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Při třetím Slavnostním večeru byly předány tři Ceny města
V pátek 9. října se uskutečnil Slavnostní večer města Dačice, v jehož průběhu byly předány Ceny města Dačice za rok 2014,
které zastupitelstvo města udělilo na svém červnovém zasedání.

Za záchranu lidského života ji získala paní Marie Šedová, v kategorii Sport si cenu odnesl kuželkářský oddíl dorostenců TJ Centropen
Dačice a za oblast Výchova a vzdělání cenu obdržel pan Josef Doležal.
Celý večer se nesl v příjemné a přátelské atmosféře. Na úvod programu se představil dětský pěvecký sbor Kvítek v čele se sbormistrem
Vítězslavem Hergeselem a po slavnostním předání cen, kterého se zhostili starosta Karel Macků, místostarosta Miloš Novák a tajemník
Zdislav Páral, pokračoval program vystoupením skupiny Javory v čele s Hanou a Petrem Ulrychovými.
Naděžda Mastná, odbor kultury a cestovního ruchu

Jak to vidím aneb rok poté
Jestlipak víte, čím je pro Dačice významné datum 11. října? Pokud Vám to nic neříká, pak je to v pořádku, protože to nejspíš
znamená, že v Dačicích funguje vše, jak má.
Jinak 11. října 2015 to bude přesně rok, co nebo nejzajímavější. Dokončujeme výstav- občanské komise v Hostkovicích.
jste si zvolili své zástupce do zastupitelstva bu infrastruktury v lokalitě Za Školou a už
Protože letošním rokem vše nekončí, přiměsta. Je samozřejmé, že po čase se vždy jsme prodali i 14 stavebních parcel (další pravujeme se i na další roky. Zpracovali jsme
rekapituluje, co se povedlo a co ne. Přestože 4 jsou před schválením v zastupitelstvu). Po- projekty na zateplení budov mateřských
se Vás snažíme průběžně informovat o dění dařilo se nám získat dotace, a díky tomu za- škol v Bílkově a Dolních Němčicích, dostane
ve městě, myslím si, že určité shrnutí není teplit dům s pečovatelskou službou, budovu se i na několik bytových domů ve vlastnicna škodu. I po roce můžeme říci, že zastu- mateřské školy na Červeném Vrchu a budo- tví města. Projektujeme cyklostezky z Dačic
pitelstvo je stabilní a jednání jsou převážně vy základní školy a gymnázia v ulici B. Něm- do Bílkova, k zahrádkářské kolonii u Toužívěcná. Koalice, která po volbách vznikla, fun- cové. Bez dotací jsme dokončili intenzifikaci na a ke Kostelnímu Vydří. Máme hotovou
guje pod mým vedením coby starosty i dnes čistírny odpadních vod a rozšířili hrobová studii na multifunkční halu (ta bude sloužit
a jsem rád, že se nám společnými silami daří místa na novém hřbitově. Zrekonstruovali jako podklad pro diskuzi o financování její
naplňovat koaliční smlouvu, a tím i řešit pro- jsme silnice v Toužíně, rozšířili veřejné osvět- výstavby a provozu), probíhá územní a stablémy našeho města.
lení v Hradišťku, zrekonstruovali jsme vodo- vební řízení na rekonstrukci mateřské školy
Pokud bych chtěl vyjmenovat všechno, vodní přípojku a příjezdovou komunikaci Za Lávkami. Připravujeme rekonstrukci ulic
co jsme za rok uskutečnili v oblasti investic, pro mateřskou školu v Dolních Němčicích, na Péráčku, plánujeme vodovod z Hostkovic
kterou mám na starosti, byl by to dlouhý s dotací jsme osadili svodidla v Bílkově a teď do Lipolce, společně s krajem projektujeme
seznam. Zmíním tedy jen ty nedůležitější, se pracuje na opravě stropu a krovu budovy
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
rekonstrukci silnice od kostela sv. Vavřince
k hasičárně. A tento výčet není zdaleka konečný.
Co se nám naopak v letošním roce nepovedlo, je rekonstrukce lávky ve Velkém Pěčíně.
Přes veškeré úsilí se nám zatím nedaří dosáhnout smírného řešení obchvatu Dačic.
Bohužel jsme se museli smířit se zrušením
pracoviště katastrálního úřadu, stejně jako
s omezením služeb finančního úřadu (tady se
ukazuje jak stát „podporuje“ život na venkově).
Na druhou stranu jsme opět zvýšili příspěvek pro děti, které navštěvují různé kroužky
z 1.800 Kč na 2.000 Kč. V minulých dnech

rada podpořila záměr zřízení sociálně terapeutické dílny pro zdravotně postižené, jejíž
provozování se mi podařilo ve spolupráci
s Dačickým zvonečkem předběžně dohodnout s Otevřenými okny z J. Hradce. V letošním roce poprvé proběhla, podle mého
názoru, velmi úspěšná Olympiáda Dačicka
(OLDA 2015). V místních částech podporujeme aktivitu místních, díky které například
vzniklo nové hřiště s umělým povrchem
v Chlumci, dokončuje se přístavba občanské
komise v Borku, nebo byl vydlážděn dvůr
občanské komise v Malém Pěčíně.
Když se tedy ohlédnu za rokem, který
uplynul od minulých voleb, musím říci, že

jsem se v žádném případě nenudil. To obrovské množství práce, které mám za sebou,
by se rozhodně nedalo zvládnout bez spolupráce se zastupiteli, s koaličními partnery
a bez pomoci lidí z městského úřadu, příspěvkových organizací města, našich s.r.o.,
nebo lidí z komisí jak odborných, tak těch
v místních částech. Těm všem děkuji, protože bez nich bych byl jak ten známý „kůl
v plotě“. Za ten rok jsem také pochopil, že
funkce starosty se nedá vykonávat bez obrovské podpory rodiny a já mám to štěstí, že
moje rodina mi takovou podporu poskytuje.
„Hlavně, aby nám to všem vydrželo“.
Karel Macků, starosta

Slovo místostarosty
Na posledním zastupitelstvu města konaném 9. 9. 2015 jsem obdržel dotaz na moji pracovní náplň na postu místostarosty.
Chtěl bych touto cestou proto informovat všechny občany o tom, čím se ve své funkci zabývám, co patří do mé agendy a s čím
za mnou můžou přijít.
Když se podíváme do zákona o obcích
Možná někoho v souvislosti s těmito pos- čenských, kulturních a sportovních akcích.
č. 128/2000 Sb., je zde mimo jiné napsáno: ty napadne, že se jedná o „dobrá teplá mísV těchto pár řádcích, zní vše poněkud
„Starostu zastupuje místostarosta“. Náplň ta“. K tomuto bych chtěl s čistým svědomím jednodušeji. Je to však obrovská zodpovědpráce starosty ukládá §103 a hned prv- uvést, že za výkon těchto funkcí nepobírám nost a některé věci nesouvisí pouze s Daní odstavec zní: „Starosta zastupuje obec žádné finanční ani jiné odměny. Mým pří- čicemi, ale mají přesah i mimo naši obec
navenek“. Takže když není přítomen pan jmem je tabulkový plat místostarosty ve s rozšířenou působností.
starosta nebo je zaneprázdněn, vlastně výši 31 455 Kč (v čistém).
Závěrem bych chtěl napsat, že je to zajířeším cokoliv, co je v danou chvíli potřeba.
Pracovní dobu mám nastavenou jako mavá práce, bohatá na potkávání se s růzNásledně mu záležitosti předávám včetně ostatní zaměstnanci úřadu. Tato funkce nými lidmi, plná různorodých informací.
všech potřebných informací týkajících se s sebou ale samozřejmě přináší i mnoho Přináší velkou zátěž a napětí. Odreagování
dané věci. Komunikace na radnici musí být hodin nad rámec běžné pracovní doby. pak osobně nacházím hlavně při sportu.
otevřená a vzájemná.
Rozhodně si ale nestěžuji, je to mé svobodMyslím ale, že dotaz byl myšlen přímo né rozhodnutí a vím, že například živnosta konkrétně na to, co dělám já. Zastupuji níci mají daleko více odpracovaných hodin.
město např. ve Svazku obcí železnice Kos- Jen chci ukázat, že svou práci dělám s nasatelec – Slavonice. Zde byly v minulosti čer- zením a se zájmem.
pány peníze z Evropské unie a nyní máme
K dalším věcem, které spadají do mé
za úkol zajistit udržitelnost těchto projektů. kompetence, patří např. správa rozpočtu
Proto se scházíme se starosty a radíme se, krizového řízení. Jako místostarosta jsem
jak oživit místní dráhu, a to nejen kulturním členem krizového štábu a bezpečnostní
programem.
rady města. Před 14 dny proběhlo cvičení,
Dále jsem jedním ze dvou jednatelů které simulovalo havárii na jaderné elekv Dobrovolném svazku obcí vodovodu trárně Temelín a prověřovalo připravenost
Landštejn a totéž ve Vodovodu Řečice. Na všech krizových štábů v Jihočeském kraji.
poradách s provozovatelem společnosti
Mám na starost rozpočet dobrovolných
Čevak a.s. jsme informovaní o stavu spotře- hasičů, kde mj. žádáme o dotace na Jihobované vody, revizích, opravách (plánova- český kraj. V letošním roce jsme s panem
A teď ještě jedna výzva. Máme tu
ných, nucených), dále řešíme investice do Švecem přivezli hasičské vozidlo ze Švýcarpodzimní počasí, které je obecně oboprav a běžné provozní věci. Nyní stojíme ska, které se po několika peripetiích podadobím zvýšeného výskytu nemocí
před zásadním problémem, a tím je naruše- řilo zařadit do integrovaného záchrannéa oslabení organismu. Proto listopad tedy
ná izolace hráze Vodárenské nádrže Land- ho systému. A v neposlední řadě mám na
november od roku 2003 využívá nadace
štejn. Stav NENÍ kritický, ale oprava by se již starosti rozpočet městské policie. U všech
Movember Foundation pro svou kamneměla oddalovat. O tomto problému se ví těchto rozpočtů schvaluji výdaje jako přípaň. Jejím cílem je šťastnější, zdravější
od roku 2006, ale aktivně jsme ho začali ře- kazce, mám přehled o úhradách.
a delší život mužů. Každý muž s knírem se
šit až v letošním roce. Za pomoci Ing. Jana
Kromě výše uvedené činnosti jsou dny
tento měsíc stane chodící reklamou na
Bartoška byla svolaná schůzka na Minis- strávené běžnou administrativou, které mi
mužské zdraví. Já se této výzvy účastním,
terstvu zemědělství s náměstkem ministra utečou rychle ani nevím jak, při vyřizování
proto si celý listopad nebudu holit knír
a ředitelem Povodí Moravy, kde jsme ce- emailů a telefonátů. Na běžném pořadu
a také přispěji finanční částkou této nalou věc probírali. Ve vodovodu Řečice jsme dne bývají schůzky, služební cesty... Na drudaci, která se zabývá propagací prevennechali opravit cca 0,5 km dlouhý úsek vo- hou stranu jsou dny, kdy je času a prostotivních prohlídek mužů. Jak je známo, my
dovodního potrubí v úseku Háj, který byl ru více na vymýšlení a promýšlení návrhů,
muži jsme v některých věcech tvrdohlaví
již v havarijním stavu (byl vystavěn kolem jak zprůhlednit rozpočtování města či najít
a pokud máme příznaky nějaké nemoci,
roku 1947).
konkrétní úspory.
raději je „přechodíme“, než abychom šli za
Dále jsem jeden ze tří členů dozorčí rady
K mé práci pak samozřejmě patří i ty
odborníkem. A proto, všem knírům zdar.
Teplospolu a.s. Letos začala rekonstrukce opravdu příjemné věci jako je oddávání noMiloš Novák, místostarosta
kotelny v Dačicích. Investice je cca 9 mil. Kč. vomanželů, vítání občánků, účasti na spole-
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Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 19. září 2015 přivítal starosta Karel Macků společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města.
Přivítány byly děti: Jan Pazderka, Rozálie Jackwerthová a František Mihal, Roman Bouček a Ondřej Zabloudil.

Letecké fotografie Dačic
prodejní výstava

Od 2. listopadu do konce prosince probíhá ve vstupních prostorách radnice prodejní výstava leteckých fotografií Dačic
a místních částí.
Fotografie byly pořízeny v červenci 2014.
Snímky Dačic a místních částí byly doplněny o snímek Prostředního Vydří.
Na výběr jsou formáty A4 a A3 a možnost
provedení laminace.

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

RADA MĚSTA
na své 25. schůzi konané 30. 9. 2015
mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 17/2015
v těchto objemech: příjmy -734,36 tis.
Kč, výdaje 444,00 tis. Kč, financování
1.178,36 tis. Kč
• schválila základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2016 pro přípravu
návrhu rozpočtu roku 2016
• schválila Ceník náhrad za zatížení majetku Města Dačice platný od 1. 10. 2015
• schválila změnu systému péče o veřejnou
zeleň v oblasti sečení pro město i místní
části v roce 2016
• vzala se souhlasem na vědomí výsledky
hospodaření Městské knihovny Dačice
k 30. 6. 2015
• vzala na vědomí omezení provozu
v Mateřské škole Dačice v době podzimních prázdnin 29. - 30. 10. a přerušení
provozu v době vánočních prázdnin
23. 12. - 31. 12. 2015
• schválila výběr architektonické studie na
rekonstrukci MěKS od firmy JPS J. Hradec
s. r. o. a použití této studie jako podkladu
pro zpracování projektové dokumen-

tace, a to včetně zohlednění výstupů
z kulatého stolu z 21. 9. 2015
na své 26. schůzi konané 15. 10. 2015
mimo jiné:
• vzala na vědomí zprávy o činnosti obou
základních škol, mateřské školy a školní
jídelny za školní rok 2014/2015
• schválila plán investičních akcí pro rok
2016 s rozdělením na investiční akce realizované bez podmínky poskytnutí dotace a investiční akce, jejichž realizace je
podmíněná poskytnutím dotace
• souhlasila, aby MAS Česká Kanada o. p. s.
byla zpracovatelem Místního akčního
plánu rozvoje vzdělávání pro území ORP
Dačice
• vydala souhlas s přijetím darů pro Mateřskou
školu Dačice od soukromých osob
• schválila Operační plán zimní údržby
místních komunikací pro Město Dačice
2015/2016
• vzala na vědomí Studii o stavu a využitelnosti budov ve vlastnictví města
Dačice
• schválila záměr realizace sociální služby
sociálně terapeutická dílna v Dačicích

Čs. obec legionářská –
Jednota br. Stanislava
Berana J. Hradec, Město
Dačice a 44. lehký
motorizovaný prapor J. Hradec Vás zvou na

Vzpomínkové akty
ke Dni veteránů
7. listopadu
Program:
09:00 - 09:30 h - vzpomínkový akt
u hrobu novodobého veterána,
příslušníka UNPROFOR,
ppor. in memoriam Václava Martínka
09:40 - 10:00 h - vzpomínkové akty
u Památníku obětí 2. světové války na
Palackého náměstí a u pamětních desek
generálmajora let. v.v. Karla
A. Pospíchala a škpt. let. Viléma Götha

Pojďte se starostou
na kus řeči
Kde? Hospoda U Smrku, Bílkov
Kdy? 28. listopadu 2015 V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 7. zasedání
11. listopadu v 17:00 h
v hlavním sále MěKS
JAK VYJDEME:
uzávěrka prosincového čísla
je 15. listopadu, zpravodaj vyjde
na přelomu listopadu
a prosince
uzávěrka lednového čísla je
15. prosince, zpravodaj vyjde
první týden v lednu 2016
3
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V Dačicích jsme diskutovali o rekonstrukci kulturního střediska
V pondělí 21. září 2015 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a MA21 uskutečnil další kulatý stůl na téma Rekonstrukce
Městského kulturního střediska Dačice. Jak sdělil starosta Dačic Karel Macků, který i celou akci moderoval: „Předmětem
setkání bylo seznámit přítomné se zpracovanou studií rekonstrukce MěKS. Hlavním cílem bylo dát přítomným prostor, aby
vyjádřili svůj názor k tomu, co se jim na studii líbí nebo nelíbí. Chtěli jsme také získat případné návrhy na doplnění či úpravu
navržené studie.“
O tom, že téma kulatého stolu bylo zají- bude jednat o velmi finančně náročnou investici, budeme určitě čekat na vhodnou grantomavé, svědčila velká účast šedesáti diskutu- vou příležitost“, uzavřel starosta.
jících. Kromě zástupců z města, městského
Kulatý stůl navazoval na jarní kulatý stůl s mládeží, který byl věnován sběru podnětů
úřadu a projektanta studie, byli přítomni k rekonstrukci MěKS před samotným zadáním konceptu studie.
mladí z místních škol a další zájemci z široké
Marcela Chvátalová,
veřejnosti, kterým dění kolem městského
koordinátorka Zdravého města Dačice
kulturního domu není lhostejné.
Původně byly městu navrženy čtyři studie rekonstrukce, z nichž stavební
komise vybrala z pohledu provozního
- dispozičního, ale i z hlediska architektonického řešení tu nejvýhodnější. Tato
studie byla v rámci první části kulatého stolu detailně představena jejím zhotovitelem
Milanem Špulákem.
K navržené studii starosta Karel Macků
sdělil: „Rekonstrukcí dojde k celkové modernizaci vnitřních prostor se zachováním
historických prvků a k celkovému navýšení
kapacity. Při rekonstrukci MěKS je počítáno
také s rozšířením prostor přístavbou do
dvora, pod kterou je navržené parkování
aut v podzemí. Stávající sál bude i v budoucnu využíván na stejném místě. Při
zbudování teleskopického hlediště je
počítáno s kapacitou 330 sedících diváků.
Současné přísálí za hledištěm by bylo
zrušeno a v jeho místě vestavěno patro, kde
Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období
vzniknou prostory šaten, skladů a dalšího
od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky
zázemí. V přízemí přístavby, která bude
vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo
sloužit jako vstupní hala se schodištěm
tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat.
a bezbariérovým výtahem spojující
V
zimním tách úplně rozdílné vlastnosti než letní. Při
všechna podlaží, by byl zbudován vstup do
období, tj. od teplotách, které jsou 7°C a nižší, má zimní
šaten a do nově zřízeného minipivovaru.
1.
listopadu pneumatika lepší adhezní vlastnosti a je
V dalším patře přístavby, které bude v úrovdo 31. března, výrazně vhodnější i z hlediska bezpečnosti.
ni hlavního sálu, bude předsálí s rozšířeným
Co je to zimní pneumatika?
musí řidiči pobarem. V původních sklepeních vzniknou
Za zimní pneumatiku je považována
užívat zimní
prostory pro hudební klub, případně vinárp n e u m a t i k y pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno
nu či čajovnu.“
vždy, vyskytu- označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS
Po seznámení se s koncepcí studie násleje-li se na vo- či terénní pneumatiky.
dovala práce ve skupinách, kdy přítomní
Co musí dále splňovat tato zimní
zovce souvislá
hodnotili klady a zápory studie a předkládali
návrhy na doplnění či její úpravu. Pozitivně vrstva sněhu, ledu či námraza nebo dají-li pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových
byla na studii hodnocena zejména bez- se takové podmínky očekávat. Právní úprabariérovost, parkovací úprava v podzemí, va zároveň bere ohled na ty řidiče, kteří drážek nebo zářezů pneumatiky musí být
využití sklepních prostorů pro mladé, dále přes zimní období využívají vozidlo velmi nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel
zázemí pro účinkující, vysouvací sedadla, zřídka a pouze pro krátký dojezd, například do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech
moderní vzhled a patrové rozšíření pros- pro cestu k doktorovi či na nákup. Tito řidiči hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).
Proč právě 4 mm, případně 6 mm?
tor. K negativům jednoznačně patřila výše mohou na silnice vyjet bez zimních pneuPodle průzkumů a také na základě zkurozpočtu, která činí téměř 97 milionů ko- matik, avšak pouze za podmínky, že se na
run, dále časová náročnost samotné rekon- silnicích nenachází souvislá vrstva sněhu, šeností bylo zjištěno, že zimní pneumatika
strukce, obava z nedostatečného využití ledu či námraza. V opačném případě musí s hloubkou dezénu nižší než 4 mm (u vozidel
mít i tito řidiči vozidlo vybaveno zimními do 3 500 kg) již ztrácí své vlastnosti na sněprostor a nízké kapacity parkovacích stání.
hové pokrývce, ztrácí tzv. samočistící efekt.
„Na podzim letošního roku bude zadána pneumatikami.
Mohou se použít protektorované
Dávejte si však pozor na značku zimní
projektová dokumentace k rekonstrukci
a přístavbě kulturního střediska. Při jejím výbava, která na vybraných úsecích zavádí pneumatiky?
Ano, mohou, musí být označeny výše
zadání samozřejmě zapracujeme navržené bezpodmínečnou povinnost zimních pneuvedeným značením tj. M+S nebo M.S
podněty z kulatého stolu. Výhledově bude umatik.
nebo M/S nebo MS či terénní pneumatiky.
Proč zimní pneumatiky?
rekonstrukce kulturního střediska realiPavel Gřunděl, odbor dopravy
Zimní pneumatika má při nízkých teplozována nejdříve za dva roky. Protože se

Zima se blíží, nezapomeňte na přípravu
zimní výbavy
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Nové informace k opravě
mostu v Dačicích

I po dalším kontrolním dni, který proběhl ve čtvrtek 8. 10.
2015, je možné opět konstatovat, že na mostě stále probíhají
práce dle schváleného harmonogramu.
Během měsíce září byla dokončena protikorozní ochrana spodní
části mostu, most byl spuštěn na nová ložiska, proběhlo nové zaměření a byly zabudovány nové závěry mostu, proběhly sanační
práce na závěrných zídkách i na celé spodní části mostu.
Nyní se provádí dočišťovací práce na horní části mostovky před
položením vrchní izolace. Poté se koncem měsíce října a začátkem listopadu položí nová vrstva vozovky a chodníků a následně
bude namontováno nové zábradlí na obou stranách mostu. Na závěr bude provedena přejímka mostu tak, aby 6. 11. 2015 byl most
otevřen k užívání. V době do 22. 11. 2015 budou provedeny opravy objízdných tras a dokončeny všechny práce na mostě a v okolí
a stavba bude předána investorovi. Všichni společně věříme, že
termín otevření mostu bude dodržen a skončí dlouhé období nepříjemných front na objízdných trasách.
Zdislav Páral, tajemník

PRONÁJEM
VOLNÉHO BYTU
Byt č. 5 v domě 162/IV ul. Nivy v Dačicích o velikosti 2+0
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

12,75

Koupelna

5,39

Pokoj 2

21,68

WC

0,94

Pracovní kuchyně

6,82

Komora

2,15

Předsíň

5,95

Celkem

55,68

Nájemní smlouva bude uzavřena s tím ze zájemců, který si vylosuje první místo na uzavření nájemní smlouvy.
Konečný termín pro podání žádostí: 13. 11. 2015 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo
109, Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

PRODEJ
MĚSTSKÝCH BYTŮ
Město Dačice nabízí k prodeji volné bytové jednotky v Dačicích
formou aukce:
byt

velikost

minimální
kupní cena

výběrové
řízení

č. 1,
U Nemocnice 88

3+1
133,11 m2

1.663.580,-

23.11., 16:00 h

č. 2,
U Nemocnice 88

3+1
154,82 m2

2.296.320,-

23.11., 16:30 h

Závaznou přihlášku „Žádost o převod nemovitostí formou výběrového řízení“ je nutné podat na podatelně Městského úřadu
v Dačicích, Palackého nám. 1/I, nejdéle do 20. 11. 2015. Zároveň je
nutné zaplatit jistinu.
Informace k výběrovému řízení podá Odbor správy majetku
Městského úřadu v Dačicích na tel. 384 401 227.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

Vozidlům vyřazeným
z provozu hrozí zánik
Dne 1. 1. 2015 nabyla účinnost novela zákona č. 56/2001
Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Tato novela se také týká vozidel, která jsou vyřazena
z provozu - tzv. DEPOZITU.
U těchto vozidel je povinnost
vlastníka nahlásit adresu a účel
vyřazeného vozidla.
U vozidel vyřazených z provozu
před 1. 7. 2013 je povinnost vlastníka nahlásit adresu (kde je vozidlo
odstaveno) a účel (např. oprava,
renovace) vyřazeného vozidla do
31. 12. 2015. Pokud nebude tato
povinnost splněna, u vozidel bude
zapsán administrativní ZÁNIK, to znamená vozidla ztratí technickou způsobilost a nebude možné je dále provozovat na pozemních
komunikacích.
U vozidel vyřazených z provozu po 1. 7. 2013 má vlastník povinnost nahlásit adresu a účel vyřazeného vozidla po uplynutí 12 po
sobě jdoucích kalendářních měsíců od vyřazení vozidla z provozu.
Tuto povinnost musí vlastník vozidla splnit bezodkladně. Pokud by
tak vlastník vozidla neučinil, dopouští se přestupku, za který mu
hrozí pokuta až do výše 50 000 Kč.
Odbor dopravy doporučuje - pokud jste vlastníkem těchto
vozidel, neodkládejte tyto záležitosti na poslední chvíli a ve svém
zájmu se dostavte co možná nejdříve na odbor dopravy, vyhnete
se tak zbytečnému čekání a případným sankcím. Na webových
stránkách www.dacice.cz máte možnost využít online objednávky
k obsloužení, kde si můžete vybrat datum a čas, který Vám vyhovuje a vyplnit si potřebné formuláře.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonním čísle
384 401 258.
Karel Vacek, odbor dopravy

Jemnický vodojem má
za sebou kompletní očistu
i výměnu technologie
Výměnu některých částí a kompletní očistu Jemnického vodojemu dokončili na začátku října zaměstnanci
vodohospodářské společnosti ČEVAK a.s. Dvoukomorový
vodojem, který pojme až 1 300 m3 vody, zásobuje kromě
Dačic pitnou vodou také Budíškovice, Budeč a Horní Slatinu.
Jeho očista byla tentokrát organizačně i technicky náročnější než
obvykle. Doposud se totiž čistila vždy jen jedna komora a druhá
zůstávala v provozu. Díky tomu nedošlo k přerušení dodávek pitné
vody, pak se proces otočil. Tentokrát si ale kvůli výměně technologie práce vyžádaly jeho kompletní odstávku.
„Celý vodojem jsme vypustili, vyčistili a zároveň vyměnili sedm
šoupat a dvě zpětné klapky. Dále jsme nahradili část ocelového
vodovodního potrubí za nerezové,“ popsal vedoucí provozního
střediska Richard Kuba.
Vodohospodáři po dobu jeho odstávky zajistili dodávky pitné
vody z vodojemu Kostelní Vydří a z přímého napojení Dačic na
přívodní řad Vodovodu Landštejn. „Čistění a údržbu Jemnického
vodojemu jsme zároveň spojili s pracemi okolo napojení čerpací
stanice vody pro nově budované ZTV Za školou v Dačicích tak, abychom omezili naše spotřebitele co nejméně,“ dodal Richard Kuba.
Lenka Zimmelová, Čevak a.s.
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Jak je to s penězi v Dačicích?
Jak pravil jeden z našich bývalých prezidentů „Peníze jsou až na prvním místě“. I rozpočet Dačic je klíčovým kritériem při
realizaci plánů města. V některých kruzích se dlouhodobě diskutuje o příjmech a výdajích města.
Diskutující používají různá čísla, a proto si myslím, že je důležité porovnání opřené o skutečné údaje. Na začátek si musíme uvědomit, že město tvoří společenství občanů Bílkova, Borku, Dačic,
D. Němčic, Hostkovic, Hradišťka, Chlumce, Lipolce, M. Pěčína,
V. Pěčína, P. Vydří a Toužína. To znamená, že všichni přispíváme
a čerpáme z jedné peněženky. Stejně tak je třeba si uvědomit,
že služby využíváme společným dílem. Pro základní představu
o příjmech a výdajích uvádíme tabulku vycházející z rozpočtu města za rok 2014. Vzhledem k tomu, že každým rokem se opravuje
a investuje jinde, bude tabulka za rok 2015 pravděpodobně úplně jiná.
výdaje
Kč/ 1 obyvatele

příjmy
Kč/ 1 obyvatele

Rozdíl
příjmy - výdaje

Toužín

19 198,73

12 893,73

- 6 305,00 Kč

Borek

18 556,74

14 743,06

- 3 813,68 Kč

Hradišťko

12 670,28

14 216,34

1 546,06 Kč

Chlumec

16 926,27

14 841,52

- 2 084,75 Kč

Malý Pěčín

14 985,98

15 117,24

131,27 Kč

Velký Pěčín

14 182,57

14 361,16

178,59 Kč

P. Vydří

13 382,19

14 859,59

1 477,40 Kč

Bílkov

12 855,05

14 326,18

1 471,13 Kč

D. Němčice

14 365,33

13 889,39

- 475,94 Kč

Hostkovice

14 427,44

14 521,71

94, 27 Kč

Lipolec

14 165,84

14 524,90

359,06 Kč

Dačice

13 860,54

15 107,06

1 246,51 Kč

Dačice a MČ - ø

14 003,24

14 940,72

937,49 Kč

k 31. 12. 2014

Příjmy uvedené v tabulce vycházejí z celkových příjmů města ať
už daňových, nebo nedaňových a jsou přepočteny na 1 obyvatele. Výdaje se skládají z běžných výdajů za rok 2014 a kapitálových
výdajů zprůměrovaných za období 2011 – 2014 a opět přepočtené
na 1 obyvatele. Celá diskuze mi připomíná rozpravu, která předcházela rozdělení Československa, kdy někteří politici řešili otázku,
jestli Češi doplácejí na Slováky, nebo obráceně. Doufám, že to není
cesta, kterou se chceme ubírat i v Dačicích.
Karel Macků, starosta

Projekt nové Mateřské školky
V úterý 20. října jsme projednávali s rodiči, sousedy a učitelkami Mateřské školy Dačice projekt nové školky Za Lávkami. Poté co starosta přiblížil přítomným záměry města,
seznámil projektant všechny se samotným projektem.
V následující diskuzi jsme se
nejvíce bavili o uspořádání prostor školky, navýšení kapacity
a i o rekonstrukci ulice Za Lávkami
připravované právě v souvislosti
s výstavbou školky. Nová školka bude mít kapacitu 96 dětí ve
4 odděleních, přičemž jedno oddělení bude určeno pro děti do
3 let. Rodiče se samozřejmě ptali i na to, kdy je plánovaná realizace.
Na tento dotaz jim starosta odpověděl, že realizace závisí na získání
dotace a pokud vše půjde hladce, budou děti moci do nové školky
nastoupit v září 2017. Na celém jednání vládla příjemná atmosféra
a projekt se líbil.
(red)

Dačické íčko má za sebou úspěšnou sezónu
Infocentrum Dačice zahájilo svoji činnost v roce 2004, takže letošní letní turistická sezóna 2015 byla dvanáctá v pořadí. Po
zhodnocení návštěvnosti, tržeb a všech aktivit, do kterých se pracovnice IC zapojily nebo spolupracovaly na jejich zajištění, je
letošní sezóna tou nejúspěšnější v naší historii.

Vesměs celé léto se neslo v duchu parného počasí, a ačkoliv obecně platí, že
v takovém případě klesá návštěvnost měst
a památkových objektů a lidé tráví volný
čas raději v přírodě a u vody, nemůžeme si
na nezájem návštěvníků o služby infocentra stěžovat.
V období měsíců červen až září navštívilo naše íčko přes 7.300 lidí, kteří si koupili
mapy, pohlednice a drobné suvenýry za
více jak sto padesát tisíc korun. Nejprodávanějším artiklem jsou jednoznačně suvenýry
související s první kostkou cukru na světě.
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Pro porovnání uvádím, že návštěvnost za
stejné období v roce 2014 byla 4.783 lidí
a v roce 2013 to bylo 4.299 návštěvníků.
Nejvíce lidí si k nám přišlo pro informace ve
středu 29. července, kdy bylo obslouženo
na 150 dotazujících se.
Infocentrum Dačice a odbor kultury
a cestovního ruchu letos vydaly dvě řady
zcela nových propagačních materiálů. Tou
první je trojice doporučených cyklistických
tras realizovaná z projektu Po stopách husitů na Dačicku a tou druhou jsou tipy pro
turisty s názvy Den v Dačicích, Víkend v Dačicích a Týden na Dačicku.
Zajímavou novinkou pro uživatele chytrých telefonů a tabletů je nová mobilní
aplikace Průvodce Dačicemi a okolím. Na
realizaci výše uvedených projektů se nám
v letošním roce podařilo získat od Jihočeského kraje dotace v celkové výši 110.000 Kč.
Infocentrum Dačice je členem profesní
Asociace turistických informačních center
a jeho činnost podléhá kontrole a pravidelné certifikaci. Letos v červenci se nám podařilo na další dva roky obhájit zařazení do

kategorie „B“. Další součástí sledování kvality služeb je každoroční kontrola Mystery
Shopping. Také její následné vyhodnocení
pro nás dopadlo na výbornou.
Děkuji všem klientům infocentra z řad
obyvatel města a jeho návštěvníků za přízeň a svým kolegyním za dobrou práci
odvedenou nejen během letošní hlavní turistické sezóny. Často záleží právě na jejich
vstřícnosti, úsměvu a chování, jaký obrázek
si turisté o našem městě udělají. A o tom,
že se jim letos jejich práce opravdu dařila,
svědčí dosažené výsledky i zpětné vazby,
které se k nám z různých zdrojů dostávají.
Naděžda Mastná,
odbor kultury a cestovního ruchu
Úřední dny insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové
13. 11. a 20. 11. 2015.
Insolvenční správkyni
najdete na adrese Dačice, Bratrská
221/I – Dům s pečovatelskou službou,
vždy od 8:00 do 14:00 h.

www.dacice.cz

Archa pomoci: české reportérky na bojišti Islámského státu
Projekt Archa pomoci zavítal 8. října do Dačic. Novinářky Lenka Klicperová a Jarmila Štuková přednášely o svých zážitcích
z cesty do Sýrie a Iráku, která se uskutečnila pod křídly projektu. Uprchlíci v hledáčku jejich objektivů, příběhy postižených
aktivitami Islámského státu v reportážích z cesty na www.archapomoci.cz a nyní i živě v Kláštěře bosých karmelitek a následně v Městském kulturním středisku.
Světem, mediálním, ale i tím reálným,
hýbe migrační vlna. Vlna mohutná, vlna
svým způsobem pro všechny zúčastněné
nebezpečná. Motorem a příčinou jsou skutečnosti pro našince mnohdy nesnadno
pochopitelné. Faktem ale zůstává, že lidé
v určitých oblastech světa trpí, jsou v pohybu a my si musíme uvědomit, že se to
zdaleka netýká pouze jich. Není to pro nás
nepřekonatelně a bezpečně daleko! Povstal nový „stát“, tzv. Islámský stát. Bohužel
jde ale o uskupení, proti kterému je nutno
bojovat. IS není imaginární, ani fantaskní. Je
reálný, má vlastní struktury, organizaci a násilně rozšiřuje své území. Proto ona zmiňovaná vlna. Lidé prchají před hrůzami útoků
IS, před životem pod nadvládou IS, či spíše
smrtí z rukou jeho teroristických bojovníků.
A co na to Evropa? Handrkuje se nad uprchlickými kvótami... Ano, uprchlíkům je třeba
pomoci. Nezpochybnitelně. Ale ona pomoc
by měla být efektivní! Je efektivní přijímat
tisíce uprchlíků, kteří k nám ale ve své podstatě vůbec nechtějí? Přejí si zůstat doma,
tam, odkud je vyhání momentální nepřítel. Na nás by tedy spíše byla mezinárodně
koordinovaná vojenská a politická pomoc,
spojená s finanční podporou, např. táborů
na místě pogromů. Proto jsem na začátku
letošního roku inicioval a podpořil projekt
Archa pomoci. Proto letos v květnu odjely dvě české reportérky, znalé lokality, do
Sýrie a Iráku. Aby objektivně informovaly
o situaci v tamních uprchlických táborech,
o celkové situaci, ve které tam lidé musí žít.
Lenka Klicperová a Jarmila Štuková tři týdny téměř každodenně posílaly reportáže
z cest, udělaly stovky fotografií. Souběžně
běžela i oficiální sbírka finančních prostředků, které půjdou těm nejpotřebnějším
přímo na místo této soudobé humanitární
katastrofy. Sbírkové konto je stále otevřené
s možností dále přispívat na ty, kteří naši
pomoc aktuálně potřebují – více informací najdete na www.archapomoci.cz. Soustřeďme se především na příčiny, ne prioritně na důsledky! O své cestě ve jménu Archy
pomoci dnes hovoří v médiích, přednášejí.
První z přednášek Archy pomoci se tak
uskutečnily 8. října právě u nás v Dačicích.
Zájem o informace projevily sestry karmelitky z našeho kláštera a následně se na
veřejné přednášce v Městském kulturním
středisku sešlo více než třicet občanů, kterým není osud uprchlíků lhostejný a přivítali informace přímo z místa dění. Jsem rád,
že žiju ve městě, které nezavírá oči před
nepříjemnými skutečnostmi a je ochotno
pomoci tam, kde je toho potřeba.
Jan Bartošek

Služby sociální péče - domovy pro osoby
se zdravotním postižením
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme si popsali různé služby sociální
péče. Naposledy to byly týdenní stacionáře. Dnes si představíme další službu
z této série, a to domovy pro osoby se zdravotním postižením.
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením poskytují celoroční pobytové služby dětem a dospělým, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení. Služby jsou poskytovány
uživatelům, kteří nemohou z objektivních
důvodů setrvat ve svém přirozeném
prostředí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením podporují soběstačnost svých
uživatelů a snaží se jim poskytnout takovou
míru pomoci a podpory, aby prožili plnohodnotný, aktivní a důstojný život.
V domovech pro osoby se zdravotním
postižením může být vykonávána ústavní
výchova nebo předběžné opatření podle
zvláštních právních předpisů.
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením poskytují tyto základní činnosti:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• 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 služeb pro Jihočeský kraj
nalezneme 9 domovů pro osoby se
zdravotním postižením. Pro občany
Dačic a okolí jsou z důvodu vzdálenosti
dostupné jen 2 domovy:
• Domov Pístina, Pístina 59, 378 02 Stráž
nad Nežárkou, tel. 384 389 004, www.
domovpistina.cz
• Sociální služby Česká, Česká 1175, 377
01 Jindřichův Hradec, tel. 384 397 709,
www.sscjh.cz
V registru služeb pro kraj Vysočina nalezneme 10 domovů pro osoby se zdravotním postižením. Z důvodu vzdálenosti jsou nejdostupnější tyto domovy:
• Domov Kopretina Černovice, Dobešovská
1, 394 94 Černovice u Tábora, tel. 565 427
111, web.telecom.cz/dusp-cernovice
• Domov Jeřabina Pelhřimov, Starý
Pelhřimov 109, 393 01 Pelhřimov, tel.
565 443 926, www.domovjerabina.cz
• Alzheimercentrum Jihlava o.p.s., Romana Havelky 4899/13, 586 01 Jihlava, tel.
777 555 551, www.alzheimercentrum.cz
V tomto článku jsou uvedeny pouze
základní informace o domovech pro osoby
se zdravotním postižením. 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 Irena Vašíčková a č. 209 Lada Nejedlá.
V příštím čísle se zaměříme na domovy
pro seniory.
Lada Nejedlá, sociální pracovnice
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Členské obce DSO Mikroregion Dačicko - díl IV.
V minulém příspěvku jsme Vám představili dalších pět obcí našeho svazku, a to obec Horní Meziříčko, Horní Němčice, Horní
Slatina, Hříšice a Jilem. Dnes mi dovolte, abych Vás krátce seznámila s dalšími z našich členů – obcí Kostelní Vydří, Peč, Písečné
a městem Slavonice.
Kostelní Vydří

V Peči se nacházejí 3 rybníky, uprostřed
obce je kaple. Lidéřovice se honosí kostelem
sv. Linharta, který je jedním z nejstarších ve
střední Evropě. Urbaneč je malá víska, obyvatelé jsou převážně chalupáři. Nedaleko
Urbanče protéká řeka Moravská Dyje. Okolní lesy a příroda lákají ke klidné rekreaci
a houbaření.
Další informace jsou dostupné na www.
pec-obec.cz.
Písečné

Obec Kostelní Vydří se nachází 3 km
severně od Dačic. V současné době má 171
stálých obyvatel. Obec leží v nadmořské
výšce 474 m. První písemná zmínka o obci
je z roku 1305.
Dominantou obce, z dálky viditelnou,
je poutní kostel Panny Marie Karmelské,
který je obklopen na západní straně zdí
s ambitem, jižně je uzavřen budovou
kláštera karmelitánů. Hlavní pouť se zde
koná po svátku Panny Marie Karmelské (16.
červenec). Kostel Navštívení Panny Marie,
nacházející se v dolní části obce, je původní
gotická stavba z počátku 14. století. Nad Vyderským potokem se klene kamenný most
z roku 1730 se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Josefa. Naproti kostelu je v lesním
hřbitově hrobka Dalbergů, pánů z Dačic.
Další informace jsou dostupné na www.
kostelni-vydri.cz.
Peč

Lidéřovice

Obec Peč s místními částmi Lidéřovice
a Urbaneč se nachází jihozápadně od Dačic
směrem na Slavonice v nadmořské výšce
492 m. Počet obyvatel spolu s místními
částmi je 448. První zmínky o těchto vesnicích jsou ze 14. století.
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Písečné je rozlohou nevelká, historií však
bohatá, obec ležící v krásném a dosud ekologicky čistém údolí řeky Moravské Dyje
v nadmořské výšce 443 m, v těsné blízkosti
státní hranice s Rakouskem. V současnosti
má i se správně přidruženými částmi
544 obyvatel. Datum prvního dokladu
je dáno dochováním patřičných písemných pramenů, spojovaných většinou se
založením či spíše obnovením zemských
desek na území historické Moravy v roce
1348.
V Písečném se dříve setkávaly tři kultury. Česká, německá a židovská. Ať již tedy
navštívíte židovský hřbitov, budete se kochat architekturou zámku nebo jen tak procházet mezi domy, dýchne na Vás nedávná
a přece tak vzdálená historie.
V obci můžete navštívit například zámek
Písečné, hrobku Collaltů v N. Sadech či
židovský hřbitov. Obec již několik let
pořádá pravidelně řezbářská sympozia,
tradiční masopust,
dětský karneval, setkání seniorů či hasičské závody.
Další
informace
jsou dostupné na
www.pisecne.cz.
Slavonice
Městská památková rezervace Slavonice, která patří
mezi
renesanční
města jihozápadní
Moravy, leží v jižní
části Českomoravské

vysočiny u rakouských hranic. Město leží
v nadmořské výšce 512 m a má 2 451 obyvatel. Slavonice jsou poprvé zmiňovány
roku 1260. Město leží na okraji přírodního
parku Česká Kanada. Je to kraj plný
hlubokých a zdravých lesů, rybníků
a bludných balvanů. V roce 1961 se Slavonice staly městskou památkovou rezervací a v roce 2003 byly nominovány na
seznam světového a kulturního dědictví
UNESCO.
Na původních gotických základech byly vybudovány měšťanské domy s bohatými renesančními štíty zdobenými
psaníčkovými či figurálními sgrafity. Dominantou města je šestipatrová kostelní věž
z 16. století, která přiléhá ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
Místní muzeum představuje hmotnou
kulturu Slavonic a zaniklou středověkou
osadu Pfaffenschlag. V dílnách s mařížskou
keramikou je možné namalovat si svůj
hrnek. Okolí Slavonic je protkáno bohatou
sítí cyklostezek a značených turistických
tras, město protíná i mezinárodní cyklotrasa Greenway Praha - Vídeň. V zimních měsících je možné využít značené
běžkařské trasy.
Další informace jsou dostupné na www.
slavonice-mesto.cz.
V příštím čísle se můžete těšit na informace o obcích Staré Hobzí, Studená, Třebětice,
Volfířov a Županovice.
Monika Hlavová, tajemnice mikroregionu
--- inzerce ---
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Jak se podniká v Dačicích
Nábytek Zdravý spánek

Můžete čtenářum v krátkosti představit činnost vaší firmy
a začátek vašeho podnikání?
Rádi Vás přivítáme v naší prodejně NÁBYTEK ZDRAVÝ SPÁNEK.
Firma působí na trhu již 10 let.
Osmý rok nás najdete v ulici Göthova 149/I v Dačicích.
Naše příjemná obsluha Vám ráda poradí s výběrem zdravotních matrací, lamelových roštů, zdravotních polštářů a přikrývek.
Na místě si můžete matrace vyzkoušet a nabízíme též možnost
zapůjčení matrací domů.
Můžete si u nás vybrat ze široké nabídky postelí, dětských
pokojíčků a ložnic od českých výrobců.
Jsme schopni vyrobit ložnici na míru, včetně vestavěných skříní
s posuvnými dveřmi s dlouhodobou praxí již 21 let.
Rádi Vám pomůžeme s výběrem a maximálně se snažíme
vyhovět Vašim požadavkům i představám o zdravém spaní.
Na našich internetových stránkách www.vaseloznice.cz se naši
zákazníci mohou seznámit s naší nabídkou a možnou realizací.
Jak se vám podniká v Dačicích?
Samozřejmě podnikání nikdy není jednoduché.
Musím ale říct, že prodej kvalitních českých výrobků a vysoká
úroveň odvedené práce v oddělení výroby nábytku je naší velkou
předností.
Někdy méně je více, a proto preferujeme kvalitu před kvantitou.
Jsme rádi, že i zákazníci to oceňují a rádi se k nám vracejí. Naše
práce a prodej kvalitních výrobků je pro nás dobrou reklamou pro
další potencionální zákazníky.

Výlovy
Takový výlov, to je zejména na menší obci společenská
událost se vším všudy. Schází se nejen obyvatelé celé vesnice, ale přijíždí i návštěvníci zblízka i z daleka. Pozorují cvrkot
kolem rybníka, povídají si a samozřejmě jedí a popíjejí.
K výlovům patří i děti v holínkách, někdy i se síťkami a podběráky. Hlavně kluky odkryté bahnité dno se zbytky kaluží a v nich
ukrytých mřínků, bělic a dalších ryb neodolatelně láká.
A potom samozřejmě jsou tady ty úžasné rybí řízky a rybí
škvarky, někde dostanete také mlíčí, rybí polévku nebo třeba kapra
po mlynářsku. Prostě koncert pro oči i žaludek.
A kdo náhodou dostane chuť na jiné než rybí maso, také se obejde. Málokdy chybí klobása nebo třeba i vepřový řízek. Organizátoři
bývají připraveni na všechno.
K tomu všemu samozřejmě pivo a další studené i teplé nápoje
a také muzika. Bez muziky to nejde. Alespoň harmonika je slyšet
vždycky. Tohle všechno, ty dobroty, muziku, stan s lavicemi a sudem piva, rybáře se sítí, džbery, podběráky a veškerým dalším
zařízením musí někdo dát dohromady a zařídit, aby všechno fungovalo. A právě to se mi na výlovech líbí úplně nejvíc. Jak všechno
a všichni fungují, každý ví, co má dělat, lidi si pomáhají a společně
se baví. Celá vesnice je pyšná na ten svůj výlov a táhne za jeden
provaz. Lidé jdou dohromady a drží při sobě.
I jako obyčejný návštěvník se za chvíli, když chcete, například
dozvíte, ke komu patří to které dítě, kdo a od kolika od rána balil
řízky, kolik kilogramů ryb se muselo přikoupit a odkud je zapůjčený
velkokapacitní stan. S manželkou podzimní výlovy milujeme.
A zdaleka ne jen kvůli těm rybím pochoutkám. Máme moc rádi
tu přátelskou pohodovou atmosféru, plnou veselí, zablácených
holínek a teplých právě usmažených rybích řízků a dalších dobrot. Dokonce na výlovu nám nevadí ani stání ve frontě. Nikde se
toho člověk totiž nedozví, jako právě ve frontě na rybí řízek nebo
škvarky. Všichni se baví se všemi nebo jen tak pozorují okolní dění.
Zkrátka výlovy u nás k podzimu patří a díky všem, kteří tuto
poučnou, zábavnou a chutnou tradici organizují a šíří.
Miloš Vystrčil, senátor
--- inzerce ---

Jaký byl váš největší pracovní úspěch?
Máme štěstí na velice dobré a spokojené zákazníky.
Každá zakázka je pro nás výzvou a dobrý výsledek motivací do
další práce.
Díky tomu se nám v podnikání daří.
Základní pravidlo „SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK NA PRVNÍM MÍSTĚ“.
Touto cestou bychom Vám všem chtěli poděkovat za projevenou
přízeň a věříme, že budeme moci v Dačicích ještě řadu let působit.
Jana a František Doležalovi
--- inzerce ---
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--- inzerce ---

Velký výběr

- společenských šatů, krátkých i dlouhých
- pánských obleků
- dámských a pánských zimních
14
bund a kabátů

10/15

tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz

SLEVOVÝ KUPÓN

platnost do 23. 12. 2015

POTŘEBUJETE PENÍZE

na koupi domu či bytu nebo rekonstrukci?

HYPOTÉKA - ÚROK OD 1,94% p.a. (možnost i refinancování Vaší stávající hypotéky, kde máte vyšší úrok)
Anebo už máte hotovo a potřebujete třeba nové auto nebo něco jiného?
Není nic snadnějšího než Vám nabídnout naši půjčku s nízkým úrokem !
Zažádáte o půjčku a do 24 hodin víte výsledek. Peníze dostanete na svůj osobní účet.
Důvody, proč využít
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Půjčku ProBydlení: Až 1 000 000 za 4,5% úrok

bez poplatku za vyřízení úvěru a za vedení úvěrového účtu
atraktivní nízké úrokové sazby
nepožadujeme žádnou akontaci
volitelná doba splácení (6, 10, 14, 18 a 22 let) a tím možnost volby výše splátek
konstantní splátka úvěru po celou dobu splácení s možností mimořádných nebo vyšších vkladů kdykoliv • možnost mimořádných vkladů bez sankcí a poplatků
bez nutnosti zajištění (bez ručitele, životního pojištění nebo zástavy nemovitostí) do 500 000 Kč při jedné osobě v úvěru
v případě účelu úvěru na modernizaci nebo rekonstrukci do 500 000 Kč jednorázové vyplacení úvěru a doložení faktur do 6 měsíců od čerpání úvěru
daňová úspora – možnost odpočtu zaplacených úroků z úvěru od daňového základu
sleva z úrokové sazby za další produkt Wüstenrot, za zajištění zástavním právem k nemovitosti nebo za naspoření 40 % CČ.

!!
!
e
c
k
A
!!!

STAVEBNÍ SPOŘENÍ – děti do 18 let ZDARMA

Neváhejte a IHNED volejte:

WÜSTENROT, a.s.,
Palackého náměstí 36, 380 01 DAČICE

Eva Fučíková
728 633 538
Marie Kučerová 732 825 805

PŘIJMEME 2 PRACOVNÍKY – info pí Pacalová 602 809 291
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Představení odborů Městského úřadu Dačice
Pro lepší orientaci na Městském úřadě jsme se Vám rozhodli představit jednotlivé odbory úřadu včetně náplně práce jednotlivých pracovníků. V tomto čísle představíme odbor dopravy, finanční, správy budov a stavební úřad. O dalších odborech
se dočtete v prosincovém vydání zpravodaje.

ODBOR DOPRAVY
jméno

Pavel Gřunděl, DiS.

úsek

pověřený vedením odboru, technik

sídlo

Krajířova 27/I, přízemí, číslo dveří 6

tel. číslo

384 401 247

e-mail

dovozy@dacice.cz

agenda

• schvaluje:
-- technickou způsobilost dovezených vozidel z ciziny a zapisuje je do registru silničních vozidel
-- technickou způsobilost vozidel – stavbu jednotlivého vozidla
-- individuální přestavbu jednotlivého vozidla
-- hromadnou přestavbu jednotlivého vozidla
• provádí změny vlastníka nebo provozovatele a ostatních údajů v registru silničních vozidel
• vyřazuje a zapisuje zánik vozidel v registru silničních vozidel
• poskytuje údaje z registru silničních vozidel – vydává data (opisy nebo výpisy) zapisovaných údajů
• provádí zápis silničních vozidel do registru silničních vozidel
• vykonává státní dozor ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích

jméno

Ing. Michael Novák, Bc. David Stránský

úsek

silniční hospodářství

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 212

tel.

384 401 245

e-mail

siln.hosp@dacice.cz, siln.hosp2@dacice.cz

agenda

• výkon:
-- speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic
II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací
-- silničního správního úřadu ve věcech zvláštního
užívání, uzavírek, překopů, pevných překážek
a připojení sousedních nemovitostí na silnice II.,
III. třídy a místní komunikace ve vlastnictví města Dačice
-- dopravního úřadu ve věcech schvalování jízdního řádu městské autobusové dopravy
• stanovení trvalého a přechodného dopravního
značení
• projednávání správních deliktů ve věcech silnic
II., III. třídy a místních komunikací ve vlastnictví
města Dačice
• uplatnění stanoviska k územním a regulačním
plánům a závazné stanovisko v územním řízení

jméno

Ing. František Spurný

úsek

zkušební komisař

sídlo

Krajířova 27/I, přízemí, číslo dveří 17

tel. číslo

384 401 260

e-mail

komisar@dacice.cz

agenda

• provádění:
-- závěrečných zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění všech skupin
-- přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
-- zkoušek z profesní způsobilosti řidičů
• vydávání:
-- registrací a odborný dohled nad provozováním
autoškol v ORP Dačice
-- rozhodnutí a odborný dohled nad provozováním
stanic emisí v ORP Dačice

jméno

Karel Vacek

úsek

evidence vozidel, technik

sídlo

Krajířova 27/I, přízemí, číslo dveří 19

tel. číslo

384 401 258

e-mail

vozidla1@dacice.cz

agenda

• schvaluje technickou způsobilost dovezených
vozidel z ciziny a zapisuje je do registru silničních
vozidel
• provádí zápis silničních vozidel do registru silničních vozidel
• provádí změny vlastníka nebo provozovatele
a ostatních údajů v registru silničních vozidel
• vyřazuje a zapisuje zánik vozidel v registru silničních vozidel
• vydává tabulky s registrační značkou na vývoz –
export vozidla z České republiky vlastníkovi vozidla
• vystavuje doklady k vozidlu – duplikáty osvědčení o registraci vozidla část I. a část II. (technický
průkaz)
• vydává a vyměňuje tabulky s registrační značkou
(RZ)
• poskytuje údaje z registru silničních vozidel – vydává data (opisy, výpisy) zapisovaných údajů

jméno

Petr Dohnal

úsek

evidence vozidel, zkušební komisař

sídlo

Krajířova 27/I, přízemí, číslo dveří 19

tel. číslo

384 401 258

e-mail
agenda

vozidla2@dacice.cz
• provádí:
-- zápis silničních vozidel do registru sil. vozidel
-- změny vlastníka nebo provozovatele a ostatních údajů v registru silničních vozidel
-- závěrečné zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění všech skupin
-- přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
-- zkoušky z profesní způsobilosti řidičů
• vydává:
-- registrace a odborný dohled nad provozováním
autoškol v ORP Dačice
-- vydává tabulky s registrační značkou na vývoz/
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export vozidla z České republiky vlastníkovi vozidla
-- a vyměňuje tabulky s registrační značkou (RZ)
• vyřazuje a zapisuje zánik vozidel v registru silničních vozidel
• vystavuje doklady k vozidlu – duplikáty osvědčení o registraci vozidla část I. a část II. (technický
průkaz)
• poskytuje údaje z registru silničních vozidel – vydává data (opisy, výpisy) zapisovaných údajů
jméno

Lucie Šindelářová

úsek

bodový systém, řidičské průkazy

sídlo

Krajířova 27/I, přízemí, číslo dveří 19

tel. číslo

384 401 259

e-mail

prukazy@dacice.cz

agenda

• provádí záznamy bodů do bodového hodnocení
řidičů
• vedení řízení o zadržení řidičských průkazů
• odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů
• upouští od výkonu zbytku zákazu činnosti
• uděluje řidičská oprávnění
• zaznamenává profesní způsobilost řidiče
• vydává:
-- řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
-- data z registru řidičů (výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče)
-- paměťové karty do digitálních tachografů

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 223

tel. číslo

384 401 220

e-mail

financni@dacice.cz

agenda

• Řídí práci finančního odboru. Sestavuje rozpočet
města na běžný rok včetně stanovení ukazatelů
pro jednotlivé organizace zřízené městem. Zpracovává výhledy rozpočtu města. Vypracovává
rozbory plnění rozpočtu města včetně prognóz
plnění rozpočtu. Zpracovává návrhy rozpočtových opatření. Zpracovává daňové přiznání
k dani z příjmů za město. Zajišťuje přezkoumání
hospodaření města. Zajišťuje pojištění majetku
města. Navrhuje vnitřní předpisy a směrnice týkající se účetní a daňové problematiky

jméno

Dana Hlaváčová

úsek

vedoucí finančního oddělení

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 222

tel. číslo

384 401 233

e-mail
agenda

vydaje@dacice.cz
• Sestavuje účetní výkazy města. Zpracovává
daňové přiznání k DPH. Účtuje výdaje města
včetně jejich rozúčtování na jednotlivé organizační útvary. Vypracovává podklady z výdajové
části rozpočtu pro plnění rozpočtu města. Zpracovává finanční vypořádání. Spolupracuje na
návrzích vnitřních předpisů a směrnic týkajících
se účetní a daňové problematiky

jméno

Markéta Šťastná

jméno

Jana Bártů

úsek

řidičské průkazy

úsek

oddělení finanční

sídlo

Krajířova 27/I, přízemí, číslo dveří 19

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 222

tel. číslo

384 401 259

tel. číslo

384 401 219

e-mail

r.prukazy@dacice.cz

e-mail

rozpocet@dacice.cz

agenda

• uděluje řidičská oprávnění
• vydává:
-- řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy
-- data z registru řidičů (výpis z evidenční karty řidiče, výpis z bodového hodnocení řidiče)
-- paměťové karty do digitálních tachografů
• zaznamenává profesní způsobilost řidiče
• provádí záznamy bodů do bodového hodnocení
řidičů

jméno

Bc. Lucie Nekulová

úsek

přestupky, TAXI

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 213

tel. číslo

384 401 246

e-mail

bodovy.system@dacice.cz

agenda

•
•
•
•

agenda

• Účtuje majetek města. Zpracovává účetní doklady pro zaúčtování výdajů včetně DPH. Zpracovává podklady pro sestavení rozpočtu města
a pro stanovení závazných ukazatelů rozpočtu
města. Zpracovává a eviduje změny rozpočtu
města. Zpracovává daňová přiznání za město
k dani z nemovitých věcí a k dani silniční

jméno

Martina Havlíková

úsek

oddělení finanční

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 220

tel. číslo

384 401 218

e-mail

prispevky@dacice.cz

agenda

vedení registru dopravců
vydávání průkazů řidičů TAXI
státní dozor na úseku linkové dopravy a TAXI
agenda přestupků a jiných správních deliktů

ODBOR FINANČNÍ

• Zpracovává žádosti občanských sdružení aj.
neziskových organizací o příspěvky a granty
z rozpočtu města a připravuje je pro rozhodnutí v radě a zastupitelstvu města. Podílí se na
přípravě vyhlašovaných grantů. Zajišťuje evidenci
a inventarizaci majetku města. Účtuje výdaje
pokladny města

jméno

Ing. Lea Andrejsová

jméno

Jana Skořepová

úsek

vedoucí odboru

úsek

oddělení finanční
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sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 222

tel. číslo

384 401 233

e-mail

pohledavky@dacice.cz

agenda

• Účtuje příjmy města, účtuje pokladnu. Eviduje
příjmy v knihách pohledávek. Sleduje pohledávky
a spolupracuje při vymáhání pohledávek s právníkem města. Účtuje DSO Mikroregion a Vodovod Řečice. Zpracovává pro DSO rozpočet včetně
změn rozpočtu

jméno

Květoslava Srbová

úsek

oddělení finanční

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 222

tel. číslo

384 401 219

e-mail

uctarna@dacice.cz

agenda

ODBOR SPRÁVY BUDOV
agenda
odboru

• Účtuje příjmy města, základní účet, čerpací účty
a účty sociálního fondu a fondu rezerv a rozvoje, účtuje o dotacích a transferech. Zpracovává
podklady z příjmové části rozpočtu pro plnění
rozpočtu města. Vyhotovuje a provádí finanční
vypořádání. Spolupracuje na návrzích vnitřních
předpisů a směrnic týkajících se účetní a daňové
problematiky

jméno

Dana Špičková

úsek

oddělení finanční

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 220

tel. číslo

384 401 218

e-mail

pokladna@dacice.cz

agenda

sobností III. typu. Zpracovává podklady pro
zúčtování prostředků na školství se státním
rozpočtem. Spolupracuje na zpracování rozpočtu
za školství v působnosti města Dačice. Provádí
kontrolu statistických výkazů v oblasti školství za
obec s rozšířenou působností. Provádí vyúčtování
cestovních příkazů zaměstnanců města

• Provádí komplexní zajišťování pokladní služby
• Zpracovává došlé faktury a provádí jejich úhradu
• Vede evidenci cenin a pokutových bloků

Odbor správy budov, jako vedlejší hospodářská
činnost, má na starosti městský majetek, kde se vybírají nájmy:
• byty: nabídky bytů, výměny, pronájmy, přidělování bytů v DPS, nájemní smlouvy, vymáhání
dluhů, opravy domů a bytů, veřejné zakázky formou soutěží, kontrola hospodaření s byty, vypracování vyúčtování služeb nájemníkům
• nebytové prostory: nabídky nebytových prostor, pronájmy, nájemní smlouvy, vymáhání dluhů,
opravy domů a nebytových prostor, veřejné
zakázky formou soutěží, kontrola hospodaření
s nebytovými prostory, vypracování vyúčtování
služeb nájemcům
• účetnictví VHS: vedení účetnictví VHS, rozbory
hospodaření, agenda daně z přidané hodnoty,
zpracování faktur od dodavatelů a fakturace
nájmů a služeb, vyúčtování služeb
• činnost OSB: předkládání přednesů do RM a ZM
týkajících se činnosti odboru, plnění usnesení
a úkolů uložených z RM a ZM, vyhotovení návrhu
rozpočtu a roční zprávy, výběr dodavatelů
elektřiny a plynu pro město a jím zřízené organizace, vybavení budov protipožární technikou,
revize, pojištění budov města
• správa a údržba budov: drobné opravy, údržba
venkovních prostranství u budov MěÚ, garáží, obsluha plynových kotelen, mytí a řízení služebních
automobilů, technické zajišťování voleb a referenda

jméno

Eliška Strachotová

úsek

vedoucí oddělení školství

jméno

Martina Bénová

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 218

úsek

vedoucí odboru

tel. číslo

384 401 243

sídlo

Krajířova 27/I, 1. patro, číslo dveří 109

e-mail

skolstvi@dacice.cz

tel.

384 401 234

e-mail

sprava.budov@dacice.cz

jméno

Veronika Gřundělová, DiS.

úsek

pronájmy bytů, vedení účetnictví vedlejší hospodářské činnosti

sídlo

Krajířova 27/I, 1. patro, číslo dveří 108

tel. číslo

384 401 235

e-mail

byty@dacice.cz

agenda

• Vypracovává podklady pro rozpis rozpočtu
a jeho změny v průběhu roku za obec s rozšířenou
působností III. typu. Zpracovává rozpočet za
školství v působnosti města Dačice. Kontroluje
účetní výkazy, výsledky hospodaření a inventarizaci majetku organizací zřízených Městem
Dačice v oblasti školství. Navrhuje směrnice týkající se těchto organizací a zpracovává návrhy na
změny v rejstříku škol a školských zařízení

jméno

Dana Kasková

úsek

oddělení školství

jméno

Ing. Jiří Koudelka

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 218

úsek

tel. číslo

384 401 243

pronájmy nebytových prostor, pojištění budov,
výběr dodavatelů elektřiny a plynu

e-mail

skol.prispevky@dacice.cz

sídlo

Krajířova 27/I, 1. patro, číslo dveří 108

tel. číslo

384 401 235

e-mail

pronajmy@dacice.cz

agenda

• Vypracovává podklady pro rozpis rozpočtu a jeho
změny v průběhu roku za obec s rozšířenou pů-
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jméno

Petr Barbořík

jméno

Ing. Ivana Blahová

úsek

údržbář a topič v prostorách MěÚ Dačice, řidič

úsek

referent územního plánování

tel. číslo

384 401 226

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 210

e-mail

udrzbar@dacice.cz

tel. číslo

384 401 242

e-mail

gis@dacice.cz

jméno

Zdeněk Tichánek

úsek

údržbář a topič v budovách města (175/I, 221/I
a 161-165/IV)

tel. číslo

720 158 159

ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
agenda
odboru

Odbor vykonává činnost stavebního úřadu dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
a vydává:
• stavební povolení, společné územní rozhodnutí
a stavební povolení
• územní rozhodnutí, rozhodnutí o změně využití
území, územní rozhodnutí o dělení a scelování
pozemků, poskytují územně plánovací informace
• ohlášení stavby, územní souhlas a společný
územní souhlas a ohlášení
• povolení odstranění stavby a nařizují odstranění
stavby
• potvrzují existenci a neexistenci staveb
• povolení změny stavby před dokončením
• změny ve způsobu užívání stavby
• kolaudační rozhodnutí, kolaudační souhlasy a povolují užívání stavby včetně předčasného užívání
a povolení zkušebního provozu
• rozhodnutí o stavební uzávěře a o ochranném
pásmu
• rozhodnutí o prodloužení platnosti vydaných rozhodnutí
• přidělují čísla popisná a evidenční v Dačicích
a místních částech
• rozhodnutí o výjimkách z obecných požadavků
na výstavbu
• provádí kontrolní prohlídky staveb, nařizují
nezbytné úpravy, nutné zabezpečovací práce
a údržbu staveb
• ukládají opatření na sousedním pozemku nebo
stavbě
• opatření a potvrzení dle stavebního zákona
a správního řádu
• řeší stížnosti občanů ve věci porušování stavebního zákona, vedou přestupkové řízení a ukládají
pokuty za přestupky a delikty právnických osob
• sdělují stanoviska k rozdělování a scelování
pozemků
• vedoucí odboru mimo výše uvedené připravuje
přednesy do RM a ZM, kontroluje a podepisuje
všechna rozhodnutí a ostatní opatření vydávané
odborem

jméno

Jiří Baštář

úsek

vedoucí odboru

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 206

tel.

384 401 232

e-mail

stavebni@dacice.cz
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agenda

• pořizování územně plánovacích podkladů
• pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn
• správce GIS

jméno

Ing. arch. Jiří Lojka

úsek

referent územního plánování

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 210

tel. číslo

384 401 242

e-mail

uzem.plan@dacice.cz

agenda

• pořizování územně plánovacích podkladů
• pořizování územně plánovací dokumentace a jejích změn
• vykonává činnost dotčeného orgánu na úseku ÚP
• pořizuje vymezení zastavěného území

jméno

Vlasta Běhanová

úsek

administrativní pracovník

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 206

tel. číslo

384 401 232

e-mail

staveb.sekretar@dacice.cz

agenda

•
•
•
•
•

všechny administrativní práce odboru
archivace všech složek a vydaných rozhodnutí
vedení statistiky včetně vedení archivu
provádění statistických hlášení
správce RUIAN

jméno

Ing. Vlastimil Brunner

úsek

referent stavebního řádu

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 206

tel. číslo

384 401 231

e-mail

staveb.referenti@dacice.cz

jméno

Ing. Martin Firla

úsek

referent stavebního řádu

sídlo

Krajířova 27/I, 2. patro, číslo dveří 206

tel. číslo

384 401 231

e-mail

staveb.referenti@dacice.cz

--- inzerce ---

Pronajmu nebytové prostory,
vhodné jako kancelář, nebo služby
na náměstí ul. Göthova 66/I, Dačice
Info: 602 793 428

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, B. Němcové
Zveme všechny předškoláčky

30. září odpoledne si mohli budoucí školáčci přijít do naší školy splnit zábavné úkoly skřítka Podzimníčka. 21. října si pro změnu zasportovali při olympijských hrátkách. Těšíme se na další dvě
společná setkání a zveme všechny předškoláčky do naší školy
18. listopadu, kdy se sejdeme pod heslem Máme rádi zvířata, a ještě
2. prosince, kdy nás čekají hrátky s čerty.
Zpívání pro radost
Naši žáci 3. ročníku chtěli 9. října svým zpěvem a hrou na hudební nástroje vykouzlit úsměv na tváři klientům dačického domu
s pečovatelskou službou. Vystoupení si děti připravily v rámci
4. ročníku dobrovolnického projektu 72 hodin, kdy měli mladí lidé
příležitost vykonat od čtvrtka 8. října 12:00 h do neděle 11. října
12:00 h jakýkoli dobrý skutek bez nároku na odměnu, zaměřený na
zlepšení okolí nebo pomoc druhým lidem. Je dobré vést děti ke konání dobrých skutků bez nároku na odměnu a učit je vážit si starších lidí
a chápat stáří jako samozřejmou součást života...
Až ti úkol spočítá kocour...

To, že si děti rády hrají s moderními technologiemi, jako je tablet, počítač, mobilní telefon, není nic nového. Často jsou tímto tak
fascinovány, že jde vše stranou a my se jen zlobíme, kolik času tráví
u moderních přístrojů na úkor jiných, užitečnějších a zdraví prospěšnějších činností. Když si ale půjčíme část přísloví – zlý pán, ale dobrý
sluha, zjistíme, že právě tady platí – škola hrou.
Vedle placených výukových programů je možné využívat spoustu
na internetu volně přístupných aplikací k osvojování učiva. Už i prvňáčci mohou efektivně a přitom zábavně pracovat s tabletem, interaktivní tabulí a správné výsledky jim třeba zkontroluje kocour Garfield.
Bohumil Havlík
Další střípky ze života školy
8. října byli žáci druhé třídy pasováni na státním zámku do řádu
čtenářského. Za pěkný zážitek děkujeme Městské knihovně Dačice
a členům Tyláčku.
Ve čtvrtek 8. října žáci devátých tříd navštívili prezentační výstavu

středních škol v Jindřichově Hradci. Deváťáci se tradičně zúčastňují
této výstavy, kde mají příležitost získat informace potřebné při volbě
budoucího povolání.
S tím, jaké dopravní situace mohou nastat na cestách malých
prvňáčků za věděním a objevováním světa, přišla děti seznámit
2. října strážnice Městské policie Dačice Jitka Žaloudková. V pěkně
připraveném programu „Bezpečná cesta do školy“ si děti prvních
tříd mohly konkrétní situace nejprve zkusit ve třídě na interaktivní
tabuli a v simulovaných scénkách, a potom si vše vyzkoušely v praxi
na přechodu v ulici Boženy Němcové.
Dačice navštívil 29. září Kulihrášek, jeden z nejlepších přípravných dětských sborů v naší republice. Zpěváčci z Nového Jičína
a místní Červánek zazpívali našim prvňáčkům.
Ve středu 23. září měli naši deváťáci spolu se studenty gymnázia
a druhé základní školy možnost setkat se s kanadským velvyslancem
panem Otto Jelinkem. Pan velvyslanec měl velmi přátelský přístup
ke studentům a podněcoval je ke kladení otázek. Ty se točily vesměs
okolo hokejových témat, jeho života, krasobruslařské kariéry, ale
i politiky. Pan Jelinek hovořil česky, protože pochází z Československa, ale jeho rodina po roce 1948 emigrovala do Kanady. Přesto měli
žáci také možnost poslechnout si jeho angličtinu, protože o některých tématech raději hovoří anglicky.
23. září přišel přiblížit včelařství žákům 2. a 3. tříd pan Ing. Jaroslav
Pokorný, vedoucí včelařského kroužku, který při naší škole zřídila základní organizace Českého svazu včelařů Dačice. Děti se zajímaly o život včeliček a největší úspěch měla ochutnávka různých druhů medu.
V pondělí 21. září 2015 se v rámci projektu Zdravé město Dačice
uskutečnil další kulatý stůl, kterého se zúčastnili i 3 naši žáci z IX. A.
Lenka Riedlingová, Dominik Lovětínský a Ondřej Svoboda byli seznámeni se zpracovanou studií rekonstrukce Městského kulturního střediska Dačice. Následně na toto téma diskutovali, hledali klady a zápory
studie a předkládali návrhy na doplnění nebo úpravu navržené studie.
Sportovní zprávy
V úterý 6. října se na dačickém městském stadionu sešli žáci 1. i 2.
stupně, aby se s ostatními školami utkali ve štafetovém závodu na
200 m. V konkurenci sportovců ze ZŠ Komenského a ZŠ Slavonice se
naši žáci neztratili. Ba naopak. Bojovali statečně a nakonec obsadili
2. místo, a to jak žáci 1. i 2. stupně. Postupně se na dráze vystřídalo
v každé kategorii 25 žáků a žákyň. Hlavně štafeta 2. stupně se dlouho
držela na prvním místě! Složení této štafety bylo: Jakub Beneš, Václav Brtník, Jakub Stuchlík, Zdeněk Tardon, Jakub Böhm, Ondřej Lebr,
Richard Máša, Ondřej Svoboda, Lukáš Kolanda, Dominik Doskočil,
Antonín Anděl, Jan Švec, Karel Müller, Jakub Vacek, Tereza Dvořáková, Veronika Kejvalová, Markéta Němcová, Klára Křížová, Veronika
Kučerová, Tereza Vitoušová, Nikola Svobodová, Lenka Riedlingová,
Eliška Částková a Iva Kučerová. Poděkování patří našemu absolventovi Lukáši Dvořákovi (dnes student dačického gymnázia), který byl
finišmanem ve starší kategorii.
Ve čtvrtek 24. 9. 2015 se skupina našich žáků 1. i 2. stupně zúčastnila přespolního běhu v zámeckém parku. 2. stupeň naší školy reprezentovali tito borci: mladší chlapci (1 500 m) - Tomáš Bucko, Tomáš
Štibich, (oba VI. A), Vojtěch Macků, Roman Sedlák (oba VI. B), Lukáš
Bouda, Tomáš Antonů, Jakub Hurťák, Dominik Blaha (všichni VII.
A), Martin Jakubec, Jakub Vacek (oba VII. B); mladší dívky (1 200 m)
- Leona Fuková, Lucie Řezníčková (obě VI. A), Kristýna Teplá a Alžběta Šedová (obě VI. B), Nikola Svobodová, Magdalena Dvořáková
a Dana Kučerová (všechny VII. A); starší chlapci (2 100 m) - Jakub
Böhm, Radek Kubeš (oba VIII. B) a Jan Švec (IX. B); starší dívky (1 500
m) - Klára Křížová, Veronika Kučerová, Tereza Vitoušová, Ludmila
Švecová (všechny VIII. B) a Markéta Němcová (IX. A). Nejlépe se umístil Jakub Vacek, který v kategorii mladších žáků vybojoval 2. místo.
Další medaile jen těsně unikla Markétě Němcové, která skončila na
5. místě a od „bedny“ jí dělily jen vteřiny. Za zmínku ještě stojí pěkné
6. místo Nikoly Svobodové.
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Co je nového na Základní škole Komenského
Zahradní slavnost a Den otevřených dveří

V úterý 15. září 2015 jsme společně oslavili 120. výročí slavnostního vysvěcení budovy naší školy a jejího následného předání ke
školním účelům.
Dnem otevřených dveří a zahradní slavností vyvrcholily oslavy,
které jsme zahájili v květnu nezapomenutelnou AKADEMIÍ.
Hlavní program jsme tentokrát soustředili na školní zahradu.
Počasí jsme objednávali dlouho dopředu, pouze jsme ho doplnili
občerstvením - náš schoolmade, chuťovky, špekáčky, káva, Komenského nápoj, čokoládová fontána...
Malé i velké děti soutěžily, ochutnávaly, vzpomínaly u školních
kronik, trápily si hlavičky u kvízu, sledovaly kulturní vsuvky školních
dětí. Bylo to takové poetické odpoledne, děkujeme a zase za ......na
shledanou.
Bezpečně a zdravě
Za krásného slunečného počasí se uskutečnila v sobotu 19. září
mimořádná akce projektu Bezpečně a zdravě. Je realizována naší
školou spolu s IZS Jihočeského kraje, za podpory města Dačice na
hasičské stanici v Dačicích již 8. rokem. Účastníci mohli zhlédnout
ukázku práce Hasičského záchranného sboru JK při vyprošťování
raněných z havarovaného vozidla, rychlou zdravotnickou pomoc,
kterou zajišťoval ČČK z J. Hradce a žáci ze zdravotnického kroužku
naší školy. Velký úspěch a obdiv měli kynologové a jejich čtyřnozí
přátelé z Dačic. Děti i dospělí si vyzkoušeli testy bezpečnosti
a trenažéry z týmu Besip a bezpečnosti JČK. Důležitou součástí naší
akce jsou zástupci Městské Policie a Policie ČR z Dačic. Dačičtí dobrovolní hasiči se postarali o příjemné občerstvení a ukázku jejich
techniky. Za výrazný zvuk děkujeme panu Koutnému a Vám všem,
kteří podporujete bezpečnost a první pomoc a využijete náhled
do reality záchranných složek.
Výzva 57 :-) další rozvoj školy prostřednictvím OPVK
Z hlediska naší školy znamená:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni
základní školy. Zlepšení zázemí v naší školní dílně.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou
na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
Proškolení vyučujících Pracovní výchovy
3. Individualizovaný rozvoj ústních komunikačních dovedností
učitelů v anglickém/německém/francouzském jazyce formou
blended learningu. 20 vyučujících prohloubí své znalosti v anglickém a německém jazyce.
4. Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností
žáků v anglickém/německém/francouzském jazyce formou
blended learningu. 40 žáků a žákyň prohloubí své znalosti
v anglickém jazyce.
Zájmové aktivity pro žáky naší školy po vyučování
Zpěváček – budete zpívat, hrát na rytmické nástroje, tancovat,
vystupovat pro veřejnost. Mladý zdravotník, pro 4. - 9. ročník, Flor-
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bal, pro 3. - 5. třídu, Sportovní aktivity, pro 2. stupeň, Posilovna, pro 8. a 9. třídy, Fyzikální, pro 6. - 9. třídy, Dovedné ruce, pro
1. a 2. třídy, rukodělná činnost, vycházky pohybové a didaktické
hry. Brousíme si jazýček, pro 1. třídy, říkanky, hry, dramatizace pohádek, dechová a artikulační cvičení. Zpívánky s Dášou, hudebně
dramatický kroužek pro 1. - 3. třídy.
Bližší informace a přihlášení u vedoucích jednotlivých aktivit, na
www.zsdacice.eu.
Pro žáky se SPU je určena dyslektická reedukace.
Ve čtvrtek 1. října zahájil STUDIJNÍ INTERNETOVÝ KLUB. Zde
si mohou žáci vyhledat studijní materiály do vyučování, napsat
referát, vytisknout si jej zdarma černobíle. Počítačová učebna bude
pro žáky otevřena každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 h.
Upozornění: Platí zákaz hraní her, otevírání jiných než výukových
stránek, instalování z vlastních médií (flash, CD, DVD…), přístup na
facebook.
Studovali jsme angličtinu a poznávali Londýn
Dvacet žáků 7. - 9. tříd navštívilo na přelomu září a října Velkou
Británii. Krásné vzpomínky budou mít nejen na společné poznávání
hlavního města Anglie a přístavního města Portsmouthu, ale
i na chvilky strávené studiem angličtiny v jednom vzdělávacím
londýnském centru. Pobyt v rodinném prostředí umožnilo všem
zúčastněným tak trošku žít „po anglicku“, tedy naplno poznat, jak se
bydlí, jí a tráví volný čas v ostrovní zemi. Na konci týdenního studijního pobytu se některé děti jen nerady loučily s jejich dočasnými
londýnskými maminkami, tatínky i sourozenci. Nezbývá než věřit,
že všechny zážitky jen umocní pozitivní vztah k nejpoužívanějšímu
světovému jazyku, jehož znalost je dnes téměř nezbytností.
Eva Macků, ředitelka školy
--- inzerce ---

Akce na listopad 2015

Homolkův mlýn
Pivovarská 40, Dačice

7. - 8. 11.

Dny staročeské kuchyně

14. 11.

Soutěž v pojídání hamburgerů

21. - 22. 11. Jablečné speciality
28. - 29. 11. Rybí speciality
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Adaptační pobyt 1. ročníku
Dne 10. září první ročník vyrazil na kolech po předem stanovené trase z Dačic do Dolního Radíkova. Cesta byla sice dlouhá,
ale velice zábavná a poučná. Projížděli jsme krásami České Kanady
a pan učitel Chalupa nám ukázal svou velkolepou jízdu pozadu. Po
příjezdu do Dolního Radíkova jsme jeli okružní jízdu: Matějovec,
Rožnov, Terezín a Nový Svět, přičemž jsme viděli bizony a dali jsme
si skvělý oběd v místní vesničce Blato. K večeru jsme všichni unaveni ulehli do postelí a až do budíčku jsme nevěděli o světě. Druhý
den hned zrána jsme se na základě skvělých seznamovacích her
lépe poznali. Poté následoval branný závod i se střelbou. Závod nás
všechny bavil. Odpoledne jsme si vyšli na procházku k rozhledně
U Jakuba, a i když byla cesta namáhavá, stálo to za to. Večer jsme
si opekli špekáčky a u ohně jsme si povídali různé zábavné, ale
i strašidelné historky (např. o myších). V sobotu ráno už panovala
pochmurná nálada, protože jsme si uvědomovali, že před námi
je nejen obávaná cesta zpět do Dačic, ale hlavně to, že nám tento
skvělý třídenní výlet končí. Po příjezdu do Dačic jsme se rozloučili
a všichni jsme věděli, že na tento adaptační kurz budeme ještě
hodně dlouho vzpomínat.
Děkujeme i našim pedagogům, kteří se o nás během našeho
pobytu skvěle starali: K. Chalupovi, A. Smejkalové, Z. Veverkové
a mnoha dalším.
Natálie Stoklasová, 1. ročník
Slavnostní předávání tabletů žákům primy

23. a 24. září proběhlo slavnostní předávání tabletů iPad Air
žákům primy. Ředitel gymnázia PaedDr. Aleš Morávek přivítal žáky
i rodiče, přiblížil výhody využívání tabletů při výuce a upozornil
je, aby tablety používali především jako užitečnou pomůcku při
studiu a nikoli jako hračku. Mgr. Milan Točík a Mgr. Karel Tobolka
názorně předvedli instalaci tabletů, ukázali jejich praktické využití,
vysvětlili možná úskalí a ujistili žáky, že si práci s tablety postupně
osvojí při hodinách informatiky.
Přejeme žákům hodně úspěchů při práci s tablety a věříme, že je
nové technologie budou motivovat a pomáhat jim při studiu.
Petra Uchytilová
Za vedení školy chci tímto poděkovat bance Waldviertler Sparkasse Bank AG pobočka Dačice, která podpořila náš projekt zakoupením dvou tabletů. Tablety žákům osobně předal vedoucí
pobočky p. Karel Geist.
Milan Točík
Ve zkratce
• Ve středu 9. září navštívili žáci septimy a 3. ročníku během přírodovědných praktik Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích.
• Dne 15. září se všechny třídy zúčastnily pořadu Agentury
Pohodáři o Šrílanské demokratické socialistické republice (též Srí
Lanka).
• Ve středu dne 16. září se třídy nižšího gymnázia zapojily do Turnaje Duhového hřiště, chlapci bojovali ve fotbale a dívky v pře-

hazované a volejbale.
• Ve čtvrtek 17. září se zúčastnili chlapci i dívky naší školy již
tradičního středoškolského atletického poháru CORNY, který se
konal v Nové Včelnici. Družstvo chlapců obsadilo celkově třetí
místo se ziskem 5837 bodů. Děvčata obsadila první místo se
ziskem 6254 bodů. Hranici 6000 bodů překročilo družstvo dívek
naposledy v roce 2004. Děvčata postoupila do krajského kola, ve
kterém obsadila 6. místo.
• Vzácnou návštěvu jsme měli možnost přivítat ve středu 23. září
v odpoledních hodinách na naší škole, která se stala jednou ze
zastávek Jeho Excelence velvyslance Kanady v České republice
Otto Jelinka na cestě po našem regionu. Po přivítání pana velvyslance s doprovodem a představitelů města Dačic ředitelem
školy se vzácní hosté přesunuli do auly, kde je čekalo publikum
tvořené žáky gymnázia i obou dačických základních škol a jejich
vyučujícími anglického jazyka.
• Běhu zámeckým parkem se za nižší stupeň gymnázia účastnilo
23 žáků. V každé kategorii jsme získali nějakou medaili. Nejlépe
si vedli starší chlapci, kteří obsadili první tři místa: Petr Henzl
(1. místo), Lukáš Zelenka (2. místo) a Jakub Šimánek (3. místo).
V mladších chlapcích stanul na 1. místě Jindra Poledník. Kategorii mladších děvčat vyhrála Justýna Šťastná a hned za ní na
2. místě skončila Lucie Šmelková. Starší děvčata dosáhla na medaili
3. místem Simony Březinové.
• V první polovině měsíce září proběhly v jednotlivých třídách
naší školy volby zástupců a jejich náhradníků do studentského
parlamentu. Ten se sešel na svém ustavujícím zasedání v pátek
25. září. Třídu primu v něm zastupuje Ondřej Novák, sekundu
Antonín Habr, tercii Jan Morávek, kvartu Daniel Jacobs, kvintu
Denisa Hledíková, sextu Štěpán Burda, septimu Pavlína Urbanová, oktávu Vojtěch Krajíček, 1. ročník Jiří Šesták, 2. ročník
Sandra Heřmánková, 3. ročník Patrik Čermák a 4. ročník Jiří Fic.
V průběhu jednání zástupci tříd zvolili do funkce předsedy Patrika Čermáka, místopředsedkyní se stala Sandra Heřmánková.
• V pondělí dne 5. října byl v tělocvičně naší školy v době od
12:30 do 15:00 h odehrán školní třídní florbalový turnaj chlapců
z vyššího gymnázia. Celkem se tohoto turnaje zúčastnilo
5 družstev.
• Třída 3. ročník čtyřletého gymnázia využila příležitost zapojit se do projektu s názvem „72 hodin“. Organizátorem tohoto
celosvětového projektu zaměřeného na dobrovolnickou práci je
v naší republice Česká rada dětí a mládeže. Smyslem celé akce
je naučit mladé lidi dívat se kolem sebe a hledat možnosti, jak
společnou prací zlepšit stav prostředí, v němž žijí. Ústředním
motivem letošního, již 4. ročníku, bylo heslo „Zasaď strom, třeba
se starostou“. A naši studenti vzali toto heslo doslova, když se
rozhodli pro výsadbu ovocných stromků ve školním sadu a ke
spolupráci přizvali starostu města Dačic, pana Ing. Karla Macků.
• V pondělí 12. října navštívila naši školu skupinka pěti žáků a jedné
žákyně 5. třídy ze Základní školy ve Velké Lhotě v doprovodu svého ředitele pana Mgr. Milana Hřavy. Uskutečnila se tak již dříve
dohodnutá akce, která by měla přispět k výměně zkušeností
s digitální výukou probíhající na obou školách.
Další informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

KOUPÍM

--- inzerce ---

pole, lesy, pastviny
Nájemní smlouvy nevadí, platba v hotovosti.
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Kluci a holky z dačické školky
Zájem o předškolní vzdělávání již několik let překračuje kapacitní možnosti MŠ Dačice. Pro letošní školní rok bylo nutné ve
spolupráci se zřizovatelem hledat nová řešení pro umístění co nejvyššího počtu dětí. Na základě žádosti ředitelky vydala KHS
JčK rozhodnutí o povolení výjimky ve vztahu k navýšení kapacity na pracovišti MŠ Za Lávkami z 56 na 74 dětí, a to na časově
omezenou dobu (nejpozději do 31. 8.2017). Původně dvoutřídní MŠ se tak změnila na čtyřtřídní. Rada města schválila i výjimku z počtu dětí pro ostatní pracoviště Mateřské školy Dačice.
Počty přihlášených dětí zřetelně ukazují
na potřebu navýšení kapacity MŠ Dačice
minimálně o 40 – 50 míst. V současné době
je zpracována projektová dokumentace na
výstavbu nové čtyřtřídní mateřské školy. Ta
nahradí budovu MŠ Za Lávkami, která je
dlouhodobě v nevyhovujícím technickém
stavu, s ekonomicky náročným vytápěním.
Na jednotlivých pracovištích Mateřské školy Dačice se v letošním školním roce vzdělává 311 dětí, což je o 21 dětí více než tomu
bylo vloni.
Školní rok 2015/2016 již úspěšně odstartoval a děti z Mateřské školy Dačice čeká
spoustu zajímavých novinek i osvědčených
akcí. A že se ve školkách ani letos nebude
zahálet!
Poslední srpnový den se nesl ve znamení
adaptačního dopoledne. Neobvyklé příležitosti vyzkoušet si „školkovský“ režim využila s dětmi většina rodičů, jejichž ratolesti
zamířily letos do mateřské školy poprvé.
Příjemným zpestřením bylo sportovní
dopoledne, které pro děti pod názvem
„Můj první gól“ připravili dačičtí fotbalisté.
Děkujeme za úžasné zážitky a dokonalou

organizaci.
Stejně jako vloni je
připravena i pestrá
škála ozdravných aktivit. Děti mají např.
možnost navštěvovat
saunu Sportcentra Na
Skále nebo solnou jeskyni Sal Marina Dačice.
Zbrusu novou aktivitou, která si získala
u dětí velkou oblibu, je výuka bruslení
na zimním stadionu
v Jindřichově Hradci.
V rámci projektu Děti do pohybu se našim
předškoláčkům po deset lekcí profesionálně věnují kvalifikovaní trenéři Spolku ledního hokeje HC Střelci Jindřichův Hradec.
Novinkou v letošním školním roce je zapojení do projektu SZÚ ČR „Zdravá školní jídelna“, který respektuje trendy moderního
zdravého stravování.
Již od září běží výchovně vzdělávací projekt pro předškoláky Hurá do školy. Jedná
se o 6 odpoledních interaktivních setkání

učitelka – rodič – dítě. Podobnou strukturu
má i preventivní logopedický program pro
mladší děti Mami, tati, povídej si se mnou.
Milí rodiče, a milé děti, chladný podzim
již zaklepal na vrátka a Mateřská škola Dačice se i letos vynasnaží být tím hřejivým
a příjemným místem plným pohody a radosti, kam se budete rádi vracet. Těšíme se
na Vás!
Hana Švarcová a Lenka Kučerová,
MŠ Dačice

Aktuality ze ZŠ Neulingerova
Bramboriáda
Jako každoročně proběhla na naší škole soutěž o nejtěžší bramboru – BRAMBORIÁDA. Všichni si v pátek 25. září přinesli do školy tu
největší bramboru z letošní úrody. Výpěstky sice nebyly tak pěkné
jako minulý rok, ale i tak jsme se všichni snažili. Kristýnce Pelantové
se váha zastavila na 518 g, což byla letošní nevyšší váha. Donesené
výpěstky také zužitkujeme, mladší žáci z nich budou vyrábět panáčky, zvířátka a tiskátka, starší potom ve své alchymistické dílně
budou vybírat ingredience, přisypávat je, míchat, následně smažit
a nakonec z nich vyčarují výborné bramboráky.

Canisterapie na naší škole
V letošním školním roce jsme zajistili na naší škole pro děti s těžkým mentálním hadicapem canisterapii. Jedná se o metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na děti
prostřednictvím speciálně vycvičeného a vedeného psa. Začali
movali, že od listopadu 2015
jsme spolupracovat s Výdejnu autodílù a doplòkù
cvikovým canisterapeuovì námìstí è. 86.
tickým sdružením HAFÍK, z.s. z Třeboně. Máme
vštìvu!
za sebou první návštěvu
pejska Tobiho se svojí
paničkou Terezkou Dědautodíly, motodíly, doplòky
kovou. Zkušenost to byla
hifi, tuning, autoservis,
velmi příjemná nejen
barvy, laky, míchání barev
pro děti, ale i pro pedagogické pracovníky.
.autotomex.cz nebo na našem Facebooku.
Děti vnímaly přítomnost
Tobiho velmi příjemně
a uvolněně, byly pozitivně naladěny. První setká-
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ní bylo o seznamování a vlastním kontaktu s pejskem.
Drakiáda
Každý podzim pořádáme ve škole DRAKIÁDU – soutěž o nejlépe
létajícího draka, buď koupeného, nebo vlastnoručně vyrobeného.
Letos jsme soutěžili 25. září následně po bramboriádě. Mnoho
dětí si přineslo z domova draky.
Každý, kdo měl draka, se snažil sám nebo se svým kamarádem
dostat draka do vzduchu. Počasí nám přálo, trochu foukal vítr, takže draci létali. Všichni kdo se snažili, budou ve škole odměněni sladkostí. Za rok se těšíme zase.
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova
--- inzerce ---

Vážení zákazníci,
rádi bychom vás informovali, že od listopadu 2015
otevøeme novou prodejnu autodílù a doplòkù
v Daèic?ch na Havlíèkovì námìstí è. 86.
Tìšíme se na vaši návštìvu!
autodíly, motodíly, doplòky
hifi, tuning, autoservis,
barvy, laky, míchání barev
Více informací naleznete na www.autotomex.cz nebo na našem Facebooku.

www.dacice.cz

Nové číslo Dačického
vlastivědného sborníku
Nový sborník vyjde ke konci listopadu a přinese zase množství zajímavých
příspěvků. Mimo jiné vzpomínky Miroslava Pelikána na činnost dačického Sokola,
příspěvek manželů Vavruškových o zvonech v okolí Dačic, článek Mariána Bocána
o historii a technickém zařízení Frelova mlýna na Dyji, příspěvek Mirky Kučerové
o hudební škola Fr. Obsta v Dačicích.
První továrnu v Dačicích na výrobu likérů a rosolky představí doc. Bohumír Smutný.
Otázku „Proč zanikl hrad v Bílkově“, se pokusí zodpovědět Martin Šandera. Dále se dozvíte o přečíslování domů v Dačicích a ve Slavonicích, o jemnických dolech v 17. a 18.
století i o vymezení dačické farnosti na konci 18. století. Chybět
nebude i připomenutí životních
osudů dr. Františka Valeny od Lucie Stehlíkové a Michala Stehlíka
a řada dalších příspěvků. Sborník
bude odkazovat i na nově vydanou regionální literaturu a bude
doplněn barevnou přílohou.
Prezentace a křest nového čísla
Dačického vlastivědného sborníku
(VIII) proběhne v pátek 4. prosince
od 17:30 h v I. patře muzea.
Marie Kučerová,
Hudební produkce z roku 1924. Uprostřed sedí
Fr. Obst, nahoře stojí druhý zprava Rudolf Urbanec.
ředitelka muzea

Pasování na rytíře řádu čtenářského
Letošní pasování bylo jubilejní - desáté, první ročníky se odehrávaly na zámku, poté několik let v obřadní síni starého zámku, v současné době jsme se vrátili
do Státního zámku v Dačicích. Na rytíře řádu čtenářského bylo ve čtvrtek 8. října
v Týdnu knihoven pasováno za účasti mnoha rodičů či prarodičů celkem 99 dětí
z druhých tříd základních škol v Dačicích.

Děti slíbily, že budou knížky opatrovat
jako nejvzácnější dary a budou se k nim
chovat opatrně a s úctou. Děkuji Státnímu
zámku v Dačicích za poskytnutí nádherného prostoru tanečního sálu a divadelním
souborům Tyl a Tyláček za čtení a hraní,
vedení škol a učitelkám za příjemnou spolupráci. Po pasování děti navštívily knihovnu a odnesly si drobné dárky od města
a knihovny. Potěší nás, když se z většiny
z nich stanou čtenáři.
Co je nového v knihovně?
Na budově knihovny v Pantočkově ulici
máme opravenou a nově natřenou fasá-

du. Přijďte se podívat, barvy jsou to jemné
a příjemné. Zakázku realizovaly Technické
služby Dačice.
Co se týče virtuálního světa, máme nové
webové stránky na doméně www.mkdac.
cz. Jejich cílem je nabídnout uživatelům co
nejkratší cestu k nejčastějším dotazům a tématům, které na stránkách obvykle hledají.
Mají moderní design, i to, co je schované za
řečí programů uvnitř. Jsme zvědavé a přivítáme každý Váš názor a budeme rády, když
se Vám s nimi bude dobře pracovat a po
jejich úplném doplnění do konce roku tam
najdete vše, co potřebujete.
Po prázdninách také začaly naplno fungovat programy pro děti a mládež. Tři mateřské školy se zapojily do projektu Celé
Česko čte dětem, všichni prvňáci dostali
jako dárek kartu a pokud s ní přijdou do
knihovny, mohou si vyzkoušet roční registraci v knihovně zdarma, školy obdržely
nabídku literárních besed a informačních
lekcí a těší nás jejich zájem. Večerníček letos
slaví 50 let a v knihovně je výstava padesáti večerníčkových příběhů a děti mohou
psát pohádky. Pokračuje také soutěž Lovců
perel, některé děti mají již perliček nastřádáno na pěkný náhrdelník. Letošní ročník
bude uzavřen v pátek 11. prosince. Knihovnu navštívila také princezna z pohádky
Jak se budí princezny, dnes spisovatelka

Výstava v muzeu
Vás zavede
do Albánie

Albánií cestou necestou se můžete
vydat na výstavě v městském muzeu až
do 22. listopadu. Fotografická výstava
je doplněna ukázkou preparátů hmyzu. Je velice povedená, doplněna
i velkoplošnými fotografiemi.

Zachycuje především krásnou přírodu
této převážně hornaté země, zemi plnou
chráněných přírodních území, rozkvetlých
luk, kaňonovitých údolí řek, ale také zemi
plnou kontrastů života ve městě a na
venkově, zemi, kde se místy zastavil čas.
Výborně o výpravě českých přírodovědců
popovídal na zahájení výstavy 14. října
jeden ze členů expedice RNDr. Dušan
Trávníček. Připravil zajímavou přednášku
s krásnými fotografiemi a vtipným
komentářem, který si vyslechlo čtyřicet pět
posluchačů.
Marie Kučerová, ředitelka muzea
--- inzerce ---

Nabízím soukromé vyučování
hry na klavír, housle
a kostelní varhany.
tel: 792 305 631
a rockerka Marka Míková, která napsala pro
větší děti knížku Škvíry a právě s ní přijela
seznámit žáky pátých tříd ZŠ v rámci akce
Maraton čtení.
Virtuální univerzita třetího věku zahájila
nový akademický rok i u nás v Dačicích
V našem Konzultačním středisku při
Městské knihovně fungují dvě skupiny virtuální univerzity třetího věku - vu3v. Obě
zahájily zimní semestr. První skupina, která
začala své studium a setkávání se dřív, se
schází v malé zasedací místnosti městského úřadu a studuje Umění rané renesance
v Itálii a čítá 22 studentů, druhá skupina se
schází u nás v knihovně a čítá 11 studentek.
Těší nás, že přibyly nové zájemkyně a věřím,
že se jim tato forma studia bude zamlouvat,
a že je obohatí a bude je bavit. Téma, které
studují, Evropské kulturní hodnoty, je totiž
navýsost aktuální. Smysl a náplň tohoto
způsobu vzdělávání představíme s paní
Marií Rehartovou, vedoucí první skupiny,
i v Klubu seniorů a to 2. listopadu.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny
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Nekázeň ve třídách se objevuje stále častěji
Se začátkem školního roku musí učitelé řešit kromě výuky také zhoršující se kázeň a nepozornost žáků. Podle zjištění neziskové organizace Metha, která působí v jindřichohradeckém okrese, je příčinou často pracovní vytíženost rodičů, nekontrolovaný volný čas dětí a problémy v rodinách. Často se podle odborníků a učitelů ve školách objevuje vandalismus, agresivita,
šikana, kouření a požívání alkoholu.
„Děti a mládež tráví více jak čtyři hodiny denně volného času na
internetu nebo u televize,“ říká ředitelka neziskové organizace Božena Havlová, a dodává: „Stále více rodin s dětmi řeší existenční problémy, dlouhodobou nezaměstnanost rodičů. Rodiny, ve kterých je
jen jeden rodič, jež pečuje o školní děti, jsou na pokraji chudoby.“
„Dnes rodiče cigarety, alkohol a marihuanu nepovažují za problém, který by se měl řešit. Stejně to prý dělají všichni. Děti tak
nemají žádné hranice, aby věděly, že ty by se neměly překračovat.
Nemají doma žádné povinnosti a neuznávají autority,“ říká Dagmar
Čermáková, kurátorka pro děti a mládež v Dačicích, a dodává, že rodiče často musí řešit podle nich závažnější problémy týkající se například peněz a zaměstnání, a na výchovu už jim nezbývá mnoho
času a energie. Učitelé pak musí dohánět a řešit to, co doma bylo
zanedbáno. „Rozhodujícími faktory při výchově dětí jsou vzory, a jak
známo, ty prvotní jsou v rodině,“ potvrzuje ředitelka Základní školy
v Kardašově Řečici Jana Hýbková: „Svou roli hrají ale i média či internet a často nekontrolovaný přístup dětí k nim,“ zmiňuje další častý
problém.
Děti jsou potom podle učitelů ve škole méně pozorné, neochotné
ke spolupráci, líné, mají sklon k agresi a šikanují své spolužáky. „Rodiče také často přijíždějí kvůli práci domů pozdě odpoledne či večer,
a tak často ani neví, jak tráví jejich děti volný čas,“ říká zástupkyně
ZŠ Nová Bystřice Josefa Rykrová, a tak vysvětluje kromě závislosti na
mobilních přístrojích a internetu také častý trend, že se děti dostanou již v útlém věku k návykovým látkám.
Řešením je podle kurátorky pro mládež nejprve si problém v rodině přiznat a začít ho řešit: „Včas řešený problém je poloviční problém. Jakákoliv pomoc je dobrá. Nejlepší je, když funguje spolupráce mezi institucemi veřejné správy a neziskovými organizacemi, tedy
když mám jako kurátorka možnost rodičům nabídnout nějakou další
pomoc a někam je nasměrovat.“ Komplexní přístup k dítěti a včasné
řešení problému jako nejlepší pomoc potvrzuje také ředitelka Ústa-

Křest nové knihy
Knížka Jiřího Albrechta – Poslouchej, v dálce už píská lokálka aneb Kreslířovy tipy na výlety 3 čili vyprávění o zajímavých místech v okolí Dačic, Jemnice, Slavonic, Telče a Třeště,
tentokrát s osobními zážitky a novými kresbami autora, rozšiřuje nabídku regionální literatury.
Knížka byla pokřtěna
v rámci Týdne knihoven právě v knihovně
a tato akce se těšila velkému zájmů návštěvníků. Vydavatel knížky pan
Jaroslav Kaláb všechny
příjemně provedl genezí vzniku nejen tohoto
třetího - a posledního?
– dílu kreslířových toulek, a sám pan autor přečetl zajímavé ukázky a vysvětlil, že to není
knížka jenom o vláčcích, ale hlavně o Dačicku a jeho kořenech,
o jeho lidech, historii, zajímavých místech a vzpomínkách. Křest
knížky provázely lidové písničky z Dačicka zahrané a zazpívané
muzikantem Richardem Šedou a jeho dcerkami, za což jim velmi
děkuji. Video natočené z akce si můžete prohlédnout na https://
www.youtube.com/watch?v=gZZMrZsUpi4&feature=youtu.be
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny
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vu Metha Božena Havlová: „Potvrzují to naše dlouholeté zkušenosti.
Doporučuji proto všem rodičům, aby se nebáli řešit problémy včas
a využít odbornou pomoc všech, kteří ji nabízí.“
Ústav Metha (dříve Sdružení Meta)
Metha je zapsaný ústav v okrese Jindřichův Hradec, který pomáhá
lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace. Realizuje programy
prevence rizikového chování pro děti ve školách. Poskytuje poradenství rodičům, kteří řeší výchovné problémy u dospívající mládeže.
Pracuje s uživateli drog v terénu, v jejich přirozeném prostředí. Pomáhá rodinám, které se dostaly do krizových životních situací.
Kontakt - ředitelka ústavu: Mgr. Božena Havlová, 775 567 704
havlova@osmeta.cz, www.osmeta.cz
Božena Havlová, Metha
--- inzerce ---

Metha, z.ú., Pravdova 837/II
377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 775 567 703-6
www.osmeta.cz
Nevládní organizace Metha nabízí a poskytuje
sociální služby poradenství a prevence.
Poskytuje pomoc a podporu rodinám
s dětmi v tíživých životních situacích.
Programy pro školní mládež v oblasti
prevence rizikového chování.
Poradenství v adiktologické poradně, odborné poradenství
v oblasti užívání návykových látek, závislosti na internetu,
ostatních závislostí, testování na přítomnost drog.

www.dacice.cz

Dačický DOMEČEK je tu opět pro vás
Dům dětí a mládeže v Dačicích v letošním školním roce nabízí nejen pro holky a kluky, kteří chtějí zahnat nudu, něco nového
se naučit nebo si najít nové kamarády, tuto zájmovou činnost:
BABY CLUB SLUNÍČKO - je určen rodičům s malými dětmi, kteří
chtějí trávit společný čas aktivně. Každé úterý a čtvrtek od 9:00 –
11:00 hodin vás přivítá Aneta Novotná

POHYBOVÝ ATELIÉR s uvedením vedoucích kroužků

VÝTVARNÝ ATELIÉR - pod vedením Bc. J. Bačákové

AEROBIK SNĚŽENKY I., II. – pro začátečníky od 4 – 7 let. Mgr.
A. Švarcová

Výtvarná dílnička PASTELKA – pro malé výtvarníky od 5 let

SPORTOVNÍ HRY a gymnastika – vhodné pro děti, které se
potřebují vyřádit. A. Novotná

Výtvarná dílna BUBLINA – výtvarné tvoření z rozmanitých materiálů pro děti od 3. tříd

AEROBIK SNĚŽENKY – pro pokročilé od 6 – 8 let. Mgr. Š. Švorcová

Keramická MINIDÍLNIČKA – práce s keramickou hlínou, glazurou,
engobou, oxidy..

AEROBIK SLUNEČNICE - pro děti od 11 – 15 let. Bc. J. Bačáková

Keramická DÍLNA – výroba praktických a využitelných dárečků
nejen z keramické hlíny
Pedigová dílna KOŠÍČEK - výroba hraček i originálních dárků
z pedigového proutí
TECHNICKÝ A RUKODĚLNÝ ATELIÉR – pod vedením V. Michálka a L. Tříleté
LODNÍ MODELÁŘ – výroba modelů lodí. Účast na závodech. Pro
chlapce od 2. tříd
CUKROVÉ PANENKY – děti se zábavnou formou učí péct cukroví
a moučníky
PŘÍRODOVĚDECKÝ ATELIÉR – pod vedením MVDr. B. K. Zapletalové
ZOOKROUŽEK – na programu máme zvířata mikroskopická, malá,
velká, domácí i divoká

AEROBIK SEDMIKRÁSKY – pro děti od 8 – 11 let. Mgr. Š. Švorcová
Bližší informace k aerobikům najdete na : www.aerobik-dacice.cz
MAŽORETKY DĚTI – pro děti od 4 let. D. Rychlíková
MAŽORETKY KADETKY – pro děvčata od 7 let. A. Novotná
MAŽORETKY JUNIORKY – pro děvčata od 10 let. Mgr. S. Nováková,
Z. Kuchtová
MAŽORETKY SENIORKY – pro děvčata od 14 let. N. Krebsová,
D. Rychlíková
Do zájmových kroužků se děti mohou přihlašovat do konce
kalendářního roku.
Informace k naší činnosti najdete na nových webových stránkách:
www.ddm-dacice.cz nebo na telefonu J. Bačáková 723 788 736,
pevná linka 384 422 453.
Naše heslo: ZE ŠKOLY ROVNOU K NÁM. Těšíme se na Vás!
Jaroslava Bačáková, DDM Dačice

70. výročí SDH Chlumec a otevření víceúčelového hřiště
Místní sbor dobrovolných hasičů 5. září 2015 oslavil 70. výročí svého založení a společně s ostatními obyvateli obce slavnostně otevřel nové Oranžové hřiště. Vybudování víceúčelového sportoviště podpořila příspěvkem Nadace ČEZ, Město Dačice,
Zemědělské družstvo Staré Hobzí, .A.S.A. Dačice a Kompostárna Podyjí. Všem patří velký dík a bez jejich podpory by nebyla
možná realizace.

Slavnostní otevření hřiště bylo součástí oslav založení SDH v Chlumci. Otevření
hřiště probíhalo za účasti představitelů,
kteří přispěli na vybudování sportoviště
a místopředsedy poslanecké sněmovny
Jana Bartoška. Po slavnostním přestřihnutí
pásky se konala ukázka nohejbalu „starých
pánů“, soutěže nejen pro děti a dále se pokračovalo v místním areálu, kde hrála kapela Akord z Kardašovy Řečice.
V programu oslav založení SDH Chlumec
bylo ocenění členů, uctění památky zakladatelů na místním hřbitově, ukázka historické techniky a prohlídka nově zrekonstruované místní hasičské zbrojnice. Oslavy probíhaly do
pozdních hodin.
Petr Nováček, SDH Chlumec
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Podzimní hudební
vystoupení v DPS

Den otevřených dveří
Pečovatelské služby Ledax

Žáci 3. ročníku ze Základní školy Boženy Němcové v Dačicích přišli do Domu s pečovatelskou službou v Dačicích se
svým hudebním vystoupením dne 9. října.

V Domě s pečovatelskou službou v Dačicích jsme dne 7. října
ve spolupráci s Červeným křížem Dačice a paní Alenou uspořádali Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

Připravený program proběhl za účasti obyvatel Domu s pečovatelskou službou, ale také pana starosty Ing. Karla Macků. Jsme moc
rádi, že nás děti se svými vystoupeními vždy navštíví a zlepší nám
tak náladu na celý den. Moc děkujeme a již nyní se těšíme na brzké
shledání se žáky ze všech Základních škol v Dačicích.
za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska

Jak se nenudí senioři
na Dačicku
Konec letošního léta nás zastihl v plné činnosti. Naše organizace Svaz tělesně postižených Dačice uspořádala na konci
měsíce srpna zájezd na zámek do Žirovnice na výstavu gladiolů. Výstava v prostorách zámku se nám velice líbila.
Na začátku měsíce září jsme jeli na jednodenní výlet na zámek
Hluboká nad Vltavou a do zoologické zahrady. Dopoledne nám
trochu pršelo, ale to nám nevadilo. Na parkovišti na nás čekal malý
bus, který nás vyvezl až k zámku. Po prohlídce zámku nás bus dovezl k zoologické zahradě. Tu jsme si také prohlédli, dali jsme si
dobré kafíčko nebo svačinku. Pak jsme se s krásnými zážitky vraceli
domů.
Další akce se konala hned druhý den. Navštívili jsme výstavu Kytice pro Lotte, která byla na zámku Dačice. Všichni jsme byli unešeni krásou aranžovaných květin v prostorách zámku. Po prohlídce
zámku jsme navštívili cukrárnu u Dalbergů. Kafíčkem se zákuskem
jsme zakončili krásné odpoledne.
Další naší akcí v měsíci září bylo koupání v lázních Aurora v Třeboni. Tato akce je našimi členy hodně využívaná.
Na konci měsíce jsme ještě vyrazili malým vláčkem z Kunžaku-Lomy do Nové Bystřice. Do Lomů, kde jsme nastupovali, nás jelo
devět osobních aut. Jízda vláčkem a kochání krásnou přírodou České Kanady nás okouzlila.
Poslední akcí v měsíci září bylo pozvání na kulatý stůl od pracovníků radnice. Tématem, které se řešilo, byla přestavba MěKS.
Výbor naší organizace je velice spokojen s velikou účastí a zájmem o naše akce. Za to děkujeme.
František Stejskal, předseda

Svaz tělesně postižených
Dačice vás srdečně zve na
odpolední čaje 7. 11. 2015
v Hotelu Stadion
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Paní Dana Krtková z Červeného kříže Dačice přišla popovídat
a seznámit návštěvníky s historií práce a vývoje Červeného kříže
v Dačicích. Její přednáška byla velmi poutavá. Po skončení přednášky jsme si pro návštěvníky připravili také hudební zpestření
v podobě paní Aleny, která nám zahrála na akordeon naše oblíbené lidovky a my jsme si je společně s ní také zazpívali. Po celou dobu programu byla možnost zájemců zjistit více informací
o Pečovatelské službě Ledax o.p.s. Moc děkujeme všem účinkujícím
a těšíme se na další setkání.
za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
--- inzerce ---

Léto 2016 již v prodeji
Nepropásněte First Minute slevy
Garance nejnižší ceny
Zastavte se, rádi vám pomůžeme
s výběrem letní dovolené

Invia Dačice, Göthova 149, tel.: 727 801 733

www.dacice.cz

V Dačicích budou sociálně
terapeutické dílny
Sociálně terapeutické dílny v Dačicích se pomalu stávají
skutečností. Určeny budou pro osoby s tělesným, mentálním
a kombinovaným postižením do 65 let věku, po ukončení základní povinné školní docházky.
Možným provozovatelem terapeutické dílny
v Dačicích jsou Otevřená OKNA, z.ú. Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec. Na jejich
stránkách http://www.okenko.eu/socialni-sluzby/ se dozvíte všechny potřebné informace. My, jako členky Dačického ZVONEČKU a matky hendikepovaných dětí, jsme Otevřená
OKNA navštívily, byly jsme nadšeny a moc se nám tam líbilo.
Pokud máte o tuto službu zájem, ozvěte se prosím na email:
info@dacickyzvonecek.cz, bude to pro nás důležitá informace
o potřebnosti této služby právě v Dačicích. Děkujeme.
Kateřina Bartošová, místopředsedkyně spolku

Skvělý úspěch kynologů
Ve dnech 10. - 11. října se v Horní Bříze u Plzně konalo již
19. Mistrovství České republiky belgických ovčáků.
ZKO Dačice opět skvěle reprezentoval Jiří Poukar se svým psem
Tarpanem de Alphaville Bohemia. Na Mistrovství ve velké konkurenci obsadil 12. místo a získal pohár za nejlepší stopu mistrovství
s 99 body (ze 100 možných). Závodů se zúčastnilo celkem 40 psovodů.
Jan Cimbůrek

Sportovní okénko TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek
15. 11.

10:00 h

1. liga
dorost

Dačice - TJ Jiskra S. Ústí

29. 11.

10:00 h

1. liga
dorost

Dačice - TJ Loko Č. Budějovice

7. 11.

14:00 h

2. liga
muži

Dačice - TJ Loko Č. Třebová

21. 11.

14:00 h

2. liga
muži

Dačice - KK Slovan Rosice

7. 11.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - TJ Podlužan
Prušánky

27. 11.

10:00 h

3. liga

Dačice „B“ - TJ Sokol Slavonice

6. 11.

18:00 h

divize

Dačice „D“ - TJ Jiskra Nová Bystřice

20. 11.

18:00 h

divize

Dačice „D“ - Třebíč „B“

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat
na tel: 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
31. 11.

10:15 h

muži

Dačice - Prachatice

8. 11.

10:00 h

dorost

Dačice - Nová Včelnice

Oddíl volejbalu:
Každé úterý začínají tréninky dětí od 12ti let v tělocvičně ZŠ
B. Němcové, zveme děvčata i chlapce, kteří by se rádi naučili tento
inteligentní sport, aby přišli mezi nás. Současně probíhá i trénink
dorostenek.
Oddíl SPV:
• cvičení mužů - v Sokolovně každé pondělí od 20:00 h
• ženy cvičí v Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 19:15 h
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.
Výbor TJ Centropen Dačice

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Nabízené služby: laminování až do A3,
barevné a černobílé kopírování, PC,
internet, kroužková vazba, fax, skenování, prodej
suvenýrů a regionální literatury, předprodej vstupenek
otvírací doba
pondělí, středa 7:30 - 17:00 h
úterý, čtvrtek 7:30 - 15:00 h, pátek 7:30 - 14:00 h
--- inzerce ---

Provedu úklid Vaší domácnosti, dle Vašich požadavků.
Úklid provedu jak jednorázově, tak pravidelně.
Diskrétnost a spolehlivost. Tel: 777 845 563
Náklad: 3100 výtisků

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

Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
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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: 11/2015, ročník čtvrtý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/

23

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 11/2015

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU V DAČICÍCH
3D Kino Dačice
1. listopadu, neděle, 19:00 h
CELEBRITY S.R.O., komedie, 2D
103 min., česky, vstupné 120 Kč

12. prosince, sobota, 19:00 h, hlavní sál MěKS

JAKUB SMOLÍK
koncert
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč

8. listopadu, neděle, 19:00 h
PARANORMAL ACTIVITY: THE GHOST
DIMENSION, horor, 3D
92 min., české titulky, vstupné 130 Kč
11. listopadu, středa, 19:00 h
JAMES BOND: SPECTRE, akční, 2D
128 min., české titulky, vstupné 120 Kč
13. listopadu, pátek, 19:00 h
FAKJŮ PANE UČITELI 2, komedie, 2D
115 min., český dabing, vstupné 110 Kč
16. listopadu, pondělí, 18:00 h
SNOOPY A CHARLIE BROWN: PEANUTS VE
FILMU, animovaný, 3D
88 min., český dabing, vstupné 120/140 Kč
18. listopadu, středa, 10:00 h
MAGICKÝ HLAS REBELKY,dokumentární, 2D
100 min., česky, vstupné 50 Kč
20. listopadu, pátek, 19:00 h
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU - 2. část,
akční fantasy, 3D
124 min., české titulky, vstupné 140 Kč
22. listopadu, neděle, 19:00 h
STEVE JOBS, drama, 2D
122 min., české titulky, vstupné 120 Kč
25. listopadu, středa, 19:00 h
ZTRACENI V MNICHOVĚ, komedie, 2D
106 min., česky, vstupné 100/ FK 80 Kč
27. listopadu, pátek, 19:00 h
CELEBRITY S.R.O., komedie, 2D
103 min., česky, vstupné 120 Kč
29. listopadu, neděle, 19:00 h
JAMES BOND: SPECTRE, akční, 2D
128 min., české titulky, vstupné 120 Kč

Městské kulturní středisko
7. listopadu, sobota, 19:30 h, hlavní sál MěKS

PODIVNÉ DUETO
divadelní komedie DS TYL Dačice
vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč

21. listopadu, sobota, 19:00 h, hlavní sál MěKS

13. prosince, neděle, hlavní sál MěKS
VÁNOČNÍ KONCERT SBORŮ ZUŠ DAČICE
host Musica Bohemica
vstupenky v předprodeji

Tip na dárek, který potěší

- dárkový poukaz na divadelní
představení nebo koncert
Hledáte vhodný dárek pro své blízké
a nevíte, čím je potěšit? Obdarujte je dárkovou poukázkou na některé z představení, která jsou na programu v MěKS
Dačice.
;; dárkový poukaz vám vystavíme na Infocentru Dačice, kde je také možné ho
vyměnit za vstupenky
;; poukaz je vystaven na zvolené představení dle programu
;; je vystaven na konkrétní počet vstupenek a cenu
;; poukaz není směnitelný za peníze
;; poukaz platí do dne konání představení

Nejlepší dárek je dobrá zábava

Městské muzeum a galerie
do 22. listopadu

ALBÁNIÍ CESTOU NECESTOU
Výstava z expedice českých přírodovědců
do Albánie.
od 29. listopadu
AŽ ZVONEČEK ZACINKÁ...
Výstava betlémů a vánoční výzdoby
slavnostní zahájení v neděli 29. listopadu ve
14:00 h s vystoupením dětí z MŠ Sokolská

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
divadelní komedie DS HÁTA Praha
hrají: Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková, Ivana
Andrlová, Martin Zounar, Filip Tomsa a další
vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 280 Kč

29. listopadu, neděle, 17:00 h
IX. ZVONKOVÝ PRŮVOD
Odchod z Havlíčkova náměstí v 17:00 h na
Palackého náměstí a rozsvícení vánočního
stromu.

24. listopadu, úterý, 19:00 h, hlavní sál MěKS

4. prosince, pátek, 17:30 h
KŘEST DAČICKÉHO VLASTIVĚDNÉHO
SBORNÍKU
Prezentace a křest nového čísla Dačického
vlastivědného sborníku (VIII).

KONCERT SPOLEČNÁ VĚC
unikátní parabolická projekce
Tomáše Pfeiffera
vstupné 130 Kč, studenti, důchodci a ZTP 90 Kč
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Katolický dům
Dačice z.s. Vás zve
ŠTRÚDLOVÁNÍ
2. ročník soutěže o nejlepší štrúdl
sobota 7. listopadu od 17:00 h
• Program: výstava štrúdlů, ochutnávky,
zábavné soutěže, živá hudba k tanci
a poslechu, doprovodný program pro
děti
• Občerstvení zajištěno
• Pravidla pro soutěžící:
• soutěžní štrúdl se skládá ze 2 kusů
– jeden na ochutnávku a druhý
k vystavení
• soutěžní štrúdly budou přijímány od
16:00 do 16:30 h v Katolickém domě
• Bližší informace pro soutěžící: kopeckova.hana@email.cz nebo tel. 604 673 389.
VÁLKA NA UKRAJINĚ
pondělí 9. listopadu od 17:30 h
• Beseda s dobrovolníkem Michalem
Kislickim, který již téměř rok pomáhá obyčejným lidem na frontové linii
v oblasti Donbasu.
• Válka, která je jen 2000 km od nás.
• Včetně projekce fotografií a videí.
Dále nabízíme možnost pronájmu:
• Badminton
• Lezecká stěna
• Stolní tenis
• Oslavy všeho druhu
Více informací na www.katolicky-dum.cz

V Lidéřovicích bude
8. listopadu pouť a větrání
Podle církevního kalendáře se v pátek
6. listopadu slaví svátek svatého Linharta,
patrona lidéřovického kostela.
V neděli 8. listopadu 2015 v 11:00 h proto bude v lidéřovickém kostele slavena
poutní mše svatá.
Odpoledne od 14:30 h bude větrání
kostela a varhan, nazvané „Tři životní příběhy“. Vyprávění nás přenese do doby
2. světové války. Přiblíží životní osudy
P. Alberta Müllera, faráře v Lipolci, a P.
Petera Haunsteina, faráře z Cizkrajova. Jejich protikladem byl nacistický funkcionář
Dr. Hugo Jury.
Samo větrání bude obohaceno krásnou hudbou, kterou přednese harfistka
Barbora Hurťáková. A navíc je ke kostelu
odpoledne pozván i host na historické
motorce.
Na poutní mši svatou i na větrání kostela a varhan všechny zve P. Gorazd s přáteli.

