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Mažoretky přivezly z Chorvatska zlato
Dojetí, pocit zadostiučinění a štěstí, radost, hrdost, někdy lítost a zklamání – tak takové velké emoce jsme prožili koncem
září v chorvatské Poreči, kde se konalo Mistrovství světa MWF. DM Studio Dačice získalo 4 nominace ve velkých skupinách
a 6 nominací v sóloformacích.
Zní to až neuvěřitelně, ale přivezly jsme
3 medailová umístění z velkých formací,
1 medaili ze sóloformací a ještě 5 umístění
do 7. místa.
• 1. místo a titul Mistryně světa – kadetky
classic baton, juniorky baton
• 3. místo a titul II. vicemistryně světa – seniorky baton, duo Adéla Hronová, Natálie
Vitoušová
• 4. místo – kadetky mini mix, seniorky
classic baton, seniorky miniformace baton
• 6. místo – miniformace juniorky baton
• 7. místo – sólo Anette Neuvirtová
Moc bychom chtěli poděkovat všem
rodičům a fanouškům, kteří za námi stojí
v dobrém i zlém. A také sponzorům, kteří
nám ulehčují financování takto velkých
akcí. Vše by bylo pro nás bez nich mnohem obtížnější. Účast na mistrovství světa
podpořili: Město Dačice, Jihočeský kraj,
Obec Studená, COOP Jednota Jindřichův
Hradec, Václav Bastl, Waldviertel Sparkasse,
Centropen Dačice, PKD Dačice, VSP KOVO
Dačice, Zemspol Dešná, zaměstnanci THK
Dačice, Hron Dačice, s.r.o., Petr Syrovátka.
Dobrá voda a.s. - pitným režimem a Obuv
U Havlíků věcným darem v podobě cvi-

ček pro kadetky a silonek pro juniorky a seniorky. Nesmíme zapomenout ani na DDM
Jindřichův Hradec a Domeček, kde nám poskytují podporu a zázemí.
Uplynulá soutěžní sezóna 2016 byla pro nás hodně těžká a dala nám toho hrozně moc.
Že nejdůležitější ze všeho je zdraví, že se nemáme vzdávat a hlavně že když držíme spolu,
zvládneme toho mnohem víc. „Jen spolu jsme úplní…“
Barbora Zimmelová, DM Studio Dačice

Jak to vidím aneb jsme v poločase
Ve fotbale po první polovině zápasu následuje přestávka, ale v práci pro město tomu tak není. A my na radnici máme za
sebou právě polovinu volebního období. I když se spíše díváme do budoucnosti, tak je čas na rekapitulaci toho, co je za námi
a před námi.
Když jsme po volbách
v roce 2014 začali pracovat v koalici KDU-ČSL, ANO
2011 a ODS, tak jsem netušil,
jak bouřlivé volební období
na politickém poli nás čeká.
Nejprve krize hnutí Ano
2011, která vyvrcholila vystoupením radní
Bartošové z tohoto hnutí, pak její „laškování“ s různými stranami až po zakotvení
v pozici nezávislé u Jihočechů. Následná
změna místostarostů z jednoho uvolněného na dva neuvolněné. Po celou dobu jsem
se snažil o to, aby mělo město stabilní a pracující radnici. Při pohledu zpět musím po-

děkovat svým kolegům v radě a zastupitelstvu, že upřednostňovali rozum a závazek
vůči občanům Dačic, před svými osobními,
nebo stranickými zájmy.
Základem pro každé hospodaření jsou
finance a v případě města je to jeho rozpočet. V našem volebním období se snažíme
o co nejméně schodkový, nebo ještě lépe
vyrovnaný rozpočet. Rok 2014 skončil výsledkem -4,4 mil. Kč, v roce 2015 se nám
podařilo díky zvýšeným příjmům z prodeje parcel a úsporám výdajů snížit schodek
rozpočtu z původních téměř 43 milionů
korun na necelých 9 milionů a v letošním
roce máme „našlápnuto“ k vyrovnanému,

nebo snad i k přebytkovému výsledku hospodaření. Díky pečlivému zvažování výdajů a snaze o zlepšování příjmů se nám daří
zachovat dlouhodobě udržitelné hospodaření města. I tak se nám daří investovat do
dalšího rozvoje Dačic. Za všechny investice
bych uvedl jenom ty nejvýznamnější, nebo
nejzajímavější. Kromě jiného jsme dokončili
sítě pro rodinné domy Za Školou, zateplili
jsme dům s pečovatelskou službou, mateřskou školku na Červeném Vrchu, základní
školu B. Němcové a gymnázium, dotáhli
jsme intenzifikaci čistírny odpadních vod,
zrekonstruovali komunikace v Toužíně,
pokračování na str. 2
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Slovo místostarosty
Kruhový objezd je téma, které se skloňuje čím dál častěji. Proto bych rád znovu
přiblížil historii, která vede k okružní křižovatce a seznámil vás s kroky, které radnice podniká.
Již v roce 2011 byla
zpracována
studie,
která slouží jako podklad pro rozhodování
o technickém řešení
úprav náměstí. V rámci studie bylo zhodnoceno celkem 10 variant, od současného stavu, jednosměrného
náměstí v obou směrech, přes průsečnou
křižovatku až po křižovatku okružní, která
je dle zpracovatele studie na daném místě
nejvhodnějším řešením.
Jelikož se jedná o značnou změnu náměstí, snažíme se prozkoumat všechna
možná technická řešení, a proto problematiku dopravy na Palackého náměstí řešíme s několika dopravními specialisty. Začátkem měsíce září jsme oslovili projekční
kancelář (celkem již třetí) UDIMO, spol.s r.o.
o zpracování nezávislé studie řešení Palackého náměstí. Zadání pro projekční kancelář
ze strany města je vyřešit křižovatku v dolní
části Palackého náměstí průsečnou křižovatkou. Součástí studie bude i projednání
navrženého řešení na inspektorátu dopravy
v Jindřichově Hradci. Výsledek studie bychom měli znát ke konci měsíce listopadu.

Mnozí mají možná pocit, že radnice chce
za každou cenu vybudovat na náměstí
okružní křižovatku, ale tak to není! Našim
záměrem je zrekonstruovat náměstí, které
je ve velmi špatném stavu a okružní křižovatka byla a zatím stále je jediné možné
technické řešení, a to ne podle radnice, ale
podle dopravních inženýrů, kteří danou
problematiku posuzovali. Sám jsem velmi
zvědavý na výsledek nově zadané studie,
která buď potvrdí řešení formou okružní
křižovatky, nebo nalezne řešení jiné.
Podzim, který je již v plném proudu, je
také obdobím posvícení, která se odehrávají ve většině měst a obcí. V průběhu měsíce října jsem se účastnil dvou posvícení
v místních částech. První bylo Hradišťské
posvícení, kdy jeho součástí bylo svěcení
nově opravené zvoničky otcem Jaroslavem,
druhé bylo Borecké posvícení, jehož součástí byla rozmluva u kříže s otcem Melicharem.
Obě akce měly společnou myšlenku, a to
setkat se, popovídat si, a tím upevnit vztahy,
což si myslím, že se podařilo. Obě akce měly
hojnou účast s bohatým pohoštěním, na
kterém se podílela většina místních, kterým
za to patří velké poděkování.
Jiří Baštář, místostarosta

Ceny města předány již počtvrté
Již počtvrté předali představitelé Dačic Ceny města, které uděluje zastupitelstvo města. V sobotu 24. září na Slavnostním večeru obdrželi toto ocenění za rok
2015 čtyři občané.

Za celoživotní přínos v kategorii kultura
převzala skleněnou kostku, symbol této
ceny, paní Naděje Jahelková. V kategorii
sport byli oceněni hned dva občané. Pan
Jaroslav Němec za své dlouholeté působení ve sportovní oblasti jako fotbalový trenér
a pan Jiří Poukar, který se věnuje kynologii.
Za propagaci města si cenu odnesl pan Jiří
Čeloud, který podniká cestovatelské výpravy na handbiku. O tomto dobrodružství po-
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řádá přednášky ve školách i pro veřejnost,
a tím podporuje všechny nejen hendikepované lidi okolo sebe a dokazuje, že nic není
nemožné.
Celý večer se nesl v duchu jazzovém
a swingovém. O hudební zážitek se postarala místní kapela Sebranka jazz orchestra
a Sestry Havelkovy s orchestrem.
Markéta Přikrylová,
odbor kultury a cestovního ruchu

pokračování ze str. 1
opravili Terasový rybník v Malém Pěčíně,
silnici z Malého Pěčína do Hříšice, postavili jsme nové parkoviště u ZŠ B. Němcové,
dokončili první etapu rekonstrukce komunikací na Peráčku, dokončujeme opravu fasády na starém zámku, realizujeme
revitalizaci Kancnýřova sadu, zřídili jsme
a zajistili provozování sociálně terapeutické
dílny. Výčet by byl mnohem delší, ale chápu, že čtenář má jenom omezenou trpělivost. Dlouhodobě se snažíme přesvědčit
kraj o nové trase obchvatu mimo areál firmy Centropen, o společné výstavbě domu
dětí a mládeže a musím přiznat, že se nám
to zatím příliš nedaří. Snad se to zlepší po
letošních krajských volbách. Samozřejmě,
že uskutečňujeme i spoustu drobnějších
akcí a při tom všem vycházíme z návrhů
vás, občanů Dačic.
Setkávám se s vámi nejenom na radnici
nebo při oficiálních jednáních, ale i na veřejných fórech a kulatých stolech. Mluvíme spolu často jen tak na ulici, nebo třeba
v hospodě. Přestože papírování je někdy
až neuvěřitelné, snažím se být co nejvíce
venku mezi vámi. I po dvou letech si pořád
myslím, že nikdo z nás nemá patent na rozum, a že vaše názory jsou důležité pro fungování města. Při každé činnosti platí, že je
čas na diskuzi, čas na práci a čas na zábavu.
Základem života ve městě jsou spolky
a v Dačicích je jich spousta. Většinu z nich
trvale podporujeme ať už působí v kultuře,
sportu nebo v dalších oblastech našeho
života. Pořádáme spoustu kulturních akcí.
Prostě snažíme se dávat lidi dohromady.
Před námi je druhý poločas tohoto volebního období a my jsme připraveni dál
plnit naše společné plány a cíle. Chceme
pokračovat v rekonstrukci ulic na Peráčku,
připravit stejné řešení pro čtvrť na Hradišťko, projektujeme cyklostezky, kluziště,
kanalizaci v Toužíně, nebo v D. Němčicích,
žádáme o dotaci na vodovod z Hostkovic
do Lipolce, na výstavbu mateřské školy
Za Lávkami, na výstavbu hasičárny, nebo
na přístavbu základní školy Komenského.
A protože jsem přesvědčený, že vše se má
dít v souvislostech a s výhledem na delší
dobu, než je volební období, zpracováváme i strategické dokumenty, ať už je to plán
rozvoje města do roku 2025 s výhledem do
roku 2030, nebo generel zeleně, generel
bezbariérových tras, dopravní generel.
Za námi je vidět hodně práce, ale před
námi je jí ještě více. Plány máme veliké a věřím, že nám všem přinesou užitek a radost.
Teď už jenom, aby to vydržely naše rodiny a naše zdraví, protože tempo je vysoké
a práce spousta.
Karel Macků, starosta

Pojďte se starostou na kus řeči

Kde? Restaurace U Koníčka
Kdy? 25. listopadu 2016 V kolik? v 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě
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Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 17. září přivítal místostarosta města Miloš Novák společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města. Přivítány byly děti: Natálie Čurdová, Nikol Čepáková, Nela Černíková, Laura Loubová a Patrik Holomý.

V sobotu 24. září přivítal starosta města Karel Macků společně
s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Dominika Lajtkepová, Nela Čurdová, Veronika Nosková a Gabriela Tomšů.

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

Rada města na své 52. schůzi konané
21. 9. 2016 mimo jiné:
• schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností Technické služby Dačice s. r. o.
na akci Stavební práce v areálu dvora Kulturního domu Beseda č. p. 4 v Dačicích za
celkovou cenu 408 146,40 Kč bez DPH
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem Naučný okruh pro děti v Kázku
• vzala se souhlasem na vědomí informace
o průběhu investičních akcí roku 2016
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
pro Školní jídelnu Dačice ve výši 22.446
Kč na úhradu stravného pro 3 žáky ZŠ
Dačice, Komenského a 3 žáky ZŠ Dačice,
B. Němcové na období od 1. 10. 2016 do
30. 6. 2017 od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s. v rámci jejího charitativního projektu Obědy pro děti
• schválila rozpočtové opatření č. 17/2016
v těchto objemech: příjmy 1.998,47 tis.
Kč, výdaje 1.002,47 tis. Kč, financování –
996,00 tis. Kč
• schválila poskytnutí dotace Bohumilu
Pidrmanovi na provoz pojízdné prodejny
na rok 2016 ve výši 28.000 Kč
Rada města na své 53. schůzi konané
26. 9. 2016 mimo jiné:
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem Rekonstrukce chodníku v ul.
Mládežnická v Dačicích
• schválila rozpočtové opatření č. 18/2016,
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
• schválila poskytnutí peněžního daru ve
výši 10.000 Kč pro DM Studio mažoretky
Dačice, z. s.
Rada města na své 54. schůzi konané

5. 10. 2016 mimo jiné:
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická
v Dačicích a přidělení veřejné zakázky
uchazeči SWIETELSKY stavební s. r. o.
• schválila použití rezervního fondu MŠ
Dačice na úhradu nákladů souvisejících
s obnovou nádobí ve školní výdejně MŠ
Dačice na odloučeném pracovišti ZŠ
Dačice, Komenského 7 v ul. Bratrská ve
výši 24.000 Kč
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
pro MŠ Dačice ve výši 3.500 Kč na úhradu pronájmu ledové plochy při výuce
bruslení od spolku Děti do bruslí
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
pro MŠ Dačice ve výši 5.000 Kč na nákup
hraček a učebních pomůcek pro děti na
pracovišti v ul. B. Němcové od M. Stejskala z Dačic
• schválila rozpočtové opatření č. 19/2016,
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
• schválila směrnici rady města o postupu
a protokolu zadávání zakázek, u nichž
předpokládaná cena předmětu zakázky
nedosáhne 2 mil. Kč bez DPH na služby
a dodávky a 6 mil. Kč bez DPH na stavební práce
• schválila ceník služeb a pronájmů prostor poskytovaných městem Dačice v Kulturním domě Beseda
• vzala se souhlasem na vědomí výsledky
hospodaření Městské knihovny Dačice ke
dni 30. 6. 2016
Rada města na své 55. schůzi konané
19. 10. 2016 mimo jiné:
• souhlasila s uspořádáním charitativní

•

•

•
•

•

•

akce Vánoční kamion Coca-Cola 2016
v Dačicích na Havlíčkově náměstí dne
20. 12. 2016
vzala na vědomí výstupy vzešlé z kulatého stolu s mládeží na téma Volnočasové
aktivity pro neorganizovanou mládež ze
dne 20. září 2016
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí
Dobrohošť, na základě níž bude město
Dačice pro obec Dobrohošť zajišťovat
výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací
schválila Operační plán zimní údržby
místních komunikací pro město Dačice
2016/2017
vydala souhlas s přijetím finančního daru
ve výši 17.628 Kč na úhradu stravného
pro 5 žáků ZŠ Dačice, Neulingerova na
období od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017 od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p.
s. v rámci jejího charitativního projektu
Obědy pro děti
vzala na vědomí Výroční zprávu
o činnosti ZŠ Dačice, Komenského, ZŠ
Dačice, Boženy Němcové, MŠ Dačice
a Školní jídelny Dačice za školní rok
2015/2016
schválila rozpočtové opatření č. 20/2016
v těchto objemech: příjmy 260,00 tis. Kč,
výdaje 260,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč

Zastupitelstvo města se sejde
na svém 13. zasedání
9. listopadu v 17:00 h
v hlavním sále
Kulturního domu Beseda.
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Územní plán Dačice a jeho změny
Dne 4. 10. 2016 nabyla účinnosti změna č. 2 územního plánu Dačice. Změna byla
pořízena na základě Zprávy o uplatňování územního plánu Dačice, v podstatě se
tedy jedná o aktualizaci územního plánu – změna převážně podchycuje skutečný stav a využití území ve správním území města Dačice: např. úpravy hranic katastrálních území, úpravy hranic zastavěného území (do zastavěného území jsou
zahrnuty již zastavěné zastavitelné plochy, případně plochy v původním ÚP do
zastavěného území omylem nezahrnuté) apod.
O změny využití území v pravém smyslu slova se jedná v těchto případech: nová
zastavitelná plocha výroby ve východní
průmyslové zóně (v zásadě se jedná o přesunutí části zastavitelné plochy ze severní
průmyslové zóny ke Karlovu), nová zastavitelná plocha pro možné rozšíření skládky
Borek, zúžení koridoru pro obchvat ze 100
m na 40 m (na základě studie o proveditelnosti severního obchvatu Dačic z r. 2012;
zúžení koridoru umožňuje využití a rozvoj
ploch v částech dřívějšího koridoru), nová
zastavitelná plocha sportu při koupališti,
nová zastavitelná plocha smíšená obytná
v Prostředním Vydří, změny funkčního využití ploch v několika lokalitách.
Do územního plánu Dačice a do jeho
změn lze nahlédnout na odboru stavební
úřad (kancelář č. 210), v elektronické podobě je dokumentace přístupná na adrese www.dacice.cz/radnice/mestsky-urad/
odbory-mestskeho-uradu/odbor-stavebni-urad/uzemni-planovani/.
Nyní projektant zhotovuje tzv. právní
stav, tj. změnu č. 1 a změnu č. 2 zapracovává do textové i grafické části územního plánu – k dispozici tak bude jedna přehledná
dokumentace.
Dne 14. 9. 2016 zastupitelstvo města
schválilo pořízení změny č. 3 územního
plánu Dačice a uložilo pořizovateli, aby
do konce února 2017 zpracoval návrh
zadání změny č. 3. (O pořízení změny č. 3

zastupitelstvo města rozhodlo vzhledem
k tomu, že v poslední době byly vzneseny
nové požadavky na dílčí změny, které z procesních důvodů již nemohly být zapracovány do změny č. 2.)
Návrh změny projektant zpracovává podle schváleného zadání - je tedy potřebné,
aby již návrh zadání obsahoval všechny případné dílčí změny.
Upozorňujeme občany i organizace, že
své případné požadavky na změnu č. 3
územního plánu Dačice mohou uplatnit
nejpozději do konce tohoto roku, a to písemně na adrese pořizovatele: Městský
úřad Dačice, odbor stavební úřad, Krajířova
27/I, 380 13 Dačice.
Pokud jednotlivé požadavky budou
v souladu s právními předpisy, budou pořizovatelem zařazeny do návrhu zadání
změny č. 3.
Návrh zadání a posléze návrh změny č. 3
budou projednávány v souladu se stavebním zákonem: jednotlivé fáze projednávání (návrh zadání, návrh k tzv. společného
jednání a návrh pro veřejné projednání)
budou veřejnosti oznamovány veřejnými
vyhláškami. V každé fázi bude moci každý
k navrhovanému řešení změny uplatnit
připomínky; v rámci veřejného projednání
pak navíc vlastníci dotčených nemovitostí
i námitky proti návrhu změny.
Jiří Lojka,
odbor stavební úřad

Upozornění pro řidiče

Spotřebitelský úvěr

Upozorňujeme řidiče, aby si nezapomněli zkontrolovat platnost svého
řidičského průkazu. Stále častěji k nám
přicházejí řidiči s již uplynulou platností.

1. 12. 2016 nabývá účinnosti zákon
č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
kterým se ruší vázaná živnost s předmětem podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“.

Jízdou
s
neplatným
řidičským
průkazem se
v ystavujete
uložení pokuty

až do výše 2 000 Kč.
K výměně z důvodu konce platnosti je
potřeba předložit občanský průkaz, řidičský průkaz a aktuální průkazkovou fotografii. Žádost o vydání řidičského průkazu se již
nevyplňuje, je tisknuta ze systému registru
řidičů.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na
telefonním čísle 384 401 259.
Lucie Šindelářová, odbor dopravy
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Ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského
oprávnění, může provozovat tuto činnost na
základě živnostenského oprávnění do doby,
než Česká národní banka rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k činnosti některé
z osob uvedených v § 7 zákona o spotřebitelském úvěru, nejdéle však do 18 měsíců
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tuto žádost podal do 3 měsíců ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona. Marným
uplynutím této lhůty jeho oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.
Zdeňka Krchňavá,
vedoucí živnostenského úřadu

Pokuta
za Kancnýřův sad???
Vážení spoluobčané, rád bych uvedl
za MěÚ Dačice na pravou míru fámy
a cíleně šířené polopravdy o spáchání
správního deliktu a následné udělení
pokuty městu.
Na základě prošetřování podezření ze
spáchání správního deliktu při plánovaném
přesunutí památníku na Palackého náměstí
dospěl nadřízený orgán Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích k závěru, že zákon nebyl porušen, správní delikt se nestal, a proto nebyla uložena žádná
sankce.
Zdislav Páral, tajemník

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.

Nezapomeňte
na přípravu zimní výbavy
Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky
v období od 1. listopadu do 31. března.
V tomto období musí mít vozidlo zimní
pneumatiky vždy, pokud se nachází na
vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či
námraza nebo tyto jevy lze vzhledem
ke klimatickým podmínkám očekávat.
Dávejte si však pozor na značku zimní
výbava, která na vybraných úsecích zavádí
bezpodmínečnou povinnost zimních pneu.
Proč zimní pneumatiky?
Zimní pneumatika má při nízkých teplotách úplně rozdílné vlastnosti než letní. Při
teplotách, které jsou 7°C a nižší, má zimní
pneumatika lepší adhezní vlastnosti a je
výrazně vhodnější i z hlediska bezpečnosti.
Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována
pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno
označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS
či terénní pneumatiky.
Co musí dále splňovat tato zimní pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových
drážek nebo zářezů pneumatiky musí být
nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel
do 3 500 kg) nebo nejméně 6 mm na všech
hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).
Před výměnou pneumatik se nezapomeňte podívat do velkého technického
průkazu na povolené ráfky a pneumatiky.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na
tel: 384 401 258, 384 401 247.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

www.dacice.cz

Prodej stavebních pozemků Za Školou v Dačicích - III. etapa – 4. kolo
Město Dačice v souladu se „Zásadami prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích“ vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej 13 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů.
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
30. 11. 2016 do 14:00 h.
Zájemci musí doručit žádost na předepsaném formuláři na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1/I. Formulář
žádosti je možné vyzvednout na Městském úřadu v Dačicích, odbor správy majetku, Krajířova 27/I, nebo na www.dacice.cz.

•

Kupní cena:
III. etapa
prodeje

Základní kupní
cena za m2

Základní finanční
příspěvek za m2

•

890 Kč

0 Kč

•

Jistota na kupní cenu
• Výše jistoty činí 2% ze základní kupní ceny požadovaného
pozemku s nejvyšší výměrou.
• Termín zaplacení jistoty: Jistota musí být zaplacena na účet
6015-0603143369/0800, variabilní symbol 2945, resp. částka
na účet připsána, nejdéle do 30. 11. 2016 s tím, že je nezbytné
při úhradě platbu zidentifikovat uvedením textu obsahujícího
označení zájemce.
Podmínky pro prodej stavebních pozemků a výstavbu
rodinných domů
• Kupní smlouva bude uzavírána s odkládací podmínkou, případně
se zřízením zástavního práva ve prospěch města Dačice. Kupní
cena bude splatná jednorázově do 3 měsíců od podpisu kupní
smlouvy.
• Po vyhodnocení veřejné nabídky na prodej stavebních parcel
bude se zájemci uzavřena kupní smlouva, a to do dvou měsíců
ode dne, kdy Město Dačice o prodeji předmětného pozemku rozhodne.
• Formulář žádosti o prodej stavebního pozemku lze vyzvednout
na Městském úřadu Dačice, odbor správy majetku, místnost
č. 102 nebo na internetových stránkách města www.dacice.cz.
• Uchazeč podá žádost na maximálně 3 stavební parcely s pořadím
priority. V případě, že o stejnou stavební parcelu projeví zájem

•
•
•
•
•

•

více uchazečů, bude mezi uchazeči rozhodováno formou
aukce o nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Při aukci bude možné
podpůrně využít platného Dražebního řádu Města Dačice schváleného zastupitelstvem pod usnesením č. 296/20/Z/2013
nadpoloviční většinou hlasů.
Uchazeči, kteří takto nezískají stavební parcelu, si mohou vybrat
jinou volnou nabízenou parcelu, v případě zájmu více uchazečů
bude opět rozhodováno aukcí.
V situaci, kdy dojde ke stejné výši nabídnuté ceny, bude rozhodováno losem.
V kupní smlouvě na prodej stavebního pozemku bude zřízeno
předkupní právo prodávajícího jako věcné právo, a to za cenu
kupní stanovenou v kupní smlouvě, a to do doby, než dojde ke
kolaudaci stavby rodinného domu na pozemku (případně podle
požadavků stavebního zákona - do vydání kolaudačního souhlasu, či do doby, kdy vzniklo právo užívat stavbu).
Další informace jsou uvedeny v Zásadách prodeje stavebních
pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích.
Daň z nabytí nemovitých věcí hradí kupující.
V rámci převodu je kupující povinen uhradit kolek spojený
s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Složená jistota je zálohou na kupní cenu. V případě, že vybraný
kupující neuzavře ze své vůle kupní smlouvu do 2 měsíců po rozhodnutí zastupitelstva o kupujícím, jistota se nevrací.
Účastníkům výběrového řízení, kteří nebudou úspěšní, bude
jistota vrácena na číslo účtu, které pro tento případ uvedou
v žádosti do výběrového řízení. Vrácení jistoty bude provedeno
do 10 pracovních dnů od rozhodnutí zastupitelstva města o kupujícím.
Regulace výstavby - více informací na www.dacice.cz.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

Seznam stavebních pozemků
ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč
2

2945/2

806

14 347,00

14

2945/14

734

13 065,00

16

2945/16

757

13 474,00

17

2945/17

742

13 208,00

19

2945/19

1 741

30 990,00

20

2945/20

838

14 917,00

21

2945/21

848

15 094,00

23

2945/23

753

13 403,00

24

2945/24

1 154

20 541,00

26

2945/26

1 033

18 388,00

33

2945/33

1 074

19 117,00

dle GPL 2685-7521/2015
25

2945/41

1248

22 215,00

34

2945/42

1 021

18 174,00

5

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 11/2016

www.dacice.cz

Akce Zdravého města Dačice v měsíci září
Žáci si vyzkoušeli roli zastupitelů
Ve čtvrtek 15. září se v KD
Beseda Dačice konalo pod
hlavičkou Zdravého města
Dačice třetí jednání mladého
zastupitelstva města Dačice.
Žáci devátých tříd Základní
školy v ulici B. Němcové v Dačicích, si formou simulační hry vyzkoušeli v rámci
občanské výchovy roli zastupitelů a to,
jak zasedání zastupitelstva města v praxi
probíhá. „Jsme rádi, že Město Dačice může
tímto způsobem zvýšit zájem mladých lidí
o komunální politiku a zprostředkuje jim
tak praktickou zkušenost s tím, jak se komunální politika tvoří a jak se lze zapojovat
do řešení problémů. Taková zkušenost se
může pozitivně promítnout do budoucího
většího odhodlání a motivace žáků zapojovat se do skutečného dění a rozhodování ve
městě“, sdělil starosta města Karel Macků.
Žáci obdrželi s předstihem zkrácený program ze skutečného jednání zastupitelstva
spolu s podklady pro jednotlivé body. Ze
svého středu si zvolili dvacet zástupců,
kteří se zhostili role radních a zastupitelů.
Rozdělili si také funkci návrhové komise
a ověřovatelů zápisu. Zbývajícím jednadvacátým zastupitelem byl starosta Ing. Karel
Macků, který celé zasedání řídil. V rámci
programu se mladí zastupitelé zabývali
dvanácti body, mezi nimiž bylo schválení
rozpočtového opatření č. 16/2016, prodej
pozemků v lokalitě Za Školou, koupě a směna pozemků nebo změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 – ZŠ Dačice,
Komenského, ZŠ Dačice, B. Němcové.
„Byl jsem velice spokojen s tím, jak se

žáci ujali svých rolí a zapojovali se do diskuzí. Hned na začátku jednání, kdy byly
předneseny jednotlivé body ke schválení,
nemeškali a ještě si několik dalších témat
zanesli k projednání. Mohu konstatovat, že
se zasedání mladého zastupitelstva města
Dačice opět vydařilo“, uzavřel starosta
města Karel Macků.
Mladí v Dačicích diskutovali o volnočasových aktivitách a dali náměty k využití letního kina

V úterý 20. září 2016 se ve Zdravém městě
Dačice uskutečnil kulatý stůl s mládeží,
u něhož se sešli žáci a studenti dačických
základních a středních škol. Cílem setkání
bylo vyslechnout jejich názory na trávení
volného času v Dačicích. Dali jsme mladým
lidem možnost se vyjádřit, co za aktivity pro
trávení volného času v Dačicích postrádají.
Důležitosti této akce odpovídalo i její obsazení. Byl zde starosta Dačic Ing. Karel
Macků, který celou akci moderoval, dále
místostarosta Ing. Jiří Baštář, tajemník Ing.
Zdislav Páral, vedoucí odboru sociálních
věcí paní Věra Janáková, z odboru financí
– vedoucí oddělení školství paní Eliška
Strachotová a dále vedoucí oddělení kulturních aktivit Mgr. Romana Bártů.

Kulatý stůl se skládal ze dvou částí. V té
první, proběhla rekapitulace a plnění z posledního Kulatého stolu s mládeží ze dne
3. 2. 2015, kdy mladí diskutovali nad rekonstrukcí MěKS Dačice. Dále byla na programu prezentace nízkoprahového centra
„Zastávka“ i s modelovým příkladem, kdy
se studenti a žáci mohli vžít do role pracovnic centra a řešit tak problémy týkající
se kyberšikany.
Druhá část kulatého stolu byla zaměřena
na vlastní práci žáků a studentů, kteří
dostali dostatečný časový prostor na diskuzi, ve které měly zaznít jak návrhy na
trávení volného času, tak i pochvaly aktivit, které se v Dačicích udály. „Město Dačice
momentálně připravuje různé dotační
granty a dále i plán akcí na rok 2017, proto
jsme chtěli znát návrhy mladých, abychom
mohli pružněji zareagovat na případnou
realizaci jejich návrhů.“, sdělil starosta Dačic
Karel Macků. Závěrem akce proběhlo hlasování. Nejčastěji zmiňované bylo využití
letního kina Dačice a pořádání hudebních
akcí (hlavně Open air). Mladí by zde uvítali
také multifunkční halu.
Cílem realizace akce s mladými lidmi
je vzbudit jejich zájem o dění kolem sebe
a ukázat jim, že i oni mají možnost toto dění
aktivně ovlivňovat. „Díky Zdravému městu
Dačice a podpoře místních škol bylo možné
kulatý stůl s mládeží realizovat. Studenti
velmi dobře formulovali a prezentovali
své názory, celková atmosféra byla skvělá.
Získanými podněty se na městě určitě
budeme zabývat“, uzavřel Karel Macků.
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého města

Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
Na Valné hromadě Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Dačicko byl v říjnu loňského roku schválen záměr vytvořit zcela
novou organizační složku Mikroregionu Dačicko - tzv. Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko (dále jen „centrum“).

Centrum, jehož činnost je částečně financována z Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost, je výsledkem
téměř dva roky trvajícího projektu Meziobecní spolupráce s cílem
vytvořit kvalitní a odborné zázemí nejen pro členské obce Mikroregionu Dačicko. Po několika měsících příprav spojených se zkušebním
provozem zahájilo centrum ke dni 1. 7. 2016 oficiálně svůj provoz.
Mezi hlavní činnosti centra sídlícího v prostorách MěÚ Dačice budou v jeho počátcích patřit služby z oblasti dotačního poradenství
v podobě vyhledávání vhodných dotačních příležitostí a související
poskytování informací. Další poskytovanou službou centra je příprava veřejných zakázek malého rozsahu. Zaměstnanci centra rovněž
dokáží poradit s kotlíkovými dotacemi a granty Jihočeského kraje.
V neposlední řadě bude centrum sloužit občanům jako jakýsi rozcestník, který občana vhodně nasměruje při jednání se samosprávou a státní správou.
Poskytované služby budou moci využívat především členské obce
Mikroregionu Dačicko, případně ostatní zájemci – občané. Pro tyto
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potřeby bude v nejbližší době vytvořen a zveřejněn
ceník poskytovaných služeb.
Veškeré důležité informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Mikroregionu Dačicko
http://www.m-dacicko.cz/centrum-spolecnych-sluzeb/, případně je
možné využít telefonní linky na Specialistu pro rozvoj mikroregionu
tel: 384 401 283. Centrum samotné sídlí na adrese Palackého náměstí
2/I, Dačice – budova MěÚ Dačice, kancelář Podatelny. Aktivity centra
je možné rovněž sledovat na Facebooku prostřednictvím účtu Mikroregionu Dačicko.
Mezi první realizované aktivity centra patřil Veletrh komunální techniky, který se uskutečnil 8. září 2016 na Nivách v Dačicích. Na veletrhu
byly prezentovány nejen místní firmy nabízející komunální techniku.
Ačkoliv se jednalo o první ročník této akce, ohlasy na veletrh jsou veskrze pozitivní a organizátoři zvažují pravidelné konání této akce.
Rádi bychom veřejnosti touto cestou průběžně poskytovali některé důležité kontaktní informace napříč ORP (tj. obce s rozšířenou
působností) Dačice, začínáme s oblastí školství.
Martin Šťastný, manažer centra
Jana Štěpánová, specialista pro rozvoj mikroregionu
(na následující stránce najdete tabulku škol a školských zařízení)

www.dacice.cz
tabulka škol a školských zařízení a kontaktních údajů 					
telefon

e-mail

Báňovice

název obce
MŠ Báňovice

Báňovice 36,
380 01 Dačice

721 433 743

msbanovice@seznam.cz

www.msbanovice.cz

Mgr. Lenka Seitlová

Budeč

ZŠ a MŠ Budeč

Budeč 1,
380 01 Dačice

739 001 618

skolabudec@seznam.cz

www.skola-budec.cz

PaedDr. Vítězslav
Jindra

Budíškovice

ZŠ a MŠ
Budíškovice

Budíškovice 58,
380 01 Dačice

384 390 733
384 495 157

skola@zsbudiskovice.cz

www.zsbudiskovice.cz

Mgr. Ludmila
Švarcová

Č. Rudolec

ZŠ a MŠ
Český Rudolec

Český Rudolec 40,
378 83 Slavonice

384 496 116
384 496 027

zastupce.rud@seznam.cz

www.zsceskyrudolec.cz

Mgr. Vlasta
Dušejovská

Dačice

ZŠ Dačice,
B. Němcové 213

B. Němcové 213/V,
380 01 Dačice

384 420 431

reditel@zsdacice.cz

www.zsdacice.cz

Mgr. Bohumil Havlík

Základní škola
Komenského

Komenského 7,
380 01 Dačice V,
1. a 2. ročník Bratrská 19, Dačice I

384 420 434

skola@zsdacice.eu

www.zsdacice.eu

Ing. Eva Macků

ZŠ v ulici
Neulingerova

Neulingerova 108,
380 01 Dačice

384 420 274

info@zsdacice.cz

www.zsdacice.net

Mgr. Martin Kotrba

Gymnázium
Dačice

B. Němcové 213/V,
380 01 Dačice

384 420 432

moravek@gymn-dacice.cz

www.gymn-dacice.cz

PeaDr. Aleš Morávek

Střední škola
technická a obchodní Dačice

Strojírenská 304,
380 01 Dačice

384 420 096

info@issto.cz

www.issto.cz

Ing. Pavel Kopačka

Střední odborné učiliště
zemědělské
a služeb

nám. Republiky 86,
380 01 Dačice

384 420 451

skola@souz-dacice.cz

www.souz-dacice.cz

Mgr. Radek Hillay

Základní
umělecká škola
Dačice

Antonínská 93,
380 01 Dačice

384 420 276

reditelka@zusdacice.cz

www.zusdacice.cz

Eva Nováková

Mateřská
škola Dačice
- pracoviště
Bratrská

Bratrská 177/I,
380 01 Dačice

384 422 836

reditelka@msdacice.cz

www.msdacice.cz

Mgr. Hana Švarcová

MŠ Dačice
- pracoviště
B. Němcové

B. Němcové 444/V,
380 01 Dačice

384 422 524

b.nemcove@msdacice.cz

www.msdacice.cz

Mgr. Hana Švarcová

MŠ Dačice
- pracoviště
Sokolská

Sokolská 163/V,
380 01 Dačice

384 422 428

sokolska@msdacice.cz

www.msdacice.cz

Mgr. Hana Švarcová

MŠ Dačice pracoviště
Za Lávkami

Za Lávkami 273/III
380 01 Dačice

384 422 587

zalavkami@msdacice.cz

www.msdacice.cz

Mgr. Hana Švarcová

MŠ Dačice
- pracoviště
Bílkov

Bílkov 98,
380 01 Dačice

384 422 234

bilkov@msdacice.cz

www.msdacice.cz

Mgr. Hana Švarcová

MŠ Dačice
- pracoviště
Dolní Němcice

Dolní Němčice 15,
380 01 Dačice

384 423 081

d.nemcice@msdacice.cz

www.msdacice.cz

Mgr. Hana Švarcová

Hříšice

Mateřská škola
Hříšice

Hříšice 64,
380 01 Dačice

739 308 069

mshrisice@seznam.cz

Písečné

Mateřská škola
Písečné

Písečné 30,
378 81 Písečné

384 492 053

Slavonice

Základní škola
Slavonice

Jana Žižky 395,
378 81 Slavonice

384 493 230

zsslavonice@seznam.cz

www.zsslavonice.cz

RNDr. Jitka
Kašparová, st.

Staré Hobzí

ZŠ a MŠ
Staré Hobzí

Staré Hobzí 35,
378 71 Staré Hobzí

384 497 118,
603 873 000

skola.hobzi@dac.cz

www.skolahobzi.cz

Mgr. Jana Cvrčková

Studená

Základní škola
Studená

Komenského 446,
378 56 Studená

721 191 361,
384 490 020

vedeni@zs.studena.cz

www.zsstudena.cz

Mgr. Libor Hrbek

Mateřská škola
Studená

Mírová 448,
378 56 Studená

725 583 234

ms@zs.studena.cz

www.zsstudena.cz

Mgr. Libor Hrbek

ZŠ a MŠ
Velká Lhota

V. Lhota 54 - Volfířov,
380 01 Dačice

384 499 122,
384 499 116

skola@zsmsvelkalhota.cz

www.zsmsvelkalhota.cz

Mgr. Milan Hřava

Volfířov

adresa

web

ředitel/ka

Marie Klapuchová
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Rekonstrukce místních komunikací Na Peráčku
Úvodem malé ohlédnutí do historie této stavby, jež se začala psát již v minulém volebním období. Vedení města rozhodlo o dlouhodobém přístupu k obnově
místních komunikací v ucelených částech města a to zejména těch vnitřních obslužných. Jako první část určená k rekonstrukci byla vybrána lokalita Peráček, kde
byl stav komunikací nejhorší.

A teď už fakta k vlastní stavbě. V roce
2014 byl ve veřejné soutěži vybrán projektant stavby. Dnes se dá určitě říci, že to byla
dobrá volba. Mnozí „Peráčníci“ se mohli
osobně setkat se sympatickým a erudovaným inženýrem Staňkem z DOPRAVOPROJEKTU Ostrava na veřejném projednání
studie stavby. Připomínky veřejnosti, vzešlé
z tohoto jednání, projektant zapracoval do
dalších stupňů projektové dokumentace - pro územní řízení, stavební povolení
a pro zadání a provedení stavby. Příprava
to rozhodně nebyla jednoduchá, neboť pro
stavební povolení bylo nutné majetkově
vypořádat pozemky pro budoucí stavbu
a zároveň vyhovět poměrně přísným požadavkům dotčených orgánů a správců sítí. To
vše se do jara 2016 podařilo zajistit a „zúřadovat“, a tak mohlo být vyhlášené výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Vítězem se pak
s cenou 7.687.036 Kč bez DPH stala firma SATES ČECHY s.r.o. z Telče. Samozřejmě, že nejprve probleskovaly obavy, jak se pro Dačice
paradoxně neznámá firma zhostí velmi komplikované stavby, ale už od prvních červnových dní se ukázalo, že to byly obavy liché
a zbytečné. Hned od počátku stavby bylo
vidět, že se jedná o profesně zdatný tým,
počínaje majitelem firmy, přes zkušeného
stavbyvedoucího, až po šikovné dělníky na
stavbě. To samé platí i o subdodavatelích –
většinou místních firmách.
Proto práce na stavbě pěkně „odsýpaly“,
a to i přes několik nepředvídatelných událostí, které si vynutily omezení i přerušení
prací. Jedna z těchto událostí je rozhodně
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zajímavá a stojí za to, se u ní zastavit. Při
provádění zemních prací byly nalezeny keramické střepy, později i jakési kovové části,
jejichž stáří přivolaný archeolog předběžně odhadl na 14. až 15. století! Stavba byla
zastavena a v lokalitách nálezů byl proveden záchranný archeologický průzkum. Je
zajímavé, že archeologické nálezy tohoto
stáří byly mimo veřejný prostor také nalezeny v půlmetrové hloubce pod bývalými domy v Pantočkově ulici, které byly
zbourány koncem 80. let minulého století
(v prostoru nově vybudovaného parkoviště). Lokality nálezů byly řádně odborníky
prozkoumány, zadokumentovány a nálezy
byly převezeny k podrobnému laboratornímu zkoumání. Další komplikace už byly novodobého charakteru. Většinou se jednalo
o potíže se stávajícími inženýrskými sítěmi,
ale i s tím se stavitelé dobře vypořádali,
a tak mohla být stavba v neděli 16. 10. 2016
slavnostně otevřena.
Vlastní stavba obsahovala několik stavebních objektů, z nichž největší byly objekty
asfaltové komunikace a dlážděných ploch.
V rámci těchto objektů vznikla i nová parkoviště celkem pro 51 vozidel – z toho 18 na
Havlíčkově náměstí, 20 v Pantočkově ulici
a 13 v ulici Na Peráčku. Dalšími objekty bylo
doplněno veřejné osvětlení, zřízeny nové
inženýrské sítě pod parkovištěm v Pantočkově ulici a byla provedena příprava (tzv.
zatrubkování) pro budoucí rozvody optické
sítě podle projektu Ing. Kratochvíla. V rámci
stavby byly provedeny parkové úpravy, zejména u parkoviště na Havlíčkově nám. Také
zde byl osazen zrestaurovaný kříž, datovaný
rokem 1792, ten byl poté navrácen na místo,
kde se nacházel podle stabilního katastru na
počátku 19. století. Jeho opětovné vysvěcení provedl pan farář Pezlar.
Každý kolemjdoucí si jistě také povšiml,
že byla zřízena nová stání pro kontejnery
na tříděný odpad a že se zde objevil i nový
městský mobiliář.
Celá stavba je rozdělena do tří etap. První
je hotová. Další se připravují.
Co říci závěrem? Stavba se vydařila a je
určitě přínosem pro místní obyvatele jak snížením hlučnosti a prašnosti, tak, což je nejdůležitější, zvýšením bezpečnosti - byla zde
zřízena obytná zóna s nejvyšší povolenou
rychlostí 20 km/h, která by měla přispět ke
zklidnění dopravy. Řidiči, jezděte zde prosím
podle toho, vždyť z mnoha vrat vycházejí
děti rovnou do vozovky! Děkuji.
Zdeněk Sedláček,
odbor dotací a investic

Z Malého Pěčína do
Hříšice po nové silnici
Když se domluvíme, najednou jde
spousta věcí. Třeba i oprava silnice,
která na to už léta čekala, nebo super
akce jízda z Malého Pěčína do Hříšice.
Bylo to krásné odpoledne. Díky všem,
co se na ní podíleli.

Jízda na kolečkových bruslích, kolech
a dalších samohybech z Malého Pěčína do
Hříšice se uskutečnila 1. října. Spousta lidí,
krásné počasí a naprostá pohoda. Na startu zajistili Pěčínští čaj (podával se i burčák)
a na konci pak Hříšičtí pivo, párky, limonádu (a podával se opět i burčák). Společně
jsme si užili silnici, kterou jsme opravili díky
spolupráci Dačic, Hříšice a ZD Hříšice.
Karel Macků, starosta

Peněžní dar
pro dačické mažoretky
Rada města Dačice schválila poskytnutí peněžního daru a dalších drobností
dačickým mažoretkám za úspěšnou
reprezentaci města Dačice na MS světa
v mažoretkovém sportu, které se konalo ve dnech 22. až 25. 9. v Chorvatsku.

Jak přiblížil starosta města Karel Macků:
„Konkrétně se jedná o peněžní dar ve výši
10 tisíc korun pro DM Studio mažoretky
Dačice, z. s. Dar byl předán na slavnostním setkání mažoretek se zástupci města v pátek 30.
září. Při této příležitosti byly zároveň předány
trenérkám krásné kytice a všem reprezentujícím mažoretkám poukázky ve výši 150 korun
na občerstvení v dačické pizzerii“. Je to jenom
malé poděkování za to, jakým způsobem
mažoretky reprezentovaly Dačice.
Dále doplnil, že dačické mažoretky dosáhly na mistrovství světa v mažoretkovém
sportu opravdu vynikajících výsledků, a proto je výše uvedená odměna na místě.
Monika Hlavová, útvar tajemníka

www.dacice.cz

POZVÁ NKA

Voda ve městech a okolní krajině
Zdravé město Dačice Vás zve na konferenci, která se koná

dne 15. listopadu 2016 od 9:00 h

v hlavním sále Kulturního domu Beseda v Dačicích

Program:
9:00 - 9:30
9:30 - 9:45
9:45 - 10:10
10:10 - 10:35
10:35 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:30
12:30 - 13:00
13:00 - 13:25
13: 25 - 13:50

13: 50 - 14:15

14:15 - 14:30

Registrace
Zahájení konference; Úvodní slovo starosta města Dačice Ing. Karel Macků
Úloha rostliny a vody v klimatu měst a regionu Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.(ENKI, o.p.s.)
Strategie hospodaření s vodou v sídlech Doc. Jaroslav Pollert, Ph.D. (ČVUT Praha)
Zdroje znečištění a změny kvality vody v povodí Botiče

Doc. Ing. Jana Nábělková, Ph.D. (ČVUT Praha)

Projekty zadržení vody ve městě Zvolen a Klimatický park v Rájci

Ing. Miroslav Hrib, Ph.D. (Vodales, s.r.o. Zvolen)

Přestávka na oběd
Kvalita vody v produkčních rybnících – význam živin, planktonu a rybí obsádky

doc. RNDr. Libor Pechar, CSc. (Zemědělská fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice, ENKI, o.p.s.)

Rybníky – bude někdy možné jejich rekreační využití?

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, státní podnik)

Rybník Rod na Třeboňsku - tříleté zkušenosti se sníženou rybí obsádkou
pro zajištění podmínek vodních ptáků Ing. Martin Musil (ENKI, o.p.s., ZF Jihočeské univerzity Č.B.)
Přírodní koupaliště Lazna v Borovanech – čtyřleté zkušenosti s udržováním
kvality vody biologickými postupy Ing. Marek Baxa (ENKI, o.p.s.)
Závěrečná diskuse

Registrace:

Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 150 Kč/osobu, v rámci které obdrží každý účastník občerstvení
(oběd, nápoj), bližší informace k úhradě poplatku bude poskytnuta při registraci.
Počet návštěvníků je limitován kapacitou sálu (max. 150 osob), doporučujeme proto včasnou rezervaci!
Registraci můžete provést nejpozději do 4. 11. 2016, a to e-mailem na zdravemesto@dacice.cz
nebo na tel. č.: 702 003 956. Těšíme se na setkání s Vámi.

www.dacice.cz

www.enki.cz

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České Republiky
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Sociální výpomoc

Služby sociální prevence – krizová pomoc

Město Dačice vyčlenilo finanční
prostředky na poskytnutí sociální výpomoci sociálně potřebným rodinám
s nezletilými dětmi, které mají trvalé
bydliště v Dačicích a místních částech.
Sociální výpomoc je určena ke kompenzaci zvýšených výdajů k uspokojení potřeb nezletilých dětí.

Pokračujeme v sérii představování služeb sociální prevence, v tomto čísle se zaměříme na krizovou pomoc.

Sociální výpomoc je vyplácena na základě posouzení individuálních žádostí.
Žádost o poskytnutí sociální výpomoci
mohou podávat rodiny s nezletilými dětmi
s trvalým bydlištěm v Dačicích nebo místních částech, které:
• pečují o nezletilé dítě s přiznaným příspěvkem na péči (přílohou žádosti bude
rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči)
• z důvodu nízkých příjmů pobírají dávku
pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na
živobytí (přílohou žádosti bude rozhodnutí o přiznání příspěvku na živobytí
nebo aktuální potvrzení úřadu práce
o pobírání této dávky)
• nepobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, ale pohybují se na hranici chudoby
(přílohou žádosti bude doklad o příjmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny)
• sociálně potřebné rodiny vychovávající
4 a více dětí (přílohou žádosti bude doklad o příjmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny)
Žádosti o poskytnutí sociální výpomoci
lze podávat od 1. 11. 2016 do 16. 11. 2016
na sociální odbor Městského úřadu Dačice,
Neulingerova 151, Dačice – Mgr. Irena Vašíčková (kancelář č. 210). Zde je také možné vyzvednout příslušný formulář. Žádosti
splňující výše uvedená kritéria budou posouzeny sociální komisí, na základě jejího
doporučení budou projednány radou města. Na poskytnutí sociální výpomoci není
právní nárok.
Irena Vašíčková,
tajemnice sociální komise
Úřední dny insolvenční
správkyně Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci listopadu 2016 budou
dne 11. 11. 2016 a 25. 11. 2016.
Insolvenční správkyni najdete
na adrese Dačice, Bratrská 221/I
– Dům s pečovatelskou službou,
od 8:00 do 14:00 h.

Jde o sociální službu určenou osobám
v situaci ohrožující jejich zdraví nebo život, kterou nemohou řešit vlastními silami. Krizová služba je poskytována pouze
přechodnou dobu a může mít terénní,
ambulantní nebo pobytovou formu. Cílem
sociální služby je eliminace ohrožení zdraví
či života klienta a pomoc s hledáním řešení
jeho nepříznivé sociální situace.
Krizová pomoc zahrnuje tyto základní
činnosti:
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
V Jihočeském kraji působí tito poskytovatelé krizové pomoci:
• Krizové centrum - nám. E. Beneše 123,
399 01 Milevsko, tel.: 382 521 300, www.
arkadacentrum.cz.
• Krizové centrum - Husovo nám. 2/24, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, tel.:
382 211 300, www.arkadacentrum.cz.
• Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z.ú. - Jiráskovo nábř.
1549/10, 370 04 České Budějovice, tel.:

Projekt Děti do bruslí
Projekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina.
Projekt organizačně s bruslemi švýcarské značky Graf, které dězajišťuje bývalý extrali- tem nabrousíme a dovezeme na 1. hodinu
gový hokejista Zdeněk bruslení. Zároveň jsme spustili i bazar bruslí
Ondřej, který má boha- na sociální síti Facebook. Ve spolupráci se
té zkušenosti s vedením společností Knoflíkářský průmysl Žirovnice
kurzů bruslení pro děti jsme pro děti připravili „knoflíky pro štěstí“
a dospělé. V současné době projekt dis- jako odměnu za jejich bruslařské schopponuje 10 profesionálními trenéry a každý nosti. V říjnu tohoto roku se spolku Děti
trenér ze spolku Děti do bruslí se účastní do bruslí dostalo velkého uznání ve formě
školení pod vedením PaedDr. Kamily Han- záštity Ministerstva školství, mládeže a těsové, renomované trenérky krasobruslení lovýchovy. Výuka bruslení pro děti z Dačic
z Českých Budějovic. Během měsíce září má již pomalu svou tradici a v letošním
se do projektu zapojil pan Mgr. Petr Pro- roce se do projektu zapojili i žáci 1. a 2. tříd
cházka, který je držitelem trenérské licence základních škol v Dačicích. Děkujeme měspro krasobruslení a v Telči otevřel „školu tu Dačice za dosavadní podporu projektu
krasobruslení“. V rámci kurzu bruslení pro a dětem gratulujeme za jejich výkony na
mateřské a základní školy jsme začátkem ledové ploše.
školního roku 2016/2017 otevřeli e-shop
Děti do bruslí z. s.
--- inzerce ---

Přenechám zavedené květinářství
na Palackého náměstí č. 36 v Dačicích.
Informace pouze osobně po předem
domluvené schůzce (tel: 728 104 872).
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776 763 176, www.ditevkrizi.cz.
• NEXUS - Krátká 125/18, 385 01 Vimperk,
tel.: 732 122 071, web: http://vimperk.
charita.cz/nase-cinnost/projekt-nexus/.
• Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem - Velké náměstí 14, 383 01
Prachatice, tel.: 736 213 002, www.portusprachatice.cz.
• THEIA - Pomoc v krizi - Mánesova 11/3b,
370 01 České Budějovice nebo Pravdova 837, 377 01 Jindřichův Hradec, tel.:
777 232 421, 605 581 959, www.theia.cz.
V Kraji Vysočina působí jediný poskytovatel krizové pomoci:
• Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. - Krizová
pomoc - Štefánikovo náměstí 1972/2, 586
01 Jihlava, tel.: 567 155 028, www.pestalozzi.cz.
Článek poskytuje pouze základní informace o krizové pomoci. Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na konkrétní
poskytovatele, nebo na sociální pracovnice
odboru sociálních věcí MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209 Mgr. Lada
Matějková a 210 Mgr. Irena Vašíčková, kde
poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle představíme intervenční centra.
Irena Vašíčková,
sociální pracovnice

--- inzerce ---
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Svoz bioodpadu
aktuálně
Konec roku se blíží a s ním se přiblížil
i konec letošního svozu bioodpadu.
Produkce
bioodpadu je typicky sezónní
záležitost
silně
ovlivňovaná klimatickými
podmínkami. Proto ani
letos nebudeme vázat ukončení jeho svozu na předem konkrétně stanovený den,
ale budeme se snažit,
stejně jako v roce loňském, přizpůsobit jej
aktuálnímu vývoji počasí.
I letos tedy platí následující: Budeme-li
„potkávat“ v ulicích našeho města hnědé
popelnice, svoz bioodpadu stále probíhá.
Až budou tyto popelnice uklizeny na
zimu, skončí také svoz bioodpadu v místních částech i jeho svoz prostřednictvím
hnědých popelnic zapůjčených do vašich
domácností. Potěší nás, využijete-li tyto
popelnice i v příštím roce. V případě jakýchkoliv nejasností nám zavolejte (384 401
281), rádi váš dotaz zodpovíme.
Poděkování patří všem, jejichž bioodpad
letos skončil na kompostárně. Vašeho úsilí
si upřímně vážíme.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Kontrola kotlů
v roce 2016
Každý provozovatel spalovacího
zdroje na pevná paliva o jmenovitém
tepelném příkonu od 10 kW do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, je povinen zajistit jednou
za dva roky provedení kontroly technického stavu svého zdroje, přičemž
první kontrola musí být provedena
nejpozději do konce letošního roku.
Tuto kontrolu vyžadovanou zákonem
o ochraně ovzduší
budou provádět výhradně tzv. odborně
způsobilé osoby proškolené a pověřené
výrobcem kontrolovaného zařízení. Seznam těchto osob lze najít na internetu. Pro
jejich vyhledání doporučujeme zadat do
libovolného vyhledávače „název výrobce
+ revize kotlů“, např. „Dakon revize kotlů“.
Uvedená povinnost se týká nejen kotlů,
ale i krbových kamen a krbových vložek
splňujících výše uvedené podmínky.
Další informace poskytne: RNDr. Jaroslav Horák, odbor životního prostředí
MěÚ Dačice - 384 401 281.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

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.

Vliv THC na organismus člověka
Konopí a drogy, které se z něj vyrábí (marihuana, hašiš) jsou často lidmi považovány za neškodné, jejich užívání významně roste, a to i mezi mládeží. Je však
dokázáno, že i obyčejné kouření marihuany může vyvolat velmi silnou závislost
a má také celou řadu vedlejších účinků.
Marihuana patří mezi omamné psychotropní látky, což znamená, že jejím hlavním
účinkem je narušené vnímání okolního světa u člověka, který ji užije. Toto narušení způsobuje látka zvaná tetrahydrocannabinol
neboli THC. Síla této drogy se měří podle obsahu právě tohoto THC, obecně je to okolo
15% a nejvíce THC je v květenství a plodech.
Marihuana, slangově marijánka, maruška,
tráva, gandža, brko, špek, zelí, joint, prd,
grass aj. má většinou zelenou nebo hnědou
barvu, typické je silné aroma, je to jedna
z nejrozšířenějších nelegálních drog na světě. Nejčastější užívání je kouření – hulení,
fajčení, dýmení, ale do těla se může dostat
i dalším způsobem – smícháním do jídla,
jako jsou „koláčky“, do jogurtu, ale i jako čaj.
Nejčastější užívání je však v podobě cigarety
– joint, špek, brko, páv, prásk, čoud – první
potah se nazývá green, obvykle je joint pro
více lidí.
Účinky se dostaví po několika vteřinách
a trvají pár hodin, vrcholí zhruba po půl
hodině, jsou dvojího typu – krátkodobé
a dlouhodobé. Krátkodobé účinky po požití marihuany mohou být v podobě euforie,
zasněnosti, sucha v ústech, zarudlých očí,
rozšířených zornic, studených rukou, pocitu hladu, chuti na sladké, zvýšené fantazie,
zhoršené koordinace a rovnováhy, ospalosti,
zvýšené tepové frekvence, panice, úzkosti, sluchové halucinace, zmatenosti nebo
též stihomamu. Mezi ty dlouhodobé patří
zhoršení paměti, poškození mozku, snížení mentálních schopností, záněty horních
cest dýchacích, poškození spermatu, plodu,
psychózy, neurózy, ale též změny osobnosti nebo deprese. Zároveň lze konstatovat,
že dlouhodobí uživatelé marihuany se postupně stávají apatickými, velmi často zapomínají a zadrhávají při mluvení, prožívají
tzv. flashbacky (samovolné navrácení do
marihuanového stavu), setrvávají v neustálé
únavě a sníženém sebevědomí.
Člověk si na marihuanu může vypěstovat

psychickou závislost, která se projevuje silnou chutí na tuto drogu, když ji uživatelé nemají, tak v době abstinence jsou podráždění, nervózní, apatičtí, úzkostní až depresivní.
Ale může vzniknout i závislost fyzická, která
se projevuje bolestí břicha, průjmy, bolestí
hlavy, nechutenstvím nebo nespavostí.
Marihuana se řadí mezi „měkké drogy“,
které nemají akutní, životu nebezpečné
účinky, ale přesto lze konstatovat, že její
účinky můžeme zařadit mezi chronicky nežádoucí a škodlivé. Užívání marihuany působí na všechny systémy lidského organismu,
a to jak kardiovaskulární, tak dýchací a imunitní, má vliv na celkové a mentální zdraví
uživatelů, obzvláště těch dlouhodobých
a pravidelných.
Kromě již vyjmenovaných potíží, které
užívání marihuany způsobuje, je možné dále
uvést i problémy se zuby, s jejich větší kazivostí, což lze připsat tomu, že v době užívání má člověk hodně chuť na sladké, a proto
popíjí sladké nápoje, konzumuje sladkosti.
Dlouhodobé užívání dále může způsobit
různé infekce dutiny ústní, bolesti jazyka,
sliznic, což vyvolává problém s příjmem
potravy, polykáním a mluvením. Nelze opomenout např. otok tvářové sliznice, který se
objevuje právě u uživatelů marihuany, také
nehezké zabarvení sliznice do bílé až břidlicově šedé barvy, nepříjemný povlak na
jazyku a v neposlední řadě je nutné zmínit
i rakovinu dutiny ústní.
Takže výčet problémů, potíží, různých
onemocnění je poměrně rozsáhlý. A proto
je na každém člověku, jak se na marihuanu
a její užívání bude dívat, jak bude její užívání
hodnotit a jaký si k marihuaně a jejímu užívání vytvoří vlastní názor, postoj. Především
rodiče by měli být pozorní k této značně rozšířené droze a umět reálně zhodnotit, zda to
jejich „rozesmáté“ dítě není právě pod vlivem této návykové látky.
Dagmar Čermáková,
kurátorka pro děti a mládež
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Zakažme Ježíška, tři krále, Mikuláše s čertem i černocha!
Tradice to mají v dnešním světě politické, kulturní, rasové a mnohé další korektnosti těžké. Je třeba se proto zamyslet, jaké
nové společenské postavení mohou, resp. mají biblické či mýtické osoby a bytosti v „nové“ Evropě zastávat. Pomalu se blíží
vánoční svátky, Nový rok apod., takže je toto zamyšlení zcela aktuální.
Začněme svatým Mikulášem (cca 280 – 350 n. l.). Jeho družinu na
5. prosince tvoří u nás tradičně anděl a čert. V Nizozemsku osoby
převlečené za černochy. Jak u nás, tak v Holandsku (tady koncem
listopadu) rozdávají dárky dětem. Podle nizozemské ombudsmanky
na ochranu dětí, Margriet Kalverboerové, vede však tento zvyk
k šikaně, sociálnímu vyčleňování a diskriminaci dětí. Pochopitelně
nevadí rozdávání dárků, ale černoch v potupné roli baviče a obdarovatele nejmenších.
Podle této logiky jsou podobně diskutabilní i postavy anděla
a čerta. Postavy fyzicky nedoložitelné, neexistující, smyšlené ...
Anděla pravděpodobně můžeme vzít na milost, protože představuje
dnes tak populární lásku, dobro, mír… Oproti tomu čert není politicky ani kulturně korektní. A protože na světě už bude vše jen zalité sluncem a láskou, je čert figurou zbytečnou a může být proto
vymazán a zapomenut.
Další problematickou osobností je pak Ježíšek. (Pomiňme jeho
zrození díky neposkvrněnému početí. To pro tento materiál není až
tak důležité.) Významné z pohledu náboženské nepřijatelnosti ale je,
že se narodil jako „král Židů“, načež od pravé víry vyvoleného národa
bezcharakterně zběhl a začal kázat křesťanství. To ale znamená, že
morálně a lidsky selhal a jako takový nemůže být pro nikoho vzorem
hodným následování. Proto také byl po zásluze potrestán. A toto
individuum má činit dětské duše šťastnými tím, že 24. prosince
naděluje pod stromečky dárky? Nepřípustné!
Á propos stromeček. Další zapeklitá věc. (Omlouvám se za slovo,
jež obsahuje další nepřípustný termín: peklo. Když je eliminován čert,
neexistuje ani peklo). Aby toho matení dětských nevinných hlaviček
nebylo málo, tradici zdobení stromů znali totiž už Germáni i Keltové,
kteří tím uctívali boha slunce a tedy tzv. zimní slunovrat. Jak poklesle

pohanské. Proto doporučuji dát dětem – ať už kvůli Ježíškovi, nebo
jedličce - začátkem prosince patřičnou, větší než malou částku
neurážející hotovosti a ponechat zcela na jejich vlastním osobnostním rozhodnutí, zda budou slavit s vrstevníky u táboráku, ve skateparku nebo sprejovat grafity na činžák. Hlavně jim neblbněme hlavy
tradice a pravidly, ať si sami určí svou sváteční… orientaci.
No a na konec další nekorektnost. Tři králové. Kašpar, Melichar
a Baltazar co obcházejí 6. ledna a vnucují se do domácností. A zase
tu něco nesedí. Měli být z Persie, byli to pohané, podle islámské
věrouky tedy nejspíš křesťané, a zase s nimi byl, považte, černoch!
Další nekorektnost. Nelze pak podle logické – byť zkratkovité - linky
dovodit nic jiného, než že dva tisíce let židovsko-křesťanské „kultury“, kterou se tak rádi oháníme, jsou postaveny na rasismu, xenofobii
a potřebě porobovat a využívat osoby jiné barvy pleti, než bílé. S tím
se musí jednou pro vždy skoncovat. Nejlépe dát podnět některému
z evropských komisařů.
V tomto případě je ale náprava zaužívaných tradic jednoduchá. Tři
králové, vzhledem k tomu odkud pocházejí, budou nově zcela jistě
muslimského vyznání s hlavou omotanou arabským šátkem. A nebudou to žádní mudrcové, ale válečnými nepokoji v regionu strádající
prostí bojovníci za územní nezávislost. Zastaví se v Betlémě ne pozdravit nějaké mrně v chlívku, ale vyjádřit solidaritu s palestinským
obrodným hnutím. Ti se pak dál vydají na člunech přes Středozemní
moře do Evropy. Tady dostanou ubytování, sociální dávky a chytrý
mobilní telefon.
Od příštího 6. ledna začnou za hlasité podpory nizozemských, ale
i jiných, ochránců lidských práv zvířat, dětí i dospělých přepisovat
historii, evropské tradice a zvyky.
Jan Bartošek

Desátá sezóna dačického koupaliště
Koupaliště jsme měli nachystané k otevření 1. června. Proti bylo počasí, které nám dovolilo otevřít až 17. června. Po celou
sezónu bylo počasí jako na houpačce, střídaly se teplé dny se studenými, což se projevilo na návštěvnosti. Koupaliště za sezónu
navštívilo 18 093 návštěvníků, což je podprůměrné číslo. Dny, kdy na naše koupaliště přišlo vice než tisíc osob byly čtyři, a to
10. a 11. července a 4. a 8. srpna. Otevřených dnů, s návštěvností menší než 150 osob, což je hranice rentability, bylo celkem 24.
Zajímavý
pohled
je
do
desetileté
statistiky
návštěvnosti. Za deset sezón
koupaliště navštívilo 217 944
osob, průměrná návštěvnost je 21 794 osob, nejsilnější byl rok
2015, kdy koupaliště navštívilo 30 090 osob, nejslabší byl rok 2014
Statistiky
Návštěvnost Otevřeno
2016
dnů

Počet návštěvníků

Průměr návštěvníků na den

s 13 432 osobami. Průměrná návštěvnost našeho koupaliště je 398
osob. Dny 17. července a 7. srpna mají průměrnou návštěvnost
větší než 600 osob, oproti tomu jsou dny 13. července, 25. července
a 13 srpna, které mají průměrnou návštěvnost menší než 160
osob. Ještě menší průměrnou návštěvnost mají 29. – 31. srpna
a všechny dny v červnu a září. Toto svědčí o skutečnosti, že velká
část návštěvníků našeho koupaliště jsou lidé, kteří do našeho kraje
přijedou na dovolenou.
Mojmír Holec, jednatel Technikých služeb, s.r.o.
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Kateřina Bartošová - radní

Po volbách

Přesun pomníku, téma dnešních i minulých dnů, za které
i já cítím odpovědnost. Jako radní jsem sice byla proti přesunu, ale nepodařilo se mi bohužel mé kolegy radní přesvědčit.

Nevím, zda si budete moci ve všech případech přečíst tento příspěvek dostatečně brzy po ukončení krajských a senátních voleb, proto se pokusím být maličko nadčasový.
Opakované zvolení do Senátu mě velmi potěšilo a povzbudilo.
Nesmírně si vážím podpory, které se mi dostalo a jsem připraven
pracovat pro náš region s maximálním úsilím a nasazením. Velmi
dobře jsem vnímal, že zejména Michal Stehlík - můj konkurent ve
druhém kole senátních voleb - pracuje s maximálním nasazením,
že je silný a že umí své schopnosti velmi dobře nabízet. O to více si
důvěry voličů vážím a děkuji za ni.
Čím jsem byl zklamán, je malá volební účast zejména potom ve
druhém kole senátních voleb. Nevím, zda si ti, co nechodí k volbám, uvědomují, že o sobě vlastně nechávají rozhodovat druhé. To
není rozhodně dobře, a proto bych chtěl na tomto místě zvláště
poděkovat všem, kteří k volbám přišli. Je důležité svojí neúčastí
u voleb nerezignovat na svoji možnost spolurozhodovat o další budoucnosti kraje nebo podobě Senátu.
Na závěr si potom již jen dovolím napsat, že pokud mi to
bude umožněno, budu nadále i na stránkách Dačického zpravodaje pravidelně informovat o tom, co dělám, proč to dělám a s
jakým výsledkem. Považuji to jako senátor, a tedy člověk placený
z veřejných prostředků za jednu ze svých základních povinností.
Ještě jednou děkuji za důvěru.
Miloš Vystrčil, senátor

Děkuji za va
a podp
--- inzerce ---

Pořád si myslím, že rozhodnutí o přesunu
pomníku bylo nesprávné a informovanost nedostačující. Potvrzuje to i reakce lidí, kterým
není podoba Kancnýřova sadu lhostejná. Vím,
že mnoho lidí si pod pojmem revitalizace sadu
představí prostříhání stromků, vysázení nových
keřů či květin, přidání laviček, nebo úprava povrchů cest. To, že se přesune pomník, jehož umístění v celé historii
až dosud nikomu nikdy nevadilo, logicky nikoho nenapadne, a tak
se ani na kulatý stůl nevydá. Kdyby se studie s popisem záměru
zveřejnila před konáním kulatého stolu, věřím, že účast a zájem by
byl daleko vyšší. Ať je nám to poučením. Také jsem přesvědčena, že
o takto citlivé události má rozhodnout celé zastupitelstvo, nikoliv
pouze užší vedení města.
Svůj mandát mám díky občanům, kteří mě volili, já jsem jejich rukou v zastupitelstvu, a proto je potřeba jim naslouchat. Omlouvám
se za to, že se mi zatím nepodařilo prosadit, aby se pro kulturní akce
více využívala letní scéna v parku a k tomuto účelu se i opravila. Při
rozsvěcování vánočního stromu nebo čtení v ulicích či jiných aktivitách, které by se daly dělat na náměstí, pomník přece nevadí. Protože jsem člověk, který ctí tradice a z historie se snaží poučit, byla bych
ráda, kdyby se pomník vrátil zpět na své historické místo, a to i za
cenu dodatečných zvýšených výdajů. Protože pokud se tak nestane,
tak ať bude park sebehezčí, ,,tu duši parku jsme tím zabili.“
Kateřina Bartošová, radní

17/10/16 10:11

--- inzerce ---

--- inzerce --Jihl_listy_MB_obd_64x30_pres.indd 1

--- inzerce ---
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Přednášky v DPS
Dne 13. a 14. října proběhly v prostorách Domu s pečovatelskou službou v Dačicích v rámci Týdne sociálních služeb
přednášky na zajímavá témata týkající se našeho zdraví
a péče o něj.
Ve čtvrtek 13. října jste se konkrétně
mohli účastnit velice
přínosné přednášky
MUDr. Hany Musilové, která nás seznámila s péčí o dutinu
ústní a názorně nám
i ukázala pomůcky
denní potřeby. V pátek 14. října paní
Helena Šimánková
pro změnu povyprávěla, jak pečovat o dolní končetiny, o jejich
prevenci a onemocnění. Tato odpoledne byla ukončena dotazy na
přednášející a malým občerstvením, které připravila Pečovatelská
služba Ledax o.p.s.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
Lucie Pospíchalová, sociální pracovnice
--- inzerce ---

Zahájení cvičební sezony
v Nemocnici Dačice
Stejně jako každý rok na podzim bychom Vás rádi vytáhli od televizních či jiných obrazovek za trochou pohybu do
pavilonu ambulantní rehabilitace Nemocnice Dačice. I letos
nabízíme různá cvičení v podobném duchu jako loni:
• CVIČENÍ PRO ŽENY I. – od 22. 9. - každý čtvrtek 16:30 – 17:30 h ve
cvičebně ambulantní rehabilitace na posílení, protažení a uvolnění jednotlivých svalových skupin a kloubních spojení, cena za
hodinu 50 Kč
• CVIČENÍ PRO ŽENY II. – od 5. 10. - každou středu od 17:00 –
18:00 h ve cvičebně ambulantní rehabilitace – ucelený blok 8 na
sebe navazujících cvičení na uvolnění a posílení svalů pánevního
dna, cena za blok 400 Kč! JE NUTNÉ SE OBJEDNAT A ABSOLVOVAT CELÝ BLOK! maximální počet cvičících 12.
• SPINNING – od 18. 10. – pro všechny, kteří se chtějí hýbat
i v zimě, ale také jako prevence úrazů kolen a kyčlí. Probíhá v pavilonu ambulantní rehabilitace.
• úterý 17:30 – 18:30 h – SPINNING PRO ZAČÁTEČNÍKY - pro
všechny, kteří si chtějí vyzkoušet, o čem spinning je a případně
s námi vydržet až do jara
• úterý 18:45 – 19:45 h a neděle 18:00 – 19:00 h – STANDARDNÍ
SPINNINGOVÁ LEKCE – pro všechny, kteří si chtějí i přes zimu
udržet kondičku a případně na sobě lehce zapracovat
• čtvrtek 17:45 – 19:00 h – SPINNING A POSILOVÁNÍ POTŘEBNÝCH PARTIÍ – po zkráceném spinningu procvičíme svalové
skupiny, které jsme při jízdě málo zapojovali
Na lekce spinningu potřebujete běžné sportovní oblečení nebo
oblečení na kolo, čistou obuv, ručník a lahev na kolo (dá se zapůjčit). Cena jednotlivé lekce je 80 Kč, pro studenty, sportovní kluby
a seniory 60 Kč. Na lekce je nutné se objednat, maximální počet
cyklistů je 9.
Doufáme, že jsme všechny příznivce zdraví a pohybu navnadili
a rádi je uvítáme na některé z našich cvičebních lekcí. Na všechny
se můžete objednat buď osobně na recepci ambulantní rehabilitace nebo na telefonním čísle 384 358 285 (na spinning i na čísle
606 685 341).
Za vedení Nemocnice Dačice
Marta Krechlerová
--- inzerce ---

Děkujeme
za podporu

Ing. Karel Macků
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Září uteklo jako voda a i k nám do školy
přišel říjen. Ačkoliv příroda se s přicházejícím
podzimem chystá k odpočinku, na naší škole
je práce v plném proudu.
Anglický týden
Čtvrtý zářijový týden se stal pro naše žáky
na 2. stupni týdnem anglickým. Z Velké Británie k nám přijeli dva angličtí lektoři – Richard a Kathy – kteří pomáhali dětem zlepšit
jejich jazykové dovednosti pomocí komunikativních metod, her a dramatizací.
Richard a Kathy si spolupráci s našimi dětmi chválili. Všichni účastníci „anglického týdne“ si v pátek zaslouženě převzali certifikát
o úspěšném absolvování kurzu. Také se
shodli, že je škoda, že kurzy již končí. Všem
se líbily a rádi by si je zopakovali.
Jana Váňová
Kulatý stůl mládeže města Dačice
Úterní dopoledne 20. září strávila osmičlenná skupina žáků 9. B spolu s žáky ostatních dačických škol v předsálí KD Beseda na
dalším z kulatých stolů mládeže, aby tentokrát hovořili o volnočasových aktivitách neorganizované mládeže.
Akce měla obvyklý průběh. Každá skupina
žáků nejprve formulovala k danému tématu
to, co se ve městě podle nich povedlo, co by
navrhovali zlepšit či co jim ve městě chybí.
Každý stůl pak své návrhy prezentoval před
ostatními a nakonec proběhlo hlasování
o třech nejlepších. Největší počet hlasů obdrželo: 1. Větší využití letního kina (např.
k promítání filmů), 2. Více hudebních akcí
pod širým nebem, 3. Výstavba multifunkční
sportovní haly.
Kromě toho se přítomní také dozvěděli
o plánu výstavby kluziště v lokalitě nad
městským stadionem či o činnosti ZASTÁVky Telč - nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež.
Bohumil Šuhaj

nebyly cizí ani otázky ochrany životního prostředí. V zasazení stromu míru se tak propojuje nejen připomenutí mírového soužití lidí,
ale i ohleduplný vztah lidí k přírodě a právě
ony stromy pomáhají toto každoročně připomínat.
Žáci 8. B za účasti svých spolužáků z 1. i 2.
stupně, učitelů a pana starosty zasadili na
naší školní zahradě lípu míru, která má tedy
symbolizovat nejen mír, ale i udržitelný rozvoj. Žáci 2. A a 2.B a jejich paní učitelky podpořili akci krásnou písní Stromy. Škola tak
díky všem zúčastněným získala mezinárodní
certifikát ochrany životního prostředí.
Stanislava Dvořáková
Malý technik

Když THK RHYTHM AUTOMOTIVE
CZECH a.s. schválí
naší škole žádost
o grant (27 000 Kč) na stavebnice LEGA
a Fischertechnik, je o učení hrou postaráno.
A tak začal na naší škole kroužek Malý technik, jehož první hodina byla věnována skládání konstrukce strojů soupravy DUPLO.
Jitka Procházková
Ten dělá to a ten zas tohle
Ve středu 21. září se naše škola v duchu
známé písničky Ten dělá to a ten zas tohle
proměnila v dům plný dílen. V těch si předškoláčci, kteří nás přišli poprvé navštívit,
mohli vyzkoušet různé činnosti a zahrát napínavé hry. Děti se do všeho pustily s velkou
chutí a všem se dařilo. Moc se těšíme na další
setkání s nimi, které se bude konat 2. 11. od
15:30 h.
Další dění v naší škole
• Děti z 4. a 5. tříd navštívily Nemocnici Dačice, která v rámci kampaně Dny zdraví
2016 připravila zajímavý program plný

pohybu. Naši žáci se seznámili s cvičebními a rehabilitačními pomůckami a při plnění úkolů na několika stanovištích si užili
mnoho zábavy.
• Žáci 1. a 2. ročníku prošli dopravní výchovou. Prvňáčci se pod vedením městské
policie seznámili s provozem na světelné
křižovatce a druháčkům přišel o nástrahách na chodnících, silnicích i cyklostezkách povyprávět pan Pospíchal.
• 4. října byli žáci 2. ročníku za svou celoroční poctivou práci a nezlomné odhodlání
při seznamování se všemi písmenky pasováni na čtenáře. Při složení svého čtenářského slibu obdrželi malé dárečky od
města a dačické knihovny.
• 6. října žáci 9. tříd navštívili prezentační výstavu středních škol v J. Hradci, kde
měli příležitost získat informace o nabídce
středních škol, které jim mohou pomoci
v rozhodování o jejich budoucím povolání, jež je letos čeká. Kromě toho navštívili i Obchodní akademii T. G. Masaryka
a Střední zdravotnickou školu v J. Hradci.
• 11. října děti 1. - 3. tříd zhlédly v KD Beseda
pohádku Gulliverovy cesty, kterou jim zahrál divadelní soubor Mladá scéna z Ústí
nad Labem.
• Říjnové dny v naší škole byly opět zpestřeny akváriem se sladkovodními rybami,
které bylo umístěno v prostoru šaten.
S rybami našich vod se seznámili nejen
naši žáci, ale i děti z mateřských škol, které
si je se zájmem přišly prohlédnout.
Anna Hronová
Blahopřání
Na závěr bychom rádi za celou naši školu
pogratulovali dačickým mažoretkám k velkému úspěchu na mistrovství světa v Chorvatsku a jsme hrdí, že některé z nich jsou
žákyněmi na naší škole.

Strom míru

21. září je Mezinárodním dnem míru. Naše
škola se proto připojila k tisícům dalších škol
po celém světě, které se tento den rozhodly
uctít zasazením stromu míru.
Tuto událost organizují organizace LEAF
International (mezinárodní Les ve škole)
a ENO (Environmental Online). Poprvé se
uskutečnila v roce 2004, kdy Nobelovu cenu
za mír získala Wangari Maathai, žena, které
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Co je nového na Základní škole Komenského
Bezpečně a zdravě – tentokrát v „hasičárně“

Pevně
ukotvenou součástí výuky
v naší škole je
mimo jiné dopravní
výchova, zdravotní
výchova, prevence
rizikového
chování spojené v celoročním projektu
Bezpečně a zdravě.
Děti si neustále,
formou výuky, besed, přednášek v jednotlivých ročnících, opakují
a fixují důležité klíčové kompetence pro svůj život. Začátkem září
besedují žáci 1. a 2. ročníku s Městskou policií Dačice. Prvňáčci se
učí bezpečně přecházet silnici a křižovatky v okolí školy. Druháčci
probírají téma „Bezpečná cesta ze školy - setkání s cizí osobou“.
Děkujeme MP za přínosné akce a pocit bezpečí v okolí budov naší
školy!
Tradičním vyvrcholení projektu je pak společný projekt naší
školy a IZS Jihočeského kraje. A tak jsme se v sobotu 17. září sešli na
„hasičárně“ v Dačicích. Šlo o vynikající přehlídku práce jednotlivých
složek IZS Jihočeského kraje – dovolím si podtrhnout – potlačení
nepovolené demonstrace, vyprošťování raněných, poskytování
první pomoci ČČK, dron – kvadrokoptéru v akci, kynology s jejich
čtyřnohými přáteli... Kdo přišel, viděl a byl opravdu spokojen. Cílem
projektu je přiblížit nejen našim žákům, ale široké veřejnosti, jak si
svůj život chránit a v případě potřeby zachraňovat. Všem děkujeme
za výbornou spolupráci, zázemí.
Šešťáci na adaptačním pobytu ve Slepičích horách
Žáci 6. tříd se zúčastnili adaptačního environmentálního výukového pobytu ve Slepičích horách od 5. do 7. září. Při plnění
úkolů si upevnili své vědomosti z přírodovědy, využili znalosti
z českého jazyka a získali nové poznatky o lese, rostlinách, vodních
živočiších i nerostech a horninách. Program připravili lektoři CEGV
Cassiopeia. Žáci byli ubytovaní v areálu letního tábora Velké Skaliny a ve volném čase se vzájemně blíže poznávali při společných
hrách. Na kurz jsme získali dotaci Jihočeského kraje.
Začali jsme bruslit
19. září jsme se poprvé rozjeli na Zimní stadion v Telči a tam se
„rozjeli“ po ledě. První dopoledne zahájili druháčci z II. B a II. C
v rámci projektu Děti do bruslí. Pět hodin tělesné výchovy věnujeme bruslení. Město Dačice podpořilo bruslení zafinancováním pronájmu ledových ploch. Děkujeme za podporu
a držíme pěsti našim dalším bruslařům z prvních a druhých tříd.
Bruslit budou nejenom oni, již v loňském školním roce jsme zapojili
bruslení do výuky tělesné výchovy u starších dětí.
Kalendář Sovy Amosky
Páteční odpoledne 20. září patřilo na naší škole budoucím
prvňáčkům, kteří přišli v doprovodu svých sourozenců, kamarádů
a rodičů na první společné setkání se sovou Amoskou. Počasí nám
přálo, a tak nás při sportovních disciplínách na školní zahradě
provázelo nejen sluníčko, ale i úsměvy dětí a spokojené tváře
rodičů. Těšíme se na viděnou 20. října, tentokrát ve vnitřních prostorách školy v ul. Komenského. Následovat bude setkání 22. listopadu tentokrát v budově školy v Bratrské. Sova Amoska se už těší.
Školní parlament v pilné práci
Na členy školního parlamentu čekal první důležitý úkol. Se zastupiteli města diskutovali o volnočasových aktivitách mládeže.
V této první zkoušce obstáli perfektně. Následovalo historicky první
zasedání školního parlamentu. Sešli se v hojném počtu a hned se
pustili do práce. Zvolili si předsedu a místopředsedu, kteří následně
zasedání parlamentu povedou. Rozdali si také mnoho dalších funkcí - např. fotografa a zapisovatele. Začali pracovat na logu školního
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parlamentu, se kterým se již brzy pochlubí. Každý dostal několik
„domácích úkolů“. Na příštím zasedání, které proběhne na konci
října, se budou zabývat už konkrétními záležitostmi, které budou
směřovat k tomu, aby se nám všem v naší škole ještě více líbilo!
Školní družina v akci
Oblíbenou šipkovanou zorganizovaly pro děti vychovatelky ze
všech pěti oddělení. Děti z družiny v Komenského ulici hledali svůj
poklad ukrytý v zámeckého parku, děti z Bratrské v okolí stadionu.
Vytoužené poklady byly nalezeny, děti a paní vychovatelky moc
spokojeny.
Environmentální beseda Čistá mobilita

V úterý 27. září se v prostorách naší školy uskutečnila pro žáky
2. stupně zajímavá přednáška o možnostech a využití elektrické
energie. Byla zaměřena na oblast dopravy. Žáci se měli možnost
seznámit s vozidly, která využívají elektrickou energii jako svůj pohon. Přednáška měla nejprve ráz teoretický, ale v závěru měli žáci
možnost si prohlédnout a vyzkoušet „vozítka“ na tento pohon.
Fotografie ze života školy hledejte na webu www.zsdacice.eu.
Přespolní běh zámeckým parkem
29. září jsme uspořádali další tradiční sportovní akci Přespolní běh
zámeckým parkem. Zúčastnili se ho nejen závodníci naší školy, ale
i sportovci z dačického gymnázia, Starého Hobzí a Budče. Ve velké
konkurenci se o nejlepší výkony postaraly dvě bratrské dvojice.
V kategorii prvního stupně první dvě místa obsadili bratři Zamazalové (ZŠ Komenského) a v mladších žácích druhého stupně získal
zlato O. Poledník a druhý skončil jeho bratr J. Poledník (oba gymnázium). I ostatní kategorie nabídly velmi pěkné výkony závodníků
a závodnic ze všech škol. Děkujeme za reprezentaci školy a vítězům
gratulujeme.
Následovalo okresní kolo v přespolním běhu v J. Hradci. Skvělého
výsledku dosáhlo družstvo mladších žáků, které v konkurenci deseti škol obsadilo výborné druhé místo. Dívkám už se tolik nedařilo,
ale za zmínku stojí individuální umístění M. Krištofové, která
doběhla ve své kategorii čtvrtá. Všem děkujeme a blahopřejeme.
Pasování druháků na čtenáře
V úterý 4. října připravily MK a děti z Tyláčku krásný zážitek pro
žáky druhých tříd - „Pasování na čtenáře“. Akce proběhla v prostorách dačického zámku. Děti pasoval na rytíře Řádu čtenářského
spisovatel Matěj Mikšíček. Kromě zážitku si každý odnesl i dárek.
Děkujeme.
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara
Ve čtvrtek 6. října se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili přednášky
RNDr. J. Grygara, CSc., známého českého astronoma a astrofyzika,
s názvem Od Tunguského meteoritu k Čeljabinsku. Přednáška byla
zaměřena na historii astronomie, zejména se věnovala výskytu
meteoritů od pravěku do současnosti. Dále nás seznámil s možnými
riziky dopadů meteoritů na Zemi. Všichni jsme si odnesli spoustu
nových a zajímavých informací.
Eva Macků, ředitelka školy
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Slavnostní předávání tabletů žákům primy
Ve středu 21. září a ve čtvrtek 22. září 2016 se na naší škole
uskutečnilo předávání tabletů iPad Air žákyním a žákům primy.
Obě akce proběhly za přítomnosti rodičů letošních primánů.
V úvodu přivítal ředitel školy všechny přítomné a připomenul,
že již od roku 2012 je realizován školní projekt nazvaný „Prima on
line“, v rámci kterého žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia
využívají ke své školní i mimoškolní práci moderní digitální technologie. Tablety jim umožňují používat elektronické verze učebnic,
komunikovat mezi sebou a s vyučujícími, připravovat si a prezentovat zadané i vlastní projekty. To vše s cílem používat moderní
techniku jako nástroj ke své práci, nikoliv jako prostředek trávení
volného času.
Vyučující informatiky a výpočetní techniky v primě, Mgr. Milan
Točík a Mgr. Karel Tobolka, vysvětlili primánům a jejich rodičům,
jak funguje školní informační systém a jak postupovat při uvádění
tabletů do provozu. Ujistili je, že ještě mnoho hodin výuky informatiky bude věnováno práci s tablety tak, aby bylo možné postupně
využívat vše, co tato zařízení umožňují.
Naše poděkování patří dačické pobočce banky Waldviertler
Sparkasse, která každoročně přispívá finančním darem na pořízení
tabletů. Její vedoucí, pan Karel Geist, který ve středu odpoledne
naši školu navštívil, osobně několika primánům tablety předal.
Nezbývá, než popřát nejmladším žákům a žákyním naší školy,
aby jim tablety dobře sloužily a staly se v jejich rukách dobrým pomocníkem.
Aleš Morávek
Seznamovací pobyt 1. ročníku

Od čtvrtka 15. 9. do soboty 17. 9. 2016 jsme se my – prváci –
zúčastnili seznamovacího pobytu v Dolním Radíkově a okolí.
Ráno vyjíždíme na kolech z Dačic a po cestě obdivujeme krásy
České Kanady. Také nám pan učitel Chalupa ukazuje svou netradiční
jízdu pozadu. Po ubytování na základně DDM Jindřichův Hradec
v Dolním Radíkově chceme využít krásného počasí a opět sedáme
na kolo a vyjíždíme směr bizoní farma, Landštejn a zajíždíme se
kouknout také na Zvůli. Dnešní putování završujeme u pivomatu
v Novém Světě, kde se každý odměňuje za svůj výkon točenou limonádou. Za dnešní den jsme ujeli krásných 50 km!!
Čtvrteční večer a celý následující den je věnován seznamování
a týmovým hrám. Odpoledne po skupinkách zaběhneme branný
závod po lese s různými úkoly, zastřílíme si ze vzduchové pušky
a zajdeme si také na procházku po okolí. Ještě si večer povídáme
u ohýnku a myšlenky o blížícím se konci pobytu zaháníme zpěvem.
Počasí vyšlo ve čtvrtek i v pátek, na cestu domů nám ale bohužel
začíná pršet. Vydáváme se tedy nejrychlejší cestou domů. I když
jsme celí promočení, loučíme se s úsměvem na tváři a plni nových
nezapomenutelných zážitků.
Za velice vydařený a pestrý program děkujeme paní třídní
učitelce Mgr. Renatě Kopačkové a učitelům tělesné výchovy Mgr.
Karlu Chalupovi a Mgr. Anetě Švarcové, ale i všem ostatním, kteří
nás přijeli do Dolního Radíkova navštívit.
Hana Riedlingová, 1. ročník

Ve zkratce
• V úterý 13. září navštívili všichni žáci gymnázia jeden z pořadů
agentury Pohodáři, Borneo a Papua: Necestou k rituálům. Cestovatelé žáky seznámili s cíli jejich cesty, ostrovy Borneo, Biak,
Papua a Bali. Program přiblížil žákům bohatost fauny a flory
této rovníkové oblasti, existenci stále původního domorodého
obyvatelstva, lidojedů a lovců lebek, obyvatelstva s rituály
a odlišným způsobem života.
• Ve čtvrtek 15. září se žáci primy a sekundy zúčastnili Dne zdraví,
který pro ně přichystala Nemocnice Dačice.
• Na ustavující schůzi Studentského parlamentu při Gymnáziu
Dačice ve školním roce 2016/2017 se ve středu 21. září sešli zvolení zástupci jednotlivých tříd. Nejprve je ředitel školy seznámil
s významem a funkcí studentského parlamentu ve škole, poté
hlasovali o přijetí jednacího řádu a volili ze svých řad předsedu
a místopředsedu. Předsedou se stal Štěpán Burda ze septimy,
v případě nepřítomnosti jej bude zastupovat jako místopředseda
Kryštof Krechler z 3. ročníku.
• Ve středu 21. září 2016 se konal již 35. ročník středoškolského
atletického poháru Corny. Této akce se zúčastnilo celkem
8 družstev chlapců a 5 družstev dívek z okresu Jindřichův Hradec. Družstvo chlapců obsadilo celkově druhé místo, to první jim
uniklo o pouhé 4 body. Družstvo dívek se umístilo na 1. místě
a vybojovalo si postup do krajského kola, ve kterém dokázala
děvčata nasbírat ještě o 600 bodů více oproti okresnímu kolu
a obsadila 7. místo.
• Ve čtvrtek 29. září přijali ředitel a zástupce ředitele školy úspěšné
mažoretky z řad studentek gymnázia, které se v pondělí
vrátily z Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Poreči
(Chorvatsko), kde ve svých kategoriích dosáhly medailových
umístění. Představitelé školy ocenili zejména skutečnost, že
děvčata dokázala skloubit časově náročnou přípravu na soutěž
s přípravou do školy, popřáli jim hodně úspěchů v jejich
krásném sportu i do budoucnosti a předali drobný dárek.
Zlatými medailistkami z letošního MS jsou Lucie Stejskalová
z primy, Anette Neuvirtová a Barbora Ošmerová ze sekundy,
Viktorie Daňhelová a Kateřina Týmová z tercie a Zuzana Kühtreiberová z kvarty. Bronzovou medaili získala Jana Morávková
ze septimy. Ještě jednou blahopřejeme!
• Ve čtvrtek 29. 9. se 19 nejlepších běžců z nižšího gymnázia vydalo poprat o medaile v přespolním běhu zámeckým parkem
v Dačicích. Tato akce je každoročně pořádaná ZŠ Komenského a zároveň je akcí nominační pro okresní přespolní běh
v Jindřichově Hradci. Naše družstvo si vedlo velmi dobře, z 12
možných medailí jsme jich vybojovali celkem 6. V kategorii
mladších děvčat skončila na 3. místě Lucie Šmelková. V mladších
chlapcích stanul na 1. místě Jindra Poledník a na místě 2. Ondřej
Poledník. Výborně si vedla i starší děvčata, kde 1. místo obsadila
Eva Přibylová a 2. místo Justýna Šťastná. Nezaháleli jsme ani
v poslední kategorii starších chlapců. Tady si vybojoval stříbrnou
medaili Jakub Šimánek.
• Ve čtvrtek 6. října se studenti vyššího gymnázia a kvarty zúčastnili
přednášky organizace Dekra Nehodou to začíná. Tento projekt je
multimediální představení, kde živě vystupují přední odborníci
na dopravní bezpečnost, drogovou problematiku a záchranu
lidského života.
• V pondělí 10. října 2016 se v odpoledních hodinách konal
v tělocvičně naší školy florbalový třídní turnaj pro chlapce
z vyššího gymnázia. Turnaje se zúčastnilo 6 mužstev chlapců
z vyššího gymnázia.
Milan Točík
Další informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
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Dačický Domeček je
tu nejen pro děti
Od měsíce října probíhá v našem
domečku Za Lávkami opět pravidelná
zájmová činnost.
V letošním roce jsme nabídli nové
možnosti strávení volného času pro děti
a nezapomněli jsme ani na Vás dospělé.
Kurzy háčkování pro dospělé – vánoční
ozdoby (zdarma) - první schůzka proběhne
ve čtvrtek 3. 11. v Domečku Za Lávkami od
17:00 h. S sebou si vezměte pouze přezůvky.
Těšit se na Vás bude paní Lenka Tříletá, která
tento kurz vedla v loňském roce a pro zájem
dospělých ho opakujeme.
Keramický kurz pro dospělé – vánoční
téma - Kurz proběhne ve čtvrtek 17. 11.
v Domečku Za Lávkami od 15:00 – 18:00 h.,
cena za kurz je 150 Kč. S sebou přezůvky, tričko k ušpinění, ale především chuť ke tvoření.
Kurz je vhodný i pro dospělé, kteří neměli
doposud možnost s keramickou hlínou
pracovat. Nátěr glazurami uskutečníme po
vypálení výrobků a po domluvě s účastníky.
Těšit se na Vás bude Jarka Bačáková.
Adventní dílna – adventní věnec,
vánoční ozdoby - sobota 26. 11. ve 14:00 h
na OÚ v Peči. Pro děti je připravena výroba
keramických ozdob. S sebou přízdoby
a svíčky na věnec, dle vlastního vkusu. Těšit
se na Vás budou Dana Syrovátková a Lenka
Svačinová.
OKÉNKO DO NAŠEHO DOMEČKU
Baby cluby
Dopolední aktivity pro rodiče a děti Vám
nabízí kvalitní zázemí, zábavu, společnou
činnost, pestrou nabídku aktivit, kvalifikovaný, příjemný a profesionální přístup.
U dítěte probíhá první kontakt s širším kolektivem dětí, rozvíjí se hudebně-pohybové
a výtvarné schopnosti, upevňují se hygienické návyky, dítě si zvyká na režim a pravidla. Dochází zde mimo jiné k rozvoji spolupráce rodič a dítě. Každé úterý a pátek se na
Vás bude těšit Gábina Petráková.
MAŽORETKY NA MISTROVSTVÍ SVĚTA
V POREČI
Ve dnech 22. – 25. 9. 2016 se mažoretky
z DDM Dačice zúčastnily Mistrovství světa
v mažoretkovém sportu v Poreci v Chorvatsku. Díky tomu, že tvrdě trénovaly, mohly
sklízet plody své práce. A že byly sladké.
Obsadily první místo v kategorii junior,
první místo v kategorii kadet, třetí místo
v kategorii senior ve skupinových sestavách.
V kategorii juniorek duo-trio obsadily Natálie Vitoušová a Adéla Hronová místo třetí.
I ostatní umístění byla v první polovině startovní listiny.
Všem moc blahopřejeme a děkujeme za
krásnou reprezentaci DDM Dačice a celého
města ve světě. Je to krásná odměna za
celoroční dřinu a povzbuzení do dalších let.
GRATULUJEME!!!
Váš Domeček
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Podzimní akce v ZŠ Neulingerova

Canisterapie
I v letošním školním roce jsme s nadšením
přivítali spolupráci s canisterapeutickým
sdružením Hafík z Třeboně.
Náš psí kamarád Tobík se svojí cvičitelkou
Terezkou Dědkovou nás navštívili 12. září.
Celé dopoledne si děti užívaly Tobíka a prožily s ním spoustu krásných chvil. Přítomnost
Tobíka má pozitivní vliv nejen na jejich pohodu psychickou, ale i fyzickou a sociální.
Velké poděkování patří slečně Terezce
Dědkové, která k nám dobrovolně dochází v rámci svého osobního volna a obětavě
a s láskou se dětem věnuje. Mnohokrát děkujeme a těšíme se na další milé setkání.
Branný den
Dne 28. 9. na nás čekal náročný branný
den. Nejdříve se žáci seznámili s možnými
mimořádnými rizikovými událostmi a jak
se v jejich případě zachovat. Vyzkoušeli
si, jak zavolat do integrovaného záchranného systému a jak si připravit evakuační
zavazadlo. Další hodiny se učili, za pomoci
dobrovolníků z Červeného kříže v J. Hradci,
jak poskytnout první pomoc. Na závěr dne
nás vytáhl z lavic požární poplach, takže
jsme si v praxi zkusili evakuaci školy. Dětem
se branný den líbil a doufáme, že své nové
znalosti dokážou v případě potřeby použít.
Drakiáda
Také letos už máme za sebou DRAKIÁDU.
Tentokrát jsme si pospíšili, už 30. 9. jsme ve
škole shromáždili draky a po vydatné svačině (opékání buřtíků na školní zahradě) jsme
vyrazili s draky na hřiště nad stadionem.
Letos bylo ale velmi teplé počasí a nefou-

kal vítr. Přesto se nám podařilo poctivým
během s draky vznést je do výšky a tam
si s nimi už vánek poradil. I tentokrát nám
draci létali vysoko a někteří pěkně dlouho.
Všem se nám to líbilo. V dalších dnech
byli ve škole odměněni všichni, kteří draka
přinesli, ti, kterým drak létal a také ti starší
žáci, kteří pomáhali mladším žákům.
Bramboriáda
Ve stejný den proběhla paralelně s „DRAKIÁDOU“ i tzv. „BRAMBORIÁDA“, což je také
již tradiční akce, při níž děti přinášejí do
školy brambory obrovských rozměrů. Tyto
„brambůrky“ zváží nezávislá porota a posléze vyhodnotí nejtěžší výpěstek v kategorii tříd i jednotlivců. Největší exemplář letos
přinesl Pavel Zabloudil a vážil celých 1 007g
Gratulujeme a ostatním děkujeme za účast.
Kolektiv učitelů ZŠ Neulingerova

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVA
bude v ZŠ Neulingerova
probíhat od 22. 11. do 21. 12.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Studenti Vu3v zahajují nový semestr
Vu3v pod vedením pana Rudolfa Hájka zahájila své studium cyklem-Hudební
nástroje. Dozvíme se, jak vznikl tón, jak se nástroje vyvíjely a jak se od sebe liší.
Ostatní je zatím hádankou. Studuje nás 24 a kromě studia rádi vyrážíme společně
na výlety a za turistikou.

Náš kamarád Ludvík Kocmál a jeho paní
Blanka, nám rádi ukazují okolí a zajímavosti
Dačicka a my jim touto cestou chceme za to
poděkovat. Zvládli jsme už spoustu výletů.
Jeden byl na Znojemsko a Nový Hrádek,
kdy jsme do cíle putovali pěšky za vydatného deště. Ale bylo fajn a vydařilo se.

Nedávno jsme byli v okolí Počátek. Areál
sv. Kateřiny, rybník Bor - Krvavý, a Penzion
sv. Vojtěcha stojí za návštěvu. Bylo krásné
počasí a všem se líbilo.
Velký, dvoudenní výlet zorganizovala
naše 82 letá spolužačka paní Marta Valentová. Vrátila se s námi do míst, kde začínala
jako učitelka MŠ. Věnovali se nám její přátelé Jiříkovi a oba dny byly plné překvapení. Jiříkov a dřevěné sochy, Bruntál, Uhelný
Vrch, Janov a řada dalších míst, poutavé
vyprávění a perfektní organizace i s příjemným řidičem panem Nekulou z Police dovršila dlouhotrvající zážitky. Děkujeme…
Těšíme se nejen na společné studium, ale
i na další výlety.
Za Vu3v Marie Havlíková

www.dacice.cz

Předvánoční období je dobou horečného vydávání knižních novinek,
a to znamená, že i v knihovně přibývá řada nových knih a to ze všech oborů a pro všechny čtenáře. Knížky, ještě vonící novotou, jsou u nás velmi žádané, a doba od nákupu přes zpracování až k vystavení na regál novinek,
je krátká. Řada čtenářů se již kamarádí s knihovním katalogem a novinky
si sleduje. Každý zájemce je najde na webu knihovny www.mkdac.cz . Zpříjemněte si podzimní plískanice a krátké dny hezkou knížkou, v knihovně
jich najdete velký výběr.

--- inzerce ---

Knižní novinky, novinky …

Pasování na rytíře řádu čtenářského již pojedenácté
První ročníky pasování na rytíře řádu čtenářského se odehrávaly na zámku,
poté několik let v obřadní síni starého zámku, v současné době jsme se vrátili do
Státního zámku v Dačicích. Na rytíře řádu čtenářského bylo v úterý 4. října v Týdnu knihoven pasováno za účasti mnoha rodičů či prarodičů téměř 100 dětí z druhých tříd základních škol v Dačicích. Děti slíbily, že budou knížky opatrovat jako
nejvzácnější dary a budou se k nim chovat opatrně a s úctou. Děkuji Státnímu
zámku v Dačicích za poskytnutí nádherného prostoru tanečního sálu a divadelním souborům Tyl a Tyláček za čtení a hraní, vedení škol a učitelkám za příjemnou
spolupráci. Děti si poté odnesly drobné dárky od města a knihovny, určitě příjemným dárkem byly kšiltovky od banky Waldviertler Sparkasse, za něž velice děkujeme, protože jsme o ně žádaly na poslední chvíli. Potěší nás, když se z pasovaných
dětí stanou čtenáři. Kolik jich bude, záleží na každém z nás, i když samozřejmě
hlavně na rodičích a na škole.
Knihovna pro děti
Pátek 25. 11. - setkání s pohádkou se v knihovně uskuteční poslední pátek v listopadu od 16:00 do 17:00 h. A protože měsíc listopad je mimo jiné měsícem poezie, budou to tentokrát pohádky básničky.
Listopad - v listopadu uplyne 180 let od skonu našeho prvního moderního básníka – Karla Hynka Máchy – a tak se každý návštěvník dětského oddělení může
těšit na malý dárek – básničku od některého z našich básníků píšících pro děti.
Pátek 9. 12. – od 14:00 do 16:00 h – krámek Lovců perel – zveme děti do krámku,
v němž si jednak odnesou domů za celý rok nastřádané perly za přečtené knížky
a za další část soutěže, tzv. moriony - virtuální peníze za nepovinné otázky ke knížkám rozvíjející přemýšlení o přečteném - si mohou vybrat v krámu drobnosti pro
radost. Hra Lovci perel mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu.
Předem děkujeme všem, kteří do krámku dětem přispějí nějakou drobností. Čtvrtý ročník soutěže začne 1. února 2017.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Selfie soutěž – jak to všechno dopadlo?
Od 1. července do konce září probíhala na facebooku Městské knihovny v Dačicích soutěž Selfie s knihou.
Do soutěže se zapojilo 7 dívek a jeden mladý muž.
S největším počtem hlasů na facebooku, tzv. „liků“
vyhrály: První místo – dort - vyhrála Eva Klaudie Procházková s počtem 62 hlasů, druhé místo - registraci
do knihovny na rok zdarma Nikola Tůmová – 42 hlasů
a třetí místo Karolína Marková - 27 hlasů (na fotu), ta
vyhrála knihu. Předání proběhlo ve čtvrtek 13. 10. odpoledne v knihovně. Zvláštní ocenění za nejzajímavější
fotku získala Pavlína Urbanová. Vzhledem k nevelkému
počtu odvážných soutěžících jsme uznali i fotky, které
nebyly „selfie“, tedy focené svou rukou. Některé fotky
byly opravdu vtipné a originální, pokud se chcete podívat, najdete je na facebooku Knihovny v Dačicích album Selfie s knihou.
Karolínu jsme při předání odměny požádali o pár slov: „Do knihovny chodím
asi od druhé třídy. Ráda čtu fantasy a dobrodružné knížky. Teď chodím do osmičky. Na mobilu si hledám knížky, které si chci přečíst. Spousta mých kamarádů méně čte, protože je to namáhá a více mastí hry a sociální sítě… Já sama
mám profil na Snapchatu, také na Twitteru – aspoň si procvičím angličtinu - a na
Instagramu – sem dávám fotky a videa, svůj profil na facebooku jenom občas
prolítnu, co je nového. Odhadem tak 2 hodiny denně se věnuju komunikaci na
sociálních sítích a 2 hodiny čtení.’’ Všem soutěžícím děkujeme za účast a přejeme mnoho příjemných chvil s knihou.
P. Albrechtová
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Zpráva z Okénka
Dačické okénko, nově vzniklá sociálně terapeutická dílna,
má za sebou již čtyři měsíce, kdy poskytuje sociální terapii
svým klientům.
Díky skvělému zázemí této
dílny, o které se postaralo město Dačice, se podařilo rozjet
službu, která se snaží o smysluplné a důstojné uplatnění
možností svých klientů. Tak
vznikají jejich rukou například
originální tkané koberečky,
vonné polštářky, nebo budoucí vánoční ozdoby. Nutno podotknout, že naše poděkování míří též do THK, bývalého TRW, které
naší službě poskytlo velkoryse finanční dar, za který se nakoupil
kvalitní šicí stroj a nábytek do dílny.
V průběhu září a října se naše dílna poprvé účastnila trhů. Tím
prvním byla akce „Se Zvonečkem u koní“ v Malém Pěčíně a druhý
byl Farmářský trh na dačickém náměstí. Oba nám přinesli velkou
radost v podobě prodeje výrobků samotných klientů a nové motivace. Letos nás čeká ještě Vánoční jarmark v Dačicích, na který se
klienti už velmi těší a tímto všechny srdečně zvou, aby se u jejich
stánku zastavili.
Den Otevřených dveří v rámci Dne sociálních služeb v Dačickém
okénku, který se konal 6. 10. 2016 přinesl nová setkání a těm, kteří
nás v tento den navštívili, děkujeme.
Novinkou měsíce října je možnost zakoupení výrobků klientů
Dačického okénka v Infocentru města Dačice, za což městu patří
náš veliký dík.
V případě jakýchkoliv dotazů o naší službě nás neváhejte kontaktovat na telefonu 774 741 143, nebo se u nás osobně zastavte na
adrese Otevřená OKNA, z.ú., Sociálně terapeutická dílna, „Dačické
okénko“, U Nemocnice 87/II, 38001, Dačice.
Lucie Orit Zemková

A je sloveno
Tak i ten malý rybníček v Českém Rudolci se v sobotu
8. října dočkal. Opět po roce se konal slavnostní výlov a i přes
sychravé počasí přilákal stovky návštěvníků.

INFOCENTRUM DAČICE
kopírování, internet, skenování,
laminování, prodej suvenýrů a regionální literatury
předprodej vstupenek
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Kreslířovy tipy na výlety
Jak jinak nazvat výstavu dačického výtvarníka Jiřího Albrechta? Vždyť známe pod tímto názvem jeho první knihu,
kde řadu svých kreseb publikoval a doplnil poutavým vyprávěním o kraji jihozápadní Moravy. Do 20. listopadu vystavuje
Jiří Albrecht v dačickém muzeu celkem 210 kreseb a dále 26
obrazů, které jsou prodejní.
Jiří Albrecht se narodil v roce 1948 v Dačicích
a těm zůstal věrný s výjimkou pobytu v Šumperku
(1976-1985) až dodnes. Zabývá se dlouhá léta kresbou i malbou, působil jako učitel výtvarné výchovy
na Gymnáziu v Dačicích a všichni o něm vědí, že je
zároveň velkým obdivovatelem železnice a všeho
kolem vláčků.
Od roku 2001 začal systematicky mapovat Dačicko, zhruba v rozsahu bývalého dačického okresu. Vznikl nejen nespočet kreseb z těchto výprav, ale i zajímavé vyprávění. V roce 2004
vydal knihu „Kreslířovy tipy na výlety“, ve které uspořádal výsledky
svého několikaletého putování městy a městečky, obcemi a krajem
jihozápadní Moravy. Kniha se stala mimo jiné i dobrým průvodcem
pro všechny, kdo chtěli poznat své nejbližší okolí a něco se o něm dozvědět. V roce 2007 následovala druhá kniha „Obrázky z jihozápadní Moravy“ a zatím poslední, třetí kniha, vyšla v roce 2015 s názvem
„Poslouchej, v dálce už píská lokálka“.
A tak se opět po deseti letech, první výstava s názvem „Krajem,
který máme rádi“ byla v roce 2006, můžete v dačickém muzeu setkat
s tvorbou dačického malíře a kreslíře Jiřího Albrechta.
Výstava je doplněna i malým kvízem, který vyzkouší Vaše znalosti
kraje. Můžete se pokusit uhodnout, ze kterých míst pocházejí autorovy kresby. A třeba Vás to nasměruje na nějaký hezký výlet!
Marie Kučerová, ředitelka

RNDr. Jiří Grygar nadchl Dačice
Svaz tělesně postižených Dačice pozval na 6. října 2016
světoznámě uznávaného astrologa pana RNDr. Jiřího Grygara na besedu do Dačic.
Po krátké prohlídce města nám pan doktor v klubovně pečovatelského domu vyprávěl o naší krásné planetě a o hvězdách. Sedmdesát účastníků této besedy bylo nadšeno z jeho vyprávění.
Děkujeme, pane doktore.
Dne 24. září jsme uspořádali oblíbené odpolední čaje v hotelu
Stadion. K tanci a poslechu nám hrála hudební skupina ON&ONA.
Dobrá nálada nám vydržela po celé odpoledne. Těšíme se na další
akce. Odpolední čaje se budou konat 12. listopadu ve 14:00 h v hotelu Stadion. Další akce bude beseda s panem doktorem Štroblem,
datum upřesníme.
František Stejskal, předseda organizace

ZD Popelín nabízí

prodej konzumních brambor
na uskladnění
Cena: tříděné (balení 25 kg) - 600 Kč/q
netříděné - 400 Kč/q
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Prodejní doba:
středa a pátek 12:30 - 15:00 h
na bramborárně v České Olešné
Kontakt: 384 397 700, 725 421 142

--- inzerce ---

Jakmile začali vykukovat první ploutve
z vody, rybáři si přiťukli zelenou a dali se
s chutí do lovení. Aby zjistili, jak se jim celoroční práce vydařila. Kádě se rychle začaly
plnit kapry, ale dlouho se v nich neohřáli,
protože na ně už čekala fronta lidí. K vidění
v akváriu byl mimo jiné amur, tolstolobik a i
naše největší vylovená ryba, kterou se bezpochyby stal se svými 135 cm a 11 kg sumec
Toník. Na jen o půl kila lehčího kapříka Karlíka byl taky hezký pohled. Pro milovníky rybích specialit byly připraveny řízky, škvarky
i polévka. Celou atmosféru navíc vylepšil zpívající harmonikář.
Páteční večer patřil opět tradičnímu hlídání rybníka. O zábavu
se postarala hudební skupina, se kterou jsme tančili do pozdních
nočních hodin.
Tak zase třeba za rok. Petrův zdar. Lukáš Chocholouš
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kandidát na senátora ČR

LEEPPŠŠOÍÍ
LČESK

ANO JE S VÁMI V DAČICÍCH
ANO JE S VÁMI V DAČICÍCH
Radka Maxová

--- inzerce ---

Zdeněk Faltus
kandidát
na senátora ČR
Zdeněk Faltus

kandidátka
Radka Maxová
na
hejtmanku Jč. kraje
kandidátka

na hejtmanku Jč. kraje

ČESKO
--- inzerce ---

--- inzerce ---

Zveme občany Dačic na setkání
setkání ss našimi
našimi kandidáty
kadidáty dne
dne30.
30.9.9.2016
2016na
naPalackého
Palackého náměstí
náměstí od
od 14
14 do
do 17
17 h.
h.
Děkujeme
všem
voličům,
kteří
přišli
k
volbám.
Vaší
důvěry
si
vážíme.
Zveme občany Dačic na setkání
setkání ss našimi
našimi kandidáty
kadidáty dne
dne30.
30.9.9.2016
2016na
naPalackého
Palackého náměstí
náměstí od
od 14
14 do
do 17
17 h.
h.

Restaurace u Malínků
Vás srdečně zve na

SVATOMARTINSKÉ
HODY
Na pečené husy, kačeny a
Svatomartinská vína se
můžete těšit od

11. 11. 2016
Nabízíme ZÁVODNÍ
STRAVOVÁNÍ.

Děkujeme

za Vaši podporu!

I díky ní budou

v krajském

--- inzerce ---

--- inzerce ---

Zajišťujeme svatební i pohřební
hostiny, rodinné oslavy, srazy,
firemní večírky, …
Bližší informace a rezervace na
tel.: 384 420 175, 773 193 755.

zastupitelstvu

hájit Vaše zájmy

4 zástupci
našeho hnutí
www.jihocesi2012.cz

Jihočeši 2012.
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Jak vařit zdravě

Katolický dům Dačice z.s.

V úterý 20. září se v klubovně Katolického domu sešlo přes dvacet zájemců z řad veřejnosti, kteří se chtěli
dozvědět něco více o tom, jak vařit
zdravěji.

Naše přednášející a autorka knihy „Zdravá
výživa pro celou rodinu“ Mgr. Martina Kasalová měla připravenou spoustu rad a informací a také nám vše názorně předvedla.
Spolu s manželem a dětmi pro všechny
přímo před našima očima připravili polévku a další dva chody. Jídlo bylo kvůli dětem
uvařeno méně slané, ale dospělí měli možnost vyzkoušet různé druhy koření a dochucovadel. I když většina účastníků byla
zvyklá na klasickou českou kuchyni a do
ochutnávání se pouštěla opatrně, nakonec
všechny talíře byly prázdné a dokonce i někteří pánové a děti neváhali a přišli si přidat.
Moc děkujeme a budeme se těšit zase
příště!
RC Křižovatka

Listopadové větrání
kostela v Lidéřovicích
V neděli 20. listopadu 2016 od 14:30 h
bude v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích
letošní poslední „větrání“. Bude věnováno
P. Alexandru Heidlerovi, od jehož narození
uplyne 1. prosince právě 100 let. Starší generace, které poslouchaly za komunismu
vysílání rádia Svobodná Evropa, jej znaly
spíše pod pseudonymem „Otec Křišťan“.
Jako vzdělaný mladý učitel pražské
katolické teologické fakulty se musel vyrovnat s potížemi německé okupace. Byl
spolupracovníkem budoucího pražského
arcibiskupa Josefa Berana. V roce 1949, aby
unikl před zatčením komunistickou Státní
bezpečností, emigroval do západního Německa. Zde se stal duchovním pastýřem
českých emigrantů a od roku 1951 do roku
1974 aktivně právě jako Otec Křišťan zajišťoval náboženské pořady československého vysílání Svobodné Evropy. P. Alexandr
Heidler zemřel náhle v Mnichově 3. srpna
1980 ve věku 64 let.
Kromě povídání o P. Heidlerovi a četbě
úryvků z jeho díla zazní v Lidéřovicích jako
vždy i hudba. Na housle bude hrát houslistka České filharmonie Magdalena Mašlaňová.
Všechny zájemce srdečně zve P. Gorazd
se svými přáteli.

22

neděle 6. 11. v 16:00 h
FRANTIŠEK BLÁZEN – divadlo, show se
stepem, tancem a zpěvem
• Příběh o svatém showmanovi sv. Františkovi z Assisi - chtěl být nejskromnější
a nejnepatrnější … a šly za ním davy
• Doporučeno pro diváky od 6 let.
• Délka 1h 15min.
neděle 6. 11. od 17:30 h
Agapé
• přátelské posezení při kávě, čaji, pivu
a něčem dobrém k tomu
sobota 12. 11. od 16:00 h
JABLKOBRANÍ
• Vyzýváme všechny domácí kuchaře
a kuchařky, aby předvedli své kulinářské
umění a donesli svoji nejlepší pochoutku z jablek jakéhokoliv druhu (slané,
sladké, zákusek, hlavní jídlo, nápoj) k posouzení „odborné“ porotě.
• Program:
• soutěž o nejchutnější a nejzajímavější
jablečný pokrm či nápoj
• jablečné soutěže nejen pro děti
• k poslechu i tanci zahraje kapela Karolína
• hernička pro nejmenší
• po vyhlášení vítězů posezení s ochutnávkou soutěžních pokrmů
• Občerstvení zajištěno.
• Pravidla pro soutěžící:
• soutěžní recept musí obsahovat
jablka
• soutěžní pokrm či nápoj připravte k ochutnávce a k vystavení
• soutěžní kousky budou přijímány od
15:00 do 15:30 h v Katolickém domě
• další informace: kopeckova.hana@
email.cz nebo tel. 604 673 389
pátek 25. 11. v 19:00 h
Rockový Vánoční muzikál NAROZENÝ
• Klasický biblický příběh starý dva tisíce
let ve srovnání s běžným příběhem

dnešní doby, jejich paralely, podobnost
i rozdíly …
• Čtrnáct účinkujících, efekty, světla …
• Vstupné dobrovolné. Výtěžek půjde na
podporu sociálně terapeutické dílny
Dačické okénko.
úterý 6. 12. v 18:00 h
Přednáška o válce na Ukrajině
• Téma: „Tam se už přece nestřílí ne?“
Aneb o válce na Ukrajině dnes…
• Dobrovolník Kody pomáhá obyčejným
lidem přímo na frontové linii v Donbase. Kody přijede na měsíc do České
republiky, aby nám sdělil ty nejnovější
a skutečné zprávy přímo z míst, které
jsou zasaženy válkou.

Rodinné centrum
KŘIŽOVATKA
čtvrtek 10. 11. v 10:00 h
PREVENCE RAKOVINY PRSU
• Multimediální prezentace a nácvik samovyšetřování na fantomovém modelu.
• Dále se dozvíte: o výskytu karcinomu
prsu v ČR, způsoby léčby a prevence,
osobní zkušenosti s nemocí, preventivní screeningový program, kontakty
na mamodiagnostická centra.
• Lektorkami jsou vyléčené onkologické
pacientky proškolované odborníky
z Asociace mamodiagnostiků ČR.
sobota 26. 11. od 15:00 do 18:00 h
Adventní dílna - workshop
• Přijďte prožít vánoční atmosféru a vyrobit si adventní věnec, zimní dekoraci
nebo udrátovat ozdoby. Příspěvek na
materiál 50/20 Kč.
každé pondělí a čtvrtek 9:00 - 11:30 h
Dopoledníček – klubík pro rodiče
s dětmi
www.rckrizovatka.cz

www.dacice.cz
SDÍLENÍ o.p.s. - Veřejná sbírka na podporu
domácí hospicové péče na Telčsku
do 31. 12. 2016
Číslo účtu 100011997/7940

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl kuželek:
20. 11.

10:00 h

dorost 1. liga

Dačice - TJ Spartak Pelhřimov

12. 11.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice - TJ KK Blansko

2. 12.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice A - KK Vyškov

4. 11.

18:00 h

divize

Dačice D - TJ Sokol Chotoviny

12. 11.

10:00 h

divize

Dačice B - KK Lok. Tábor B

18. 11.

18:00 h

divize

Dačice B - D - DERBY

3. 12.

10:00 h

divize

Dačice B - TJ Sokol Chotoviny

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
5. 11.

14:00 h

muži

Dačice - J. Hradec

SOBOTA!!!

Oddíl volejbalu:
12. 11. - 1. turnaj smíšených družstev v sezóně 2016/2017 - tělocvična SŠTO
každé úterý - tréninky dětí od 12ti let v tělocvičně ZŠ B. Němcové,
zveme děvčata i chlapce, kteří by se rádi naučili tento inteligentní
sport, aby přišli mezi nás. Současně probíhá i trénink dorostenek.
Oddíl SPV:
• cvičení mužů - v Sokolovně každé pondělí od 20:00 h
• ženy cvičí v Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 19:15 h
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.

Úpěšná jezdkyně z Hradišťka
Dne 10. září 2016 se v Žirovnici konaly jezdecké závody jejichž součástí bylo i finále 5. ročníku Skokového poháru Vysočiny v kategoriích senioři (A), junioři a mladí jezdci (B), děti
(C) a mladí koně (D).

Stolní tenis
Stolní tenisté ST-KD Dačice již rozehráli svá mistrovská
utkání. Oddíl stolního tenisu zve příznivce stolního tenisu na svá mistrovská utkání v krajském přeboru i na utkání
v okresním přeboru. Rozpis utkání je vyvěšen na nástěnce
oddílu na Katolickém domě nebo rozpis můžete zjistit na internetové adrese http://stis.ping-pong.cz/.
Oddíl stolního tenisu pořádá pro neregistrované hráče, kteří nehrají v letošním roce mistrovské soutěže tradiční
Mikulášský turnaj dvoučlenných družstev
Turnaj se uskuteční 3. 12. 2016 v herně Katolického domu v Dačicích.
Přihlášky a bližší informace o turnaji je možno získat u pana
Zdeňka Havlíka na tel. 721 478 454 nebo na nástěnce oddílu umístěné na Katolickém domě Dačice. Uzávěrka přihlášek do turnaje je
23. 11. 2016.
Zdeněk Havlík
Náklad: 3150 výtisků

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

V kategorii B – Junioři a mladí jezdci získala Kristýna Výletová
z Hradišťka se svým devítiletým valachem Romellem 1. místo v závěrečném finálovém parkuru stupni L, do kterého se nominovala
s nejvyšším počtem bodů z celkem 10 dalších mladých jezdců. Zároveň tento ročník zakončila i nejvyšším počtem bodů nejen ve své
kategorii, ale i v kategoriích ostatních.
Petra Výletová

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: 11/2016, ročník pátý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice

RODINNÉ ŠTĚSTÍ, komedie, 2D
87 min., české titulky, vstupné 100/80 Kč

2. listopadu, středa, 19:00 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 120 Kč

25. listopadu, pátek, 19:00 h
FANTASTICKÁ ZVÍŘÁTKA A KDE JE NAJÍT, 3D
133 min., český dabing, vstupné 130 Kč

4. listopadu, pátek, 19:00 h
DOCTOR STRANGE, akční, 3D
115 min., český dabing, vstupné 130 Kč

27. listopadu, neděle, 19:00 h
POHÁDKY PRO EMU, romantický, 2D
102 min., česky, vstupné 120 Kč

6. listopadu, neděle, 19:00 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 120 Kč
9. listopadu, středa, 10:00 h
TEORIE TYGRA, komedie, 2D
87 min., česky, vstupné 50 Kč
13. listopadu, neděle, 17:00 h
TROLLOVÉ, animovaný, 3D
92 min., český dabing, vstupné 110/130 Kč
16. listopadu, středa, 19:00 h
POHÁDKY PRO EMU, romantický, 2D
102 min., česky, vstupné 120 Kč
18. listopadu, pátek, 19:00 h - 3D
20. listopadu, neděle, 17:00 h - 2D
FANTASTICKÁ ZVÍŘÁTKA A KDE JE NAJÍT
133 min., český dabing, vstupné 2D -110 /3D -130 Kč
23. listopadu, středa, 19:00 h - FILMOVÝ KLUB

Kulturní dům Beseda
5. listopadu, sobota, 20:00 h
HALLOWEEN PARTY
hraje Backspace a JORDAN 2
vstupné 100 Kč, v předprodeji 80 Kč
19. listopadu, sobota, 19:00 h
DOKONALÁ SVATBA

divadelní spolek Karla Čapka Třešť

do 20. listopadu
KRESLÍŘOVY TIPY NA VÝLETY
výstava kreseb dačického výtvarníka J. Albrechta
27. listopadu, neděle, 14:00 h
VÁNOČNÍ VÝSTAVA
zahájení ve 14:00 h
27. listopadu, neděle, 17:00 h
X. ZVONKOVÝ PRŮVOD
Odchod z Havlíčkova náměstí v 17:00 h na Palackého náměstí a rozsvícení vánočního stromu.

Připravujeme
9. prosince, pátek, 18:00 h
VÁNOČNÍ KONCERT SBORŮ
sbory ZUŠ Dačice
KD Beseda
vstupné 100 Kč, děti 50 Kč

vstupné 100 Kč, v předprodeji 80 Kč

17. prosince, sobota, 19:00 h
JAROSLAV SVĚCENÝ

30. listopadu, středa, 19:00 h
MINIPÁRTY
Karel Šíp a Josef Alois Náhlovský
vstupné 290 Kč

koncert s P. Jahodovou - Vondráčkovou
KD Beseda

vstupné 250 Kč, v předprodeji 200 Kč, sleva SP 10%

Městské muzeum a galerie
do 20. listopadu, výstavní chodba
MANDALY ILONY BAŠTÁŘOVÉ
výstava

3. dubna 2017, pondělí, 19:00 h
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK
koncert
KD Beseda
vstupné zónové 490 - 690 Kč
vstupenky na všechny akce již v prodeji

Připravujeme na vánoční čas
5. prosince, 16:30 h
Mikulášská jízda městem
9. prosince, 14:45 h
Vypouštění balónků Ježíškovi
20. prosince, 16:00 - 19:00 h
Vánoční coca-cola kamion
22. a 23. prosince, 17:00 h
Půjdem spolu do Betléma
1. ledna, 17:00 h
Přivítání nového roku

KD BESEDA DAČICE, 16. února 2017
vstupenky v předprodeji na Infocentru
možnost vystavení dárkového poukazu
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