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Dolní Němčice oslavily 650 let
V sobotu 3. září proběhla v Dolních Němčicích oslava Výročí obce 650 let od její první písemné zmínky. Na oslavu byl připravený bohatý program, který začal u místní kapličky, kde se sešli místí obyvatelé, rodáci žijící mimo obec a hosté. Ti pronesli
pár vřelých slov a přání obci.

Součástí bylo předání kroniky nové kronikářce, položení věnce u Památníku obětem 1. světové války a předání darů nejstarším občanům a nejmladší občance Dolních
Němčic. Poté následovala prohlídka obce,
během které si občané mohli prohlédnout
prostory místní školy a mateřské školky.
U hasičské zbrojnice proběhla ukázka
zásahu Sboru dobrovolných hasičů z Dol-

ních Němčic. Program pokračoval v kulturním domě, kde si děti připravily pohádku
„O červené Karkulce“ a divadelní spolek Tyl
Dačice inscenaci s názvem „Z Bílkova do
Němčic“.
Nedílnou součástí programu byl křest
knihy „Dějiny Dolních Němčic“ od autora
Zdeňka Kulíka. Celá oslava byla zakončena
taneční zábavou a velkolepým ohňostro-

jem, na který se těšily především děti. Celá
akce se velice vydařila i díky teplému a slunnému počasí, které nám v tento den přálo.
Velice děkujeme všem sponzorům a dobrovolníkům, kterých bylo opravdu mnoho.
Samostatné velké díky patří městu Dačice,
které poskytlo nemalý finanční dar a technické zázemí.
Tvořílek, z. s.

Jak to vidím aneb tady jsem doma
Prý odcházím do Prahy. Poslední dobou slýchám tuto zaručenou zprávu velmi často. Koluje po Dačicích v různých podobách.
A tak kdykoli na ni někde narazím, opakuji, že nikam neodcházím. Tady jsem totiž doma. Mám tu rodinu, práci, přátele, známé
a navíc mám Dačice rád. Možná to předurčilo už to, že jsem se narodil v dačické porodnici a absolvoval dačické gymnázium.
Svůj život jsem spojil s Dačicemi a rozhodně to nemíním měnit. Dačice jsou krásné město se spoustou šikovných lidí, pro které
pracuji a chci i nadále pracovat.
O tom, že u
nás tací lidé žijí,
jsem se opět
přesvědčil
na
druhém ročníku her Dačicka
OLDY. Velkým
úspěchem letošního
roku
byla účast týmů
ze všech místních částí a Dačic samotných. Naplňovalo mě hrdostí,
když jsem viděl s jakým zápalem a smyslem
pro legraci všichni soutěžili. Stejně tak mají

můj obdiv všichni, kdo se podíleli na organizaci cyklistického závodu Downtown
Dačice 2016. Za oběma akcemi se skrývá
spousta práce a obrovské nasazení organizátorů kombinované s jejich nadšením pro
věc. Je vidět, že Dačice jsou městem, kde to
žije a kde si každý může najít to, co ho baví
a zajímá. To konec konců potvrzuje i množství diváků na jedné i druhé akci.
Co Dačicím chybí, je větší hlas v Jihočeském kraji. Nejednou slýchám, že Dačice
jsou východním koncem Jihočeského kraje,
že tak nějak do ničeho nepasujeme. V příštích dnech máme všichni možnost tuto
skutečnost změnit. Nechci, aby se můj člá-

nek změnil na předvolební agitku, a tak Vás
neoslovuji s tím, abyste volili tu či onu stranu. Od počátku svého působení ve funkci
starosty tvrdím, že pokud jde o zájmy Dačic
a Dačických, je nesmysl hrát si na politiku.
A tak se na Vás všechny obracím s jedinou
výzvou. Jděte k volbám a až budete za
plentou vybírat stranu, které dáte svůj hlas,
myslete na zájmy Dačic a Dačických a na to,
abychom měli v krajském zastupitelstvu
svého zástupce. Vždyť i když se v mnohém
naše názory rozcházejí, máme jedno společné, a to jsou Dačice, protože tady jsme
doma.
Karel Macků, starosta
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Slovo místostarosty
S blížící se topnou sezónou určitě mnohé z Vás napadají otázky ohledně dění v Teplospolu a.s., potažmo dačické kotelně.
Možná jste mě a druhého místostarostu viděli chodit v ul. Antonína Dvořáka a spolu s pracovníkem Teplospolu a.s. sprejovat
na silnici a chodníky značky. Tyto značky znázorňují vedení teplovodního potrubí. Díky 80 % odběratelům, kteří podepsali
sedmiletou smlouvu, vidí Teplospol a.s. tuto lokalitu jako stabilní, a tedy investuje a bude investovat nemalé peníze do modernizace.
A právě díky těmto 80 % odběratelům,
kteří důvěřují Teplospolu a.s. patří dačická
lokalita mezi nejlevnější v cenách tepla.
V plánu je výměna potrubí, které rozvádí teplo ke všem odběratelům. Tato akce
bude rozdělena do 4 etap, kdy bude vyřezáno staré potrubí a bude položeno nové
s novou izolací. Pokud nenastanou nepředvídatelné okolnosti, po topné sezóně
v roce 2017 bude zahájena první etapa, která povede ul. A. Dvořáka na křižovatku ul.
Dlouhá a dále po pravé straně. Vše se nyní
projektuje a o harmonogramu prací BUDETE VČAS INFORMOVÁNI!
Pro úplnost co se děje na dačické kotelně: již byl vyřazen a vyřezán starý kotel na uhlí, zprovozněn úplně nový plynový kotel, usazena kogenerační jednotka, ubourán byl komín a stará denní místnost pro topiče. Nyní dostává nový kabát fasáda a budou se také

opravovat vstupní vrata. Prostě, aby vše odpovídalo moderním
trendům, bylo pěkné a ekologičtější. Dále byl geometricky zaměřen a oddělen bývalý sklad uhlí od ostatních pozemků Teplospolu
a.s., aby nic nebránilo ocenění této již nevyužívané nemovitosti.
Teplospol a.s. a dačická kotelna nesmí být „Tajemný hrad v Karpatech“, a proto jsem navrhl panu řediteli, zda by po celkové rekonstrukci kotelny udělal den otevřených dveří, kde bude možnost popovídat si s vedením společnosti. Teplospol a.s. se stala držitelem
certifikátu CZECH Stability Award CZECH TOP 100 na dobu pěti let
a v rámci ratingu dosáhla nejvyššího možného stupně AAA – excelentní.
Chci Vás také všechny poprosit, udělejte si čas a přijďte 7. a 8. října k volbám do krajského zastupitelstva a do Senátu ČR. Dle kandidátek je vidět, že kandidujeme i my občané z Dačic a vždy je dobré
podpořit a mít „někoho na kraji“.
Miloš Novák, místostarosta,
místopředseda dozorčí rady Teplospolu a.s.

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

Rada města na své 49. schůzi konané
24. 8. 2016 mimo jiné:
• schválila poskytnutí peněžního daru
Hasičskému záchrannému sboru Jihočeského kraje ve výši 5.000 Kč na
uspořádání slavnostního shromáždění
u příležitosti oslav 45. výročí založení
profesionálního sboru v okrese J. Hradec
• jmenovala Janu Týralovou novou kronikářkou místní části D. Němčice a pověřila ji sběrem dat a prováděním ročních
zápisů do pamětní knihy
• schválila sjednání pojištění právní ochrany pro ZŠ Dačice Komenského, ZŠ Dačice
B. Němcové, MŠ Dačice a ŠJ Dačice
s pojišťovnou D.A.S. Reichtsschutz AG
• vzala na vědomí výsledek hospodaření
města za I. pololetí roku 2016: přebytek
rozpočtu ve výši +28.371.662,57 Kč, financování celkem ve výši – 28.371.662,57
Kč, z toho splátky jistin přijatých úvěrů
a půjček – 1.167.000 Kč, změnu stavu
prostředků na účtech – 27.006.603,70 Kč
a operace, které nejsou příjmy/výdaje –
198.058,87 Kč
• schválila rozpočtové opatření č. 14/2016
v těchto objemech: příjmy 96,61 tis. Kč, výdaje 51,61 tis. Kč, financování – 45,00 tis. Kč
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
IROP, prioritní osy 2: zkvalitnění veřejných
služeb a podmínek života pro obyvatele
regionů, specifického cíle 2.4 zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení na realizaci akce „Přístavba učeben k ZŠ v ulici
Komenského v Dačicích“
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Rada města na své 50. schůzi konané
29. 8. 2016:
• schválila uzavření smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku „Výměna střešního pláště
čp. 175/I v ul. Bratrská v Dačicích“ s firmou
Střechy Svoboda a syn s. r. o., Nová Říše
s nabídkou ve výši 991.085 Kč bez DPH
Rada města na své 51. schůzi konané
7. 9. 2016 mimo jiné:
• schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 3.500 Kč Centru pro dětský sluch
Tamtam, Praha – Stodůlky na dofinancování služeb rané péče poskytovaných
v roce 2016 jedné rodině v Dačicích
• schválila zvýšení nájemného v bytových
domech v Dačicích, kde je vybíráno bývalé (regulované) nájemné od 1. 1. 2017
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
III. výzvy programu 129 250 – Výstavba
a technické zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací na realizaci akce
Vodovod Hostkovice – Lipolec
• schválila poskytnutí příspěvku města
Dačice Mikroregionu Dačicko pro pořízení zboží za účelem konání veletrhu komunální techniky v celkové výši
43.742,10 Kč
• vzala na vědomí oznámení ředitele ZŠ
Dačice B. Němcové o zvýšení úplaty za
školní družinu ze 60 Kč na 80 Kč měsíčně
za žáka s účinností od 1. 9. 2016
• schválila směrnici rady města č. 5/2016
– Směrnice k provádění rozpočtových
opatření
• schválila rozpočtové opatření č. 15/2016
v těchto objemech: příjmy 90,85 tis. Kč,

výdaje 90,85 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč
Zastupitelstvo města na své 12. schůzi
konané 14. 9. 2016 mimo jiné:
• vzalo na vědomí informace ředitelky Nemocnice Dačice a. s. o aktuálním stavu
zdravotní péče
• schválilo rozpočtové opatření č. 16/2016,
kde dochází pouze k přesunům mezi jednotlivými položkami, v těchto objemech:
příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč
• rozhodlo o vydání změny č. 2 územního
plánu Dačice
• schválilo pořízení změny č. 3 územního
plánu Dačice
• schválilo Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Česká Kanada pod
názvem „Pro lepší život na venkově“
• schválilo prodej pozemků v lokalitě
Za Školou - p. č. 2945/1 do podílového
spoluvlastnictví a prodej pozemku p. č.
2945/12 do výlučného vlastnictví
• schválilo prodej částí pozemku v k. ú.
Dačice - p. č. 2271/181 o výměře 852 m2 za
účelem výstavby typové samoobslužné
bezkontaktní automyčky s jednoduchými servisními úkony, prodej pozemku p.
č. 2271/182 o výměře 1056 m2 za účelem
výstavby kombinovaného objektu pro
bydlení a podnikání a prodej pozemku
p. č. 2271/42 o výměře 1960 m2 za účelem
výstavby objektu služeb – autodílny se
zázemím
• schválilo prodej volné bytové jednotky
č. 1 v domě čp. 88/II v ulici U Nemocnice
v Dačicích do výlučného vlastnictví

www.dacice.cz

Svatby v Dačicích v novém
Obřadní místnost v budově Městského úřadu na starém zámku v ul. Krajířova se v průběhu měsíce srpna dočkala významné
rekonstrukce.

Děkujeme všem spolupracovníkům a firmám, kteří se na rekonstrukci podíleli.
Monika Nováková, vedoucí odboru srávy majetku

Větrání v Lidéřovicích k závěru
Roku milosrdenství

Slavnostní výlov rybníku
v Českém Rudolci

Na neděli 2. října od 14:30 h je v lidéřovickém kostele sv. Linharta připraveno další větrání kostela a varhan.
Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František, skončí
20. listopadu 2016. S myšlenkami roku milosrdenství souzní program
říjnového větrání. V přednesu Petra Kroniky vyslechneme poutavé
vyprávění o pochybení, lítosti a odpuštění z díla moravské spisovatelky píšící německy Marie Ebnerové z Eschenbachu (* 1830, † 1916).
Po úvodní varhanní skladbě zazní skladby, které zahraje kytarové
trio žáků ZUŠ Dačice ze třídy Jany Polákové.
Všechny milovníky lidéřovického kostela, moudrosti a umění zve
P. Gorazd.

Pomalu nám začíná podzim, a s tím jsou spojené hlavně výlovy
rybníků. Jeden takový slavnostní výlov se koná každoročně začátkem
října v Českém Rudolci v zámeckém parku. K vidění jsou živé ryby
v akváriu, vodník, který na všechno dohlíží a nechybí ani zpívající
harmonikář. K jídlu jsou připraveny pokrmy z rybí kuchyně, které jsou
vhodné i pro děti, protože jsou bez kostí. Můžete si samozřejmě zakoupit
i živou rybu, kterou vám dle vašeho přání rybáři na počkání zabijí a naporcují.
A aby toho nebylo málo, tak večer před výlovem se koná tzv.
„Hlídání rybníka“, na kterém se grilují vepřové kýty, pije samozřejmě
Českorudolecké pivo a k poslechu a tanci hrají místní kanci.
Vodník Česílko

--- inzerce ---

V interiéru obřadní místnosti, který byl vybaven původním nábytkem v době, kdy uzavíraly manželství maminky a možná i babičky naší mladé generace, započaly prvního srpna intenzivní práce na celkové rekonstrukci. Na základě zpracovaného designového
návrhu byl odstraněn původní obřadní stůl včetně podia, odvezen
původní nábytek, opravena elektroinstalace, sgrafita, truhlářské
prvky, provedena výmalba, položen nový koberec a další drobné
práce. Jednotlivá řemesla se v obřadní místnosti střídala podle
přesně vymezeného harmonogramu prací tak, aby byl dodržen
nejzazší termín pro realizaci, kterým byl 31. srpen. Díky zodpovědnému přístupu se vše podařilo a Dačice se mohou pyšnit krásnou
obřadní místností, ve které se snoubí původní architektura starého
zámku s novými designovými prvky.
Obřadní místnost stejně jako před její rekonstrukcí zdobí obrazy
rodáka z Toužína, pana Pavla Svobody.
Věříme, že náklad zhruba 500 tisíc korun, který byl do rekonstrukce investován, bude zúročen spoustou šťastných manželství,
která zde budou uzavřena.

ˇ
Farmárské
trhy v Dačicích
sobota 1. října 2016 od 8:00 do 12:00 h
Pod Lipkami na Palackého náměstí
- přijďte nakoupit a ochutnat kvalitní místní produkty
- o hudbu se postará harmonikář František Dědina
- děti se mohou těšit na mini ZOO
3
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Dačice obdrží dotaci na podporu udržitelného rozvoje
„Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích“ – to je přesný název projektu, jež započal svou realizaci v srpnu tohoto roku
a bude naplňovat své aktivity do února 2018.
Projekt
je realizován
pod
hlavičkou
Zdravého města Dačice a MA21, mezi jeho
dotací podpořené výstupy patří především
zpracování Strategického plánu rozvoje
města Dačice pro roky 2016-2025. Dále pak

zpracování dopravního generelu pro město Dačice jakožto odborného podkladu
pro optimální regulaci dopravy ve městě
a v neposlední řadě budou z dotace hrazeny odborné semináře, konference a kulaté stoly pro širokou veřejnost (seznam
plánovaných akcí pro rok 2016 je uveden
v tabulce níže). Celkové náklady na realizaci

projektu činí téměř 1 mil. Kč, přislíbená dotace ze Státního fondu životního prostředí
České republiky dosahuje částky 800 tis. Kč.
Důležité! Podrobnosti k plánovaným
akcím a informace k nahlášení účasti/registraci poskytuje Ing. Ilona Brabencová
- tel.: 384 401 286, email: zdravemesto@
dacice.cz.

HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ PRO ROK 2016
Typ akce

Místo konání

Termín

Čas

Přednáší

Cílová skupina

Téma/Název

Seminář

3D Kino Dačice

10. 11. 2016

8:30 - 10:30 h

doc. RNDr. Jan
Pokorný, CSc.

ZŠ Komenského

Slunce, voda, stromy a jejich funkce zdarma
v krajině

Cena

Seminář

3D Kino Dačice

10. 11. 2016

11:30 - 13:30 h

doc. RNDr. Jan
Pokorný, CSc.

ZŠ B. Němcové,
nižší Gymnázium

Slunce, voda, stromy a jejich funkce zdarma
v krajině

Seminář

3D Kino Dačice

1. 11. 2016

9:00 - 15:00 h

Ing. Stanislav
Žatecký

veřejnost, majitelé/
provozovatelé
rybníků

Malé vodní nádrže (projektování,
výstavba, provoz, havárie - zvláštní
povodně, záplavová území)

zdarma

Konference

KDBesedaDačice

15. 11. 2016

9:00 – 15:00 h

doc. RNDr. Jan
Pokorný, CSc.

veřejnost

bude upřesněno

150 Kč/os.

Kulatý stůl

KDBesedaDačice

20. 9. 2016

9:00 - 11:00 h

mládež

Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež

zdarma

Kulatý stůl

KDBesedaDačice

11/2016

bude upřesněno

veřejnost

bude upřesněno

zdarma

Martin Šťastný, manažer projektu

Změna výše nájemného v městských bytech
Město Dačice v letošním roce přistoupilo z důvodu zvyšujících se nákladů
k navýšení nájmů v městských bytech podle § 2249, odst. 1 - 3 nového občanského
zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.):
Nájemné v místě a čase obvyklé mimo
jiné určuje cenová mapa nájemného, kterou zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) - mapa nájemného. V Dačicích je
stanovena výše nájemného podle posudku
znalce v rozmezí 57,0 – 65,6 Kč/m2/měsíc.
Rada města v Dačicích projednala dne
7. 9. 2016 návrh na výrazně mírnější
postupné zvyšování dříve regulovaného
nájemného s účinností od 1. 1. 2017, a to:
• byty, kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění,
navýšení o 3 Kč z 53 Kč na 56 Kč/m2 podlahové plochy
• byty, kde jsou nová plastová okna nebo
zaveden plyn či elektřina na vytápění,
navýšení o 3 Kč z 50 Kč na 53 Kč/m2 podlahové plochy

• byty, kde nejsou nová plastová okna, ani
zaveden plyn či elektřina na vytápění,
navýšení o 3 Kč ze 47 Kč na 50 Kč/m2 podlahové plochy
Cílem je postupně se přiblížit k hodnotě
nájemného, které je v Dačicích „v místě
a čase obvyklé“. Sociální byty v Dačicích
mají nájemné ve výši 47,15 Kč/m2.
Všechny ostatní kategorie sjednaného
nájemného (obálková metoda a jiné
způsoby stanovení nájemného) jsou beze
změny.
Nájemci městských bytů s dříve regulovaným nájemným budou kontaktováni
v průběhu měsíce října 2016 Městským
úřadem, odborem správy budov Dačice.
Martina Bénová,
vedoucí odboru správy budov

Město Dačice nabízí k pronájmu volné nebytové prostory
v Obchodním centru Antonínská čp. 15/II v Dačicích
místnost č. 114 o ploše 20,00 m2
místnost č. 143 o ploše 21,28 m2
místnost č. 145 o ploše 16,91 m2
včetně společně užívané chodby, kuchyňky, schodiště, a sociálního zařízení.
Bližší informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ v Dačicích, Krajířova 27/I,
v kancelářích č. 108, 109, nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235, 727 927 527.
Zájemci si mohou podat své žádosti o pronájem těchto prostor písemně
prostřednictvím podatelny Městského úřadu Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice,
nebo na odboru správy budov, Krajířova 27/I, Dačice.
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Oprava střechy
na bytovém domě
Odbor správy budov sděluje
nájemníkům bytových domů čp. 175/I
a čp. 221/I, že v měsíci srpnu 2016 byla
ve výběrovém řízení na provedení akce
„Oprava střechy na bytovém domě čp.
175/I v Bratrské ulici v Dačicích“ vybrána firma Střechy Svoboda a syn s.r.o.,
z Nové Říše.

Tato firma bude provádět výměnu
střešní krytiny včetně latí a izolační fólie,
klempířských prvků a zateplení stropu
v půdním prostoru. Firma začala s pracemi
na opravě střechy od 12. 9. 2016 a ukončení
se plánuje do 31. 10. 2016.
V rámci provádění těchto prací bylo nutné dočasné zabrání travnaté plochy před
budovou čp. 175 a čtyř parkovacích míst,
aby bylo možno zajistit složení potřebného
materiálu pro opravu střechy a zabezpečení
staveniště během provádění prací.
Zároveň bych chtěl požádat nájemníky
bytových domů čp. 175/I a 221/I i kolemjdoucí občany o vstřícnost a spolupráci při
omezení průchodu kolem stavby, aby
nedošlo k nějakému úrazu.
Jiří Koudelka, odbor správy budov

www.dacice.cz

Svoboda mé pěsti
končí na špičce
tvého nosu
Svoboda a odpovědnost k sobě neodmyslitelně patří, jedna bez druhé
se sice dokáže obejít, ale to potom přichází anarchie. Pokud však mluvíme
o svobodě jako o jednom z nejdůležitějších lidských práv, tedy svobodě
projevu, rozhodování, myšlení, tak
pak je odpovědnost její neoddělitelnou součástí.
Pokud chceme svobodně žít, jednat, rozhodovat, vychovávat své děti, tak za to musíme být i odpovědní. Mít na mysli, že i svoboda má své hranice, meze, které bychom
měli ctít a nepřekračovat.
Dnešní hektická doba je cíleně zaměřena
především na individualismus i člověk sám
je zacílen jen na sebe, své vlastní potřeby
a na to, jak je dokonale uspokojit, a to většinou bez ohledu na ostatní. A tak studujeme, makáme, cestujeme, bavíme se, ale
nedej bože, když nám tento náš parádní let
překazí nějaká překážka. Pak jsme vykolejeni, neumíme si s tím poradit, rozhodnout
se, hrozíme, že my se přece nebudeme měnit, omezovat, ústa jsou plná demokracie,
v prsa se bijeme, já, já, já.
Je to paradox. Vraťme se zpátky na zem,
položme si ruku na srdce a přiznejme si,
ano chci být svobodný, a proto jsem a budu
zodpovědný za vše, co konám, za sebe, své
jednání, za výchovu svých dětí. Je to důležité, neboť rodičovská odpovědnost je právě
ta jedna z nejvýznamnějších. Být dobrým
rodičem je velké umění, dlouhodobý proces, který se nám však nemusí podařit. Je
však dobré mít neustále na paměti, že právě děti jsou naším obrazem, ony nás nejen
milují, ale hlavně napodobují, potom je
jednoduchá odpověď na otázku: „ Po kom
to dítě je?“
Problémy a překážky, které nás v životě
potkají, tak naši svobodu nijak neohrožují.
Naopak jsou pro nás výzvou, abychom příště udělali něco lépe, posunuli se dál. Stejně
tak i ve výchově svých dětí, každý vyřešený
problém je vlastně naší další zkušeností,
kterou získáváme, z které bychom se měli
poučit. A proto bychom měli včas a s klidnou hlavou vzniklé problémy řešit, vyplatí
se to, hlavně právě ve výchově dětí.
Když se vrátíme k nadpisu tohoto článku,
tak co z něj vyplývá? Především bychom
měli vždy jednat rozumně, s respektem
k druhým lidem, nezapomínat na hranice
slušného chování, na svobodu toho druhého, ať je to kdokoliv, vlastní dítě, babička,
otec, křesťan, muslim, závislý nebo bezdomovec.
Dagmar Čermáková, kurátorka pro děti
a mládež MěÚ Dačice

Služby sociální
prevence
– kontaktní centra
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme začali představovat služby
sociální prevence a naposled jsme konkrétně popsali domy na půl cesty. Dnes
se seznámíme s další službou z této série, a to s kontaktními centry.
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí
na návykových látkách.
Posláním kontaktního centra je usilovat
o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním, podporovat a motivovat je ke změně životního stylu a zlepšení
kvality jejich života po zdravotní, sociální
a psychické stránce.
Dále tato služba nabízí blízkým osobám
uživatelů a široké veřejnosti odborné poradenství a zároveň chrání společnost před
možnými negativními důsledky plynoucími ze životního stylu osob s návykovým
chováním. Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.
Kontaktní centra zajišťují tyto základní
činnosti:
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
• poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
V registru služeb pro Jihočeský kraj nalezneme 5 kontaktních center, z toho jsou
nejdostupnější pro naše občany tyto:
• Auritus – centrum pro lidi ohrožené drogou, Klokotská 114/2, 390 01 Tábor, tel.
381 255 998, www.auritus.cz
• Kontaktní centrum Prevent Č. Budějovice, tř. 28. října 1312/16, 370 01 Č. Budějovice, tel. 387 201 738, http://kccb.prevent99.cz
V registru služeb pro kraj Vysočina nalezneme 3 kontaktní centra, z toho nejdostupnější pro nás jsou:
• Centrum U Větrníku Jihlava, U Větrníku
862/17, 586 01 Jihlava, tel. 736 523 675,
www.jihlava.charita.cz
• K-centrum Noe, Hybešova 245/10, Nové
Dvory, 674 01 Třebíč, tel. 608 808 025,
www.kcentrumnoe.cz
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o kontaktních centrech.
Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo také na
sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova
151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková
a č. 209 Mgr. Lada Matějková.
Příště se dočtete o další službě sociální
prevence, a to o krizové pomoci.
Lada Matějková, sociální pracovnice

Mobilní svoz odpadů
Firma FCC Dačice, s.r.o., provede
v sobotu 15. října 2016 mobilní svoz
nebezpečných odpadů, objemného
odpadu a bioodpadů.
Sběrné vozy budou přistaveny na místa
obvyklá (zpravidla se jedná o bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů).
Při předávání odpadů se řiďte pokyny
pracovníků svozové společnosti.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí
Bílkov

8:00 - 8:30 h

Malý Pěčín

8:35 - 8:50 h

Velký Pěčín

9:00 - 9:20 h

Prostřední Vydří

10:45 - 11:00 h

Červený Vrch

11:10 - 11:20 h

Na Nivách

11:25 - 11:35 h

Toužín

11:40 - 11:50 h

Bratrská

11:55 - 12:05 h

Berky z Dubé

12:10 - 12:20 h

Vápovská

12:25 - 12:45 h

Borek

12:50 - 13:00 h

Dolní Němčice

8:00 - 8:40 h

Lipolec

8:50 - 9:20 h

Hostkovice

9:25 - 9:35 h

Havlíčkovo nám.

9:45 - 10:00 h

Dlouhá

10:05 - 10:20 h

Na Vyhlídce

10:25 - 10:40 h

Mládežnická

10:45 - 11:00 h

Antonínská

11:05 - 11:20 h

Jemnická

11:25 - 11:40 h

Hradišťko

11:45 - 12:00 h

Chlumec

12:05 - 12:20 h

Děti do bruslí
Rada města Dačice na svém 51. zasedání projednala a doporučila zastupitelstvu města schválit zvýšení
příspěvku na provoz ZŠ Komenského
a ZŠ B. Němcové na rok 2016 na úhradu
nákladů spojených s pronájmem ledové plochy na kurzech bruslení v rámci
projektu „děti do bruslí“.
Dle sdělení starosty města Karla Macků
jsou do projektu „děti do bruslí“ zapojeny ve školním roce 2016/2017 obě dačické
základní školy. Kurzy bruslení navazují na
již realizované kurzy v mateřských školách
a jsou organizovány pro žáky 1. a 2. ročníků
v termínu září 2016 až leden 2017.
„Náklady spojené s výukou a dopravou
hradí zákonní zástupci žáků. Základní školy,
po schválení zvýšení příspěvku na provoz
zastupitelstvem, potom uhradí náklady za
pronájem ledové plochy,“ doplnil starosta.
Monika Hlavová, útvar tajemníka
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Rozkvetlé Dačice znají své vítěze

Služba infocentra opět kvalitnější

Do pátého ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu se letos zapojilo dvacet jedna soutěžících, z toho třináct
jich bylo přímo z Dačic a osm z místních částí Malý Pěčín, Velký Pěčín, Borek a Dolní Němčice.

Infocentrum Dačice pokračuje ve zkvalitňování svých
služeb. Letos byl pořízen informační kiosek IAC PANEL UTC-520B 1 21,5“ Atom D2550, který je umístěn v interiéru IC Dačice.

Komise dle pravidel posoudila v pátek 9. září přihlášené
květinové výzdoby z hlediska
kompozice, barevnosti a nápaditosti a rozdělila body, po
jejichž součtu známe pořadí ve
všech třech kategoriích. Na prvních třech místech se umístili:
Kategorie rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
• Martina Čurdová, Borek; Ladislav Holčapek, Dačice; Soňa Tauferová, Borek
Kategorie rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
• Ladislava Novotná, Dačice; Marie Pospíchalová, Dačice; Dana Semorádová, Dačice
Kategorie úprava předzahrádky/okolí domu
• Marie Šlahůnková, Malý Pěčín; Veronika Ošmerová, Dačice, Marie
Nováková, Malý Pěčín
Mezi vítěze byly rozděleny v pondělí 26. září při slavnostním vyhlášení dárkové poukázky v celkové hodnotě devět tisíc korun, za
které je možné pořídit nejrůznější zahradnické potřeby.
Oceněným gratulujeme a zároveň děkujeme nejen jim, ale také
dalším soutěžícím a všem obyvatelům města a okolních obcí, kteří
pečují o okna, balkony a předzahrádky svých obydlí. Dělají tak hezčí nejen svůj domov, ale zároveň i celé naše město.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 5 v domě 161/IV ul. Nivy v Dačicích o velikosti 1+1

místnost

m2

místnost

m2

Pokoj 1

12,75

Koupelna s WC

4,41

Pokoj s kuchyní

25,09

Komora

2,01

Předsíň

4,34

Celkem

48,60

Konečný termín pro podání žádostí: 11. 11. 2016 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.

V Ý Z VA
Hledáme příbuzné obětí,
jejichž jména jsou
uvedena na pomníku
padlých v Kancnýřově
sadu na Palackého
náměstí v Dačicích.
Město Dačice plánuje vydat publikaci,
ve které budou zachyceny osudy těchto lidí.
Kontakt: kultura@dacice.cz, 384 401 275.
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Jedná se o dotykovou obrazovku v interiéru infocentra, na které je pro veřejnost
zpřístupněm výběr webových stránek – např.
sekce Turistika a interaktivní mapa z webu
města, mobilní průvodce a webové stránky Mikroregionu Dačicko
a Regionu Renesance. Cílem bylo umožnit návštěvníkům infocentra najít si samostatně informace prostřednictvím moderních technologií v případě, že čekají v hlavní turistické sezóně na obsloužení
pracovnicí IC nebo si chtějí informace najít sami. Obsluze IC umožní kiosek rychlým a atraktivním způsobem podávat informace
o tipech na výlety nebo ukazovat turistické cíle na interaktivní
mapě.
Na informační kiosek přispěl Jihočeský kraj částkou 42 000 Kč
v rámci dotačního programu Podpora cestovního ruchu, opatření
Vybavení infocenter IT technologiemi.
Zdeňka Králíková, odbor kultury a cestovního ruchu

Turistická sezona skončila,
chystáme se na další
Dačické infocentrum má za sebou mimořádně úspěšnou
turistickou letní sezónu. Jestliže ta loňská byla z pohledu
sledování návštěvnosti a tržeb rekordní, ta letošní ji z hlediska prodeje suvenýrů a mapového zboží překonala a počtem
klientů s ní držela statečně krok.
Pro srovnání – v období červen až září
v roce 2013 navštívilo
íčko 4.299 návštěvníků, o rok později 4.783
návštěvníků a v letech
2015 a 2016 si k nám
našlo cestu ve stejném období kolem
7.300 lidí.
Těší nás, že rostoucí
zájem o poznávání tuzemských pamětihodností a přírodních krás
přivádí čím dál víc turistů i k nám do Dačic. Mezi těmi, kteří v létě navštívili naše infocentrum, roste výrazně podíl rodin s malými dětmi.
Pro ty jsme letos nachystali několik novinek a na příští sezónu plánujeme další. K pracovnímu sešitu, který doprovází malé návštěvníky
na procházce městem a nabízí jim kromě základních informací také
omalovánky, křížovku, kvíz a několik úkolů, přibude v příštím roce
např. hrací plán pro stolní hru a malovaná mapa města. Výrazným
rozšířením volnočasových možností a nabídky pro místní i turisty
bude na jaře příštího roku vybudování naučného okruhu pro děti
v Kázku, který město realizuje v lese na okraji Dačic.
Jelikož celý rok 2017 by se měl na území Jihočeského kraje tematicky nést v duchu Jižní Čechy pohodové se zaměřením na památky, chystáme pro odrostlejší návštěvníky mj. naučnou stezku
dačickým barokem, které patřilo k nejvýraznějším epochám v historii města.
Propagovat město na příští sezónu jsme začali už teď v září, kdy
se Infocentrum Dačice poprvé prezentovalo na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni. Nabídku ubytování a materiály s tipy na den, víkend a týden v Dačicích si na našem stánku
vyzvedly desítky veletržních návštěvníků.
za IC Dačice Naděžda Mastná

www.dacice.cz
Otevřený dopis starostovi města Dačice, ing. Karlu Macků, vyjadřující nesouhlas s nezákonným odstraněním
pomníku padlým ve světových válkách a neuváženými úpravami Palackého náměstí v Dačicích
Vážený pane starosto.
S pocitem zmaru a děsivého snu, jsme spatřili na Palackého náměstí pahýl po pomníku dačických obětí obou světových válek.
Stále nemůžeme uvěřit tomu, že si někdo dovolil vztáhnout ruce
na pietní místo, upomínající 96 našich zahynulých spoluobčanů.
O přesném umístění pomníku padlým rozhodlo zastupitelstvo
města Dačice dne 16. 1. 1935. Bylo vybráno místo v centru Palackého náměstí, v tzv. Kancnýřově sadě. Aby mohl být pomník osazen
na nejčestnější místo ve městě, v centrální ose hlavního náměstí,
musela být přemístěna historická kašna, která tam do té doby stála.
To hovoří samo o sobě o tom, jakou váhu místní občané, z jejichž
darů byl pomník financován, přikládali místu kde bude vztyčen.
Z Vašich veřejných prohlášení, publikovaných v tisku, jsme vyrozuměli, že důvodem k odstranění pomníku, z místa kde stál 81
let, a jeho přemístění „někam do kouta“, byla potřeba získat místo
v centrální části Kancnýřova sadu pro pořádání kulturních akcí tak,
aby zde nebyla komplikovaná stavba stanů a stánků (!).
Naše rodina žije v Dačicích od roku 1643. Za tu dobu jsme ani
z archivních záznamů nezaznamenali, že by volení představitelé
města takto necitlivě postupovali vůči svým předkům, s takovou
motivací, a ještě při tom porušili zákon.
Vyzýváme Vás proto, aby pomník byl neprodleně vrácen na původní místo a současně byla zastavena probíhající úprava Kancnýřova sadu, kterou považujeme za necitlivou, nepromyšlenou,
zbytečně likvidující cennou veřejnou zeleň a také kvalitní původní
architekturu, včetně stavebních prvků. A dále, což je na celé věci
neméně důležité, řádně neprojednanou s veřejností. Uvědomte si,
že jde o centrum města, jeho hlavní veřejný prostor a občané by

měli mít možnost se k jeho budoucnosti v dostatečném předstihu
vyjádřit, mít možnost posuzovat různé varianty řešení, vyslechnout
si názory odborníků, vyjadřovat se v anketách apod. A ne dostat
do schránky plánek úprav až po té, co je zahájena stavba a vedení
města se kvůli svým pochybením ocitne v průšvihu. To samé platí
pro další záměr, který prosazujete, přestavbu celého Palackého náměstí s kruhovým objezdem.
Necitlivý postup vedení města se nás dotýká osobně. Jedním
z padlých na jejichž památku byl pomník vztyčen je náš předek
Emanuel Bistřický. Jeho otec, Emanuel Bistřický starší se podílel
na zvelebování města, včetně úprav tehdejšího Horního i Dolního
náměstí a Kancnýřova sadu. Ono to dřív totiž nebylo tak jako dnes,
kdy přijde nějaká dotace nebo podíl na daňovém výnosu a pak se
vesele staví, nehledě napravo ani nalevo. Náklady na úpravy veřejných prostorů byly hrazeny zdarů měšťanů, živnostenských společenstev, Občanské záložny, či z výnosů ochotnických divadelních
představení. A každá koruna byla pod drobnohledem a bedlivě se
zvažovalo za co se vydá.
Pane starosto, je nyní na Vašem uvážení, zda vstoupíte do dějin
města jako starosta, který uměl přiznat chybu a napravit ji, nebo
jako starosta, který znesvětil památku dačických obětí světových
válek, holocaustu a k tomu ještě na dlouhá léta zohyzdil hlavní náměstí necitlivou úpravou, korunovanou kruhovým objezdem pro
tranzitní nákladní dopravu.
Dačice, 14. září 2016
S pozdravem
Božena Bistřická, Tomáš Bistřický, Lukáš Bistřický, Göthova 67,
Dačice

Vyjádření pana starosty k otevřenému dopisu
Vážení spoluobčané,
na posledním zastupitelstvu jsem stejně jako i ostatní zastupitelé obdržel otevřený dopis od rodiny Bistřických týkající se přesunu pomníku padlých, probíhající revitalizace Kancnýřova sadu
a plánované rekonstrukce Palackého náměstí. Dopis si můžete celý
přečíst v tomto čísle Dačického zpravodaje. Zcela respektuji a chápu názor rodiny Bistřických, stejně jako názor pana Tunkla, který na
toto téma vystoupil na zastupitelstvu, v televizním zpravodajství,
nebo na stránkách denního tisku. S celou řadou argumentů však
nemohu souhlasit, a proto mi dovolte reagovat.
To, že se snažíme o odstranění pomníku a o jeho přemístění někam do kouta, abychom získali místo pro stavbu stanů a stánků, je
zkreslující pohled na celou záležitost. Kancnýřův sad byl založen
na konci 19. století a byl od samého začátku určený pro setkávání
obyvatel Dačic. Tuto tradici se nám podařilo v posledních letech
oživit a dnes je sad opět přirozeným místem pořádání kulturních
akcí a setkání dačických občanů. Vzpomeňme si všichni na masopust, Prázdninové hraní Pod Lipkami, Dačickou řežbu, Kovářské
dny, Zvonkový průvod nebo vánoční betlém. Všechny tyto akce
jsou příležitostí, abychom se setkali a strávili spolu příjemné chvíle. Všichni určitě cítíme, že není vhodné, aby se tyto akce konaly
v bezprostřední blízkosti pomníku padlých. Památka 96 zahynulých spoluobčanů si zaslouží místo, které bude určeno výhradně
k tomu, k čemu má pomník sloužit. K tomu, abychom mohli v klidu
a nikým nerušeni vzdát úctu těm, kteří jsou na tomto pomníku uvedeni. A nové místo takové je. Obětí našich spoluobčanů si hluboce
vážím a ctím je. Proto není na místě mluvit o odstranění pomníku
a o jeho přemístění někam do kouta.
Celá revitalizace byla projednána s veřejností 23. listopadu 2015
na kulatém stole, který byl přístupný veřejnosti, a kterého se zúčastnilo 90 občanů. Na tomto jednání celý záměr představil autor
studie a vedla se k němu rozsáhlá diskuze. Teprve na základě názorů, které na projednání zazněly, jsme zadali zpracování projektové dokumentace. V projektu jsou zohledněny právě názory ve-

řejnosti. Tvrzení, že celá věc nebyla s veřejností projednána, a že
občané pouze dostali do schránky plánek úprav až poté, co byla
stavba zahájena a vedení města se kvůli svým pochybením dostalo
do průšvihu, musím odmítnout jako nepravdivé, plynoucí patrně
z neznalosti pisatelů dopisu. Stejně tak odmítám i tvrzení, že plánovaná rekonstrukce Palackého náměstí nebyla projednána s veřejností. Také ta byla předmětem veřejných setkání.
Stejně i tvrzení, že šlo o porušení zákona ve chvíli, kdy existuje
vyjádření úřadu příslušného k projednání této záležitosti, ve kterém je uvedeno, že nedošlo k naplnění skutkové podstaty přestupku či jiného správního deliktu je minimálně neodůvodněné. Ano
došlo k tomu, že jsme nepožádali ministerstvo obrany o souhlas
s dostatečným předstihem. Nicméně i plk. Stehlík ve svém vyjádření uvedl, že záměr revitalizace parku není špatný, byť on sám by
dal přednost ponechání pomníku na jeho původním místě. Slova
o tom, že pomník „nezbourali ani fašisté a zůstal i za bolševiků“
pak považuji už jen za zlý faul. Jsme vedeni snahou chránit a obnovovat naše památky, pečovat o město a dále je rozvíjet. Srovnání
s režimem, který vraždil naše spoluobčany, jejichž jména jsou na
pomníku uvedena, likvidoval památky a ničil odkaz našich předků,
považuji za lidsky nízké.
V této chvíli máme jedinečnou příležitost k tomu, aby řečeno slovy plk. Stehlíka lidé z tohoto pomníku přestali být jenom písmeny
na mramoru a abychom se vrátili ke skutečné pietě a úctě k těm,
kdo se za nás obětovali.
Současně se omlouvám všem rodinným příslušníkům, jejichž
předci jsou uvedeni na pomníku, a jichž se jeho přesun osobně
dotýká za to, že jsme s nimi celou záležitost osobně neprojednali.
Přijměte prosím moji omluvu.
Pokud jde o to, jakým způsobem vstoupím do dějin města, tak
mohu s čistým svědomím říci, že není mým cílem do dějin vstupovat. Mým cílem je pracovat pro Dačice a jejich obyvatele a revitalizace Kancnýřova sadu je pro mne velkým ponaučením.
Karel Macků, starosta
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Informace pro vlastníky kulturních památek
na území Městské památkové zóny Dačice - výzva
Vlastníci nemovitých kulturních památek na území Městské památkové zóny
Dačice mohou pro opravy svých domů využít v příštím roce příspěvek z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na
rok 2017.
Závazné
podíly z rozpočtu platné
pro všechny fyzické
a právnické
osoby jsou
následující:
příspěvek
z Programu
regenerace
- max. 50 %,
příspěvek
Města Dačice - min. 10 %, podíl vlastníka - min. 40 %.
V případě restaurátorských prací může být
příspěvek na tyto práce poskytnut až do

výše 100 % rozpočtu. U plátců DPH není
tato daň uznatelným nákladem.
Pro zařazení do programu je nezbytné
mít k dispozici: závazné stanovisko odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice,
položkový rozpočet (u akcí nad 1. mil. Kč),
odborný propočet (u akcí do 1.mil Kč ) a vypovídající fotodokumentaci.
Zájemci se můžou do tohoto dotačního
programu přihlásit na MěÚ Dačice, odbor
kultury a cestovního ruchu (starý zámek,
č. dveří 122) nejpozději do 30. 10. 2016. Více
informací k možnosti čerpání příspěvku
z Programu regenerace podá Mgr. Pavel
Urban, 384 401 244, kultura2@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Není parkování jako parkování
Město Dačice se smluvně zavázalo „vytvářet svozové společnosti předpoklady
k volnému přístupu do míst, kde jsou umístěny odpadové nádoby za účelem jejich
vyprázdnění“.

Jak se plnění tohoto smluvního závazku
může promítnout, díky některým z nás, do
všední praxe, ukazuje fotografie pořízená
při pokusu o svoz. Odborníci by měli vůči
kvalitě této fotografie určitě výhrady, ale
kvalita fotografie není v tomto případě
vůbec podstatná. Podstatný je žlutý kontejner na směsný plast nesměle vykukující za parkujícími auty – kontejner volně
nepřístupný, a tudíž běžným způsobem
nevyprázdnitelný. My vyžadujeme po
svozové společnosti kvalitní odvádění

nasmlouvaných prací, a to i zajištění svozu
sběrných nádob dle sjednaného harmonogramu, my bychom jí k tomu ale měli
vytvořit potřebné podmínky.
Zamyslím-li se nad možnostmi řešení této, bohužel stále častější, parkovací patálie,
napadají mne řešení dvě (i když to druhé
řešení de facto řešením není): požádat
o součinnost městskou policii, nebo akceptovat vyprázdnění nepřístupného kontejneru až v rámci dalšího plánovaného svozu.
Netuším, jak by dopadl průzkum
veřejného mínění k nastolenému tématu.
Vím však, že první řešení by mohlo být
nepříjemné pro provozovatele motorového vozidla (pokud by se prokázalo, že svým
parkováním porušil pravidla silničního provozu) a druhé „řešení“ bude nepříjemné
všem, kteří potřebují prázdný kontejner.
Ideálním mi tak přijde stav bez zbytečných
parkovacích patálií. Nabízím vám proto
některé informace týkající se harmonogramu svozu jednotlivých tříděných komodit.

Komodita

Svozový den

Poznámka

směsný plast

úterý
pátek

každý týden
červen – září (každý týden)

papír

středa

každý týden

sklo barevné

pátek

1x za 3 týdny

sklo bílé

pátek

1x za 3 týdny

Svozový den začíná již v 6.00 hodin ráno.
Kdo nechce při parkování komplikovat situaci jiným i sobě, víc vědět nepotřebuje.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí
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Podpora plánování
sociálních služeb na
území správního obvodu
ORP Dačice 2016
Proces komunitního plánování sociálních služeb trvale pokračuje.
Před 10 roky byl na Dačicku zahájen
proces komunitního plánování sociálních
služeb. Postupně se realizovalo několik
projektů financovaných z veřejných zdrojů,
výstupem byl vždy aktuální komunitní
plán, případně i katalog poskytovatelů.
V loňském roce se v rámci grantového
programu Jihočeského kraje realizoval
projekt, který pomohl udržet činnost
organizační struktury a podpořil spolupráci
mezi obcemi. Bylo monitorováno plnění
komunitního plánu platného na tříleté
období a byl připraven a schválen akční
plán pro rok 2016. Součástí projektu bylo
také vzdělávání cílových skupin a propojení procesů plánování na místní a krajské
úrovni. Jihočeský kraj podpořil komunitní plánování ve správním obvodu ORP
Dačice i v letošním roce, proto mohl být
v srpnu zahájen projekt Podpora plánování
sociálních služeb na území správního
obvodu ORP Dačice 2016. Realizátorem
projektu je Centrum pro komunitní práci
jižní Čechy, organizace s dlouhodobými
zkušenostmi v plánování sociálních služeb.
Město Dačice, které plánování sociálních
služeb trvale podporuje, je garantem projektu. Cílem projektu je udržení procesu
plánování a vytvoření akčního plánu sociálních služeb na rok 2017. Ten, stejně
jako plány předchozí, pomůže zkvalitnit
a udržet dostupnost těch služeb, které lidé
na Dačicku potřebují. Při tvorbě plánu bude
využita spolupráce s partnery – s obcemi,
s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb, s jejich uživateli. K zapojení
do přípravy nového plánu na rok 2017 je
zván každý, kdo má o sociální problematiku
zájem. Bližší informace (termín a místo jednání) podá vedoucí Odboru sociálních věcí
MěÚ Dačice Věra Janáková, tel. 384401213,
email: socialni@dacice.cz.
Věra Janáková, vedoucí
odboru sociálních věcí

Úřední dny insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci říjnu budou dne

7. 10. 2016 a 21. 10. 2016.

Insolvenční správkyni najdete na
adrese Dačice, Bratrská 221/I
– Dům s pečovatelskou službou,
od 8:00 do 14:00 h.

www.dacice.cz
KD BESEDA PŘIPRAVUJE:

Prodej pozemků v lokalitě na Nivách

Zastupitelstvo města Dačice schválilo na svém 12. zasedání, které proběhlo
14. září 2016, prodej 3 pozemků v lokalitě na Nivách v Dačicích.
Jak přiblížil starosta města Karel Macků: binovaného objektu pro bydlení a podni„Konkrétně se jedná o prodej pozemku kání. Ve třetím případě se jedná o prodej
• 19. 11. Divadelní představení Třešť
p. č. 2271/181 o celkové výměře 852 m2 fir- pozemku p. č. 2271/42 o výměře 1960 m2
• 30. 11. Minipárty
mě Auto Štěpán s. r. o. za účelem výstavby panu Zdeňku Rokošovi za účelem výstavby
- Karel Šíp a J. Alois Náhlovský
typové samoobslužné bezkontaktní auto- autodílny se zázemím. Důležitým faktem je,
- vstupenky již v prodeji
myčky. Dále byl schválen prodej pozemku že město prodalo ve všech třech případech
• 3. 12. Věneček - hraje Blue Band
p. č. 2271/182 o výměře 1056 m2, a to panu pozemky místním firmám a umožnilo jim
• 17. 12. Jaroslav Svěcený - koncert
Petru Šabatkovi (SVAT – svářecí technika, tak další rozvoj“.
„Všechny tři pozemky se nachází v lonářadí, stroje) za účelem výstavby komkalitě na Nivách v Dačicích vlevo hned při
odbočení do této lokality a dle platného
územního plánu se pozemky nalézají v bloku pozemků, které jsou určeny pro zastaV sobotu 10. září odpoledne se stal sportovní stadion v Dačicích dějištěm OLDY –
vění stavbou pro komerční využití,“ doplnil
Sportovních her Dačicka. Jednalo se již o druhý ročník rozpustilého klání tentokrát
starosta.
všech dvanácti týmů z obcí Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko,
Monika Hlavová, útvar tajemníka
Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Toužín, Velký Pěčín a z města
• 5. 11. Haloween party s Backspace
a Jordan II

Lidé se bavili na OLDOVI

Dačice.

Hlavním cílem OLDY
bylo užít si legraci
u netradičních disciplín, zkrátka pobavit
se. „O tom, že zábava
byla opravdu dobrá,
svědčil častý smích,
který se linul při zdolávání
originálních
úkolů ze zaplněné
tribuny. Jsem velmi
rád, že se nám akce
vydařila
a
oproti
minulému roku, se
zúčastnily i všechny
týmy“ uvedl starosta Dačic Karel Macků. Letos to bylo napínavé až do úplného konce,
protože se stejným bodovým hodnocením

skončil tým Dačic a Hradišťka. Musel tedy
proběhnout rozstřel, ve kterém opět
zvítězil tým Dačic a obhájil tak prvenství
z minulého roku. Druhé místo tak připadlo
týmu Hradišťka a třetí místo obsadila parta
z Bílkova.
Smíšené sedmičlenné týmy se utkaly v šesti
disciplínách, ve kterých mimo jiné předvedly
svoji zručnost, sílu, rychlost, sehranost
a strategii. K první disciplíně patřila chůze přes
překážky na kolektivních běžkách, které byly

Podařilo se
V době, kdy jsem již skoro nedoufal,
se to podařilo. Poslanecká sněmovna
schválila senátní návrh zákona, který
zavádí bonifikovanou veřejnou službu.
Prosadit zákon nebylo vůbec jednoduché a při jeho obhajobě v Poslanecké
sněmovně jsem se docela zapotil.

tvořeny dvěma prkny s úchyty na nohy pro
pět osob. Další soutěží byla štafeta, kterou
jsme oproti minulému roku upravili na čtyři
úseky, a jednalo se o běh s dítětem, v posledním úseku bylo dítě na zádech
a popohánělo dospělého
bičíkem, složitým úsekem
však byl běh dvou dospělých,
kteří měli k sobě svázané
nohy, styl běhu byl opravdovou lahůdkou, samozřejmostí
bylo i zdolání překážek.
V jedné disciplíně hrály hlavní
roli brambory, které první část
týmu poslepu sbírala a druhá
parta je házela na stanovenou
vzdálenost do kýble. Poslední
soutěží byla hra na bažinu, ve
které se měl celý tým přemístit
do cíle po „kamenech“ tak,
aby se žádný člen z týmu nestal obětí
bažiny.
Dovolte mi závěrem poděkovat všem
lidem, kteří se na přípravách OLDY a na
jeho zdárném průběhu v den akce podíleli.
Děkuji zapojeným týmům za jejich dobrou
náladu a samozřejmě fanouškům, kteří Vás
přišli podpořit. Druhý ročník OLDY se nám
skutečně povedl!
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého města Dačice

S výsledkem jsem
nakonec
spokojený.
Dlouhodobě nezaměstnaní mají nyní šanci zapojit se na 20 až 30 hodin
měsíčně do pracovního
procesu a přitom si na rozdíl od současného stavu
zároveň mírně přivydělat.
Od změny zákona si slibujeme zvýšení
pravděpodobnosti zachování pracovních
návyků a snížení nebezpečí sociálního
vyloučení u dlouhodobě nezaměstnaných.
Změna zákona tak alespoň zčásti naplňuje princip, že z těch co mohou pracovat
a jsou dlouhodobě nezaměstnaní, by se
měl mít lépe ten, kdo se snaží si práci nalézt
a být veřejně prospěšný než ten, kdo pouze
pobírá sociální dávky a žádnou snahu nalézt práci nevyvíjí. Na druhé straně zákon
nastavuje bonifikaci (odměnu) za veřejnou
službu poměrně konzervativně, a to proto, aby její výkon nebyl pro dlouhodobě
nezaměstnané výhodnější než řádný
zaměstnanecký poměr.
Návrh změny zákona nyní poputuje
nazpět k projednání do Senátu a pak již,
věřím, k podpisu prezidentovi.
Zhruba po dvouletých, leckdy složitých,
jednáních se nám se senátorem Jaroslavem
Zemanem snad již podaří prosadit alespoň
malou změnu zákona, která pomůže těm
dlouhodobě nezaměstnaným, kteří pracovat chtějí a snížit nebezpečí jejich sociálního vyloučení.
Miloš Vystrčil, senátor
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Na 12. zasedání Zastupitelstva města Dačice předneslo hnutí ANO
usnesení o odvolání Kateřiny Bartošové z rady města. Reagovalo tak na
vyjádření svého předsedy v Jindřichohradeckých listech z letošního léta.
Důvody, které ANO uvedlo, mělo být mé vystoupení z hnutí ANO a má
údajná nedůvěryhodnost. Je pravdou, že jsem vystoupila z hnutí, ale to
že jsem nedůvěryhodná, zásadně odmítám.
Přes všechny neshody nás spojuje volební program a sliby, které jsme voličům dali. Proto jsem ještě před uzavřením
nové koaliční dohody oslovila místostarostu Miloše Nováka s tím, že ANO podpořím v původní koalici. Ale pouze
za předpokladu, že společně prosadíme lepší financování
místních částí, což bylo programovou prioritou ANO. Proto
vůbec nerozumím postoji a jednání předsedy MO Františka
Tichánka, protože výsledkem všeho jsou pouze dva neuvolnění místostarostové a neúspěšný návrh na mé odvolání.
Přiznávám, že jsem dlouho přemýšlela o svém setrvání v této koalici. V rozhodnutí mi pomohla vyjádřená podpora od lidí, kteří řekli „zůstaň a bojuj!“ A i když
mám s některými rozhodnutími rady, jako např. plánovaná kruhová křižovatka
na Palackého náměstí, nebo stěhování pomníku v Kancnýřově sadu osobní problém, přesto dodržuji svůj písemný závazek pod dohodou o koaliční spolupráci.
Přestože disponuji v radě města pouze jedním hlasem, vždy jsem tvrdě prosazovala a budu prosazovat to, k čemu jsem se před volbami zavázala a čemu věřím.
Členové ANO Dačice dne 20. 6. 2016 podepsali Prohlášení, upravenou dohodu o spolupráci v Zastupitelstvu města Dačice. Prohlášení obsahuje ustanovení
o spolupráci čtyř subjektů, konkrétně KDU-ČSL, ANO 2011, ODS a Kateřiny Bartošové. Nechápu, proč ANO tuto dohodu podepsalo, když už dva dny po podpisu, na 11. zasedání Zastupitelstva města Dačice požadovalo, abych se vzdala
funkce radní. To je další fakt, který vypovídá o tom, že ANO Dačice buď neví co
podepisuje, nebo to prostě nerespektuje. Nejen z těchto důvodů jsem ráda, že
již nejsem členkou ANO.
Kateřina Bartošová, radní

U Koní se ZVONEČKEM
Nedělní benefiční odpoledne se neslo v pohodové náladě, sluncem zalité. Počasí nám opravdu přálo a jsem ráda, že jste se tento den rozhodli
strávit právě s námi. Benefici odstartovala koncertem skupina Be-online
a můžeme být pyšní, kolik hudebních talentů Dačice mají.
Malí i velcí, kluci
i holky se zájmem prolézali hasičské vozy
SDH Dačice. Koníci vytrvale vozili všechny
děti i dospělé, kdo si
netroufl přímo do sedla
se mohl projet Pony EXPRESSEM. Milovníci psů
si užili výbornou ukázku výcviku ZKO Dačice.
Klobouk dolů před psovody i psy. Šikovné ruce
si pod vedením Danky
Křížkové - umělecký dráteník, vyrobily srdce pro sebe či své blízké. Pod odborným dohledem Šárky a Pavlíny jste se mohli na chvíli stát gymnasty a nebo se
jen podívat, jaké šikovné gymnastky v Dačicích máme. Seznámili jste se nejen
s činností Dačického ZVONEČKU, ale i s prací Dačického okénka.
Všem, kdo přišli, patří velký dík, podpořili jste dobrou věc. Děkuji i všem, kdo
s akcí pomáhali: JC Malý Pěčín, Jiří Albrecht, TEXPO-CZ s.r.o., Město Dačice, Martin Denk chladírenský servis, SDH Dačice, MO ČSSD Dačice, Obec Hříšice, Pekárna Dačice, Jihočeši 2012.
Díky všem se podařilo pro Dačický ZVONEČEK z.s. získat částku 20 481 Kč a 5 €.
Kateřina Bartošová

10

--- inzerce ---

Zůstanu a budu bojovat dál

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 10/2016

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Hlavní prázdniny = období příprav na nový školní rok 2016/17
• Hlavní prázdniny jsou za námi, skončila doba odpočinku pro
vyučující a děti, doba pilné práce vedení škol a provozních
zaměstnanců, kteří zvelebují školu pro další školní rok. V období
hlavních prázdnin se vždy realizuje většina akcí většího rozsahu,
i letos k nám nastoupili řemeslníci, technici.
• V rámci Výzvy 57 OPVK jsme již v prosinci zakoupili nové pracovní stoly - ponky do školní dílny, o prázdninách následovala
kompletní oprava této učebny včetně instalace IT techniky.
Dále z hlediska IT – proběhl upgrade síťových switchů, obměna
počítačů v učebnách i kabinetech, zvýšení výkonu a zabezpečení
bezpečnostní brány internetu. Ve škole máme ke dnešnímu
dni 19 interaktivních tabulí, včetně aktuální verze SW Smart
notebook 16 – výukového programu. Tento počet považujeme
v současné době za optimální. Škola bude i nadále reagovat na
výukové trendy v oblasti IT.
• V průběhu loňského školního roku jsme realizovali bezdrátovou datovou síť v budově Komenského, zahájíme používání
dotykových mobilních zařízení především při výuce jazyka.
• V rámci podpory rozvoje technických, pracovních dovedností
žáků byla vydlážděna plocha u skleníku, zvýšili jsme tak komfort zázemí výuky pěstitelství. Zastřešili jsme venkovní učebnu,
učíme se na čerstvém vzduchu a už na nás neprší. V realizaci je
relaxační sportoviště v areálu Komenského.
• Školu jsme dle potřeby vymalovali, žaluzie a rolety opravili,
proběhla výměna osvětlení. V učebně a kabinetech máme novou
podlahovou krytinu. Potřeby úložných prostor doplnila vestavná
skříň v kabinetě pro potřeby kabinetu VV, zakoupili jsme nový
nábytek do učebny 1. stupně – lavice, židle. Modernizujeme
zázemí pro vyučující 1. stupně, ve skladu učebnic proběhla
výměna regálů na učebnice. Zařídili jsme pracovní zázemí pro
práci vychovatelky nového 5. oddělení školní družiny.
• Život naší školy můžete sledovat na www.zsdacice.eu.
Od letošního roku začínáme s …
• výukou anglického jazyka od 1. ročníku. Naším cílem je formou audioorálního kurzu probudit v dětech zájem o komunikaci v cizím
jazyce – rozmluvit je co nejdříve. Jednu hodinu týdně tak formou
převážně her, písniček, pohybových aktivit nasávají jazyk, který se
stává v životě i na pracovním trhu nezbytností. V rámci maximální efektivnosti výuky pracujeme v méně početných skupinách,
využíváme moderních technologií a vybavení – pracujeme např.
s interaktivními tabulemi, které dětem velmi pomáhají a zvyšují
atraktivitu výuky. Výuku provádějí učitelky jazyků za pomoci
kvalitních učebnic z nakladatelství Oxford. Používáme učebnice
Happy House, Chit Chat a Project. Děti navštěvují divadelní
představení v angličtině, díky kterému se setkají s angličtinou i v
jiném prostředí. Z evropských peněz jsme zapojili do výuky rodilé
mluvčí, v tomto trendu plánujeme pokračovat. Pravidelně organizujeme výjezdy do zahraničí. Děti mají možnost účastnit se anglických soutěží. Pro ještě lepší jazykové vybavení dětí probíhá od
7. ročníku výuka 2. cizího jazyka – němčiny.
• otevřeli jsme další – páté oddělení školní družiny. O ŠD je velký
zájem, kapacita je v průběhu roku plně vytížena. Na základě
žádosti školy je kapacita školní družiny, rozhodnutím KÚ z 28. 6.
2016, navýšena od 1. 9. 2016 na 150 dětí. V současné době pracují
tři oddělení na pracovišti v Bratrské ul. a dvě v Komenského ul.
O děti se starají vychovatelky denně do 16:00 hodin.
• začínáme s bruslením. Zapojili jsme se do projektu DĚTI DO
BRUSLÍ. Bruslení je určeno pro děti 1. a 2. ročníku v celkové
časové dotaci 5 hodin. Poprvé pojedeme v pondělí 19. září. Na
Zimní stadionu v Telči na nás čekají odborníci – trenéři, kteří nás
bezpečně naučí základům bruslení. Projekt navazuje na bruslení
v mateřských školách a zaštiťuje ho bývalý extraligový hokejista
Zdeněk Ondřej, který má bohaté zkušenosti s vedením kurzů
bruslení pro děti i dospělé.

Zahájení školního roku 2016/17
• První školní den je obzvláště výjimečný u prvňáčků. I v letošním
usedly do lavic naší školy na Bratrské tři třídy prvňáčků. Všechny
děti přišly včas a s dobrou
náladou, za doprovodu
rodičů a dalších rodinných
příslušníků, kteří přihlíželi
slavnostnímu
zahájení
školního roku. Paní učitelky
je s nadšením očekávaly
a uváděly na jejich místa
do tříd. Tradiční příjemnou
součástí prvního dne je uvítání dětí a jejich rodičů zástupci vedení školy a města. Přivítat nové žáčky přišli zástupci školy a obce:
paní ředitelka Ing. Eva Macků s panem starostou Ing. Karlem
Macků a místostarostou Ing. Jiřím Baštářem. První a jediná hodina prvního školního
dne rychle uběhla
a děti si poprvé sbalily
školní
pomůcky
vonící novotou do
aktovek. Tak hodně
úspěchů ve škole!
• Přivítali jsme nejen
63 prvňáčků, vítali
jsme všech našich
474 žáků a žákyň
v 21 třídách,
jejich učitele, vychovatelky a provozní zaměstnance škol. Všem
společně přejeme skvělý start do nového školního roku.
Eva Macků, ředitelka školy

vždy

hodin

: Sova Amoska
a sportovní olympiáda
líných rybiček
: Sova Amoska
a lesní kamarádi
: Sova
Amoska a pohádkové
překvapení
: Co dělá
Amoska v zimě?
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Setkání pro předškoláčky a jejich rodiče
Také v tomto školním roce připravujeme několik odpoledních
setkání pro předškoláčky a jejich rodiče. První zábavné odpoledne,
nazvané Ten dělá to a ten zas tohle, se konalo ve středu 21. září od
15:30 hodin. Děti měly možnost se na chvíli stát například farmáři,
zpěváky, malíři, či popeláři. Další setkání pro předškoláčky, tentokrát na téma Halloween, se uskuteční ve středu 2. listopadu v 15:30
hodin.
Mladé zastupitelstvo
Ve čtvrtek 15. září měli díky vstřícnosti města Dačice naši deváťáci možnost vyzkoušet si na vlastní kůži práci městského zastupitelstva. Na dvě hodiny se sami stali zastupiteli a jednali o aktuálních
problémech města.
Bohumil Havlík
A je tady opět začátek školního roku…
• Prvního září jsme u nás ve škole přivítali 49 prvňáčků. Celkem do
školních lavic zasedlo 338 žáků v 16 třídách, tedy o 13 více než
1. září loňského roku. Zároveň jsme také otevřeli třetí oddělení
školní družiny.
• Ve srovnání s rokem 2015, kdy probíhaly v letních měsících práce
na zateplení venkovního pláště školy, byly letošní hlavní prázdniny poněkud klidnější, přesto se podařilo během července
a srpna zrealizovat řadu oprav a vylepšení.
• Kromě vymalování několika učeben a vestibulů pavilonů 1. i 2.
stupně byla ve dvou třídách na 1. stupni kompletně zrekonstruována elektroinstalace (bylo odstraněno staré hliníkové vedení) a ve dvou učebnách 1. a 2. stupně došlo na výměnu podlahové krytiny.
• V učebnách I. A a I. B, které zároveň slouží odpoledne jako školní
družina, jsme nechali nainstalovat klimatizaci (výborně se osvědčila už během tropických dnů na začátku září).
• Novinkou začínajícího školního roku je pak interaktivní stolek,
který slouží žákům 1. ročníku, a keramická pec, již chceme využívat nejen při výuce výtvarné výchovy, ale i při zájmových aktivitách žáků.

Naše škola opět vítězí v psaní na klávesnici ZAV
Žáci naší školy zahájili školní rok 2016/17 velmi úspěšně. V průběžném pořadí meziškolní soutěže jsme 15. září postoupili na
1. místo mezi 300 zaregistrovanými školami.
Krásných výsledků dosahují žáci i v počítačové hře ZAV Houbař.
Tomáš Svoboda (IX. B) je zcela po zásluze králem této disciplíny.
Třetím místem se může pyšnit Julie Pechová (VIII. B) a do první desítky se probojoval i Jakub Dvořák (IX. A).
Jitka Krejčí
12. ročník Turnaje Duhového hřiště
12. ročník turnaje se odehrál za krásného letního počasí ve středu 14. září. Opět jsme ho pořádali spolu s Gymnáziem Dačice a tentokrát se ho zúčastnilo 21 dívčích a chlapeckých týmů.
Jako obvykle se fotbalový turnaj odehrával na venkovním hřišti,
zatímco dívky soupeřily v přehazované a volejbale v obou tělocvičnách. Všichni zúčastnění projevili bojovného ducha, ale vše se odehrávalo v rámci fair play.
Děkujeme všem zapojeným žákům za předvedené výkony, studentkám dačického gymnázia za to, že se zhostily role rozhodčích
při přehazované a volejbale a panu J. Němcovi za soudcování fotbalového turnaje.
Bohumil Šuhaj

Příměstský tábor DAČICKÉHO ZVONEČKU
O letošních letních prázdninách ve dnech 11.7. – 15.7. proběhl první běh a 8.8. –
12.8. druhý běh příměstského tábora Dačického Zvonečku. Obou běhů tábora se
zúčastnilo celkem 16 klientů Dačického Zvonečku a 7 asistentů.

V červenci se podívali do Třeště do zámku, prošli pěší naučnou stezku a expozici
světových modelů, zahráli si bowling a kuželky, vyrobili šumivé bomby do koupele,
navštívili rozhlednu U Jakuba, zajeli se podívat do Tábora do Muzea čokolády, kde si
určitě všichni i trochu zamlsali. Týden zakončili tradiční návštěvou Hospodářského
dvora v Bohuslavicích.
V srpnovém běhu navštívili Telč, kde
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zrovna probíhaly Folkové prázdniny,
zajeli se vykoupat do Vodního ráje,
zaskotačili si v Robinsonádě v Jihlavě, navštívili hrad Bítov a přilehlé
mini ZOO, s námahou vystoupali
nebo byli vyneseni na rozhlednu
Rumburak, podívali se do Kamenice
nad Lipou do pohádkové říše Fábula
a náročný týden zakončili výletem
do blízkých Bohuslavic, kde se svezli
na koních nebo povozem a namalovali si hrníček na památku.
Na financování tohoto tábora se z velké
části podílí město Dačice a THK, kteří nám
každoročně poskytují příspěvek a štědrý
grant. Za jejich pomoc jsme velice vděčni.
Velké díky také patří Pavlovi Janákovi,
majiteli Restaurace a hotelu Stadion, který
nám poskytl obědy zdarma. Jménem všech
zúčastněných vám děkujeme.
Za Dačický Zvoneček
Mirka Vacková

Konečně jsme
se dočkali ...
Za pomoci a podpory města Dačice,
Oken Jindřichův Hradec a Dačického
Zvonečku byl 20. 6. 2016 slavnostně
zahájen provoz chráněných dílen s názvem Dačické okénko.

Dačický Zvoneček po dlouhou dobu
usiloval o zřízení denního stacionáře v Dačicích. Sociálně terapeutické dílny, které
zde vznikly, jsou službou hodně podobnou
a všichni klienti jsou s ní nadmíru spokojeni. A my samozřejmě také.
Děkujeme tedy všem zúčastněným stranám, které se na zřízení STD podíleli a věříme, že tato služba nebude poslední, která
bude v Dačicích pro naše občany zřízena.
Za Dačický Zvoneček Mirka Vacková

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Zahájení školního roku 2016/2017
Ve čtvrtek 1. září 2016 byl zahájen nový školní rok také na Gymnáziu v Dačicích. Ve dvanácti třídách se sešlo celkem 276 žáků, což
v porovnání se školním rokem předcházejícím znamená nárůst
o 16 žáků.
Zvlášť významné bylo zahájení letošního školního roku pro žáky
1. ročníků, tedy pro primu osmiletého gymnázia, v níž do školních
lavic usedlo celkem 28 děvčat a chlapců, a pro 1. ročník čtyřletého
gymnázia, kde se sešlo 27 žákyň a žáků. Všem novým žákům školy
přejeme hodně úspěchů v jejich školní práci, ale také nalezení
nových kamarádů a přátel, bez nichž by byl jejich život ve škole
i mimo ni nemyslitelný.
Do posledního ročníku na naší škole vstoupili naopak nastávající maturanti, žákyně a žáci tříd oktávy osmiletého gymnázia
a 4. ročníku čtyřletého gymnázia v celkovém počtu 48. Také jim
patří přání mnoha úspěchů, vždyť právě začínající školní rok pro ně
bude díky blížící se maturitní zkoušce a následnému přijímacímu
řízení na vysoké a vyšší školy velmi významný.
Pedagogický sbor školy nedoznal v porovnání s minulým
školním rokem změn, které by se týkaly jeho složení. Výuku bude
zajišťovat celkem 23 pedagogů, z toho 16 žen a 7 mužů. O provoz
školy se starají 4 nepedagogičtí zaměstnanci.
Přejme si, aby právě začínající školní rok 2016/2017 přinesl všem
žákům i zaměstnancům školy dostatek klidu k jejich práci, hodně
úspěchů, které jak známo dodávají energii k řešení nových úkolů,
a také pohodu a porozumění, bez nichž se žádná spolupráce mezi
lidmi neobejde.
Uplatnění absolventů gymnázia v roce 2016
Z celkového počtu 32 úspěšných maturantek a maturantů oktávy a 4. ročníku v roce 2016 bylo 28 přijato ke studiu na vysokých
školách v akademickém roce 2016/2017. Zbývající čtyři našli
uplatnění na vyšších odborných školách, ve služebním poměru
PČR a v praxi.
Nevětší počet absolventů našeho gymnázia zamířil ke studiu na
lékařských a zdravotně sociálních fakultách (celkem 8), obory technického studia si zvolilo šest absolventů a studium na pedagogických fakultách čtyři. Studium zaměřené na cizí jazyky si vybrali dva
letošní maturanti, stejně jako studium sociálních věd a přírodních
věd. Studiu práva, farmacie, ekonomie a zemědělství se v nejbližší
době začnou věnovat zbývající čtyři novopečení vysokoškoláci
z řad absolventů naší školy.

Každoročně sledujeme nejen oborovou skladbu vysokoškolského studia našich absolventů, ale také to, kam za svými studii
odcházejí. V letošním roce míří do Brna čtrnáct z nich, do Českých
Budějovic osm a do Prahy tři. Ve dvou případech se jedná o studium v Jihlavě a jednou v Plzni.
Přejeme všem letošním absolventům našeho gymnázia hodně
úspěchů ve studiu zvolených oborů na vysokých či vyšších školách
nebo v jejich pracovním uplatnění.
Aleš Morávek, ředitel
Seznamovací pobyt primy 2016

Ve dnech 9. a 10. září proběhl adaptační pobyt primy ve Vnorovicích. V pátek ráno jsme vyšli od gymnázia a zamířili směr Toužín.
U zámku jsme se vyfotili. Kromě fotek se celý pobyt natáčel díky
dvěma studentkám z druhého ročníku a video můžete vidět na
stránkách školy. Cesta se nám líbila, viděli jsme projíždějící vlak
a minuli jsme vysílač. Do Vnorovic jsme dorazili kolem poledne,
následoval oběd, polední odpočinek a osvěžení v bazénu. Večer
u táboráku jsme opékali, zpívali a každý řekl něco o sobě.
V sobotu nás sluníčko probudilo okolo osmé. Následovala
rozcvička, snídaně a úklid pokojů. Cestou domů jsme šli Vydří stezkou. Okolo dvanácté si nás mohli rodiče vyzvednout u gymnázia.
Oba dva dny bylo krásné počasí, celý seznamovací pobyt se
vydařil a moc se nám líbil.
Na závěr bychom chtěli poděkovat učitelům za přípravu pobytu:
J. Vackové Hezinové, A. Švarcové a K. Chalupovi.
Šárka Marešová, prima
Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv

Novinky ze ZŠ Neulingerova
Za sponzorský dar nový báječný prvek do relaxačně edukační
zóny
Jak jsme již informovali v loňském
školním
roce, dostali jsme
od Rybníkářství
Dačice, prostřednictvím
pana
Chocholouše, finanční dar, výtěžek z Rybářského
bálu. Protože jsme
učitelé, chtěli jsme
zakoupit něco, co
bude rozvíjet naše
děti a zároveň bavit. Volba padla na
kolotoč. Rozvíjí motoriku, rovnováhu a chce-li se dítě točit, musí
vynaložit sílu svých paží. Děti byly nadšené a velice si kolotoč uží-

vají. Na závěr bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem rybářům
z Rybníkářství Dačice za jejich dar a těšíme se na další spolupráci.
Poděkování řezbářům
Jako každoročně, tak i letos proběhla již tradiční akce nazvaná
„Dačická řežba“. Tato akce probíhá každý rok v Kancýřově sadu na
Palackého náměstí. Výsledkem jsou umělecká díla, která všichni
zúčastnění věnují městu a nebo jiným institucím města nebo prodají zájemcům. Finanční obnos z prodeje již po několikáté pak tradičně věnují handicapovaným žákům Základní školy, Dačice, Neulingerova 108, za což bych chtěl všem zúčastněným jménem školy
poděkovat. Na letošním finančním daru se nemalou měrou podíleli
tito účastníci klání: pánové Miroslav Burša, Jaroslav Pecháček, Petr
König, Rudolf Procházka, Michal Kelbler, učni oboru truhlář SŠTO,
kováři SOU zemědělského a služeb – Josef Doležal a Saša Sodoma,
a v neposlední řadě pan ing. Kamil Kupec, ředitel Městských lesů,
který na celou akci věnoval materiál zdarma. Všem těmto jmenovaným patří obrovský dík za pěkný skutek pro naše děti.
Mgr. Martin Kotrba – ředitel školy
Více informací a fotogalerie na www.zsdacice.net
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Svět mandal Ilony Baštářové
Na výstavní chodbě dačického muzea se můžete právě nyní
setkat se zajímavými obrazy – mandalami. Po pěti letech se
opět v muzeu představuje svými obrázky dačická výtvarnice
Ilona Baštářová, která posledních deset let mandalám doslova zasvětila. Proč právě mandalám – na to možná najdete odpověď v jejím podání a vysvětlení (viz níže). Výstava samotná je prodejní a je otevřena do 20. listopadu 2016.
MANDALA – CESTA K SOBĚ
Slovo mandala pochází ze staroindického jazyka sankrstu, nepodléhá ale žádnému náboženství. Je to kruh či dokonce magický kruh. Vyjadřuje dvojí: nekonečno nemá začátek ani konec, ale
současně nekonečno omezuje. Kruh ohraničuje
naše představy a to je vzhledem k neuchopitelnosti vesmíru uklidňující. V něm se vše sbíhá ke středu nebo naopak – ze středu vše vyrůstá. Vzory mandal nás doslova obklopují,
aniž bychom si toto plně uvědomovali. Jsou to květiny, letokruhy,
ptačí hnízda, pavučiny, kruhy na vodě, dokonalé sněhové vločky,
i dráhy planet jsou přirozené mandaly.
Švýcarský psychiatr C.G. Jung se věnoval studiu mandal a využíval je ve své praxi. Jejich vytváření nazýval způsobem „sebeuzdravení“, které nepochází z vědomého konání, nýbrž je produktem
intuice, instinktivním reflexem.
Vytváření mandaly, jakýmkoli způsobem, je formou terapie, má
relaxační a meditační účinek. Její pomocí přetváříme chaos v sobě
v harmonii. Důležitým faktorem je také výběr barev v mandale.
Barvy napomáhají k vyvážení energie v lidském těle. Nejsou to jen
barvy, které pomáhají cítit se lépe, ale také energie světla, kterou
odrážejí. Působí na duši malíře i toho, kdo se na ni dívá. Při jejím
pozorování po delší dobu, přijde zvláštní vjem. Jakoby nás díky
svému koncentrickému tvaru vtahovala do svého středu. Když se
zaměříme na střed, obraz působí dojmem, že jiskří a září a v nás se
rozhostí nepopsatelný pocit klidu.
Mandaly obecně působí na více úrovních a zasahují i hlubší vrstvy našeho nevědomí. Přes to viditelné se potom můžeme setkat
i s tím skrytým. K vytváření mandal mě dovedla shoda okolností...
setkání s předlohami k vymalování a následně životní situace, která
byla zdánlivě bezvýchodná. Byl to počátek mého „světa mandal“.
Moje prvotní inspirace – omalovánky, jen rušivá černá kontura mi
jakoby vytvářela hranice. A tak jsem hranice odbourala a nechala se vést svými momentálními pocity. Problémy, trápení začalo
ustupovat. Od té doby uplynulo již bezmála 10 let. Za tu dobu jsem
vyzkoušela různé techniky, v něčem se posunula o kousek dále.
Mandaly zaznamenávají můj příběh o cestě, objevování svého
vnitřního klidu, sama sebe. Inspirací je prázdný kruh na papíře či
plátně. Malování se mi stalo téměř každovečerním rituálem. V tomto čase zklidnění si dovoluji být vědomě v přítomném okamžiku
– tady a teď. Nevytvářím si představu, jak má mandala vypadat,
vnímám otevřenost prostoru a nepřipouštím si žádná omezení.
Právě v tom je kouzlo, které mě fascinuje. Jejich smysl a název přichází většinou při dokončování. Občas se stane, že uvažuji, „čeho“
mandalu tvořím. Došla jsem k poznání, že usilovným přemýšlením
se výsledek nedostaví. Konečný smysl přišel ve stavu klidné mysli, vyšel z mého podvědomí díky výběru barev, jejich významu
a energií. Tvořím s láskou, radostí a nadšením a věřím, že právě toto
mandaly odrážejí. K lidem přijdou naplněny těmito mými dojmy
a pocity. Zpětná vazba, které se mi dostává, je vždy pozitivní a věřím, že se takto bude dít i nadále. A jsme opět v nekončícím kruhu
– díky pozitivním reakcím přichází další impulsy pro mou tvorbu,
silná a radostná motivace. Moje bilancování – zdokumentováno
mám - věnovaných či prodaných originálů mandal za dobu svého
„poznávání“ je cca 250 kusů. Mozaika mého barevného života za
posledních deset let je složena z mandal.
Marie Kučerová, ředitelka
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Vychází Čtení
z korespondence Dalbergů
V roce 1809 zemřel Karel Maxmilián hrabě Ostein, majitel
dačického panství, poslední svého rodu. Jeho dědicem se
stal synovec Friedrich svob. pán Dalberg, příslušník starého
porýnského rodu.
Dříve než stačil v Dačicích uskutečnit své záměry, vypukla válka
proti napoleonské Francii, ve které byl Friedrich jako schwarzenberský hulán zraněn a na následky válečných útrap na podzim
1814 zemřel. Dědictví převzal jeho bratr Karel, který učinil z Dačic
svou rezidenci, nechal přestavět zámek, založit park a hospodaření
velkostatku pozvedl na vysokou úroveň. Oba bratři vedli s matkou,
která zůstala v Aschaffenburgu a v českých zemích za svými syny
nikdy nebyla, čilou korespondenci, která se uchovala v Moravském
zemském archivu v Brně. Letos v létě vyšla v Německu komentovaná
edice tohoto souboru téměř 500 dopisů, kterou připravila PhDr. Jana
Bisová, bývalá kastelánka dačického zámku a předsedkyně zdejšího
Spolku přátel muzea. Nyní vychází v Dačicích výběr z těchto dopisů
v českém překladu, který dává čtenářům nahlédnout do všedního
i svátečního života pisatelů, jejich starostí, smýšlení i činů.
Kniha „Z Aschaffenburgu do Dačic - Čtení z korespondence
Dalbergů (1809-1823)“, kterou vydává Spolek přátel muzea v Dačicích s finanční podporou města, bude v prodeji od 27. října
v dačickém muzeu a dále v knihkupectvích a na infocentru.
Spolu s německým vydáním bude nová kniha představena na
autogramiádě spojené se čtením vybraných ukázek z dopisů na
muzejním čtvrtku 27. října 2016 v 17:30 h v dačickém muzeu.
Marie Kučerová, ředitelka

Svaz tělesně postižených
Svaz tělesně postižených Dačice připravil v měsíci červnu pro
své členy i přátele výlet osobními auty do Nové Bystřice. Prohlédli
jsme si muzeum amerických aut – veteránů. Moc se nám líbily, a tak
trochu jsme záviděli, že nám nestojí v garáži. Po prohlídce jsme jeli
do hotelu Peršlák. Prohlédli jsme si hotel a krásnou krajinu kolem.
Došli jsme až do Rakouska. Za odměnu jsme si poseděli u kafíčka
a zmrzliny. Všech 20 členů strávilo krásné odpoledne.
Další naší akcí byl v červenci zájezd na výstavu květin Zahrada
Vysočiny. V prostorách zámku byly vystaveny překrásné lilie. Všech
35 členů svazu bylo okouzleno krásou květů.
Naši členové také navštívili hudebně divadelní festival Za dačickou kostku cukru. Na nádvoří státního zámku si divadelní zážitek
nenechalo ujít 18 členů.
V srpnu jsme uspořádali vycházku ke Třem křížům. Vystoupali
jsme na toto krásné místo a těšili se výhledem na Dačice. Po náročném výstupu jsme poseděli na terase restaurace Rockhill. Krásné
odpoledne nám zpříjemnil pan Feherpataky hrou na harmoniku.
Všech 48 členů bylo spokojeno.
V září jsme uspořádali zájezd do Kutné Hory. Počasí se nám vydařilo a 46 členů mělo prima náladu. Během cesty nás paní Kocmálová
seznámila s programem zájezdu a povyprávěla nám o historii Kutné Hory. První zastávka byla v Kostnici, dále následovala nejstarší
katedrála v Evropě, po které jsme navštívili chrám sv. Barbory. Po
prohlídce se skvělým výkladem jsme prošli okolo jezuitské koleje na
hlavní náměstí. Po dobrém obědě jsme si ještě prohlédli královskou
mincovnu. Pak nás čekala cesta domů. Strávili jsme opět krásný den
na výletě díky cestovní agentuře Štefl-tour Dačice, naší průvodkyni
paní Kocmálové a organizátorovi zájezdu panu Přikrylovi.
Dále vás chceme pozvat 6. října na besedu o meteoritu u Čeljabinsku s RNDr. J. Grygarem CsC. Sejdeme se v 15:00 h v Domě
s pečovatelskou službou. Srdečné pozvání přijměte i na zahájení výstavy obrazů pana Jiřího Albrechta 19. října od 13:30 h
v Městském muzeu a galerii Dačice.
Bohumíra Vašňovská a František Stejskal,
Svaz tělesně postižených
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Středa 5. října v 9:00 h – zahájení zimního semestru virtuální
univerzity třetího věku
Virtuální univerzitu třetího věku (vu3v) studuje v konzultačním
středisku při městské knihovně ve dvou skupinách již 37 studentů
a pro nové zájemce je stále OTEVŘENO. Tématem pro zimní semestr, který bude začínat 5. října, je v knihovně kurz Genealogie.
Hledáme své předky. Kdo by se chtěl blíže informovat o celé vu3v,
najde všechny informace na www.e-senior.cz. Těšíme se na stávající i nové studenty. Pokud se nás sejde hodně, můžeme se rozdělit
na dvě skupiny, případně jedna skupina může studovat něco jiného – jiný kurz. Vše domluvíme ve středu 5. 10.

--- inzerce ---

Podzimní pozvánky do knihovny

Čtvrtek 6. října v 17:30 h – autorské čtení Ladislava ZEDNÍKA
z knížky Město jeden kámen (Magnesia litera 2016 za poezii)
Básník (ročník 1977) se ve své nové sbírce vrací ke klíčovým okamžikům dětství a dospívání. Podstatnou roli hraje původní profese: paleontologie. V knize nacházíme bizarní každodenní prostory jako je „podolský plavečák“ nebo „cementárna Radotín“. Jindy
se zas propadáme do magického světa, v němž za každou vesnicí
může ležet přímořský atol. Básně se nebojí odborných termínů.
Výsledkem ale není odtažitá „vědecká“ lyrika, nýbrž uvolněná a sebevědomá poezie, která se nebojí stavět na hlavu zažitá poetická
klišé a vytvářet z nich novou kvalitu. Akce se koná v rámci Týdne
knihoven a Maratonu čtení. Vstupné dobrovolné.
Úterý 11. října v 16:00 h – O bylinkách
Knihovna jako partner Zdravého města Dačice zve na povídání
paní Aleny Schlosserové z Dačic o bylinkách. Akce se koná v rámci
kampaně Dny zdraví.

Výstava Dačice – moje město snů
Až do konce roku bude v knihovně k vidění výstava výtvarných
a literárních prací žáků z dačických základních škol na téma Moje
město snů. Práce vznikly v rámci projektu ekologické výchovy FCC
Dačice s partnery ze škol, knihovny a Zdravého města Dačice. Práce
dětí jsou velice inspirativní a určitě stojí za zhlédnutí.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

--- inzerce ---

Středa 12. října od 13:00 do 17:00 h – Krabičková dílna
Srdečně zveme na tvořivou dílnu do dětského oddělení knihovny. S sebou si doneste krabičky od zápalek - bez zápalek a kousky
látek. Ostatní materiál dodá knihovna. Přesvědčíte se, že i z obyčejné papírové krabičky se dá udělat něco hezkého a děti si navíc
procvičí jemnou motoriku ruky.

Dačický domeček informuje
Tento rok proběhly zápisy do zájmových útvarů nezvykle
brzy již v týdnu od 5. 9. do 9. 9. 2016. Těší nás velký zájem
dětí, ať už těch stálých, které přichází opakovaně, tak i těch,
které přijdou poprvé. Díky tomuto zájmu otevíráme všechny
nabízené kroužky, děti se ještě stále mohou hlásit. Proto
neváhejte, v případě naplnění kapacity budeme muset další
zájemce odmítat. Úplnou nabídku najdete na našich internetových stránkách.
Na podzimní měsíce připravujeme opětovné otevření Kurzu anglického jazyka pro prarodiče s vnoučaty. Kurz zahrnuje 10 lekcí
a je nabízen zdarma. Je to vhodná příležitost pro prarodiče, aby
účelně strávili čas se svými vnoučaty a hravou formou si rozšířili
jazykové znalosti. Kurz bude přizpůsoben znalostem a možnostem
všech účastníků.
V případě zájmu můžete zavolat na telefonní čísla 723 788 736
p. Jaromíře Bačákové nebo 724 078 677 p. Daně Syrovátkové.
Čas kurzů bude ještě upřesněn dle možností účastníků. Termín
přihlášek je do 24. 10. 2016. Všechny informace dohledáte na
stránkách DDM na www.ddmjh.cz.
Váš Domeček
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Platnost do 31.12.2016 Kupóny nelze sčítat
--- inzerce ---
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Váš kandidát do Senátu

Michal Stehlík

Pojďte s námi pro Radečka,
sbírat od PET- lahví víčka!
Sbíráním víček přispějete žákovi 1. ročníku Radkovi
k získání nového vozíku.

michaldosenatu.cz

energie za dva

YROHEQtĆtVOR

Posbíraná víčka prosím přineste do ZŠ speciální Neulingerova
Dačice nebo pro případný odvoz kontaktujte tel: 723 510 401.
Děkujeme všem, kteří pomůžete.

Rozšiřujeme nabídku spodního prádla o zn. Sassa, Triola a Spoltex

říjnový FIRST MINUTE - doprodej starších vzorů zimní obuvi za zvýhodněné ceny
Přírodní bylinné produkty pro podporu imunity
v přicházejících podzimních dnech

Dárkové poukazy – vhodný dárek pro každého
18

--- inzerce ---

Vlašská 109, Dačice, tel. 702 277 377

--- inzerce ---

--- inzerce ---

Zdravotnické potřeby, obuv a prádlo
Ve Vlašské

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

Jak podpořit manželský
či partnerský vztah
Chtěli bychom vás pozvat na další část cyklu Znaky láskyplné rodiny, který jsme pro vás připravili v pondělí 24. 10.
v 17:00 h v Katolickém domě v Dačicích.

--- inzerce ---

V programu Nastavení důvěrného vztahu mezi manžely se blíže
podíváme na možnosti, jak lze rozvinout a upevnit duševní, sociální i tělesnou oblast partnerského či manželského vztahu. V měsíci
listopadu ještě chystáme program Výchova a vedení dětí, který
bude zaměřen na potřeby dětí, na způsoby předcházení a řešení
jejich nevhodného chování. Cyklus je návazný, ale není podmínkou
účastnit se všech programů.
V odpoledních hodinách (po 14 hodině) bude možné využít
terapeutické poradenství (individuální soukromý rozhovor s psychoterapeutkou Marcelou Blažkovou). Jedná se o hodinové konzultace, které umožní náhled na náročnou životní situaci. Pro objednání kontaktujte: Ing. Bc. Marcela Blažková - tel. 608 613 612.
Lektorka Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS. přednáší již 13 let
a poskytuje také terapeutické poradenství. Absolvovala pětiletý
psychoterapeutický systemický výcvik, dvouletý výcvik párové
terapie a dokončuje arteterapeutický kurz.
RC Křižovatka

--- inzerce ----- inzerce ---

KATEŘINA B
ARTOŠOVÁ

ZA OBCHVAT DAČIC
DVĚ VOLEBNÍ OBDOBÍ VÁM

HEJTMAN ZIMOLA OBCHVAT SLIBUJE.

JE NEJVYŠŠÍ ČAS
HO KONEČNĚ UDĚLAT!
TOR
MICHAL DOK

VOLTE 38
VÁŠ HLAS JE DŮLEŽITÝ.
WWW.JIHOCESI2012.CZ
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TANCUJ SE MNOU
DNES Taneční1večer1nejen1pro1seniory
Duo1ADAMIS

špička české alternativní scény

DAČICE1sobota18.10.1118:001až122:00

PiňaKoláda

Vstupné 180 Kč, sleva na senior pas
předprodej na Infocentru Dačice

v ceně vstupného je zákusek a káva
stolová úprava, prostor pro tanec, soutěž o ceny, omezená kapacita
čtyřhodinový program

Předkapela
Předkapela ALMOST
ALMOST ACOUSTIC Dačice

DAČICE

Pátek 14. října od 20:00
NNčNN●NNřNNč

PŘNNNČICE
NNNČICE

Staročeštíšheligonkářiš–šmuzikašodšŘípušš
Vstupné:š70šKč,šslevašnašZTPšašSeniorpasš10–š

Občerstveníšzajištěnoš
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● cílem není jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny.
Přednáška je určená široké veřejnosti

● to, co je zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla
● pomocí znaků v očích lze odhalit genetické slabosti,
přechodné aktuální změny i chronické stavy

Přednášející: Jana Bělohlavová

úterý 11. října 10 – 11 h
Irisdiagnostika aneb zjištění příčin zdravotních
problémů z oční duhovky

● fórum otázek a odpovědí na zdraví.
Přednáška je určena široké veřejnosti

● praktické ukázky z oblasti akupresury, čínské
a alternativní medicíny

● spousta zajímavých rad o zdraví, které se v ordinaci nedovíte
● jak si zvláštní chůzí můžeme značně vylepšit zdravotní stav

Přednášející: chiropraktik Ing. Vinci László
● staré i nové poznatky jak si odstranit bolesti páteře, kloubů
a regenerace pohybového aparátu
● jak si ubližujeme, nebo se léčíme stravou

pondělí 10. října od 17 h
Jak si člověk pomůže sám od bolestí
+ eliminace stresu v organismu

Program v 3D Kině:
PS:

r. Hana Musilo
vá

ku
sleva 20 % na ná
rmanentky.
vstupného i pe
e,
any 192, Dačic
et
Sm
Sal Marina, B.
7
65
tel. 606 225

. do 16. října
V týdnu od 10 p základního

xujte
Inhalujte, rela
í
ravím a energi
zd
za
ě
yn
- do solné jesk

Sal Marina

na Šimánková

Přednášející: He
le

aerobiku, jógy, posilování
, strečink)
Cvičitelky: Hanka Kopečk
ová a Hanka Mrkvičková

a 17:30 – 18:30 h
Cvičení pro zdraví (prvky

Program v Katolickém d
omě:
středa 12 říjn

- dopolední squash zdarma
- odpolední a večerní squash za 50 % ceny
- saunu za 50 % ceny
Nutná rezervace na tel. 384 971 440
nebo na www.sportcentrumnaskale.cz

nabízí od 10. do 16. října:

Sportcentrum Rockhill

Přednášející: Alena Schlosserová

úterý 11. října 16:00 h
Bylinky pro vaše zdraví

Program v Knihovně:

a pití.
● dětská první pomoc pro
rodiče s dětmi
Pod vedením zdravotní ses
try Ladislavy Štumarové

● zdravé cvičení, zdravé
jídlo

čtvrtek 13. října 16:00 h
Zdravé KÁČKO

pátek 14. října
14:00 h
Péče o dolní ko
nčetiny, její pre
vence
a onemocnění

Přednášející: M
UD

čtvrtek 13. říjn
a 14:00 h
Péče o seniory
– dutina ústí a
pomůcky
denní potřeby

řina Havelková

středa 12. říjn
a 14:00 h
Znáte svá pacie
ntská práva?
Přednášející: Ka
te

Přednášky v D

10. - 16. říjen

´
D NY Z DRAV I 2016

www.dacice.cz
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
2. října, neděle, 19:00 h
BOŽSKÁ FLORENCE, drama/komedie, 2D
120 min., české titulky, vstupné 100 Kč
5. října, středa, 19:00 h - FILMOVÝ KLUB
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD, komedie, 2D
75 min., česky, vstupné 80/100 Kč
9. října, neděle, 19:00 h
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO
PODIVNÉ DĚTI, fantasy, 3D
128 min., český dabing, vstupné 130 Kč
12. října, středa, 10:00 h
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 50 Kč
16. října, neděle, 19:00 h
ANTHROPOID, válečný, 2D
121 min., české titulky, vstupné 110 Kč
19. října, středa, 19:00 h
THE BEATLES: Eight days a week, dokument, 2D
100 min., české titulky, vstupné 100 Kč
21. října, pátek, 19:00 h
INFERNO, akční, 2D
122 min., české titulky, vstupné 120 Kč
23. října, neděle, 19:00 h
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC, tragikomedie, 2D

100 min., česky, vstupné 110 Kč

26. října, středa, 18:00 h
LICHOŽROUTI, animovaný, 2D
100 min., česky, vstupné 100/120 Kč
28. října, pátek, 18:00 h
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ, animovaný, 3D
98 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč
30. října, neděle, 19:00 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 120 Kč

Městské muzeum a galerie
do 9. října
PETR VLACH - ZLATÝ MOTÝL PŘED BOUŘÍ
výstava obrazů
do 20. listopadu, výstavní chodba
MANDALY ILONY BAŠTÁŘOVÉ
výstava
6. října, čtvrtek, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.: „Afghánistán
- záchrana buddhistického dědictví“. Přednáška doplněná fotoprojekcí
16. října - 20. listopadu
KRESLÍŘOVY TIPY NA VÝLETY
Výstava kreseb dačického výtvarníka Jiřího

Od října opět spouštíme pravidelné saunovací
hodiny pro veřejnost.
ÚTERÝ MUŽI 18:00 – 20:00
ČTVRTEK ŽENY 18:00 – 20:00
SOBOTA SPOLEČNÁ 16:00 – 19:00
Cena - 85 Kč/osoba/hod. a dítě do 15 let 40 Kč.
Pro mlsounky připravujeme nový jídelní lístek,
ve všední den ochutnejte naše denní menu
a pro hladovce pečeme maxi pizzy o průměru
50 cm!
10.-16.10. DNY ZDRAVÍ
Opět se připojujeme do programu města Dačice
Dny zdraví.
V těchto dnech nabízíme:
dopolední squash zdarma
odpolední a večerní squash za 50% z ceny
sauna za 50% z ceny
S podzimem přichází nové sportovní lekce
pro začátečníky i pokročilé!
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27. října, čtvrtek, 17:30 h
MUZEJNÍ ČTVRTEK
Prezentace a křest knihy PhDr. Jany Bisové:
„Z Aschaffenburgu do Dačic“. Čtení z korespondence Dalbergů (1809-1823).
Křest bude spojen se čtením vybraných ukázek z nové knihy a autogramiádou.

Kulturní dům Beseda
8. října, sobota, 18:00 h
TANCUJ SE MNOU DNES
hraje Duo Adamis a Piňakoláda
Vstupné 180 Kč, sleva na Senior pas 10%
12. října, středa, 19:00 h
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
divadelní představení
hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková,
Daniel Rous, Martin Kraus
14. října, pátek, 20:00 h
ZRNÍ A ALMOUST ACOUSTIC
koncert
vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 230 Kč
30. října, neděle, 15:00 - 17:00 h
ODPOLEDNE S HELIGONKOU
hrají Staročeští heligonkáři - muzika od Řípu
(7 hudebníků), vstupné 70 Kč, sleva na Senior
pas 10%, občerstvení zajištěno

5.10. DEN BERNARDA
Užijte si i letos Den Bernarda.
Přijďte tento "svátek" oslavit první říjnovou
středu 5. 10. 2016 od 17 hodin a vychutnejte si
malé i velké pivo Bernard za 10 Kč. Cena 10 Kč
platí pouze při konzumaci v místě konání akce.
Doporučujeme včasnou rezervaci míst.
Příznivci bowlingu se můžou těšit na již
4. ročník bowlingové ligy!
Přihlásit se můžete do 23.10., a to na baru,
e-mailem nebo na tel. čísle 775 246 804.
4.-6.11.
MISTROVSTVÍ JIŽNÍCH ČECH
VE STOLNÍM FOTBÁLKU
více informací již brzy na FB a webu

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

--- inzerce ---

SPORTCENTRUM ROCKHILL

Albrechta. Slavnostní zahájení v neděli 16. října ve 14:00 h

www.dacice.cz

Do dačického kina na filmy
z Karlovarského festivalu
V září jste mohli do dačického kina přijít na projekci amerického filmu Tohle je náš svět. Tato hořká komedie si odvezla cenu diváků z letošního Filmového festivalu v Karlových
Varech.
A v projekcích filmů z 51.
ročníku této prestižní mezinárodní filmové přehlídky
budeme v našem kině pokračovat i dál. Už 5. října od 19:00
h, se tak můžete těšit na autobiografický film legendár-ního
českého režiséra Jana Němce
– Vlk z královských Vinohrad.
Ten zachycuje jeho životní
příběhy od šedesátých let do
současnosti. Postavu samotného režiséra tady ztvár-nil Jiří
Mádl. Dále hrají: Karel Roden,
Táňa Pauhofová a další. A ze
zmíněného festivalu si odvezl
zvláštní uznání.
V listopadu pro vás bude na plátně našeho kina připravený
maďarský snímek – Rodinné štěstí, který si z 51. MFF Karlovy Vary
po právu odvezl jak cenu za nejlepší herecký výkon, tak hlavní cenu
festivalu za nejlepší film.
Více o připravovaných filmech se dozvíte na www.kinodacice.cz
a také na našem Facebooku. Předprodej vstupenek je pak na Infocentru Dačice.
Milan Krotký, 3D Kino Dačice

Katolický dům Dačice, z.s.
CVIČENÍ pro zdraví - středa 17:30 - 18:30 h, začínáme 5. 10.
• prvky aerobiku, jógy, posilování, strečink
• Hanka Kopečková a Hanka Mrkvičková
Zdravé KÁČKO čtvrtek 13. 10., 16:00 h
• zdravé cvičení, zdravé jídlo a pití
• dětská první pomoc pod vedením zdravotní sestry L. Štumarové
• pro rodiče s dětmi
BURZA oblečení a spotřebního zboží aneb připravujeme se na
zimu – lyže, brusle, sáňky a další zimní výbava
• sobota 22. 10. od 9:00 do 12:00 h
• Více informací, rezervace prodejních míst: Marcela Svobodová,
tel. 606 336 470, e-mail: marcelka1177@seznam.cz
TANEČNÍ pro znovuzačínající a mírně pokročilé
• 7 dvouhodinových lekcí pod vedením manželů Horníkových z Telče
• vždy v sobotu od 19:30 h, první lekce 15. 10.
• Přihlášky a další informace: kopeckova.hana@email.cz, tel. 604
673 389
Připravujeme:
• 6. 11. FRANTIŠEK BLÁZEN – show inspirovaná sv. Františkem z Assisi
• 12. 11. Štrúdlování – Jablkobraní
• 25. 11. Rockový muzikál Narozený
www.katolicky-dum.cz
Náklad: 3150 výtisků

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

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl kuželek:
9. 10.

10:00 h

dorost 1. liga

Dačice - TJ Jiskra N. Bystřice

23. 10.

10:00 h

dorost 1. liga

Dačice - KK PSJ Jihlava B

15. 10.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice A - SS Kuželny Dubňany

15. 10.

18:00 h

divize

Dačice B - TJ Třebíč B

14. 10.

18:00 h

divize

Dačice D - TJ Sokol Soběnov

21. 10.

18:00 h

divize

Dačice D - TJ Sokol Chotoviny

7. 10. 20:00 h

KP

Dačice C - TJ Silon S. Ústí

7. 10.

KP

Dačice G - TJ Kunžak

17:30 h

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
8. 10.

16:00 h

muži KP

Dačice - Písek B

22. 10.

15:30 h

muži KP

Dačice - Planá n/L

SOBOTA!!!

9. 10.

10:00 h

dorost KP

Dačice - Chotoviny

23. 10.

10:00 h

dorost KP

Dačice - Kunžak

8. 10.

9:30 h

žáci

Dačice - Kaplice

15. 10.

15:00 h

žáci

Dačice - Slavonice

Oddíl volejbalu:
Od 4. 10. - každé úterý - začínají treninky 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. Do 18. 10. probíhá
nábor. 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 19:30 h
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.

Rodinné centrum KŘIŽOVATKA
22.10. od 15:00 h - DÝŇOVÁNÍ
• Přijďte s námi oslavit podzim společným dýňováním.
• Můžete si vyřezat dýni, vytvořit dekoraci z ní, ochutnat ji v různé
podobě nebo i přinést ochutnat svůj výrobek ostatním.
• S sebou: nůž, prkénko, dýně zajištěny.
• Příspěvek na materiál 50/20 Kč.
24. 10. v 17:00 h Nastavení důvěrného vztahu mezi manžely
• další část z cyklu Znaky láskyplné rodiny s lektorkou Ing. Bc. Marcelou Blažkovou
• terapeutické poradenství - po 14:00 h, individuální soukromý
rozhovor s psychoterapeutkou Marcelou Blažkovou, po tel.
domluvě - tel. 608 613 612
Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi
• každé pondělí a čtvrtek 9:00 - 11:30 h
• Přijďte si zahrát do hezké herny, popovídat si, tvořit, zpívat, sdílet
starosti a radosti spojené s péčí o děti!
www.rckrizovatka.cz

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

zdarma				

Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 10/2016, ročník pátý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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ANKETA PRO OBČANY MĚSTA
Vážení spoluobčané,
Město Dačice připravuje nový Strategický plán rozvoje na roky 2016-25, s výhledem do roku 2030. V něm budou
formulovány hlavní rozvojové priority a záměry týkající se území města a jeho místních částí. Protože hlavním smyslem
strategického plánování je vytvářet ve městě takové prostředí a životní podmínky, aby se v něm všem příjemně žilo,
je důležité ptát se také Vás, občanů. Prosíme Vás proto o vyjádření Vašeho názoru, zda svou budoucnost spojujete s
životem v Dačicích a co je důvodem pro kladnou či zápornou odpověď. Vašimi názory máte příležitost vyjádřit svoji
představu o budoucnosti našeho města.
Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění ankety, a těšíme se na Vaše odpovědi.
Ing. Karel Macků, starosta města

Dotazník můžete rovněž vyplnit elektronicky na webových stránkách města (www.dacice.cz)
!! Vyplněné dotazníky můžete odevzdávat na Infocentru města (Palackého nám. 1/I) do 14. 10. 2016 !!
Jsem:

_ Muž

_ Žena

Věk: ……………

Vzdělání:

_ základní

_ střední

Bydlím v:

_ Dačicích

_ Místní části Dačic (Bílkov, Borek, Chlumec, Dolní Němčice, Hostkovice,

_ vyšší odborné

_ vysokoškolské

Hradišťko, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Toužín, Velký Pěčín)

1) VNÍMÁTE DAČICE ZEJMÉNA JAKO MĚSTO VHODNÉ PRO
(můžete případně zaškrtnout i více možností)
_ mladé lidí

_ rodiny s dětmi

_ starší generaci

2) SPOJUJETE SVOU BUDOUCNOST SE ŽIVOTEM V DAČICÍCH?

"

_ všechny generace

(svůj názor vyjádříte výběrem z možností v tabulce - vybrané odpovědi označujte křížkem)

ANO – pokud ano, proč? (vyberte z možnosti níže)

NE – pokud ne, proč? (vyberte z možnosti níže)

K Dačicím/přidružené obci mám dobrý vztah, mám zde své
kořeny (žili tu i moji rodiče, prarodiče…)

Nemám k Dačicím zvláštní vztah, nic mě zde nedrží

Dostatek pracovních příležitostí ve městě a okolí

Nedostatek pracovních příležitostí v regionu

Dostupnost pozemků pro výstavbu rodinných domků

Nedostatek pozemků pro výstavbu rodinných domků

Dostatek bytů (ke koupi, do pronájmu)

Nedostatek bytů (ke koupi, do pronájmu)

Vyhovující dopravní obslužnost veřejnou dopravou

Nevyhovující dopravní obslužnost veřejnou dopravou

Dostupné a kvalitní možnosti vzdělávání (MŠ, ZŠ)

Nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ

Dostatečná nabídka navazujícího studia po ukončení ZŠ

Nedostatečná nabídka navazujícího studia po ukončení ZŠ

Dostatečná nabídka pro sportovní vyžití

Nedostatečná nabídka pro sportovní vyžití

Pestrá a dostatečná nabídka pro kulturní vyžití

Málo pestrá a nedostatečná nabídka pro kulturní vyžití

Je zde bezpečno (nízká kriminalita)

Necítím se zde dostatečně bezpečně

Dostupnost základních sociálních služeb pro občany
(pečovatelská služba, osobní asistence, domácí péče…)

Nedostatek sociálních služeb pro občany

Dostupná základní zdravotní péče

Nedostatečná základní zdravotní péče

Jsou zde dobré podmínky pro podnikání

Není zde dobré prostředí pro podnikání

.....................................................................................
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