodák dů a historií mlýna v Černíči se můžeme
Miroslav Pelikán na osudy své rodiny za seznámit v příspěvku Karla Svobody,
1. světové války tak, jak je zaznamenalo jehož tatínek byl posledním černíčským
rodinné album, a připojuje vzpomínku mlynářem.
na svého strýce, hudebního skladatele
Dačický vlastivědný sborník poskytuje
Rudolfa Urbance.
prostor také tématům z okolí. PravidelMiluška Slavíková dokončila dokumen- ný přispěvatel Petr Vedra se opět věnuje
taci křížů a kapliček v okolí Dačic, v kata- jemnickým dolům, tentokrát v 16. století,
stru obcí Kostelní Vydří, Prostřední Vydří, a spolu s Kateřinou Mrkvovou navíc přeVelký Pěčín a Malý Pěčín. Na ni navazuje ložil do češtiny listinu z roku 1537, která
historie dačických zvonů a dokumentace uděluje Jemnici horní svobody a dosud
současného stavu, které se věnují Jitka byla k dispozici jen v německém znění.
a Zdeněk Vavruškovi. Archivářka MiroslaArchivy a archiválie jsou předmětem
va Kučerová zpracovala na základě po- i dalších příspěvků. Michaela Körnerová
drobného archivního průzkumu historii Chládková předkládá soupis písemné
dačické lékárny, která až do roku 1956 pozůstalosti P. Anselma Františka Spásídlila v Göthově ulici v domě čp. 147.
lenky, představeného františkánského
Několik příspěvků se tentokrát zabývá kláštera v Dačicích, a připojuje informaci
průmyslovou tématikou. Zaniklou tech- o objevené listině jemnického cechu krejnologii valchování sukna a mletí kostní čích; na další jemnický dokument z 15.
moučky čtivým způsobem zpracoval století upozorňuje archivářka Stanislava
strojní inženýr Marián Bocán, a to ve Nováková. Čtyři svatební smlouvy ze 16.
svém rodném slovenském jazyce. Na zá- a 17. století opsal a okomentoval Miloslav
kladě archivních pramenů tak ožívá zná- Tůma.
mé místo na Dyji, dodnes zvané U Valchy.
V drobných příspěvcích zaznamenali
Zahraničními podnikateli, kteří působili autoři několik výročí, která slaví dačický
v Dačicích, i rodáky v jihozápadní Mora- katastrální úřad, budova zemědělské škovy, kteří úspěšně podnikali v Brně, se zabý- ly a sokolovna, a také jemnická slavnost
vá Bohumír Smutný. S mlynářským ře- Barchan. Nechybí zprávy o drobných
meslem, osudy mlynářské rodiny Svobo- objevech a událostech posledních dvou

opět s významnou finanční podporou
let se vztahem k historii a vlastivědě,
a o činnosti Spolku přátel muzea v Dačicích. A tentokrát potěší redakce i milovníky přírody, kteří se mohou něco dozvědět o vydře říční na Dačicku.
Sborník uzavírá přehled regionální literatury, která by neměla zájemcům o historii uniknout. Články jsou tradičně doplněny mnoha fotografiemi a barevnou
přílohou.
Mnohé příspěvky navazují na témata, zpracovaná v předcházejících číslech
sborníku, která jsou (kromě 1. čísla) stále k dostání na trhu a jsou hodnotným
doplňkem již rozebraných Dějin Dačic,
vydaných v roce 2002. Autoři i redakční
rada opět doufají ve vlídné přijetí nového čísla a přejí čtenářům stejně zajímavé
zážitky, jaké měli při svém bádání. Nový
sborník se objeví na předvánočních trhu
v prosinci a bude k dostání v knihkupectvích, v informačním středisku a v dačickém muzeu. Sborník a jeho autoři se
veřejnosti představí na autogramiádě
v dačickém muzeu 28. listopadu 2013
v 17:30 h, na kterou srdečně zveme.
Autory příštích příspěvků upozorňujeme
na uzávěrku dalšího čísla, stanovenou na
30. prosinec 2014.
Jana Bisová

Za cukrem do Dobrovice
... se vypravilo v neděli 13. října celkem 29 výletníků z Dačic. Spolek přátel muzea v Dačicích pořádal výlet do našeho
nejdéle fungujícího cukrovaru, který je nepřetržitě v provozu od roku 1831.
ho nenajdete ani človíčka. Představte si,
že zde denně zpracují 400 nákladních
aut cukrovky! A víte také, že se z jednoho
kila cukrové řepy vyrobí jen 160 g cukru?
Technologie je velmi náročná, ale cukrovku zde skutečně zpracují bez odpadu na
nejrůznější produkty, nejen cukrové, ale
i lihové. K cukrovaru náleží i veliký lihovar.
Od oběda nám k prohlídce dokonce
i svítilo sluníčko, což jenom náš výlet vylepšilo. A jaké bylo naše překvapení,
když jsme na hezkém dobrovickém náměstí objevili kostku cukru. My se u nás
v Dačicích pyšníme pomníkem kostky
a v Dobrovici mají žulovou kostku přímo
ve fontáně. Krásný nápad i pohled, a to
nás přímo vybídlo k tomu, abychom si
zde udělali společné foto.
Jen jedno zklamání bylo, v dobrovickém cukrovaru nevyrábějí kostky cukru,
to musíme příště do jejich balíren cukru
A můžeme říci, že jsme nelitovali dlou- nemělo to chybu. Obrovské hromady v Mělníku, kde probíhá finální zakončení
hé cesty. Milá průvodkyně jak v muzeu cukrovky, kterou sem svážejí nákladními výroby. Tak uvidíme, zda se ještě nechácukrovarnictví a lihovarnictví, tak sympa- auty z širokého okolí, přeprava po pá- me zlákat.
tický a všeho znalý průvodce v provozu, sech, automatizovaný provoz, kde dlouMgr. Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Informace z Městské knihovny
Tisící třístou zapsanou čtenářkou se v knihovně stala studentka. Čtenář a návštěvník jsou v knihovnách dva rozdílné
pojmy. Zatímco čtenářem se během roku může každý stát pouze jednou, při první návštěvě knihovny v příslušném roce,
dostane svoji čtenářskou kartu a potom se již stává návštěvníkem a chodí do knihovny, jak potřebuje či chce.
knihovny.“

Nabídka knihovny pro seniory

Počet čtenářů i návštěvníků proto hodně vypovídá o tom, jak se využívají služby, které knihovna nabízí. Číslo 1.300 je
hezky kulaté a proti loňskému roku, kdy
jsme měli za celý rok zapsaných 1.276
čtenářů (27.480 návštěvníků) i číslo vyšší,
takže nás těší, že o nabídku knihovny je
zájem. Studentka zdejšího gymnázia Anděla Ježková se stala v pondělí 7. října tisící třístou registrovanou čtenářkou v roce
2013. Na otázku, proč se do knihovny přihlásila, řekla: „Přihlásila jsem se, protože
se chci dozvědět nové věci a potřebuju
přečíst knížky k maturitě. Dříve jsem se
sestrou chodila do dětského oddělení

Nabízíme výpůjčky knížek, časopisů,
nejrůznější přednášky, dílny a další možnosti setkávání. Registrace v knihovně
pro občany nad 64 let na 12 měsíců činí
100 Kč, senioři nad 75 let mají registraci
úplně zdarma. Pro občany, kteří mají potíže se zrakem a hůře vidí, nabízíme možnost zdarma si vypůjčit zvukové knihy.
Na CD nosičích jsou načtená díla z naší
i světové literatury, klasické i současné.
Brzy po vyjití novinky v knižní papírové
podobě je si ji možné půjčit i jako zvukovou knihu. Co všechno máme k dispozici,
najdete na www.mkdac.cz když zadáte
v online katalogu (seznamu knih) v políčku signatura - ZK (zvuková kniha).
V knihovně je rovněž možno studovat
virtuální univerzitu třetího věku, což je
studium v místě, bez dojíždění do velkého města, v příjemném prostředí knihovny. Další informace na www.mkdac.cz či
v knihovně.
Autorské čtení Kateřiny TUČKOVÉ –
čtvrtek 14. 11. 2013 – 17:00 h
Nenechte si ujít setkání se zajímavou
a jedinečnou autorkou! Za román Vyhnání Gerty Schnirch získala řadu literárních
cen. Její zatím poslední román Žítkovské
bohyně je fascinujícím příběhem o žen-

ské duši, magii a zasuté části naší historie.
Stala se nejprodávanější českou autorkou
roku 2012.
Narozeninový den - 11. 11. 1893 byla založena na valné hromadě Měšťanské besedy veřejná knihovna pro lid
v Dačicích. Po celý narozeninový den
(pondělí) odpouštíme upomínky.

Pro děti a rodiče
Středa 13. 11. – Básničky na tři slova
a ilustrace vybraných básniček (Měsíc
poezie).
Středa 20. 11. (13:00 – 17:00 h) Andělská dílna – vytvořte si svého anděla:
Lektorka Hanka Kulíková. Dílna pro děti
i rodiče. Andělé různými technikami, jako
dárek i na památku.
Středa 27. 11. – 16:00 h Čtení ze
starých pověstí - Znáte pověsti z Dačic
a okolí? Víte, kterému místu v Dačicích
se říká Býkovna? Které silnici se říká kramářská? Co to byly erbanunky? Přijďte
se zaposlouchat do starých pověstí …
(k výročí města).
Pondělí 2. 12. – 17:00 h Vánoční příběh – Divadlo KAKÁ - Příběh se odehrává v jednom domě, kde žije velká rodina.
Čtyři okna, čtyři příběhy. Poetická pohádka plná koled se opírá o původní české
tradice. Vstupné 30 Kč.
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

PASOVÁNÍ na rytíře řádu čtenářského 2013
Součástí oslav 120. výročí založení veřejné knihovny v Dačicích byla letos i slavnost PASOVÁNÍ NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO. Celkem 82 dětí ze druhých tříd Základních škol v Dačicích slíbilo ve jménu všech krásných knížek, pohádek,
příběhů a básniček, že se budou chovat jako rytíři řádu čtenářského, budou knížky opatrovat jako nejvzácnější dary
a budou je mít rádi a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. Po pasování dostaly děti na památku drobné dárky od
města a od knihovny.
Smyslem akce je ocenit to, že se děti již naučily číst a že
je to důležitá dovednost. Pasování probíhá v krásném tanečním sále Státního zámku v Dačicích a poděkování patří
všem, kteří se na jeho přípravě a realizaci podílejí: správě
Státního zámku Dačice, divadelnímu studiu Tyláček a jeho
režisérce paní N. Jahelkové, učitelkám druháků, pracovnicím knihovny a DS Tyl, především paní Z. Hledíkové (baronka z Dalbergů) a K. Kubatovi (spisovatel M. Mikšíček).
Po slavnostním programu v tanečním sále státního
zámku se děti s rodiči přesunuli do Pantočkovy ulice, kde
si prohlédli knihovnu. Řadu fotek z pasování najdete na
facebooku městského úřadu a na webu knihovny www.
mkdac.cz
Mgr. Zdeňka Chadimová, ředitelka MK
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Sportovní okénko
TJ Centropen
Oddíl fotbalu:
03. 11. 2013, KP muži: 14:00 h, Dačice – Soběslav
17. 11. 2013, KP muži: 13:30 h, Dačice – Veselí nad Lužnicí
02. 11. 2013, KP dorost: 10:00 h, Dačice – Nová Včelnice

Oddíl volejbalu:
1. turnaj smíšených družstev dne 16. 11. 2013 od 9:00 h
v tělocvičně SŠTO Dačice

Oddíl kuželek:
09. 11. 2013, 1. liga muži: 14:00 h, Dačice – KK Moravská Slávia
Brno
16. 11. 2013, 1. liga muži: 14:00 h, Dačice – TJ Sokol Luhačovice
30. 11. 2013, 1. liga muži: 14:00 h, Dačice – SKK Náchod
09. 11. 2013, 3. liga muži: 10:00 h, Dačice – KK Moravská Slávia
Brno B
16. 11. 2013, 3. liga muži: 10:00 h, Dačice – SK Baník Ratíškovice
30. 11. 2013, 3. liga muži: 10:00 h, Dačice – CHJK Jihlava
02. 11. 2013, 2. liga ženy: 11:00 h, Dačice – TJ Sokol Vracov
23. 11. 2013, 2. liga ženy: 11:00 h, Dačice – KK Slovan Rosice
10. 11. 2013, 1. liga dorost: 10:00 h, Dačice B– KK Blansko
Dačice A - Jiskra Otrokovice
24. 11. 2013, 1. liga dorost. 10:00 h, Dačice A – Dačice B

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 11/2013

Mezinárodní tenisový
svátek
V sobotu 14. září 2013 proběhl v tenisovém areálu snů
Sport – Land v Litohoři u Moravských Budějovic 21. ročník příhraniční tenisové spolupráce mezi městy Dačice,
Raabs a Kautzen. Turnaje se zúčastnilo na 44 hráčů z Rakouska a ČR. Organizátoři z Občanského sdružení Volba
pro Slavonicko a TJ Centropen Dačice nalosovali mezinárodní složení sportovních dvojic podle výkonnosti do
dvou souběžných turnajů – profi a amatéři. Ze skupin
postoupili hráči do finálového pavouka, z kterého vzešli
pozdější vítězové.

Prodám zahradu
v zahrádkářské kolonii za PKD
Cena dohodou. Tel.: 776 602 128
Výsledky hlavního turnaje:
1. Tůma – Schon, 2. Vonšovský - Neuwirt, 3. Komín - Pifl,
4. Doležal - Brauer
Turnaj amatérů:
1. Kabelka – Křenek, 2. Musil – Kubek T., 3. Zuda – Bauer,
4. Pokorný – Dollensky
Hráče přijel povzbudit během turnaje Ing. Jiří Voříšek z oddělení sportu na krajském úřadě v Č. Budějovicích a tenisový president z Kautzenu Herbert Strach a další rakouští hosté.
Závěrečného předávání bohatých cen a pohárů se zúčastnil
radní Dačic Ing. Richard Tůma (mimo jiné i český vítěz turnaje),
předseda TJ Centropen Dačice Vladislav Říha, hlavní organizátor
turnaje, za Volbu pro Slavonicko Mgr. Jiří Beneš, Herbert Strach
z Rakouska (na snímku z leva společně s vítězi hlavního turnaje).
Turnaj byl pořádán za přispění Jihočeského kraje, hlavním
sponzorem turnaje byla Waldviertler Sparkasse von 1842 Dačice a Centropen Dačice a.s. I když byl turnaj pořádán v seriálu
sportovních akcí v tomto roce v rámci oslav města, radní Města
Dačic odmítli na tento atraktivní turnaj jakkoliv přispět. Snad
příště.
Vladislav Říha,
ředitel turnaje TJ Centropen Dačice

KOUPÍM
pole, lesy, pastviny

Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.

Tel: 602 445 344
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Den otevřených dveří DPS Dačice
Dne 8. 10. 2013 od 8:00 do 15:00 h proběhl v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích den otevřených dveří.
Připravený program začal v 9:00 h měřením krevního tlaku,
které prováděla vedoucí Domácí ošetřovatelské a hospicové péče Mgr. Erika Holarová z Českých Budějovic. Zájem projevila většina návštěvníků.
Další část programu následovala od 12:30 hodin, kdy byl promítnut dokument Šmejdi, který zachycuje drsné pozadí prodejních akcí pro seniory. V průběhu celého dne bylo podáváno
občerstvení.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
Marie Cimbůrková a Bc. Hana Veselá

Podzimní výprava do Krkonoš
Svaz tělesně postižených Dačice pořádal zájezd do Jánských lázní. I když 21. 9. 2013 bylo ošklivé počasí, přesto
nás 46 účastníků vyjelo z Dačic s představou krásného
odpočinku a načerpání nových sil.

V Jánských lázní jsme bydleli v hotelu ASTORIA nedaleko lázeňské kolonády. Každý den jsme vyjížděli na výlety a poznávali krásy Krkonoš. Navštívili jsme Vrchlabí, sklárny Harrachov,
Jilemnici a svezli jsme se lázeňským vláčkem až na Pomezní
Boudy. Večery jsme si zpříjemnili hudbou pana Dědiny. Krásné
dny velice rychle uběhly a my jsme se po šesti dnech spokojeně vraceli do svých domovů. Výlet se nám líbil a těšíme se na
další akce.
Připravujeme: 9. 11. od 14:00 h - taneční odpoledne v hotelu
Stadion; 7. 12. od 14:00 h - Mikuláš - hotel Stadion; 19.12. - výlet do Třeště na betlémy
František Stejskal, předseda

Vydává: Město Dačice
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IČ 00246476
Náklad: 3100 výtisků
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tajemník MěÚ Dačice

Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
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KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
1. listopadu, pátek, 19:00 h
ONE DIRECTION: THIS IS US - hud. film 3D
92 min., české titulky, vstupné 120 Kč

29. listopadu, pátek, 19:00 h
MILEROVI NA TRIPU, komedie, 2D
120 min., české titulky, nevhodné do 12 let,
vstupné 70 Kč
www.kinodacice.cz, 384 401 277

3. listopadu, neděle, 19:00 h
DONŠAJNI - komedie, 2D
102 min., česky, vstupné 100 Kč
6. listopadu, středa, 19:00 h
RIVALOVÉ - sportovní drama, 2D
122 min., české titulky, vstupné 100 Kč
8. a 10. listopadu, 19:00 h
KAMEŇÁK 4 - komedie, 2D
88 min., česky, přístup. od 12 let, vstup. 100 Kč
13. listopadu, středa, 10:00 h
MARTIN A VENUŠE - komedie, 2D
97 min., česky, vstupné 50 Kč
17. listopadu, neděle, 19:00 h
GRAVITACE - sci-fi, 3D
90 min., české titulky, vstupné 110 Kč
22. listopadu, pátek, 19:00 h
PŘÍBĚH KMOTRA - kriminální drama, 2D
99 min., česky, vstupné 100 Kč
24. listopadu, neděle, 17:00 h
OGGY A ŠKODÍCI - animovaná komedie, 2D
80 min., český dabing, vstupné 80 Kč

Městské kulturní středisko
8. listopadu, pátek, 19:00 h, hlavní sál MěKS
PETR SPÁLENÝ a Apollo Band - koncert
Legendární zpěvák po delší době opět v Dačicích.
V předprodeji 180 Kč, na místě 220 Kč
Předprodej MěKS, Infocentrum, Knihkupectví
L. Hejla
20. listopadu, středa, 19:30 h, hlavní sál MěKS
„TŘI NA LAVIČCE“ divadlo
Trochu veselé, trochu smutné jako v životě
a k tomu skvělý herecký koncert, účinkují Květa Fialová, Petr Nárožný, Ladislav Trojan
V předprodeji 180 Kč, na místě 210 Kč
23. listopadu, sobota, 21:00 h, hlavní sál MěKS
SECRET - taneční zábava
Vstupné 60 Kč
27. listopadu, středa, 19:00 h, hlavní sál MěKS
Divoké kočky - Exelent Travesti show
Zcela nový program “koček“
Předprodej 180 Kč, na místě 210 Kč

SPO R TCE NTRUM ROCK H ILL
Po celý listopad nabízíme bowling ve všední den
za 150 Kč a dopolední squash za 140 Kč!
Doporučujeme včasnou rezervaci.
Akce BOWLING + PIZZA – ke každé zaplacené
hodině bowlingu nabízíme slevu 10% na pizzu!
Nevztahuje se na další slevové a akční nabídky.
Nezapomeňte si i tento rok zarezervovat včas
Váš firemní či soukromý Silvestr v našem podniku.
9. listopadu
Svatomartinská husa
a cimbálová muzika Rathan
I letos se můžete těšit na svatomartinskou husu a víno
spolu s cimbálovou muzikou Rathan! Vstup pouze
se vstupenkou, cena je 299 Kč. V ceně je 1/4 husy
s knedlíkem a zelím, sklenička vína a kapela.
Večeře se bude podávat od 19:00 hodin, naše oblíbená
kapela začne hrát od 20:00 hodin. Vstupenky jsou již
v prodeji na baru, tak neváhejte, počet míst je omezený!
14. listopadu
Akce pivo a pizza
Další super akce na Bernarda 11° a Svijany 11°
za 16 Kč a při objednávce 3 ks pizz
bude nejlevnější pizza zdarma!
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Městské muzeum a galerie
Olga Volfová – „POEMILA“
Výstava obrazů (prodejní). Do 24. 11. 2013.
Sobota 16. listopadu 2013
Burza Klubu sběratelů baleného cukru
(ke 170. výročí kostky cukru)
V hlavním sále MěKS Dačice. Pro veřejnost
pouze prohlídka od 14:30 do 15:00 h.
28. listopadu 2013 v 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Prezentace a křest nového VII. čísla
Dačického vlastivědného sborníku za
účasti autorů, spojeno s autogramiádou.
Možnost zakoupení knihy přímo na místě.
Vánoční výstava - slavnostní zahájení
v neděli 1. prosince 2013 ve 14:00 h
Neděle 1. prosince 2013
Zvonkový průvod
Zahájení adventního období spojené s rozsvícením vánočního stromu na Palackého
náměstí v Dačicích a se společným zpíváním
u vánočního stromu. Sraz na Havlíčkově nám.
u zámku od 16:30 h. Zvonky a světýlka s sebou!
Otevřeno do 30. 12.: út - pá 9:00 - 12:00 h
13:00 - 16:00 h, neděle a svátky 25. a 26. 12.
13:00 - 16:00 h. Zavřeno: 24. a 31. 12.

1. prosince
Festival zimních sportů
Těšte se na odpoledne plné nevšedních filmů, nabitých
adrenalinem, sněhem, ledem, extrémním lyžováním
a dalšími zimními šílenostmi! Začátek promítání
od 14:00 hodin, vstupné 79 Kč, vstupenky již v prodeji.
7. prosince
3. narozeniny Sportcentra Rockhill
Po celý víkend budeme slavit 3. narozeniny, připojte se
k nám! Program najdete na našem webu a FB.
Pravidelné saunovací hodiny pro veřejnost:
úterý - muži 18:00 - 20:00 h
čtvrtek - ženy 18:00 - 20:00 h
sobota - společná 16:00 - 19:00 h
Nutná je předchozí rezervace!

Více informací na:
www.sportcentrumnaskale.cz
www.facebook.com/SportcentrumRockhill
sportcentrumdacice@seznam.cz
+420 384 971 440

