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Jak to vidím aneb co nás čeká v roce 2017
Poslední zasedání zastupitelstva v roce 2016 je za námi a schválením rozpočtu na rok 2017 jsme položili finanční základ pro
hospodaření města pro příští rok. Rekapitulaci toho, co jsme udělali v roce 2016, jsme se věnovali v minulém čísle a doplnil
bych ji snad jen o to, že probíhá rekonstrukce bývalého sídla katastrálního úřadu na Palackého náměstí a dláždíme nádvoří
kulturního domu Beseda.
Do letošního roku jsme na řadě. Další velkou investicí je výstavba a tak budeme například projektovat výstavbu
posunuli opravu Mládežnic- hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče kanalizačního sběrače v Toužíně nebo chodké ulice. Tímto se chci omlu- v Dačicicích, na kterou máme přislíbenu do- níky, vodovod a kanalizaci v Dolních Němvit jejím obyvatelům za způ- taci od hasičského záchranného sboru a bu- čicích, zateplíme mateřskou školu v Bílkově.
sobené potíže a věřím, že deme žádat o další část dotace Jihočeský kraj. Zatím jsou velkou neznámou dotace. Z těch
S Jihočeským krajem také dál jednáme velkých máme požádáno na rekonstrukci mapříště už budou podobné
úpravy probíhat bez zádr- o výstavbě nového domu dětí a mládeže teřské školy Za Lávkami, na přístavbu základhelů. V prosinci jsme také dokončili Revitali- a o alternativní trase dačického obchva- ní školy Komenského, na výstavbu sportovní
zaci Kancnýřova sadu, i když o jeho konečné tu (o obchvatu se dočtete na jiném místě haly a na inovaci systému řízení pro městský
podobě budete moci při referendu rozhod- zpravodaje). Chceme nově využít sklepy úřad. O všech investicích se můžete dočíst na
nout i vy. Právě pro konání referenda jsme pod Besedou pro klubovou divadelní scénu webových stránkách města. Závěrem uvedu,
vyčlenili v rozpočtu města částku 300 tisíc a také jako rozšířené zázemí pro konání kul- že celkově schválilo zastupitelstvo na investikorun. Ty byly původně určeny na pořízení turních akcí. Určitě jste si všimli, že kulturní ce více než 52.000.000 korun.
Samozřejmě nic z toho by nešlo realizosochy Bedřicha Kancnýře, po němž byl sad dům prochází rozsáhlými opravami, což dopojmenován. Socha by měla být umístěna kazuje, že rozhodnutí o převzetí kultury pří- vat bez podpory Vás občanů, zastupitelstva,
rady a díky práci mých kolegů na městském
na podstavci vytvořeném pro tento účel na mo pod město bylo správné.
Pro rok 2017 jsme přidali pro spolky na úřadě. Děkuji Vám, kteří mne podporujete,
horních sedacích schodech.
V roce 2017 chceme realizovat druhou práci s dětmi 500 000 Kč. Připravujeme i dal- protože je to občas i záležitost osobní odetapu rekonstrukce komunikací na Peráč- ší projekty. Za všechny například projekt na vahy a děkuji všem kolegům za jejich práci.
ku. Po ní bude následovat poslední etapa, výstavbu sportovní haly (i na tu máme požá- Zároveň Vám přeji hodně štěstí, zdraví a poa proto už začneme připravovat rekonstrukci dáno o dotaci), zřízení kluziště a další. Samo- hody v roce 2017.
Karel Macků, starosta
ulic ve čtvrti na Hradišťko, která bude další zřejmě nezapomínáme ani na místní části,

Nominace na Cenu města
Dačice za rok 2016
Do 31. března 2017 mohou občané s trvalým pobytem na
území města, právnické osoby či kolektivy osob se sídlem
na jeho území podat písemně na adresu rady města nominace na udělení Ceny města za rok 2016.

Pojďte se starostou na kus řeči
Kde? Hospoda v Chlumci
Kdy? 27. ledna 2017 V kolik? v 17:00 h

popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

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

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

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

Při akci Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi děti
společně s rodiči vypustily v pátek 9. prosince 2016
na sportovním stadionu v Dačicích celkem 798 balónků.
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Slovo místostarosty
Všichni si plně uvědomujeme, že neúnosnou dopravní situaci v našem městě vyřeší jedině ochvat, a proto na něm pracujeme. Hned po komunálních volbách v roce 2014 navštívila celá rada města firmu CENTROPEN, a.s. a pokoušeli jsme se najít
společné řešení, které by obchvat města posunulo dál. Pro firmu CENTROPEN, a.s. je jediné přijatelné řešení vést trasu mimo
jejich areál. Proto jsme se zaměřili na hledání alternativní trasy.
Jako možnost se jevila varianta pana zastupitele Antonů, který již v minulém volebním období
navrhoval vést problematickou část v souběhu
s dráhou. V této myšlence následně pokračoval
pan radní Ing. Richard Tůma, který ji převedl do
digitální podoby tak, aby se s tímto řešením moh-

lo dále pracovat.
S tímto návrhem jsme absolvovali několik jednání se zástupci Jihočeského kraje i krajského úřadu v rozsahu 1,5 roku. Na základě
společného písemného požadavku města Dačice, firmy CENTROPEN, a.s., PKD s.r.o. a Pekárny Rostislava Homolky se nám podařilo
dohodnout možnost zpracování studie alternativní trasy, která by
nám měla odpovědět jak na otázku proveditelnosti, tak i na finanční stránku.
Studie, kterou zpracovávala firma Pontex, spol. s.r.o., byla dokončena a předána v polovině prosince. Alternativní trasa se týká části
od hasičské zbrojnice po Pivovarský rybník (pro lepší představu
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trasy je přiložena část situace stavby). Závěr studie hovoří o této variantě jako možné, ovšem oproti původní trase (přemostění firmy
CENTROPEN, a.s.) nákladnější, a to hlavně z důvodu, že tato trasa je
přibližně o 800 m delší. Předpokládané náklady u této varianty jsou
ve výši 442 686 200 Kč.
Pokud bych se měl vyjádřit k časovému výhledu, tak tato alternativní trasa by mohla být realizována nejdříve za cca 7-8 let. Časový posun je zapříčiněn změnou ZUR (Zásad územního rozvoje),
územního plánu města Dačice, následně zpracování dokumentace
pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby, výběrové
řízení na zhotovitele stavby a teprve potom vlastní realizace.
V této alternativní trase spatřuji reálnou možnost vybudování
obchvatu města, ale je třeba si uvědomit, že tato studie je první
krok dlouhé cesty, která nebude lehká. Věřím, že spolu se zástupci Jihočeského kraje budeme na této možnosti usilovně pracovat
a sen proměníme ve skutečnost.
Jiří Baštář, místostarosta

www.dacice.cz

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

Rada města na své 59. schůzi konané
24. 11. 2016:
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
podpory se Státním fondem životního
prostředí ČR ve výši 271.229 Kč na realizaci akce „Revitalizace Kancnýřova sadu“
• schválila uzavření nájemní smlouvy na
pronájem pozemku v k. ú. Dačice p. č.
2633/290 o výměře 6172 m2 mezi městem
Dačice, jako nájemcem, a Střední školou
technickou a obchodní Dačice, jako pronajímatelem
Rada města na své 60. schůzi konané
30. 11. 2016 mimo jiné:
• schválila Akční plán rozvoje sociálních
služeb ORP Dačice na rok 2017
• schválila Plán inventur k 31. 12. 2016
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
ve výši 2.000 Kč na nákup plynové lahve
na akci „Vypouštění balonků s přáním
Ježíškovi“ od firmy PKD, s.r.o., Dačice
• schválila rozpočtové opatření č. 23/2016
v těchto objemech: příjmy 2.215,69
tis. Kč, výdaje -7,31 tis. Kč, financování
-2.223,00 tis. Kč
• souhlasila s návrhem rozpočtu města
Dačice na rok 2017 a s jeho předložením
zastupitelstvu města (3. čtení)
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky „Naučný okruh pro děti v Kázku“
a přidělení veřejné zakázky uchazeči
Mgr. Adam Kout, Lhotky
• schválila uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro
zadání a provedení stavby „Hasičská
zbrojnice pro SDH Dačice“ se společností
F-plan, spol. s r.o., Slavonice
• schválila kalkulaci ceny stočného na
rok 2017 pro město Dačice a místní části
a dotaci ceny stočného v místních částech
bez možnosti připojení na centrální ČOV
Rada města na své 61. schůzi konané
7. 12. 2016 mimo jiné:
• schválila poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány rodinou
v hmotné nouzi, jejichž nezletilému dítěti

je vyplácen příspěvek na péči, rodinám
s větším počtem dětí a rodinám, které se
pohybují na hranici chudoby v celkové
výši 39.999 Kč
• schválila předložení žádosti v rámci
programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje vyhlášeném Jihočeským krajem na realizaci akce „Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice“
• vydala souhlas s přijetím finančního
daru ve výši 2.000 Kč na nákup hraček
a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v D. Němčicích od firmy AGRODAKO, spol. s r.o., Jihlava
• schválila rozpočtové opatření č. 24/2016
v těchto objemech: příjmy -82,54 tis. Kč,
výdaje 0,00 tis. Kč, financování 82,54 tis. Kč
Zastupitelstvo města na svém 13. zasedání konaném 28. 11. 2016 mimo jiné:
• vzalo na vědomí přijatou petici s názvem „Vraťte nám pomník!“ a uložilo radě
města, aby ve spolupráci s petičním výborem připravila na nejbližší zasedání
zastupitelstva města návrh na vyhlášení
místního referenda ve věci vrácení pomníku na původní místo
• vzalo na vědomí petici „Zastavte výstavbu kruhového objezdu na Palackého
náměstí“ a informaci o zadání studie
řešení průsečné křižovatky
• schválilo rozpočtové opatření č. 22/2016
v těchto objemech: příjmy 60,00 tis. Kč,
výdaje 0,00 tis. Kč, financování -60,00 tis. Kč
• schválilo obecně závaznou vyhlášku
o místních poplatcích
• schválilo financování vlastního podílu
na výstavbě hasičské zbrojnice pro SDH
Dačice
• schválilo podání žádosti o dotaci v rámci
programu Podpora materiálně technické
základny sportu vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na
akci „Výstavba sportovní haly“
• schválilo prodej bytové jednotky v domě
č. 88/II o celkové ploše bytu 100,54 m2
včetně spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a pozemku

p. č. 237 za kupní cenu ve výši 2.066.688 Kč
• schválilo prodej pozemku pro stavbu
rodinného domu v lokalitě Za Školou p. č.
2945/1 v k. ú. Dačice o výměře 763 m2 za
kupní cenu 679.070 Kč a prodej pozemku
p. č. 2945/12 o výměře 827 m2 za kupní
cenu 736.030 Kč
• schválilo koupi lesního pozemku p. č.
2330/1 v k. ú. Dačice o celkové výměře
9416 m2 za kupní cenu 100.000 Kč; les
tvoří izolační pás mezi lokalitou na
Nivách a zahrádkářskou kolonií u Toužína
na svém 14. zasedání konaném 14. 12.
2016 mimo jiné:
• schválilo rozpočtové opatření č. 25/2016
v těchto objemech: příjmy -5.430,00 tis.
Kč, výdaje -9.981,00 tis. Kč, financování
-4.551,00 tis. Kč
• schválilo rozpočtový výhled Města
Dačice na roky 2018 - 2020
• schválilo rozpočet města na rok 2017
v těchto objemech: příjmy 162.147,50
tis Kč, výdaje 172.794,10 tis. Kč, schodek
rozpočtu 10.646,60 tis. Kč, financování splátky přijatých úvěrů a půjček -2.334,00
tis. Kč, financování - použití finančních
prostředků z minulých let 12.980,60 tis.
Kč
• schválilo Strategický plán rozvoje Města
Dačice pro roky 2016 - 2025 (s výhledem
do roku 2030)
• schválilo záměr realizace vodovodu Hostkovice Lipolec s termínem dokončení
nejpozději do konce roku 2017
• schválilo prodej pozemku pro stavbu
rodinného domu v lokalitě Za Školou
p. č. 2945/2 o výměře 806 m2 za kupní
cenu 717.340 Kč a prodej pozemku p. č.
2945/14 o výměře 734 m2 za kupní cenu
653.260 Kč
• schválilo obecně závaznou vyhlášku,
kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice; tato
vyhláška reaguje na vznik nových ulic
v Dačicích a nahrazuje vyhlášku č. 4/2006
• schválilo obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za komunální odpad;
pro rok 2017 nebude poplatek zvýšen

Nejvíc diváků chodí do kina v Dačicích
Díky reklamnímu spotu, který jsme v dačickém kině promítali v průběhu listopadu 2016 před každým představením, jsme
získali porovnání průměrné návštěvnosti v deseti největších jednosálových kinech v Jihočeském kraji. Tato kina byla zapojena do reklamní kampaně organizované specializovanou agenturou.
Po přepočtu sledovaných údajů za období 1. – 31. 11. 2016 byla stanovena průměrná
návštěvnost na jednu projekci v Dačicích
na 65,3 diváka, čímž jsme se umístili na první příčce mezi všemi sledovanými kiny. Pro
zajímavost, na druhém místě se s průměrnou návštěvností 63,7 diváka umístilo kino
v Jindřichově Hradci a další pozice pak patří

například kinům v Milevsku, Písku, Táboře,
Trhových Svinech, Třeboni…
Navíc, pouze Dačice a Jindřichův Hradec
jsou jediná dvě kina v Jihočeském kraji,
která překročila průměrnou návštěvnost
60 diváků na projekci. A to ještě reklamní
agentura čísla očistila o projekce pohádek,
před kterými se spot nepromítal. V tom pří-

padě by byla návštěvnost v dačickém kině
ještě vyšší.
Děkujeme všem našim divákům za přízeň
a podporu a přejeme jim na prahu nového
roku všechno dobré a hodně filmových zážitků u nás v kině po celý rok 2017.
Milan Krotký,
3D Kino Dačice
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Místní poplatek ze psů a ubytovací
kapacity v roce 2017

Místní poplatek za
komunální odpad

Zastupitelstvo města Dačice na svém zasedání dne 28. 11. 2016 schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 3/2016 o místních poplatcích. Tato vyhláška nabývá účinnosti od 1. 1. 2017.

Zastupitelstvo města Dačice schválilo dne 14. 12. 2016 na své schůzi
„Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“. Sazba poplatku
činí 600 Kč za jednoho poplatníka
a kalendářní rok. Poplatek je splatný
do 30. 4. 2017.

Sazba místního poplatku ze psů zůstala pro rok 2017 stejná jako v loňském
roce. Změnila se však splatnost poplatku. Splatnost tohoto poplatku byla sjednocena s datem splatnosti poplatku za komunální odpad, tedy do 30. 4. 2017.
Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 3/2016 zavádí zcela nový místní
poplatek. Jedná se o poplatek z ubytovací
kapacity. Co je předmětem poplatku, kdo
je poplatník a jakou má ohlašovací povinnost, včetně sazby a splatnosti poplatku,
uvádíme v následujícím přehledu.
Předmět poplatku a poplatník
• Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá
v zařízeních určených k přechodnému
ubytování za úplatu.
• Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
• Poplatku nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních uvedených v zákoně
o místních poplatcích (v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů
a žáků; ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízení; v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům).
Ohlašovací povinnost
• Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit
správci poplatku vznik své poplatkové
povinnosti do 15 dnů od zahájení činnos-

ti spočívající v poskytování přechodného
ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným
způsobem ohlásí ubytovatel správci
poplatku ukončení činnosti spočívající
v poskytování přechodného ubytování
za úplatu.
• Ubytovatel je povinen vést v písemné
podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení,
adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo
občanského průkazu nebo cestovního
dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí
být vedeny přehledně a srozumitelně
a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.
Sazba poplatku a splatnost poplatku
• Sazba poplatku činí: 5 Kč za každé využité lůžko a den.		
• Poplatek je splatný vždy pololetně, a to
nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí.
Městský úřad Dačice – odbor obecní živnostenský úřad spravuje agendu místních
poplatků ze psů a za komunální odpad.
Od 1. 1. 2017 bude spravovat i agendu poplatku z ubytovací kapacity. Případné dotazy zodpovíme na tel. 384 401 254 nebo
e-mailem: zu.rejstrik@dacice.cz .
Martina Tomšů, živnostenský odbor

Cena vodného a stočného pro rok 2017
Stočné pro Dačice + místní části s napojením na ČOV
Stočné pro místní části bez napojení na ČOV
Cena stočného: (bez DPH)

Cena vodného pro rok 2017:

Dačice, Borek, Bílkov,
Dolní Němčice

27,78 Kč/m

Pohyblivá složka
vodného: (bez DPH)

ostatní místní části

22,78 Kč/m3

DPH u vodného i stočného je 15 %
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42,08 Kč/m3

Pevná složka vodného podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru (bez DPH):
skupina

Qp (m3/H)

Pevné složky
celkem (Kč/rok)

1

do 2,5

600

600

2

do 6

3 233

3 233

3

do 10

8 638

8 638

4

do 15

18 846

18 846

5

do 25

124 372

124 372

DPH u vodného i stočného je 15 %

4

Pevná složka
z vodného (Kč/rok)

Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

Možnost úhrady poplatku:
• v hotovosti nebo kartou
na pokladně MěÚ (Krajířova
27, Dačice I)
• v hotovosti na živnostenském odboru
(Palackého nám. 2, Dačice I)
• bezhotovostně na základě údajů, které
rádi sdělíme na telefonu číslo 384 401 255
nebo e-mailem zu.prijem@dacice.cz po
zaslání dotazu s uvedením jména a adresy poplatníků.
Jana Klimešová, živnostenský odbor

Platby minimálních
záloh zdravotního
a sociálního pojištění
Odbor obecní živnostenský úřad
upozorňuje podnikatele, že v roce
2017 dochází ke změnám v platbách
minimálních záloh zdravotního a sociálního pojištění u osob samostatně
výdělečně činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění činí od 1. 1. 2017 1.906 Kč. Zálohu v této výši musí OSVČ poprvé uhradit za
leden 2017 (posledním dnem splatnosti je
8. 2. 2017). Zálohu v této výši platí OSVČ,
které zahajují v roce 2017 samostatnou
výdělečnou činnost nebo i ty, které podle
Přehledu za rok 2015 platily v roce 2016
zálohy nižší než 1.906 Kč.
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti od 1. 1. 2017
činí 2.061 Kč. Zálohy jsou splatné do 20.
dne následujícího měsíce. Za den platby
je považován až den, kdy platba došla na
správný účet.
S účinností od 1. 1. 2017 zůstává ve výši
115 Kč minimální platba pojistného na nemocenské pojištění. Platby na nemocenské
pojištění platí podnikatel za celé kalendářní
měsíce kromě těch, kdy měl celý měsíc
nárok na nemocenskou nebo mateřskou
z nemocenského pojištění OSVČ. Nemocenské pojištění je splatné stejně jako
důchodové pojištění do 20. dne následujícího měsíce.
Jana Klimešová, živnostenský odbor
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Dotace pro město Dačice v roce 2016
Konec roku bývá obdobím bilancování. S několikadenním zpožděním si dovolím ohlédnutí za investičními akcemi města
Dačice v roce 2016, se kterými souvisí národní či evropské dotace. V uplynulém roce požádalo město Dačice o celou řadu dotací, některé z nich jsou stále ve stavu probíhající kontroly, jiné naopak ve stavu „schváleny“, jen na hrstku podaných žádostí
nebyla dotace poskytnuta.
Mezi vůbec nejvýznamnější podané žádosti patří ta na výstavbu Mateřské školy Za Lávkami. Žádost o dotaci byla poskytovateli dotace (Integrovaný regionální operační program = IROP)
předložena v březnu 2016. Nyní jsme ve stavu probíhající částečné
úpravy žádosti, po které bude následovat její hodnocení. Jak to dopadne, uvidíme v 1. čtvrtletí roku 2017. V případě kladného posouzení žádosti proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby a poté
její samotná realizace. Výstavba mateřské školy by pak probíhala
pravděpodobně od září roku 2017 do června roku 2018. Celkové
náklady akce činí cca na 55 mil. Kč, dotace z IROP může činit až 90 %
této částky. Součástí nové 2podlažní mateřské školy budou 4 třídy,
kapacita mateřské školy bude navýšena o 22 dětí. Počítá se rovněž
s umístěním dětí mladších 3 let.
V listopadu 2016 byla na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložena žádost města Dačice o dotaci ve výši 20 mil. Kč
na výstavbu nové sportovní haly v blízkosti Střední školy technické a obchodní Dačice. Celkové náklady na tuto akci činí dle zpracované studie cca 45 mil. Kč. Aktuálně probíhá příprava výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace, která bude
třístupňová. Z toho první dva stupně dokumentace budou sloužit
pro územní a stavební řízení a třetí stupeň již pro zadání stavby
a její realizaci. Pokud bude městu Dačice dotace přidělena, proběhne výběr zhotovitele stavebních prací. Do té doby musí město
Dačice odkoupit od Jihočeského kraje pozemek na stavbu a všechna příslušná povolení. Celá stavba musí být dle pravidel programu
dokončena nejpozději do 31. 3. 2018.
Před koncem roku 2016 byla do IROP předložena žádost o dotaci na přístavbu ZŠ Komenského. V případě kladného posouzení
žádosti bude realizace akce uskutečněna s největší pravděpodobností v letech 2018 a 2019. Na jejím konci bude stávající objekt rozšířen o přístavbu se sedmi učebnami odbornými a půdní vestavbu nad stávající starou budovou se třemi jazykovými učebnami
a jednou učebnou počítačovou. Všechny nové učebny budou plně
vybaveny moderními technologiemi. Součástí přístavby bude bezbariérový výtah, který obslouží jak nově vzniklé učebny, tak i učebny v celé stávající budově. Celkové náklady na stavbu a vybavení
učeben činí zhruba 44 mil. Kč. Dotace z IROP může v tomto případě
činit až 90 % způsobilých výdajů projektu.
Mezi akce s označením „dotace schválena“ patří výstavba Hasičské zbrojnice pro SDH Dačice vedle současné stanice profesionálních hasičů v Dačicích. Na předpokládaných nákladech, které
činí cca 13,5 mil. Kč, se bude podílet Hasičský záchranný sbor ČR
částkou 4,5 mil. Kč. V lednu 2017 bude město Dačice žádat o další 3 mil. Kč z grantu Jihočeského kraje. Po vypracování zbývajících
stupňů projektové dokumentace proběhne výběr zhotovitel stav-

--- inzerce ---

Ráda bych vás informovala o současném stavu sběru víček PET
lahví. Ve spolupráci s FCC Dačice s.r.o. jsme zahájili sběr víček ke konci roku 2015 a doposud byla nasbírána víčka v hodnotě 6684 Kč.
Sběrná místa zůstávají na stejných místech, a to v Jednotě na
Červeném Vrchu, na Infocentru na městském úřadě, v Normě a ve
sběrném dvoře FCC s.r.o.
Děkujeme vám a věříme, že nám zachováte přízeň a víčka budete nosit i nadále.
Mirka Vacková

by. Výstavba zbrojnice musí dle požadavků poskytovatele dotace
proběhnout do konce roku 2017.
Neméně významnou žádostí o dotaci, která se pyšní titulem
„schválena“ je realizace akce Vodovod Hostkovice – Lipolec.
V tomto případě je poskytovatelem dotace Ministerstvo zemědělství, které přislíbilo dotaci ve výši 50 % z celkových způsobilých
výdajů akce, které jsou vyčísleny na 11 mil. Kč. Město Dačice bude
žádat o navýšení schválené dotace o dalších 5 %. Ani při realizaci
této akce nebude času nazbyt – vše musí být zrealizováno již do
31. 12. 2017.
Další projektem, který je těsně před proplacením, je Revitalizace Kancnýřova sadu, která bude podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Dotace finančně podpoří
výsadbu nových stromů, keřových porostů, podrostových a okrasných záhonů a také úpravu mlatového povrchu dolní terasy sadu.
V tomto případě dotace činí 80 % způsobilých výdajů projektu.
Mezi již probíhající akce podpořené dotací rovněž ze SFŽP patří
projekt s názvem Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích, ze
kterého bude hrazeno mj. zpracování Strategického plánu rozvoje
města Dačice pro roky 2016-2025 a dopravního generelu. Dále jsou
v rámci projektu realizovány odborné semináře, konference a kulaté stoly z oblasti životního prostředí. Celkové náklady na projekt
činí téměř 1 mil. Kč, dotace dosahuje částky 800 tis. Kč.
Další žádost o dotaci směřovala na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) s názvem Naučný okruh pro děti v Kázku. Rovněž
u tohoto projektu můžeme konstatovat, že vynaložená práce nebyla
zbytečná a realizace akce plánovaná na březen a duben 2017 bude
podpořena hned 100% dotací – celkové náklady budou činit cca
350 tis. Kč. V rámci tohoto projektu bude zřízen lesní naučný úsek
o délce 1 km v lese mezi Dačicemi a Kostelním Vydřím, který nese
název Kázek. Naučný okruh bude obsahovat celkem osm zastavení
s tematickým zaměřením lesního hospodářství, fauny a flory lesa
a bude tak vhodným místem pro zefektivnění výuky lesní pedagogiky, či přímo pro výuku přírodovědy a přírodopisu především pro
děti mateřských a základních škol.
Finančně menším projektem, který má svou realizaci již úspěšně
za sebou, je výsadba aleje v Kolíbce, v rámci které byla provedena výsadba ovocného stromořadí a úprava okolního terénu v oblasti pod Zahrádeckým lesem v Dačicích. Realizací projektu vznikl
nový krajinný prvek, který ekologicky a esteticky dotváří prostředí
oblíbené vycházkové trasy nejen dačických občanů.
Každý, kdo měl někdy s dotacemi co do činění, ví, jak dokážou
být nevyzpytatelné. Zlí jazykové dokonce tvrdí, že je vhodné raději
předem počítat s určitým procentuálním „odvodem“ již proplacené dotace, protože by nebyla kontrola tou správnou kontrolou,
kdyby při složitosti administrativních požadavků poskytovatele
dotace nic nenašla. Bez dotací však není možné s rozpočtem města velikosti Dačic realizovat tak finančně náročné akce, jako výše
uvedené. Je dobré rovněž zmínit, že o přijetí dotace rozhoduje zastupitelstvo města.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací a investic
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Jihočeský kraj vyhlásil granty
na podporu obnovy kulturního
dědictví
Upozorňujeme všechny majitele památkově chráněných
objektů a objektů, které se nachází na památkově chráněném území, že Jihočeský kraj vyhlásil dne 2. ledna 2017
grantový program „Kulturní dědictví“, jehož cílem je podpora zachování a obnovy objektů a předmětů kulturního dědictví za použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů a podpora vzniku kvalitní předprojektové
přípravy obnovy nemovitých kulturních památek. Žádost
o dotaci musí být doručena na krajský úřad do 13. ledna 2017
do 12:00 h.

--- inzerce ---

Vyhlášena jsou tato opatření:
• Opatření č. I. Movité kulturní dědictví - podpora zachování
a restaurování předmětů movitého kulturního dědictví s důrazem na zachování kulturně historické podstaty předmětů, jejich
vhodného umístění a využití.
• Opatření č. II. Obnova drobné sakrální architektury - podpora zachování a obnovy objektů drobné sakrální architektury za
využití tradičních materiálů a technologií s důrazem na zachování památkové podstaty a tradičního vzhledu.
• Opatření č. III. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově
chráněných územích - obnova a zachování nemovitých kulturních památek nebo staveb, které nejsou památkou, ale nacházejí
se v plošně památkově chráněném území, za použití tradičního
stavebního, materiálového a technologického řešení.
• Opatření č. IV. Předprojektová příprava obnovy kulturních
památek - podpora kvalitní přípravy obnovy kulturních památek, která nezbytně vyžaduje provedení řady průzkumů jako
předprojektovou přípravu.
• Opatření č. V. Nemovité kulturní památky - podpora obnovy
a zachování nemovitých kulturních památek s důrazem na zachování památkové podstaty objektů, jejich vhodného a přiměřeného využívání a na veřejnou prezentaci nemovitého kulturního dědictví.
Veškeré informace potřebné k podání žádosti získají zájemci
u pracovníků Krajského úřadu Jihočeského kraje: Opatření I., II., IV.,
Eva Kordíková, tel. 386 720 186, e-mail: kordikova@kraj-jihocesky.
cz, Opatření III., V., Lenka Věrná Bc., tel. 386 720 271, e-mail: verna2@kraj-jihocesky.cz a na stránkách www.kraj-jihocesky.cz.
Metodickou pomoc poskytne rovněž odbor kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice - Mgr. Pavel Urban, 384 401 244, kultura2@
dacice.cz.
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Ohlédnutí za loňským rokem
v Kulturním domě Beseda
Od 1. dubna minulého roku přešla činnost kulturního
domu pod odbor kultury a cestovního ruchu a je přímo zajišťována pracovníky oddělení kulturních aktivit. Dobře se ujalo nové označení Kulturní dům Beseda, jeho logo vchází do
povědomí všech, kteří sledují kulturní a společenské dění ve
městě a interiér i exteriér budov kulturního domu se dočkal
během devíti měsíců řady úprav a proměn.
S těmi se začalo již na jaře. Největší objem prací se samozřejmě
uskutečnil během letní sezony, kdy
se kulturní akce odehrávají převážně venku. Co se tedy za tu poměrně
krátkou dobu povedlo…
Asi největší pohledovou změnou
prošlo nádvoří kulturního domu.
Zbořila se budova tzv. jednoty, která sloužila jako sklad, vyrovnal
se celý povrch nádvoří, a tím vznikl prostor pro nová parkovací místa i větší manévrovací plocha pro účinkující a zásobování. V průběhu prosince se ještě podařilo většinu plochy nádvoří vydláždit
kamennými kostkami, a tím zmizel nehezký asfaltový, a především
nerovný a rozbitý, povrch.
Dalším významným krokem byl nový nátěr fasády směrem do
dvora a nátěr klempířských prvků a střechy. Zároveň proběhla i výměna zářivek na nádvoří a výměna osvětlení průjezdu. V nejbližší
době bude do průjezdu umístěn světelný poutač na označení kina
a v konečné fázi je i označení budovy novými vývěsními cedulemi s logem – jak na nádvoří, tak z pohledu z města. Současně byly
vyměněny nebo opraveny všechny venkovní dveře včetně kování.
Co se týče interiéru, i tam došlo k nemalým úpravám. Nechali
jsme opravit nevyhovující zábradlí ve 2. patře u učebny č. 3 a 4,
kde má zkušebnu DS Tyl a Tyláček. Zábradlí nebylo ukotvené do zdi
a mělo velké rozestupy, v současné době je již bezpečné. Velkou
renovací prošlo schodiště ve vstupní hale, které se nechalo kompletně očistit a opískovat a byl na něj položen běhoun. Současně
i schodišťové okno dostalo nové závěsy a záclonu a hlavní vstup do
budovy tak získal důstojný kabát.
Nemalou proměnou prošly i oba výčepy – v předsálí i na horním
sále. Byla zhotovena nová výčepní okna z dubového masivu včetně osvětlení, ve výčepu v předsálí jsou i nové pracovní desky. Větší
péči dostal výčep na horním sále, který disponuje nejen novým
výčepním oknem, ale také novým výčepním zařízením, novou vodoinstalací, dveřmi a byla zakoupena i nová chladící vitrína. Před
vánoci ještě proběhla výmalba chodby ze sálu směrem do „Pekla“
včetně opravy olejového nátěru. Zároveň jsou již ve výrobě nové
mřížové větrací dveře do „Pekla“.
Nepatrně se vylepšil i vzhled předsálí, kde bylo na místo málo
využitého držáku na televizní obrazovku umístěno zrenovované
velké zrcadlo. Celkovému dojmu z předsálí prospěla i výměna hodin nad vstupními dveřmi. Dalšími kosmetickými změnami prošla
topná tělesa, která mají nový nátěr a vyměnil se i směrový informační systém v budově s novým logem KD Beseda.
Při opravách jsme nezapomněli ani na sál kina, kde proběhla
úprava elektroinstalací tak, aby mohl být sál využíván pro komornější divadelní představení, zakoupil se nový designový lustr a pro
lepší komfort diváka byla okna opatřena profesionální zatemňovací folií, která zamezuje rušivému prosvítání světla během promítání. Co se týče vybavení kulturního domu, dokoupil se nový Blu-ray
přehrávač pro potřeby plánovaného letního kina, nové nerezové
koše místo stávajících plastových a nové venkovní popelníky.
Další úpravy a opravy směřující ke zlepšení vzhledu i funkčnosti
budovy KD Beseda plánujeme i v tomto roce 2017 a těšíme se na
přízeň diváků i v nové sezoně.
Romana Bártů, vedoucí oddělení kulturních aktivit
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
NA OBSAZENÍ VOLNÝCH MÍST
1/ vedoucí finančního odboru (UTA – 7/16)

Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo vedoucí, vedoucího finančního odboru. Zájemci se mohou přihlásit do 31. 1.
2017 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad Dačice,
Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Druh práce:
• vedoucí finančního odboru
Požadavky:
• VŠ vzdělání ekonomického směru (Mgr. nebo Ing.)
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda:
• praxe ve veřejné správě, orientace v rozpočtovém účetnictví
a financování ÚSC
• zvláštní odborná způsobilost na úseku finančního hospodaření
ÚSC a jeho přezkumu

2/ vedoucí odboru stavební úřad (UTA – 8/16)

Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo vedoucí, vedoucího odboru stavební úřad. Zájemci se mohou přihlásit
do 13. 1. 2017 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad
Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Druh práce:
• vedoucí odboru stavební úřad
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo
• vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe
v oboru stavebnictví nebo

• střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví
a 3 roky praxe v oboru stavebnictví.
• Kvalifikační požadavky splňuje také fyzická osoba, která má
zvláštní odbornou způsobilost při územním rozhodování na
úseku stavebního řádu a vyvlastnění
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
Výhoda:
• praxe ve veřejné správě
---------------------------------------------------------------------------Pro obě výběrová řízení platí:
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na
stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• motivační dopis
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, sociální
fond)
• pravidelné vzdělávání, školení a rozšiřování znalostí v oboru,
jazykové vzdělávání
• pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené
• možnost získání nájemního bytu v majetku města
Místo výkonu práce:
• město Dačice
Zařazení:
• 11. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků (dle započítané praxe v oboru až
do výše 27.950 Kč + osobní příplatek + mimořádné odměny)
Nástup:
• dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

Nabíjecí sloupky v Kancnýřově sadu podporují elektromobilitu
Součástí letošního Dne bez aut, který se v Dačicích konal 22. května, byla prezentace elektromobilu a s ní související diskuze
nad možností nabíjení vozidel na území města. V rámci revitalizace Kancnýřova sadu byly v jeho prostoru právě takové nabíjecí sloupky instalovány.
Z podrobné prohlídky parku usuzuji, že minimálně dva sloupky – nabíječky - je možné využít
na nabíjení za pomoci kabelu standartní délky,
který si s sebou v elektromobilu vozíme.
Za tento vizionářský přístup patří městu poděkování. Dačice se tak zařadily mezi ostatní
města, která již elektromobilitu podporují.
Oproti západním zemím je u nás rozvoj této
oblasti mnohem těžší, a to včetně stejně vysokých nákladů na pořízení všech technologií
a nepoměru jejich a naší kupní síly. Proto se
snažíme o systém, kdy nyní v začátcích budou s nízkými náklady
vybudovány alespoň klasické nabíjecí body se zásuvkami na 230V
jednofázový a 400V třífázový proud. V jednoduchosti je funkčnost
i nízké náklady. Jenom technologie pro rychlonabíjecí stanici stojí
jinak kolem 350 000 Kč bez DPH (a bez stavební části a přípojky).
Z klasických 230V a nebo 400V zásuvek, které jsou vybudované
v Dačicích, lze nabíjet všechna elektroauta, pouze to trvá déle. Tato

o něco delší doba ale není vůbec na závadu. Díky tomu, že jsou
dobíjecí sloupky instalovány přímo v centru města, má posádka
nabíjeného vozu skvělou možnost po dobu dobíjení využít další
nabídky Dačic – obchody, pamětihodnosti, občerstvení v restauracích apod.
Skutečnost, že možnost dobíjení zatím nebude zpoplatněná,
rozvoji elektromobility také výrazně napomáhá. V nejbližší době
budou, po konzultaci s městem, veškeré informace o možnostech
využití sloupků pro nabíjení elektromobilů poskytnuty Sdružení
elektromobily, které je následně zveřejní na svých webových stránkách www.elektromobily-os.cz.
S těmito nabíjecími možnostmi Dačice udělaly velký krok v čase
a již zanedlouho nabídnou to, co jiná města budou muset v rámci
podpory čistého vzduchu teprve v budoucnu začít řešit.
Dovolte, abych navíc ocenil, to jak jste v Dačicích revitalizaci
centra Palackého náměstí provedli. Mně se to jeví nápadité, vkusné, důstojné .
Zbyněk Daňhel, Budíškovice
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Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
V souvislosti s činností Centra fungujícího a poskytujícího své služby od 1. 7. 2016 přinášíme další díl do mozaiky zveřejBudeč

Obecní knihovna Budeč

Budeč 70, 378 92 Budeč

384 495 336

Budíškovice

Obecní knihovna Budíškovice

Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice

-

Obecní knihovna Ostojkovíce

Ostojkovice 47, 380 01 Dačice

-

Kulturní dům Budíškovice

Budíškovice 127, 378 91 Budíškovice

-

Cizkrajov

Obecní knihovna Cizkrajov

Cizkrajov 55, 378 81 Cizkrajov

384 493 208

Kulturní dům Cizkrajov

Cizkrajov 12, 378 81 Cizkrajov

774 574 798

Červený Hrádek

Obecní knihovna Červený Hrádek

Červený Hrádek 14, 380 01 Dačice

-

Český Rudolec

Obecní knihovna Český Rudolec

Český Rudolec 9, 378 83 Český Rudolec

384 496 138

Obecní knihovna Markvarec

Markvarec 36, 380 01 Dačice

-

Kulturní dům Český Rudolec

-

-

Zámek Český Rudolec

Český Rudolec 2, 378 83 Český Rudolec

384 320 320

Městská knihovna Dačice

Pantočkova 89/IV, 380 01 Dačice

384 422 397, 721 145 265

Kulturní dům Beseda

Palackého nám. 4/I , 380 01 Dačice

384 401 279

3D Kino Dačice

Palackého nám. 4/I , 380 01 Dačice

384 401 277, 725 460 175

Katolický dům Dačice z.s.

Masarykova 295/I, 380 01 Dačice

722 743 748

Státní zámek Dačice

Havlíčkovo nám. 85/I, 380 01 Dačice

384 420 246, 724 566 392, 773 771 819

Městské muzeum a galerie Dačice

Havlíčkovo nám. 85/I, 380 01 Dačice

384 422 493, 722 012 146

384 491 042

Dačice
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Heřmaneč

Obecní knihovna Heřmaneč

Horní Meziříčko

Obecní knihovna Horní Meziříčko

Horní Meziříčko 41, 378 53 Strmilov

Horní Slatina

Obecní knihovna Horní Slatina

Horní Slatina 39, 380 01 Dačice

Hříšice

Obecní knihovna Hříšice

Hříšice 66, 380 01 Dačice

384 422 342

Kulturní dům Hříšice

Hříšice 66, 380 01 Dačice

384 422 342

Jilem

Obecní knihovna Jilem

378 53 Jilem

602 474 379

Kostelní Vydří

Obecní knihovna

Kostelní Vydří 4, 380 01 Dačice

-

Peč

Obecní knihovna Peč

Peč, Dačice 380 01

-

Písečné

Obecní knihovna Písečné

Písečné 145, Písečné 378 72

384 492 121

Slavonice

Kulturní dům Slavonice

Svatopluka Čecha 103,
378 81 Slavonice

728 086 398, 384 493 183

Městská knihovna Slavonice

Svatopluka Čecha 103,
378 81 Slavonice

384 493 407

Spolkový dům Slavonice

Na potoku 629, 378 81 Slavonice

602 571 087

Kino Institut Slavonice

náměstí Míru 456, 378 81 Slavonice

775 030 186

www.dacice.cz
ňovaných informací, tentokráte se jedná o seznam kulturních zařízení Mikroregionu Dačicko. V dalších číslech zpravodaje
očekáváme uveřejnění seznamu sociálních a zdravotních zařízení.
Jana Štěpánová, specialista pro rozvoj mikroregionu
knihovna.budec@seznam.cz

www.knihovnabudec.wz.cz

Zuzana Šmahelová,
knihovnice

úterý 16:00 - 17:00

knihovna.budiskovice@seznam.cz

knihovnabudiskovice.webk.cz

Šárka Kopřivová

pátek 16:00 - 18:00

knihovnaostojkovice@seznam.cz

knihovnaostojkovice.webk.cz

Marie Stehlíková

pátek 17:00 - 18:00

-

-

-

www.knihovnacizkrajov.webz.cz

Blanka Hanzlíková,
knihovnice

středa 17:30 - 19:00
pátek 17:30 - 19:00

julieboudova@gmail.com

-

Julie Boudová

-

knihovnachradek@seznam.cz

www.knihovnacervenyhradek.webk.
cz

Marie Janáková

sudá sobota 13:00 - 15:00

knihovnaceskyrudolec@seznam.cz

www.knihovnaceskyrudolec.webz.cz

Renata Pechová, knihovnice

pondělí 17:30 - 19:00
sobota 17:00 - 18:30

knihovna.markvarec@seznam.cz

www.knihovnamarkvarec.wz.cz

Jana Kučerová

sobota 14:00 - 16:00

ceskyrudolec@ceskyrudolec.cz

-

Jitka Nováková,
členka kulturní komise

-

info@zamek-ceskyrudolec.cz

www.zamek-ceskyrudolec.cz

-

prohlídky zámku možné po tel.
domluvě

knihovna@mkdac.cz

www.mkdac.cz

Mgr. Zdeňka Chadimová
ředitelka

po 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00,
st 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00,
čt 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00,
pá 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00,
so 8:00 - 11:00

akce@dacice.cz

www.dacice.cz/kultura/

Mgr. Romana Bártů - vedoucí
oddělení kulturních aktivit

po+st 8:00 - 17:00,
út+čt 8:00 - 15:00,
pá 8:00 - 14:00

kino@dacice.cz

www.kinodacice.cz

Milan Krotký - programový
vedoucí

otevřeno dle aktuálního
programu

info@katolicky-dum.cz

www.katolicky-dum.cz

dacice@npu.cz

www.zamek-dacice.eu

Bc. Kristýna Dvořáková správa státního zámku

návštěvní doba dle aktuálního
ročního období, více informací
na www.zamek-dacice.eu

muzeum@muzeumdacice.cz

www.muzeumdacice.cz

Mgr. Marie Kučerová ředitelka muzea

návštěvní doba dle aktuálního
ročního období

knihovna.cizkrajov @seznam.cz

knih.hermanec@centrum.cz

otevřeno dle aktuálně poskytovaných aktivit a služeb

Hana Kubešová

knihovna.hm@centrum.cz

František Balek

knihovnahornislatina@seznam.cz

www.knihovnahornislatina.webk.cz

Zdeňka Urbancová,
knihovnice

čtvrtek 18:00 - 19:00

knihovna.hrisice@seznam.cz

www.knihovnahrisice.wz.cz

Šárka Pykalová - knihovnice

pátek 16:00 - 18:00

-

-

-

více informací o pronájmu sálu
v KD Hříšice na www.hrisicejersice.cz/pronajem-kd-hrisice/

-

-

Jitka Zlatušková

pátek 17:00 - 19:00
Veřejný internet:
po 17:00 - 21:00, pá 17:00 - 19:00

knihovnakostelnivydri@seznam.cz

www.knihovnakostelnivydri.webk.cz

Jana Ferdanová

pátek 19:00 - 20:00

knihovnapec@seznam.cz

www.knihovnapec.webk.cz

Šárka Holečková

středa 16:00 - 18:00

knihovnapisecne@seznam.cz

www.knihovnapisecne.wz.cz

Radek Bureš

středa 16:00 - 18:00
pátek 17:00 - 19:00

klub@slavonice-mesto.cz

www.i.slavonice-mesto.cz/kulturnidum-slavonice/os-16324

Bc. Stanislav Filler - vedoucí
odboru správy majetku

-

knih@slavonice-mesto.cz

www.knihovna-slavonice.cz

Lenka Lanczová - knihovník

pondělí 8:00 - 12:00,13:00 - 16:00
středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
pátek 13:00 - 18:00

olga.zampova@zdrojslavonice.cz

spolkovydum.slavonice.cz

Olga Žampová - ředitelka

-

-

www.i.slavonice-mesto.cz

-

dle aktuálního programu kina
pokračování na další straně
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Městské Muzeum Slavonice

náměstí Míru 476, 378 81 Slavonice

384 493 320

Staré Hobzí

Obecní knihovna Staré Hobzí

Staré Hobzí 135, 378 81 Slavonice

384 497 136

Kulturní dům Vnorovice

Vnorovice 26, 380 01 Dačice

777 197 151

Studená

Knihovna Vlasty Javořické

Mírová 448, 378 56 Studená

384 490 394

Třebětice

Obecní knihovna Třebětice

Třebětice 11, 380 01 Dačice

384 495 232

Kulturní dům Třebětice

-

384 495 232

Moták Aréna

-

384 495 232

Obecní knihovna Volfířov

-

-

Obecní knihovna Řečice

-

-

Obecní knihovna Velká Lhota

-

-

--- inzerce ---

Volfířov

Klub seniorů
Náš klub seniorů se schází dvakrát v měsíci, vždy v pondělí v 16:00 h v klubovně domu s pečovatelskou službou.
Z návštěvy u myslivců v hájovně Bedřichov u Kostelního Vydří přikládáme
foto.
Klub seniorů přeje všem do nového roku 2017 zdraví a spokojenost.
Dana Krtková
a Rudolf Hájek
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i@slavonice-mesto.cz

www.i.slavonice-mesto.cz

-

návštěvní doba dle aktuálního
ročního období, více informací
na www.i.slavonice-mesto.cz

knihovnastarehobzi@seznam.cz

www.knihovnastarehobzi.wz.cz

Marie Brunnerová

úterý 14:30 - 17:30,
čtvrtek 14:30 - 17:30

sdruzeni@vnorovice.cz

-

-

-

info@knih-stu.cz

www.studena.cz/volny-cas/knihovna-vlasty-javoricke/

Soňa Jírová - pracovnice knihovny

pondělí 9:00 - 11:45, 12:15 - 16:00
středa 9:00 - 11:45, 12:15 - 18:00
pátek 12:00 - 19:00

knihovnatrebetice@seznam.cz

www.knihovnatrebetice.wz.cz/index.
php?akce=uvod

Leopoldina Petrová - knihovník

neděle 10:00 - 11:30

ou@obectrebetice.cz

-

-

-

ou@obectrebetice.cz

-

-

-

knihovnavolfirov @seznam.cz

www.knihovnavolfirov.wz.cz

Stanislava Zimmermannová knihovnice

středa 16:00 - 18:00
pátek 17:00 - 18:00

knihovnarecice@seznam.cz

www.knihovnarecice.webk.cz

Věra Švecová

pondělí 16:00 - 18:00
středa 16:00 - 18:00

knihovnavelkalhota@seznam.cz

www.knihovnavelkalhota.webk.cz

Marie Šedová

pátek 17:00 - 20:00

Služby sociální prevence
– nízkoprahová denní centra
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme představili
již řadu služeb sociální prevence. Další takovou sociální službou jsou nízkoprahová denní centra, o kterých bude tento
článek.
Nízkoprahová denní centra jsou určena osobám bez přístřeší, služba má
formu ambulantní, případně terénní.
Označení „nízkoprahová“ znamená,
že klienti sem mohou přicházet anonymně a bezplatně zde strávit část
dne. Hradí se pouze strava, a to často
symbolickou částkou. Jde v podstatě
o místo, kde mohou lidé bez přístřeší nalézt dočasné útočiště při nepřízni počasí, provést zde osobní hygienu, mohou se zde stravovat
a také požádat sociální pracovníky o pomoc s řešením své situace.
Nízkoprahová denní centra zajišťují tyto základní činnosti:
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání
osobních záležitostí.
V Jihočeském kraji působí jediný poskytovatel nízkoprahového denního centra:
• Dům svatého Pavla - Riegrova 1901/32, 370 01 Č. Budějovice 1,
tel.: 776 655 305, www.mchcb.cz.
V Kraji Vysočina nepůsobí žádný poskytovatel této služby,
osoby bez přístřeší musí využívat jiné sociální služby.
Článek poskytuje pouze základní informace o nízkoprahových
denních centrech. Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na
konkrétního 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 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci lednu 2017 budou dne 13. 1. 2017 a 27. 1. 2017.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice, Bratrská
221/I – Dům s pečovatelskou službou, od 8:00 do 14:00 h.

Rekonstrukce kontejnerových stání
Město Dačice se pravidelně stará o zvelebování vzhledu
veřejného prostranství. V této souvislosti byla v listopadu
2016 zrekonstruována kontejnerová stání v Dačicích v ulici
Jiráskově a místních částech Dolní Němčice a Malý Pěčín.
Kontejnery na tříděný odpad byly
umístěny na nezpevněných plochách.
Cílem rekonstrukce kontejnerových
stání bylo zlepšení stavu jak po technické stránce, tak i po stránce vizuální.
Tyto nezpevněné plochy byly upraveny a vydlážděny zámkovou dlažbou.
Ve všech případech je celé kontejnerové stání ze tří stran ohrazeno sítí z oce-

lových profilů.
Celkové náklady akce činí 145 tisíc Kč. Na realizaci akce byla získána finanční podpora z fondu ASEKOL ve výši 40 tisíc Kč.
Kateřina Píšová, odbor dotací a investic

Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit občanům
města Dačice na energiích v průměru 5 260 Kč ročně
Občané města Dačice se nyní mohou připojit k více než
53 000 domácnostem a 370 obcím po celé České republice
využívajících výhod úspěšného projektu Obec Občanům.
Projekt, který vznikl z iniciativy samotných obcí, si klade za cíl
vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které
umožní zlepšovat prostředí v obcích a městských částech. Mezi
obce, které se již do projektu zapojily, patří Třešť, Jemnice, Okříšky,
Radkov, Stará Říše, Mrákotín, Krahulčí a mnohé další.
V první fázi se projekt soustředí na vytváření volných prostředků
obcím a občanům prostřednictvím snižování výdajů za zemní plyn
a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na
energiích 5 260 Kč ročně. Celý proces realizace úspory je navíc
zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský servis
vyřizuje partner projektu společnost Terra Group, která je zároveň
garantem kvality projektu.
ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané Dačic se mohou zapojit a ušetřit v průměru 5 260 Kč. Přihlášku můžete vyplnit na webu projektu www.dacice.obecobcanum.cz nebo telefonicky s koordinátorkou projektu Natálií Schenkovou tel. čísle 775 243 899 nebo na městském úřadě ve dnech
9. 1., 18. 1 a 23. 1. 2017 - vždy od 15:00 do 17:00 h.
Natálie Schenková, Obec občanům
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leden

1. - 31. 1.
1. 1.
1. 1.
2. 1.
7. 1.
7. 1.
8. 1.
14. 1.
14. 1.
21. 1.
21. 1.
27. 1.
27. 1.
28. 1.
28. 1.

KROJOVANÉ PANENKY – výstava replik lidových krojů, doplněno výšivkami ze sbírek muzea • MMaG Dačice
NOVOROČNÍ POUŤ V KOSTELNÍM VYDŘÍ, mše svatá v 8:00 a 9:30 h • Karmelitánský klášter Kostelní Vydří
PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU, Palackého náměstí, Město Dačice
MEMORIÁL LADISLAVA JURÁSKA kuželky – 100 hodů dorážky • TJ Centropen Dačice
NOVOROČNÍ KONCERT MĚSTSKÉHO DECHOVÉHO ORCHESTRU ve 14:00 h v koncertním sále ZUŠ Dačice
NOVOROČNÍ POHÁR VE STŘELBĚ, střelnice Zahrádecký les v Dačicích • Střelecká sekce Dačice
ČESKÝ POHÁR DOROSTU – oddíl kuželek • TJ Centropen Dačice
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV, sportovní hala SŠTO Dačice • TJ Centropen Dačice
MYSLIVECKÝ PLES v KD Beseda • MS Háj Dolní Němčice
MAŠKARNÍ PRO DĚTI • Katolický dům Dačice
DOBROČINNÝ RYBÁŘSKÝ BÁL v KD Beseda • Rybníkářství Dačice
Z POHÁDKY DO POHÁDKY – čtení hraní a tvoření pro rodiče s dětmi • Městská knihovna Dačice
MATURITNÍ PLES OKTÁVY v KD Beseda • Gymnázium Dačice
KRAJSKÉ PŘEBORY MUŽŮ NA 120 HODŮ – oddíl kuželek • TJ Centropen Dačice
FILMOVÝ PLES • Katolický dům Dačice

únor

Dačice 2017

únor
únor
1. - 28. 2.
1. - 28. 2.
3. 2.
6. - 12. 2.
11. 2.
16. 2.
16. 2.
18. 2.
18. 2.
19. 2.
21. 2.
23. 2.
25. 2.
25. 2.
27. 2.

MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ – výtvarná soutěž pro žáky mateřských a základních škol • Městské lesy Dačice
FOTBALOVÝ TURNAJ DĚTÍ DO DESETI LET • TJ Centropen Dačice
KROJOVANÉ PANENKY – výstava replik lidových krojů, doplněno výšivkami ze sbírek muzea • MMaG Dačice
NEVÁHEJ A PIŠ – literární soutěž • ZŠ Komenského Dačice
POLOLETNÍ PRÁZDNINY V DAČICKÉM KINĚ • KD Beseda
JARNÍ PRÁZDNINY V DAČICKÉM KINĚ • KD Beseda
HASIČSKÝ PLES v KD Beseda • SDH Dačice
ÍRÁN A ÁZERBÁJDŽÁN – beseda s Milanem Štouračem • Městská knihovna Dačice
VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM – divadelní představení se Simonou Stašovou a Michalem Dlouhým v hlavních rolích • KD Beseda
DĚTSKÝ KARNEVAL – zábava, soutěže, odměny… • KD Beseda
DEGUSTACE VÍN ZE TŘECH VINAŘSTVÍ + jazzová kapela JAZZ PETIT Mikulov• Hospoda pod Betonem
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM • MMaG Dačice
PŘEDNÁŠKA O STARÉ BOLESLAVI s průvodcem Lubomírem Krátkým • Katolický dům Dačice
YACHTING A EXPEDICE PLACHETNICÍ – beseda s Tomášem Kůdelou • Městská knihovna Dačice
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV, sportovní hala SŠTO Dačice • TJ Centropen Dačice
MĚSTSKÝ TELEVIZNÍ PLES v KD Beseda, muzikálové melodie Mamma mia (B. Slezáček, O. Lounová, J. Asterová, M. Foret) • Město Dačice
FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA DAČICE v sále KD Beseda • Zdravé město Dačice

březen

KALENDÁŘ AKCÍ
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březen
březen
1. - 31. 3.
2. 3.
3. - 5. 3.
4. 3.
10. 3.
11. 3.
18. 3.
18. 3.

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA VE 3D KINĚ DAČICE
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ + JARNÍ DÍLNA • ZŠ Komenského Dačice
NEVÁHEJ A PIŠ – literární soutěže • ZŠ Komenského Dačice
PÁKISTÁN: NA JIH OD KARÁKÓRAMU, beseda s P. Dobrovským • Městská knihovna Dačice
DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ – krajská postupová divadelní přehlídka • KD Beseda
IVAN HLAS TRIO – koncert • Hospoda pod Betonem
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND • Restart Klub
PLES DAČICKÉHO ZVONEČKU v sále KD Beseda • Dačický zvoneček
BURZA OBLEČENÍ A SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ • Katolický dům Dačice
HUDEBNÍ VEČER • Restart Klub
JARNÍ VÝSTAVA Z PRACÍ LIDOVÝCH TVŮRCŮ A DĚTÍ Z DAČICKA • MMaG Dačice
VOLEJBALOVÝ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV, sportovní hala SŠTO Dačice • TJ Centropen Dačice
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – divadelní pohádka pro děti • KD Beseda
DAČICKÝ DATEL – zahájení soutěže v psaní na klávesnici pro širokou veřejnost (ukončení 15. června) • ZŠ B. Němcové
ČTENÁŘKA ROKU – NEJLEPŠÍ BABIČKA ČTENÁŘKA • Městská knihovna Dačice
NOC S ANDERSENEM NA TÉMA ČTYŘLÍSTEK s hostem Janem Bartoškem • Městská knihovna Dačice

duben

19. - 31. 3.
25. 3.
26. 3.
24. 3.
31. 3.
31. 3.
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duben
duben
1. - 17. 4.
1. - 30. 4.
1. 4.
1. 4.
3. 4.
6. 4.
8. 4.
8. - 15. 4.

DAČICKÝ DATEL – soutěž v psaní na klávesnici, pro širokou veřejnost (ukončení 15. 6.) • ZŠ B. Němcové
VELIKONOČNÍ TURNAJ AMATÉRŮ VE STOLNÍM FOTBALU • TJ Centropen Dačice
JARNÍ VÝSTAVA Z PRACÍ LIDOVÝCH TVŮRCŮ A DĚTÍ Z DAČICKA • MMaG Dačice
NEVÁHEJ A PIŠ – literární soutěže • ZŠ Komenského Dačice
APRÍLOVÉ KINO – přijďte na předem nezveřejněný filmový titul, pokud se vám nebude líbit, vrátíme vám vstupné • KD Beseda
LUBOŠ POSPÍŠIL TRIO – koncert • Hospoda pod Betonem
HANA ZAGOROVÁ + PETR REZEK – koncert • KD Beseda
PAPUA – beseda s Tomášem Kubešem • Městská knihovna Dačice
JARNÍ WORKSHOP • Katolický dům Dačice
UKLIĎME DAČICKO • Zdravé město Dačice

duben

9. 4.
12. 4.
13. 4.
13. - 17. 4.
14. 4.
14. - 17. 4.
18. - 28. 4.
21. 4.
21. - 24. 4.
22. 4.
22. 4.
22. - 23. 4.
22. - 30. 4.
22. - 30. 4.
23. 4.
29. 4.
29. 4.
30. 4.

květen

květen
květen
květen
květen
květen

červen

1. - 21. 5.
1. - 31. 5.
1. - 31. 5.
5. 5.
6. 5.
6. 5.
7. 5.
8. - 14. 5.
10. 5.
10. 5.
12. 5.
13. 5.
13. 5.
13. 5.
14. 5.
17. 5.
20. 5.
21. 5.
25. - 31. 5.
27. 5.
27. 5.
30. 5.
31. 5.
31. 5.
červen
červen
červen
červen
červen
1. - 11. 6.
1. - 11. 6.
1. 6.
2. 6.
3. 6.
3. 6.
7. 6.
9. 6.
10. 6.
15. 6.
15. 6.
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VELIKONOČNÍ JARMARK v městském muzeu • MMaG Dačice
TURNAJ ŽÁKŮ 1. STUPNĚ – kopaná, přehazovaná pro žáky z Dačic a okolí • ZŠ B. Němcové
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA na Zelený čtvrtek • Katolický dům Dačice
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V DAČICKÉM KINĚ • KD Beseda
GOOD ANGEL – charitativní koncert v KD Beseda • DNB-ELECTRO-ACID-TEKNO-LIGHTAS-PROJECTION
VELIKONOČNÍ PROHLÍDKY • Státní zámek Dačice
UKLIĎME SVĚT – environmentální výukové programy pro děti, rodiče a širokou veřejnost • Mateřská škola Dačice
DÍVČÍ VÁLKA – Divadlo Fr. Ringa Čecha • KD Beseda
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU – turnaj amatérských a ligových družstev, finále v hale SŠTO • TJ Centropen Dačice
FARMÁŘSKÉ TRHY POD LIPKAMI • Zdravé město Dačice
DEN ZEMĚ – zábavné odpoledne na zahradě MŠ Za Lávkami, 14 – 17 h • Mateřská škola Dačice a Zdravé město Dačice
OD SKLEPA PO PŮDU – kastelánské prohlídky v rámci Mezinárodního dne památek a sídel • Státní zámek Dačice
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA ŘÍHY • MMaG Dačice
PTACTVO V DAČICKÉM PARKU – výstava fotografií Ladislava Vítka a Jany Váňové • MMaG Dačice
OSLAVY DNE ZEMĚ V MALÉM PĚČÍNĚ • Jockey Club Malý Pěčín
O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA DAČICE – soutěž v kynologickém sportu • ZKO Dačice
ZÁJEZD – Stará Boleslav, Brandýs nad Labem, Poděbrady… s průvodcem Lubomírem Krátkým • Katolický dům Dačice
ČARODĚJNICE – tradiční průvod a zapálení ohně • Město Dačice a SDH Dačice

SETKÁNÍ GENERACÍ – DEN MATEK PRO SENIORY – vystoupení žáků v domě s pečovatelskou službou • ZŠ Komenského Dačice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s ukázkami výuky 1. a 2. tříd na pracovišti v ul. Bratrská • ZŠ Komenského Dačice
O ŠTÍT MĚSTA DAČICE – atletické závody • ZŠ Komenského Dačice
DAČICKÝ DATEL – soutěž v psaní na klávesnici pro širokou veřejnost (ukončení 15. 6.) • ZŠ B. Němcové
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU • ZO ČSOP Vysočina
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JANA ŘÍHY • MMaG Dačice
NEVÁHEJ A PIŠ – literární soutěže • ZŠ Komenského Dačice
PTACTVO V DAČICKÉM PARKU – výstava fotografií Ladislava Vítka a Jany Váňové • MMaG Dačice
OTEVŘENÍ KOMUNITNÍ ZAHRADY – scénické čtení, pohádka • Městská knihovna Dačice
DAČICKÝ VÍCEBOJ DRUŽSTEV – 13. ročník střelecké soutěže v Zahrádeckém lese• střelecká sekce Dačice
KUBÁNSKÝ VEČER – večer latinskoamerické muziky, jídla a pití • Hospoda pod Betonem
KVĚTNOVÁ POUŤ, mše svatá v 8:00 a 9:30 h • Karmelitánský klášter Kostelní Vydří
MEMORIÁL JAROSLAVA KADRNOŽKY A IVANA KOPEČKA – turnaj v kuželkách pro manželské a smíš. páry • TJ Centropen Dačice
NOC LITERATURY – čtení ze současné evropské literatury na netradičních místech • Městská knihovna Dačice
FILMOVÁ STŘEDA NA ZÁMKU DAČICE • Státní zámek Dačice
DEN MATEK V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU – vystoupení žáků základní školy • ZŠ B. Němcové
KOČÁRKOVÝ PRŮVOD – průvod kočárků a koloběžek • MŠ Dačice
ROZTANČENÁ KOSTKA CUKRU – 2. ročník aerobní soutěže v městské sportovní hale • DDM Dačice
MÁJOVÝ VEČÍREK – hraje Junior Band z Pohořelic u Brna • KD Beseda
DEN MATEK • Katolický dům Dačice
PETRA JANŮ + SKUPINA AMSTERDAM • KD Beseda
DEN BEZ AUT • Zdravé město Dačice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ k Mezinárodnímu dni muzeí • MMaG Dačice
BAREVNÁ PALETA – výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice • MMaG Dačice
VELKÁ CENA JUDO DAČICE • TJ Sokol Dačice
PROCHÁZKA POHÁDKOU V ZÁMECKÉM PARKU – oslavy Dne dětí • ZŠ Komenského Dačice
OPEN ZUŠ – celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru; Kancnýřův sad • ZUŠ Dačice
DEN BEZ TABÁKU • Zdravé město Dačice
DEN DĚTÍ PRO DĚTI Z MATEŘSKÝCH ŠKOL • ZŠ B. Němcové
DEN DĚTÍ V DAČICKÉM KINĚ • KD Beseda
MALÝ ŠTÍT MĚSTA DAČICE – atletické závody na sportovním stadionu • ZŠ Komenského Dačice
DOPOLEDNÍČEK – divadelní představení; Kancnýřův sad • DS Tyláček
DAČICKÝ DATEL – soutěž v psaní na klávesnici, pro širokou veřejnost (ukončení 15. 6.) • ZŠ B. Němcové
ROZKVETLÉ DAČICE – soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu • Město Dačice
PTACTVO V DAČICKÉM PARKU – výstava fotografií Ladislava Vítka a Jany Váňové • MMaG Dačice
BAREVNÁ PALETA – výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ Dačice • MMaG Dačice
JAK ROZUMĚT SOUČASNÝM VIDEOHRÁM? – přednáška Pavla Dobrovského pro rodiče a učitele • Městská knihovna Dačice
DAČICKÁ ČTRNÁCTKA – přespolní běh pro registrované i amatérské běžce ČR • TJ Centropen Dačice
PÁNSKÁ ŠATNA – divadelní představení; hrají: Martin Dejdar, Jiří Lábus, Pavel Nový, Jan Jiráň a další • KD Beseda
DAČICKÁ MUZEJNÍ NOC • MMaG Dačice
FILMOVÁ STŘEDA NA ZÁMKU DAČICE • Státní zámek Dačice
NOC KOSTELŮ • Římskokatolická farnost Dačice
BRÁNA PODYJÍ – turistický pochod; trasy i pro cykloturisty • TJ Centropen Dačice
ŠLECHTICKÉ NEŘESTI – vernisáž výstavy na zámku, výstava potrvá do 3. 9. • Státní zámek Dačice
SLAVNOSTNÍ KONCERT ZUŠ DAČICE; koncertní sál • ZUŠ Dačice
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Rozpočet města Dačice na rok 2017
Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání, které se konalo 14. prosince 2016, rozpočet města Dačice na rok
2017 jako schodkový v těchto objemech:

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Splátky - od SVJ
Přijaté splátky půjček

646,00
80,00
100,00
516,50

příjmy

162 147,50 tis. Kč

Nedaňové příjmy

výdaje

172 794,10 tis. Kč

Příjmy z prodeje pozemků

9 000,00

schodek rozpočtu

-10 646,60 tis. Kč

Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

2 000,00

financování - splátka úvěru

-2 334,00 tis. Kč

Přijaté dary na pořízení dlouhodob. maj.

úhrada - prostředky z minulých let

12 980,60 tis. Kč

Kapitálové příjmy

K hlavním záměrům letošního roku patří:
• podpora základních škol, mateřských škol a školních jídelen, pro
které je v rozpočtu vyčleněna celkem částka 16,0 mil. Kč
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací včetně jejich zimní údržby a úklidu za 23,6 mil. Kč
• podpora vodního hospodářství celkem za 4,3 mil. Kč; zejména
pak odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) - v investicích částka 3,0 mil. Kč
• podpora sportovních aktivit a zájmové činnosti - celkem ve výdajích částka 9,9 mil. Kč
• podpora kultury s celkovými výdaji 14,0 mil. Kč
• půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 1,2 mil. Kč

Vlastní příjmy celkem
Neinvestiční dotace
Investiční dotace celkem
Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hosp. činnosti
PŘÍJMY CELKEM
Výdaje
Lesní hospodářství
Obchod, služby (turismus, cestovní ruch)

Příjmy

tis. Kč

Pozemní komunikace - doprava

14 808,60

300,00
11 300,00
141 661,60
15 388,90
660,00
16 048,90
4 437,00
162 147,50
tis. Kč
55,00
850,50
10 995,00

Daně z příjmů fyzických osob

24 400,00

Vodní hospodářství

- daň ze závislé činnosti a funkčních požitků

22 000,00

Školství

11 843,00

500,00

Kultura

11 904,30

- daň ze samostatné výdělečné činnosti
- daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba

1 900,00

Tělovýchovná činnost

Daně z příjmů právnických osob

25 400,00

Zdravotnictví

- daň z příjmů právnických osob

21 900,00

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj

- daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišť. životního prostředí

3 500,00
41 400,00
3 503,00
11 200,00

893,50

3 610,90
55,00
8 727,00

Ochrana životního prostřední

9 175,00

Sociální péče

1 422,00

Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek

- poplatky za ukládání odpadů

6 800,00

Požární ochrana

- poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4 400,00

Všeobecná veřejná správa

205,00
3 753,90
597,00
51 933,00

Ostatní daně a poplatky

350,00

Finanční operace

3 734,00

- poplatek ze psů

180,00

Ostatní činnosti

1 010,00

- poplatek za užívání veřejného prostranství

140,00

Běžné výdaje

- poplatek ze vstupného

30,00

Rekonstrukce chodníku D. Němčice - PD

Odvod z loterií kromě automatů

300,00

Rekonstr. komunikací lokalita Peráček

Příjmy za řidičská oprávnění

300,00

Rekonstr. silnice II/408 Vlašská, Komen.

120 764,10
100,00
8 225,00
450,00

Odvody z výherních hracích přístrojů

2 100,00

Rekonstr. ulice Za Lávkami v Dačicích

Daň z nemovitostí

6 600,00

Rozšíření komunikace u přejezdu
u vlakového nádraží

400,00

Rekonstr. MK na sídlišti k Hradišťku

300,00

Obnova cestní sítě Toužín-Hostkovice-PD

250,00

Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody příspěvkových organizací

115 553,00
2 279,00
200,00

55,00

Příjmy z pronájmu majetku

8 306,70

Výstavba chodníku okolo „Vraždy“

100,00

- příjmy z pronájmu pozemků (i lesy,rybníky)

2 087,50

Rezerva na místní komunikace

580,00

6 219,20

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov

370,00

- příjmy z pronájmu ostatních nemovitosti
Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku
Příjmy z podílů na zisku a dividend
Přijaté sankční platby a vratky
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173,40

Rekonstrukce lávky Velký Pěčín

1 277,00

1 500,00

Výstavba parkoviště THK - PD

300,00

1 007,00

Pořízení generelu dopravy

242,00

www.dacice.cz
Rekonstrukce vodovodu D. Němčice-PD

300,00

Kapitálové výdaje

Rekonstrukce Palackého nám.

225,00

Výdaje celkem

Splátka ČOV Toužín

52 030,00
172 794,10

1 940,00

Výstavba kanalizač. sběrače Toužín - PD

100,00

Rozdíl

Rekonstr. kanalizace D. Němčice - PD

500,00

Příjmy celkem

162 147,50

Výstavba městských rybníků – PD

150,00

Výdaje celkem

172 794,10

Výstavba vrtané studny v areálu TS

165,00

Rozdíl (příjmy - výdaje) = schodek

Snížení energet. náročnosti MŠ Bílkov

tis. Kč

1 613,00

Rekonstr. kuchyně MŠ B. Němcové - PD

100,00

Financování

ZŠ Komenského- herní prvky na zahradu

194,00

Splátky půjček z předchozích let

158,00

Finanční prostředky z minulých let

ZŠ Komenského ul. – kamerový systém
Příspěvek ZŠ B. Němcové-učebna fyziky
Zřízení lesní naučné stezky Kázek
Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda PD,
realizace
Obnova herních prvků na dětských hřišť.

2 061,00
418,00
2 100,00
100,00

Výstavba multifunkční haly Dačice – PD

1 130,00

Rekonstr. hřiště a klubovny M. Pěčín-PD

100,00

Výstavba domu dětí a mládeže

3 000,00

Zřízení kluziště – PD, realizace

2 000,00

Zhodnocení bytů v majetku města r. 2017

150,00

Výstavba ZTV – příprava

100,00

Komunitně správní centrum - propojení
budov čp. 1-5

3 000,00

Přeložka VO D. Němčice

1 700,00

Výstavba ZTV Nivy I

250,00

Výstavba ZTV Nivy II

1 350,00

Nákup nemovitostí podle potřeby

6 000,00

Revitalizace Göthova domu čp. 63 – studie

300,00

Výstavba protipovodňových opatření-PD

40,00

Revitalizace zahrady starého zámku – PD

200,00

Výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice
vlastní podíl

9 347,00

Stavební úpravy OK Lipolec – PD

-10 646,60

70,00

Stavební úpravy OK Hradišťko

400,00

Participativní rozpočet

120,00

Kapitálové výdaje

52 030,00

VÝDAJE CELKEM

172 794,10

tis. Kč
- 2 334,00
12 980,60

FINANCOVÁNÍ CELKEM

10 646,60

Lea Andrejsová, vedoucí finančního odboru

Moc děkuji
Vánoce a konec roku máme za sebou, někteří se těší z dárků
a vzpomínají na příjemné prožití svátků a možná přitom trochu zaraženě hledí na váhu nebo třeba přemýšlí o tom, jestli
bude možné některé dárky vrátit.
Přesto tím pro vánoční a novoroční
svátky nejdůležitějším asi pro nás není ani
dobré jídlo ani radost z věcných dárků,
které jsme nalezli pod stromečkem. Tím
nejdůležitějším pro většinu z nás jsou
rozzářené dětské oči, spokojená rodina
a další naši blízcí.
Proto si nám všem dovolím na začátku
nového roku popřát, abychom dokázali
i v co možná největším počtu dní v roce 2017
vnímat jako důležité nejenom materiálními
požitky, nýbrž i rozzářené dětské oči a spokojenost našich blízkých.
Přeji nám, abychom se dokázali v roce 2017 věnovat více jeden
druhému než mobilnímu telefonu, počítači nebo televiznímu programu.
Přeji nám, abychom si více než v roce 2016 dokázali uvědomovat,
že méně spěchu a více radosti a pohody se dočkáme jedině tehdy,
když k tomu sami přispějeme.
Přeji nám zdravý, krásný a pohodový rok 2017.
Na závěr si ještě dovolím napsat, že moc děkuji a že jsem velmi
vděčný za veškerou podporu a pomoc, které se mi v roce 2016 dostalo od spousty známých i neznámých lidiček v míře nebývalé.
Miloš Vystrčil, senátor

--- inzerce ---

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu na rok 2017
Příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

tis. Kč
115 553,00
14 808,60

Kapitálové příjmy

11 300,00

Přijaté dotace

16 048,90

Převody z hospodářské činnosti
Příjmy celkem
Výdaje
Běžné včetně

4 437,00
162 147,50
tis. Kč
120 764,10

ZÍSKEJTE KOMPLETNÍ
VYBAVENÍ I NAŠI POMOC

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

www.texi.cz
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Adventní čas u nás - jak vypadá čas čekání na nejkrásnější
svátky roku na naší škole:
Práce „Malého technika“
Malí technici se vrhli do
řešení různých konstrukcí
a jejich mode-lování. Máme
velkou radost z Hladového krokodýla či Bubnující
opičky z WeDo, konstrukční
soupravy sady LEGO. Ze
stavebnic
Fischertechnik
nyní pracujeme na Drive
Systems a zkoumáme různé
druhy pohonů. Rádi bychom vyzkoušeli postavené plachetnice
a využili vítr jako levný zdroj energie. Také se moc těšíme na
kuličkové dráhy, které máme právě rozestavěné.
Na všech konstrukcích pracujeme ve dvojicích či trojicích a rozvíjíme tak skupinovou komunikaci a sdílení myšlenek při skupinové
práci. Poděkování opakovaně zasíláme THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s. za schválení grantu na tyto naučné stavebnice.
Jitka Procházková
Mikulášská nadílka
Po roce zavítal na naši školu opět Mikuláš se svou družinou. Aby
se jim u nás líbilo, vyzdobili žáci prvního stupně své třídy krásnými
čertíky.
V pondělí 5. 12. potom nastal ten den. Mikuláš v doprovodu krásného anděla a početné skupiny čertů vstoupili do naší školy, aby
napomenuli zlobivé děti a odměnili ty hodné. Mikulášská družina
prošla postupně celou školu, děti jim zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a na konec dostaly sladkou odměnu.
Anna Hronová

Poděkování za novou plastiku na vstupním portálu školy
Portál u hlavního vchodu do naší školy zdobí nově krásná plastika symbolizující čtenářství, jejíž autorkou je dačická keramička
paní Vladimíra Vávrů. Paní Vávrů vytvořila toto dílo v průběhu sympozia řezbářů Dačická řežba v létě 2016 a bylo jejím přáním umístit
plastiku na naší škole, což jsme nadšeně přivítali. Proto bychom
touto cestou paní Vávrů ještě jednou rádi poděkovali.
Další dění v naší škole
• Kroužek ručních prací na naší škole: Ruční práce – přežitek?
To určitě ne! Ruční výroba se opět vrací do módy a začíná být
čím dál více žádána a ceněna. Nejdůležitější je radost z vlastního výrobku a možnost vytvořit cokoliv podle svých představ.
I o kroužek probíhající každé úterý na naší škole postupně
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--- inzerce ---

Vánoční dílny a den otevřených dveří
Úterý 6. prosince a středa 7. prosince byly na naší škole ve znamení
Vánoc. Naše škola se již tradičně rozhodla oslavit blížící se svátky
vánočními dílnami, kde si naši žáci sami vytvoří výrobek patřící
k Vánocům. A tak dopoledne obou dní patřila vázání adventních
věnců, malování skleněných svícnů, výrobě svíček z včelího vosku
či různých ozdob na stromeček. Celou školu provoněla vůně cukroví a, aby se naši žáci o Vánoce podělili i s někým dalším, vyrazili
také do lesa donést tamějším zvířátkům něco dobrého na zub. Na
závěr celého dopoledne, když jsme společně ozdobili stromeček
a postavili betlém, jsme se všichni sešli, abychom si prohlédli,
co druzí v dílnách vytvořili, a nakonec jsme si zazpívali několik
vánočních písní.
Odpoledne pak výsledky naší práce mohl vidět každý, kdo nás
přišel navštívit v rámci dne otevřených dveří, a zároveň se všichni
mohli podívat, co se na naší škole změnilo, vyzkoušet si práci
s různými pomůckami či zhlédnout hudební, taneční či divadelní
vystoupení.
Anna Hronová

•

také stoupá zájem, na
začátku roku jsme se
scházeli pouze ve třech
a nyní nás chodí už šest.
Našimi prvními výrobky
byly háčkované čepičky
a podšálky. Pracovali jsme
nejen s českými návody,
ale také jsme propojili
znalosti angličtiny, když
jsme háčkovali podle anglických návodů.
Ve středu 16. 11. 2016 se vybraní žáci 6. a 7. tříd zúčastnili turnaje
ve florbalu konaném v tělocvičně SŠTO v Dačicích a podařilo se
jim získat druhé místo (společně se ZŠ Komenského).
Pondělní odpoledne 21. 11. 2016 jsme společně s dívkami
druhého stupně a nižšího gymnázia věnovali sportu – tentokrát
volejbalu a přehazované. V obou hrách obsadily naše žákyně
krásná místa.
Výběr žáků 8. a 9. ročníku si v úterý 22. 11. zahrál okresní kolo
florbalového turnaje v hale SŠTO Dačice. Sehráli dvě utkání, ve
kterých nejprve porazili 2:0 výběr Slavonic a poté těsně podlehli
ve vyrovnaném utkání mužstvu gymnázia 1:2.
Naše holky z 9. B postoupily do turnaje ve volejbalu pro vyšší
gymnázium a rozhodně si neutrhly žádnou ostudu! Děvčata
měla ze zápasů velký respekt, ale nakonec předvedla krásný
výkon a umístila se na celkovém 5. místě.
Ve čtvrtek 24. 11. vyrazili páťáci do Českých Budějovic do planetária. V pořadu Náš vesmírný domov si zopakovali mnohé
poznatky, které získali v hodinách přírodovědy. V planetáriu pak
pozorovali hvězdnou oblohu, kde hledali různá souhvězdí.
V úterý 29. 11. čekala páťáky další exkurze, tentokrát do Prahy
na Hrad. Využili tak nabídky CK Výuka Jinak Praha. Při prohlídce
zhlédli např. katedrálu sv. Víta, baziliku, starý královský palác
a Vladislavský sál. Exkurzi zakončili na Staroměstském náměstí,
kde se konaly vánoční trhy.
Žáci 4. A se vydali do Městské knihovny v Dačicích na besedu Za
pokladem kapitána Černovouse, kterou zajišťovalo nakladatelství THOVT, které se snaží hravou formou motivovat děti ke čtení
a rozvíjet tak čtenářskou gramotnost.
Od poloviny září do prosince letošního roku probíhal plavecký
výcvik třetí třídy. Každý pátek děti jezdily plavat do bazénu
v Jindřichově Hradci. Všichni se nakonec naučili plavat a na posledním plavání získali mokré vysvědčení. Při závěrečných závodech zvítězili Adam Benecký (prsa) a Dan Šmíd (znak).

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Advent v naší škole

Vánoční čas zpestřujeme
dětem projekty. Žáci tak
ve třídách i v ŠD využili
2. prosince projektového
dne s názvem „Advent“
a vyrobili spoustu hezkých
drobných dárků a maličkostí
na vánoční jarmark.
Výtěžkem z vánočního jarmarku určitě potěšíme děti z
Dačického zvonečku. Tentýž den, spíše večer, proběhla již čtvrtá
Čertovská škola. Čerti se v naší škole uhnízdili trvale. Žijí ve sklepě,
který opouštějí jednou ročně - letos to vyšlo na 2. prosince - a to
jich tu najednou bylo víc jak 50. Zlobili děti hned u vchodu, určitě si
ještě pamatujete tu jejich matematiku 1,4,8 nebo 1,5,9. Učili je prolézat tunel, učili je skákat v pytli. V čertovské cukrárně děti musely
čertům ukázat, jak zdobí perníčky. Ve výtvarce pak společně lepili
nekonečný čertovský řetěz - bude rekord :-). Nutné bylo také trefit se do čertovské tlamy a zvládnou překážkovou dráhu s pytlem.
Ve sklepě pak prošly kontrolou Lucifera - dětské dušičky. Všech 300
prošlo, tak jim mohl Mikuláš s andělem popřát krásné VÁNOCE.
Netradiční čertovskou nadílku máme za sebou! Tak zase za rok !!!
V pondělí 5. prosince se nám zase vrátili, tento den si žáci devátého ročníku připravili pro své mladší spolužáky mikulášskou nadílku. Školou procházel Mikuláš, pár andílků a pořádná hromada
čertů. Všichni „hříšníci“ slíbili, že se polepší, a tak na každého čekala
sladká odměna.
Ve středu 7. prosince jsme ve škole přivítali naše nejmenší
z mateřských školek. Děti se přišly potěšit a pobavit na pohádkové předvánoční vystoupení s Machem a Šebestovou, které
si pro ně připravili žáci a paní učitelky 2. až 5. tříd. Kromě hodných postaviček Macha a Šebestové se děti setkaly i s neposednými dareby Pažoutem a Horáčkem a byly svědky jejich malého
polepšení. Prožili jsme společně řadu pohádkových příběhů,
tanečků, písniček, koled a básniček. Zábavného dopoledne jsme
si všichni moc užili.
Ve čtvrtek 8. prosince proběhl Den otevřených dveří, Vánoční
dílna a jarmark v naší ZŠ
v Komenského ul. Ve vestibulu se uskutečnilo vánoční
vystoupení, ve školní jídelně
si návštěvníci školy mohli
vyrobit drobnou dekoraci,
jednohubky. Na chodbě
před školní jídelnou se konal
vánoční jarmark, krásné
výrobky můžete okouknout
na webu www.zsdacice.eu.
Ve všech třídách byly připraveny zajímavé pomůcky, počítačové
programy, pokusy. Odpoledne bylo pro všechny velice příjemně
stráveným časem!
Ještě vánoční besídky ve třídách a hurá na vánoční prázdniny
Nejlepší brankářka turnaje
V listopadu se uskutečnilo okresní kolo florbalového turnaje
dívek v J. Hradci. Po dvouleté pauze se ho účastnilo i naše družstvo
dívek z 6. a 7. ročníku. Dívkám se podařilo porazit ZŠ z J. Hradce 8:0.
S vítězkami z Třeboně však těsně prohrály 0:1 a celkově skončily
na třetím místě. S. Popelínská byla vyhlášena nejlepší brankářkou
turnaje. Gratulujeme a všem děkujeme za reprezentaci školy.
Talk to talk = Týdenní kurz angličtiny s rodilými mluvčími
V týdnu od 21. listopadu měli žáci přihlášení do kurzu angličtiny
jedinečnou příležitost ověřit si a dále rozvíjet své konverzační
schopnosti v cizím jazyce s rodilými mluvčími přímo v naší škole.

Tři hodiny denně si všichni užívali efektivní a zábavnou výuku s Torin (USA) a Lukem (Velká Británie). Výuka byla ukončena předáním
certifikátů všem účastníkům kurzu. Loučení proběhlo v příjemné
atmosféře, přesto byla na dětech znát lítost, že ten týden tak rychle
utekl. Oba lektoři se s dětmi rozloučili velice pozitivním zhodnocením jejich práce. Tak v případě zájmu na jaře …
Anglické divadlo pobavilo i poučilo
V pondělí 28. listopadu žáci 4. - 5. tříd navštívili divadelní
představení „John and Mary“ (Jeníček a Mařenka), ti starší ze
6. - 9. tříd se po roce znovu setkali s Peterem Blackem (Černým
Petříčkem). Hlavní hrdinové dokázali děti rozesmát i v angličtině,
Peter Black diváky svým vážnějším laděním donutil i přemýšlet
o běžném životě, ve kterém se nám vždycky nedaří úplně tak, jak
bychom si představovali.
Eva Macků, ředitelka školy

¨

Příje m n é proži t í
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p ře je Zá klad n í škola
Dačic e, Kom ens kého

Úprava poplatků za služby
v městské knihovně od 1. 1. 2017
Vážení čtenáři a uživatelé, přejeme všem krásné Vánoce
a dobré zakončení roku 2016 a hlavně úspěšné vykročení
do roku nového. Knihovna i v roce 2017 bude nabízet široké
spektrum služeb a věříme, že si z nich každý vybere to své, ať
pro poučení, radost či zábavu.
Služby knihovny jsou dostupné úplně pro všechny, často dáme například za vstupenku na koncert či jinou akci podstatně více než co stojí CELOROČNÍ průkazka v knihovně. Pravidelně nové knihy, výběr z časopisů, akce, tematické kufříky
a hry, online služby, wifi připojení, meziknihovní výpůjční služby,
výpůjčky e-knih …
Městská knihovna hospodaří podle schváleného rozpočtu, který se sestává ze zásadního příspěvku města, doplněného malými
vlastními příjmy. Nicméně i ty musíme zajistit. Ceník služeb jsme
zjednodušili, kompletní najdete na webu knihovny www.mkdac.
cz, v knihovně v knihovním řádu, na letácích apod.
Zde je část ceníku:
• Registrační poplatek na 12 měsíců pro děti do 6 let - zdarma
• Registrační poplatek na 12 měsíců pro děti a mládež od 6 – 15
let - 60 Kč
• Registrační poplatek na 12 měsíců pro čtenáře do 75 let - 160 Kč
(poplatek je možné platit i na půl roku, sleva na senior pas 10%)
• Registrační poplatek na 12 měsíců pro čtenáře nad 75 let - zdarma
• Poplatek za jednorázovou výpůjčku za 1 ks dokumentu v případě, že uživatel potřebuje jednorázově si něco absenčně vypůjčit
- 20 Kč
• Poplatek za rezervaci knihovní jednotky - 10 Kč
Ostatní poplatky – za meziknihovní výpůjční služby, tisky, náhrady poškozených či ztracených dokumentů, upomínky, za používání
internetu a za zvukové knihy – se nemění.
Hezké chvíle s knihami přejí knihovnice městské knihovny a těší
se na Vaši návštěvu.
Zdeňka Chadimová, ředitelka
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Zprávy z Gymnázia Dačice
PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Gymnázium Dačice nabízí uchazečům o vzdělávání z řad žáků
5. a 9. tříd základních škol ve školním roce 2017/2018 přípravu na
přijímací zkoušky konané v dubnu 2017.
Příprava se uskuteční formou tří odpoledních setkání s uchazeči
v lednu až březnu 2017 a bude zaměřena na řešení ukázkových
úkolů z přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky
v minulých letech. Účast na přípravě je zdarma, zájemce se může
zúčastnit všech tří setkání nebo jen některého z nich. Ukázky testů
z minulých let je možné najít na www.cermat.cz
Termíny setkání:
úterý 17. ledna, středa 15. února 2017, čtvrtek 16. března
vždy od 15:00 do 16:45 h
Den otevřených dveří 2016
Ve středu 7. prosince 2016 se uskutečnil na naší škole tradiční
Den otevřených dveří. Stejně jako v minulých letech, tak i letos
jsme nabídli návštěvníkům školy v jeho dopolední části možnost
přímo se zúčastnit vyučování ve třídách.
Náplní odpolední části pak byly prezentace vybavení školy
a různých činností. Jednalo se například o ukázky laboratorních
měření a pokusy v přírodovědných předmětech, ukázky činnosti
v učebně výpočetní techniky, hudební vystoupení, výstavku
výtvarných prací žáků školy nebo o sportovní turnaj v prostoru
tělocvičen či praktické představení činnosti školní internetové televize G-ONE.tv.

•

•

•

•

•

Uchazeči o vzdělávání na naší škole se měli možnost seznámit
s ukázkami testů pro přijímací zkoušky z českého jazyka a z
matematiky, které byly použité v minulých letech. K vidění byla i zadání didaktických testů maturitní zkoušky z těchto oborů. Každou
celou hodinu probíhaly v učebně výpočetní techniky prezentace
přibližující současnost školy a její vzdělávací nabídku.
Pokud by se někdo rád s prostředím naší školy seznámil a termín
letošního Dne otevřených dveří mu nevyhovoval, rádi ho přivítáme
a školu mu představíme i jindy. V tomto případě doporučujeme předem
se ohlásit, abychom se návštěvníkům školy mohli plně věnovat.
Aleš Morávek
Ve zkratce
• Dne 10. 11. 2017 se v Jindřichově Hradci konalo okresní kolo turnaje SŠ ve volejbale. Naši školu reprezentovala dvě družstva,
chlapecké a dívčí. Chlapci obsadili zasloužené 2. místo. Děvčata
obsadila bronzovou příčku.
• V pátek 11. listopadu 2016 se sešlo 14 týmů hráčů piškvorek ze
šesti škol ze čtyř obcí a měst v SOŠ a SOU v Jindřichově Hradci,
aby se utkali o postup do krajského kola. Naše škola poslala na
oblastní kolo tři týmy. Mezi tři postupující se dostal i tým krásné
kapitánky Anety Hronové z 3. ročníku ve složení Viktor Soukup a Vojtěch Leupold, oba ze sexty, Filip Šívr z kvinty a Kryštof
Krechler z 3. ročníku.
• Ve středu 23. listopadu 2016 navštívily naši školu paní Millerová,
tisková mluvčí Územního odboru PČR v Jindřichově Hradci,
a paní Neužilová, personalistka téhož policejního útvaru. Cílem jejich návštěvy bylo prostřednictvím prezentace představit
letošním maturantům ze tříd oktávy a 4. ročníku možnosti
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•

•

případného budoucího uplatnění ve služebním poměru u Policie České republiky.
V úterý 22. 11. 2016 se konalo okrskové kolo florbalu starších
žáků, tedy našich terciánů a kvartánů. V hale SŠTO Dačice se sešly
tři týmy, a to ze ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Slavonice a našeho gymnázia. Náš tým dokázal zvítězit a postoupit do okresního finále,
ve kterém obsadil 2. místo.
Dne 25. 11. 2016 se vydalo čtyřčlenné družstvo chlapců
z kvarty ve složení - Jáchym Bartošek, Jan Klivan, Jan Morávek
a Jakub Šimánek na mezinárodní soutěž Náboj junior, kde řešili
nejrůznější matematicko-fyzikální úlohy. V celostátním srovnání
se umístilo naše družstvo na 186. místě z 283 týmů a v mezinárodním srovnání jsme obsadili krásné 377. místo z 645 týmů.
Dne 29. listopadu 2016 se někteří žáci vyššího gymnázia se
zájmem o matematiku (ve složení: Pavel Suchý z oktávy, Václav
Steinhauser z 3. ročníku, Míra Vican ze septimy, Tomáš Drobil
a Tomáš Pospíchal z 2. ročníku, Viktor Soukup ze sexty a David
Novák z 1. ročníku) shromáždili v počítačové učebně, kde pod
dozorem pana učitele Točíka řešili záludné úkoly internetové
matematické olympiády. Celkové 80. místo v konkurenci 214
účastníků lze jistě považovat za úspěch.
Ve druhé polovině listopadu se podařilo realizovat plánovanou
výsadbu okrasných dřevin v prostoru mezi budovou gymnázia
a školní jídelny a budovou tělocvičen. Jde o pozemek obdélníkového tvaru s rozměry 10 × 12,5 metrů, na kterém byly v období loňského vegetačního klidu vykáceny vzrostlé jehličnany
z důvodu stínění a ohrožování bezpečnosti osob pohybujících
se v tomto místě a v jeho nejbližším okolí. Výsadbě předcházela
dohoda mezi Gymnáziem Dačice a Městem Dačice, v jehož
vlastnictví pozemek je, a které na jeho terénní úpravy spojené
s přípravou k výsadbě poskytlo finanční prostředky ve výši
10 000 Kč.
Naše škola je již tradičním partnerem obecně prospěšné
společnosti Tyfloservis při zajišťování celonárodní veřejné
sbírky Bílá pastelka v Dačicích. Letošní sbírka se konala ve středu
12. října. Do ulic se vydaly dvě dvojice studentek a studentů
maturitních tříd. Byli to Kateřina Břinková a Sabina Večeřová ze
4. ročníku a Pavel Suchý a Štěpán Tkadlec z oktávy. Jim patří
poděkování za ochotu a trpělivost, se kterou oslovovali s prosbou o příspěvek do sbírky lidi v dačických ulicích či institucích.
V celé České republice bylo prodejem bílých pastelek získáno
celkem 2 068 481,- Kč, z toho v Dačicích 4 473,- Kč.
Ve středu 30. listopadu v podvečer probíhala soutěž Fyziklání
online, které se, jak jinak, účastnil i tým z naší školy. Soutěžili
jsme ve čtyřčlenném týmu v tomto složení: Tomáš Drobil
z 2. ročníku, Viktor Soukup ze sexty, Václav Steinhauser a Vojta
Novák z 3. ročníku. Díky našemu celkovému koeficientu jsme
byli zařazeni do kategorie B. Po třech hodinách přemýšlení
a počítání soutěž skončila. Náš tým se nakonec umístil na
slušném 16. místě. V této soutěži jsme si jistě procvičili naše
úspěšně nabyté fyzikální vědomosti, získali i nějaké nové,
a hlavně si vyzkoušeli práci v týmu.
V listopadu se dva tříčlenné týmy z 3. ročníku a septimy zúčastnily
korespondenčního kola fyzikální soutěže „Co víš o energetice“, která navazuje na besedu Energie – budoucnost lidstva.
Oba týmy zodpověděly třicet otázek týkajících se energetiky
a vyplněný soutěžní dotazník byl pak odeslán do Prahy. Celkem
se soutěže zúčastnilo 146 družstev z celé republiky, z nichž
pět nejlepších postoupilo do finálového kola. Tým z 3. ročníku
ve složení Radek Tesař, Vojtěch Novák a Kristýna Poláčková se
pod vedením paní učitelky Jany Morávkové umístil na pěkném
18. místě, tým ze septimy ve složení Štěpán Burda, Zdeněk Přibyl
a Adéla Dostálová, který vedl pan učitel Karel Tobolka, pak na
38. místě.
více na www.gymn-dacice.cz a www.G-ONE.tv
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Vánoční jarmark po jedenácté
V neděli 11. prosince proběhl na nádvoří dačického zámku, před zámkem i v obou patrech muzea další vánoční jarmark. Hned od desáté začali zájemci procházet nabídku,
se kterou přijelo na 45 prodávajících a předvádějících. Ani
odpolední větrné počasí neodradilo zájemce, takže celková
návštěvnost byla jako vždy velice dobrá, přišlo se podívat
a dárečky pokoupit 1309 lidí, z toho jednu čtvrtinu tvořily
děti.
Pro ně byly připraveny
dvě dílničky. V té první
se opět dětem věnovaly
paní Hana Kulíková
a Zdeňka Vavrušková.
Vyráběla se přáníčka,
figurky ze šišek a bylo
zde stále plno. S tou
druhou přijeli tentokrát
Válovi z Humpolce. Jinak
se zdobily perníky (Iva
Dědková), pletly koše z proutí (Josef Staník), vyráběly se ozdůbky
z korálků, přadlo se na kolovrátku – paní Barbora Wünschová
z Nové Říše aj.
O hudební doprovod jarmarku se opět postarali třemi vstupy
koled a vánoční hudby mladí dačičtí muzikanti z Hudby z Marsu
Revajvl. Vystupovali tentokrát u nasvíceného vánočního stromu,
který sem byl osazen ze zámeckého parku. Děkuji Ing. Zdeňku Valentovi za zapůjčení dvou odrostlejších kůzlat, která nám tentokrát
již neutíkala a byla spokojená, když je děti krmily.
Chtěla bych poděkovat mým kolegyním, rodinným příslušníkům
a našim kamarádkám za obětavou pomoc při organizování této
velké akce a správě státního zámku za propůjčení prostor na
nádvoří a v zámecké pokladně pro samotný jarmark.
Z dačického muzea přejeme všem našim návštěvníkům krásné
vánoční svátky a ve zdraví a pohodě prožitý nový rok 2017. Těšíme
se na další setkání!
Marie Kučerová, ředitelka

Jůlinka najela 40 kilometrů

Pojďte všichni dál, zve vás vyzdobený
sál aneb Plesová sezóna začíná
Pro první část titulku jsem si vypůjčil slova písně Bál, ne
zcela plesově typických, folkových Nezmarů. Proč? Odpovědí je druhá část názvu tohoto textu. „... Dneska pořádáme
bál, tak pojďte k nám, dneska večer nikdo nesmí zůstat sám.
Všude smích, nikde pláč, teď už víš, co jsme zač, tak pojď dál,
začíná bál...“
Mám rád to období zhruba první třetiny roku, kdy probíhá plesová sezóna, a život nám zpestřují další příjemné tradice. Vždyť
první plesy, koncipované zhruba tak, jak je vnímáme a pořádáme
dnes, zažila Francie 15. a 16. století. To už je slušná historie a základ
pro pěknou tradici! Po všechna ta staletí plesových rejů si plesy
stále drží svůj charakter a význam. Ples je pokaždé společenskou
událostí slavnostní povahy, spojenou se společenským tancem za
zvuků taneční hudby. Tolik na internetu dostupná definice. Ples je
příležitost provětrat kousky našeho společenského šatníku nebo
zakoupit nové. Ples je příležitost setkat se s lidmi. Ples je příležitost oprášit své společenské chování a taneční kroky. Uznávám, že
když i na mne přišla „povinnost“ tanečních, neuvědomoval jsem si
ještě plně význam plesů. Tehdy nás chlapce samozřejmě zajímala
děvčata, ale stejnou měrou pauzy na občerstvení... Klasičtí frekventanti tanečních kurzů obvykle nejsou plesoví fajnšmekři. Chtíc
nechtíc následovaly roky plesové praxe a s přibývajícími lety jsem
začal mít plesovou atmosféru rád a na plesovou sezónu se pokaždé těšit. A možná mne dnes i trochu mrzí, že jsem nezažil dobu
tanečních pořádků začátku 19. století a dál, kdy tyto zdobené knížečky patřily k plesové výbavě každé tanečnice i tanečníka a byly
i „prostředníkem“ při seznamování. A možná mne dnes i trochu
mrzí, že jsem nezažil dobu dámských vějířů a nádech tajemna, který nabízely. Jako muž si ještě dovedu představit, že vějíř fungoval
jako pomůcka pro ochlazení tancem rozpálené tváře, i že byl dekorací doplňující plesovou róbu dámy. Ale absolutně jsem netušil,
že vějíř byl i dorozumívacím prostředkem. Vějířem položeným přes
levou ruku dáma vyjadřovala svůj zájem tančit. Vějíř položený přes
pravou měl tanečníky informovat, že zde tanec není žádán. Jen si
to nepoplést, tu vějířovou mluvu! Některé plesové zvyky přetrvaly
do dnešních časů, jiné bohužel ne. Zůstává ale význam plesů a ten
je podstatný. Proto pokud prošel váš vztah k plesům podobným
vývojem jako v mém případě a dnes patříte k těm, co ples vnímají
jako milou společenskou událost, užijte si i letos plesové reje. Přeji
také, abyste si z plesu třeba kromě zážitků odnesli i nějakou zajímavou cenu z tomboly! I maličkost potěší a pocit z výhry bude příjemným dozvukem plesové taneční hudby!
Jan Bartošek

Kateřina Bartošová radní

--- inzerce ---

Mikuláš pod parou má v Dačicích již tradici a ten letošní navštívilo necelých tisíc návštěvníků.
Na trati jezdily dvě soupravy vlaků - dva vagony v čele s parní
lokomotivou Jůlinkou a další dva s důlní mašinou BN30.
jsme s vláčkem cca
40 km a druhým rokem si u nás ces2 767 954, e-mail:Najezdili
jarmark.noviny@centrum.cz,
www.jarmark-noviny.cz
tující mohli zakoupit malý kousek kolejničky.
Děkujeme všem za pomoc při organizaci a těšíme se na příští
rok. Nechť to pára tlačí!
Zdeněk Jirsa, mašinfíra

Romana Wolfová

Zahradní 172
DAČICE

ošetření intenzivním pulzním světlem přístrojem české výroby BTL EXILITE II

chcete se trvale
zbavit chloupků

?

na všech částech těla vč. intimních partií

tel. 725 735 569

Boženy Němcové - ulice, kde byl donedávna problém projet. Nyní je tento problém vyřešen, ulice je bezproblémově
obousměrně průjezdná, ale chybí parkovací místa.
Líbí se mi myšlenka spočívající v úpravě chodníku tak, abychom
získali místa pro podélné parkování a zároveň zachovali obousměr8/16
ný provoz.
Tím pádem by nedocházelo k pokutování stání v dotčené části ulice a nebylo by potřeba ani vymýšlet zbytečné a komplikované jednosměrky. Mohla by být zřízena i autobusová zastávka
u ZŠ Boženy Němcové, po které je už několik let poptávka.
V tuto chvíli máme schválený rozpočet města pro rok 2017 a jsou
v něm i některé ambiciózní projekty. V Dačicích a místních částech
bohužel není dořešena dopravní a technická infrastruktura. Věci,
jako dobudování a opravy chodníků, nebo vodovodu či kanalizace, by podle mého názoru měly být prioritní. Proto jsem ráda, že
se podařilo alespoň některé z nich, byť zatím jen v podobě studií
a projektových dokumentací, do rozpočtu města na rok 2017 zapracovat.
Kateřina Bartošová
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Pozvánky
do knihovny
V pátek 27. 1. a v pátek 24. 2., vždy od
16:00 do 17:00 h - Z pohádky do pohádky
Klasické lidové pohádky a společné povídání a čtení patřily po generace k sobě.
Ne nadarmo se říká: Dejte dítěti pohádky
a bude mít zdravou duši. Projekt Z pohádky
do pohádky se snaží na tuto tradici navázat
a využít léčivou sílu pohádek při společném čtení, hraní si a tvoření s pohádkami.
Vždy poslední pátek v měsíci od 16:00 h
v knihovně.
Lovci perel 2016 skončili – ať žijí Lovci
perel 2017!
V knihovně skončil v prosinci projekt Lovci perel. Byl to již třetí ročník a zúčastnilo
se ho 54 dětí. V první roce to bylo 49 dětí,
vloni 78. Děti si od března půjčovaly knížky
s označením perlorodka a po jejím přečtení
odpověděly na vložené otázky ke knížce.
Odpovědi paní knihovnice zkontrolovala
a děti si vybraly perlu, a pokud odpověděly
i na nepovinné otázky, získaly tzv. moriony,
virtuální peníze, za které si mohly v krámku
vybrat něco pro radost. Tímto způsobem
přispívá knihovna k rozvoji a zlepšování čtenářské gramotnosti dětí.
Ve starší kategorii přečetla nejvíce knížek
Klárka Hosová – 46 titulů, v mladší kategorii
Hanka Janáková, shodně 46 knížek. Kačenka
Koutná si odnesla 27 perliček, často namaluje k otázkám i hezký obrázek. I další šikovné
čtenářky jsou děvčata – Andrea Küthreiberová, Amélie Miklíková, Jitka Stejskalová žádný kluk se letos neprobojoval, i když jedna čtvrtina z přihlášených byli chlapci.
Za dárky do krámku Lovců perel děkujeme bance Waldviertler Sparkasse a firmě
PAS-D v Dačicích. Další ročník soutěže začne
1. února 2017.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Mikuláš v DPS
I letos navštívili svatý Mikuláš, anděl a čert
Dům s pečovatelskou službou v Dačicích.
Uživatelé DPS ale byli moc hodní, zazpívali
koledy, přednesli básničky, a tak byli dle zásluh i odměněni. Děkujeme a příští rok se
zase budeme na svatého Mikuláše těšit.
kolektiv pracovnic Pečovatelské služby
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Poznámka ke kříži na Havlíčkově náměstí
V minulém čísle Dačického zpravodaje jsme se dozvěděli, že kříž na Havlíčkově
náměstí se po zrestaurování vrátil po desetiletích na své původní místo.

Kříž byl postaven v roce 1792 před hostincem Jakuba Hochhereina, který už tehdy na
rohu náměstí a ulice vedoucí k Jindřichovu Hradci stál; při očíslování domů v roce 1770 dostal v městské čtvrti nazvané Hradecké předměstí číslo popisné 18. Přesnou polohu kříže
před hostincem zachycuje tzv. císařský otisk indikační skici Stabilního katastru z roku 1829
(viz obr.), který je uložen v Ústředním archivu zeměměřičství a katastru v Praze a je snadno dostupný v digitální formě na internetových stránkách Moravského zemského archivu
v Brně ve fondu D9.
Podle tohoto císařského otisku byly zhotovovány duplikáty, které sloužily k práci v terénu; mapy sloužily především k daňovým účelům. Na duplikátu z roku 1829, poněkud
opotřebovaném, je kříž také jednoznačně zakreslen před hostincem. Na pozdějším nedatovaném duplikátu zakreslil kadet Richter kříž blíže k Loretě, před domek čp. 67, mezitím
naproti hostinci postavený a později opět zbouraný. Nelze pochybovat o tom, že se jedná
o chybu, protože i na katastrální mapě Dačic z roku 1886 (ve Státním okresním archivu
v J. Hradci, ve Sbírce map a plánů, č. 348) je kříž stále na svém místě před hostincem, stejně
tak na nedatovaném plánu z 1. poloviny 20. století (tamtéž, č. 352).
Celé prostranství na Havlíčkově náměstí kromě předzámčí bylo jen nevydlážděnou plochou a žádné úpravy terénu se zde až do 50. let 20. století neprováděly, proto nebyl žádný
důvod kříž přemisťovat; na svém místě zůstal i po zbourání hostince v roce 1978. Ani farní
kronika, která uvádí údaje o mnohých křížích a jejich opravách v Dačicích a okolí, se o kříži
před hostincem, natož o jeho dvojím stěhování, vůbec nezmiňuje. Nepochybuji tedy o tom,
že kříž stál od roku 1792 stále na tom místě, kde jsme ho až donedávna vídali.
Jana Bisová

Pobočky městské knihovny Dačice
Městská knihovna Dačice má pobočky v pěti místních částech – Bílkově, Malém
a Velkém Pěčíně, Chlumci a Dolních Němčicích. V loňském roce proběhly ve všech
pobočkách revize knihovního fondu s výborným výsledkem. Následně byl kmenový fond aktualizován a je průběžně doplňován. Na jaře a na podzim probíhá výměna souborů, cca 100 titulů, dle potřeby a přání jednotlivých knihoven.
Výpůjční doba u
těchto poboček je
2-4 h týdně. V loňském roce byly vymalovány pobočky
v Dolních Němčicích
Velkém a Malém
Pěčíně. V Dolních Němčicích byla knihovně
dokonce nabídnuta lepší, sušší a slunnější
místnost, protože knižní fond ve vlhké části
domu trpěl. Ve Velkém Pěčíně byla zhotovena nová dřevěná podlaha. Vytápění a rekonstrukci financuje Město Dačice.
Letos na podzim proběhla rekonstrukce
pobočky v Chlumci, kde je vymalováno,
jsou nové zářivky a vstupní dveře. MěK Dačice vybavila knihovnu dvěma regály, dva

staré a zužité byly odepsány.
Všechny pobočky jsou vybaveny výkonným počítačem Dell a připojením k internetu, nově od letošního října i pobočka Chlumec. Operační systém byl upgradován na
Windows7 a nainstalována nová antivirová
ochrana Bit defender. Výhledově se počítá
i s rekonstrukcí a vymalováním pobočky
v Bílkově.
Jsme velice rády, že knihovny slouží v obcích také k různým setkáváním. Konají se
zde například besedy pro mateřské školky,
tematické dílny dle ročního období a v Dolních Němčicích pod vedením paní Kateřiny
Bartošové také program Z pohádky do pohádky.
Pavla Albrechtová

www.dacice.cz

Teplo pro Ukrajinu
Na svátek sv. Mikuláše 6. 12. 2016
zavítal do Katolického domu Dačice
některým z nás již dobrý známý Michal
Kislicki (Kody). Nedávno se opět vrátil
na krátký čas z frontové linie na Ukrajině, kde pomáhá již druhým rokem obyčejným lidem v nelehké situaci stále
nekončící války. Spolu s dalšími dobrovolníky rozjeli např. projekt Teplo pro
Ukrajinu.

Zima na Donbase umí být krutá a teploty
se často pohybují okolo -30°C. Pro lidi žijící ve sklepech rozstřílených domů v první
linii, či v bytech, kterým válka zničila centrální vytápění, to znamená smrt umrznutím. Začali zde tedy přímo na frontě svářet
provizorní kamínka, tvz. buržujky, aby bylo
lidem v čem topit. Těch se loni podařilo vyrobit 106 ks, kus pro jednu rodinu. Také tím
bylo možné dát práci několika svářečům.
Dalším krokem bylo do města dopravit palivové dříví - 500 kubíků dřeva, které nakonec uchránilo od zimy cca 300 rodin.
Kody má úžasnou chuť pomáhat ostatním lidem a tato energie z něj opravdu
sršela. Pokud máte stejný pocit, že potřebným se má pomáhat, můžete se podívat na
www.chutpomahat.cz, kde se dozvíte více.
Růžena Křížková

Dačický domeček je tu pro vás
Pedigová dílna pro děti
V pátek 13. ledna se od 15:30 do 17:00 h
uskuteční pedigová dílna pro děti v Domečku Za Lávkami. Naučíme se uplést sluníčko
z pedigových prutů, které je určené
k vnitřní nástěnné dekoraci. Kurz je vhodný
i pro úplné začátečníky. Kurz je nabízen
zdarma. Zájemci se mohou přihlásit na
telefonním čísle 724 078 677. A nebojte, se
mnou to zvládne úplně každý. Těší se na
Vás Dana Syrovátková.
Keramická dílnička v Baby clubu
V úterý 17. ledna proběhne od 9:00 do
11:00 h keramická dílnička pro maminky
s dětmi v Baby clubu v Domečku. Cena za
návštěvu Baby clubu je 40 Kč. Každý si bude
moci vyrobit cokoliv podle své fantazie,
popřípadě se Vám dostane pomocné ruky
od vedoucí Baby clubu Gábiny Petrákové.
Mimořádné tréninky
Leden je tradičně věnován mimořádným
tréninkům kroužků aerobiku, neboť
soutěžní vystoupení se kvapem blíží
a děti jsou v plném nasazení při nacvičování
společné skladby. Ani veřejnost nebude
ochuzena o jejich taneční dovednosti, které
budou v Dačicích k vidění na 2. ročníku
soutěže Roztančená kostka cukru v květnu
2017, na kterou jste již nyní srdečně zváni.
Okénko do našeho domečku

Čas adventu v DPS
Činnost ve výtvarných a keramických
kroužcích našeho Domečku se v prosinci nesla ve znamení andělů, vánočních
dárečků a dalších výtvarných aktivit, vztahujících se k nejkrásnějším svátkům v roce.
Již od ledna se děti ve výtvarných kroužcích

zaměří na tvorbu, která bude prezentována
na jarní výstavě v muzeu.
Jako poděkování našim externím pracovníkům a partnerům vznikl náš první
nástěnný kalendář, který může veřejnost
vidět měsíc po měsíci v naší vývěsní skříni
naproti KD Beseda.
Přání a poděkování

Přestože bilancování patří
spíše na konec
roku, my jsme
se rozhodly, že
na tomto místě
poděkujeme
všem
našim
dětem, externím
p r a cov n í k ů m ,
r o d i č ů m ,
sponzorům
a
partnerům, bez
kterých by chod našeho Domečku nebyl
myslitelný.
Dětem za to, že jsou šikovné, tvořivé,
zručné, energické, přátelské, kreativní
a ochotné zvednout se od televizí,
mobilů a tabletů a přijít za námi. Externím
pracovníkům za jejich čas, trpělivost,
nápady, rady a nasazení při vedení jednotlivých kroužků. Rodičům za podporu
svých dětí, čímž jim dávají možnost trávit
volný čas smysluplně. Sponzorům za jejich
finanční i materiální dary, bez kterých by
bylo těžké některé akce zorganizovat. A na
závěr všem našim partnerům, ať známým
nebo bezejmenným, kteří jsou ochotni
věnovat dětem a nám kus sebe – čas, materiál, finance, nápady, pomoc… Vám všem
patří náš velký dík.
Přejeme, ať se Vám daří, ať jste zdraví,
šťastní, užíváte si přítomnosti se svými blízkými, ať dokážete zpomalit v této hektické
době a naučíte se rozlišovat důležité věci
od těch nepodstatných.
A kdyby Vám zbyl nějaký volný čas, stavte
se u nás v Domečku. Protože Domeček je tu
pro Vás.
Jarka Bačáková a Dana Syrovátková
--- inzerce ---

V DPS v Dačicích jsme vánoční čas zahájili svěcením adventního věnce a vystoupením dětí z MŠ Bratrské z Dačic.
1. prosince proběhlo svěcení adventního
věnce, který požehnal Otec Bohumil. Při
této příležitosti přišly děti ze III. třídy MŠ
Bratrské potěšit obyvatele domu. Děti si
připravily pro obyvatele DPS vánoční představení.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
středisko Dačice
Marie Cimbůrková, vedoucí střediska
Lucie Pospíchalová, sociální pracovnice
Eliška Mandátová, sociální pracovnice
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V pátek 25. listopadu 2016 zažili návštěvníci Katolického domu Dačice,
pro naše město zcela ojedinělé představení, rockový vánoční muzikál Narozený.
Téměř všech 160 míst k sezení
bylo zamluveno již před představením, a když odpoledne dorazila
i kapela, herci, osvětlovači, zvukař,
„kouzelníci“ s efekty a všech těch 20
lidí začalo pobíhat po jevišti a sále
s nejrůznějším vybavením, visel ve
vzduchu nezapomenutelný večer.
Po čtyřech hodinách stavění scény, všech světel a efektů se hlavní schodiště do sálu Katolického domu zcela zaplnilo lidmi. Na dobré náladě neubralo ani krátké čekání návštěvníků před dveřmi
sálu, aby pan zvukař J. Mikyska doladil poslední zvuk na mixážním pultu.
Všechny přítomné přivítala krátkým slovem ředitelka spolku Otevřená OKNA
paní PaedDr. Drahomíra Blažková. Tento spolek provozuje sociálně terapeutickou dílnu Dačické okénko. Dačickému okénku bylo totiž věnováno celé dobrovolné vstupné z této akce, a jak se později ukázalo, jednalo se o krásnou částku
15 497 Kč.
Frontman kapely Michael Holas, autor většiny písní, textů, režisér muzikálu, kytarista a zpěvák v jedné osobě, rozdělil vystoupení na dvě části. První část muzikálu je klasický biblický příběh starý dva tisíce let. Druhá část děje nás přenesla do
současnosti a porovnávala tak příběh dnešní doby s dobou narození Ježíše Krista, jejich paralely, podobnost i rozdíly. Během dvě a půl hodiny trvajícího muzikálu se na scéně střídaly zpívající biblické postavy i postavy ze současnosti. Jejich
pěvecký, herecký i taneční výkon byl obdivuhodný. Rocková muzika byla skvělá
a profesionální. Atmosféra na jevišti i v hledišti byla strhující, a proto si všichni přítomní společně s Michaelem Holasem rádi zazpívali. Při závěrečné skladbě, kdy
probíhalo defilé všech účinkujících, celý sál povstal, tleskal a řičel ve stoje.
Poděkování patří zejména hlavní dvojici organizátorů Petře Fučíkové a Lukáši Károvi, kteří celou akci zajistili od plánů až po realizaci. Velké díky patří také
firmám a jednotlivcům. Jsou to: Pila Benda s.r.o., Střechy Svoboda a syn s.r.o.,
Břetislav Kocián – tesařství, Ing. Zbyněk Daňhel – Elsun, Pavel Kára, Jan Kára
a další. Mediálními partnery byli: Jarmark, Marian Štumar – suNEXO a Město Dačice. Takto rozsáhlá výprava by se bez výše zmiňovaných samozřejmě nemohla
uskutečnit.
Jsme rádi, že jsme pro tento projekt mohli náš sál propůjčit. Ještě jednou tedy
všem srdečné díky.
Petr Křížek, Katolický dům Dačice, z.s.

Adventní dílna v KŘIŽOVATCE
V sobotu 26. listopadu jsme se sešli v Katolickém domě, abychom se společně
naladili na svátky, které nám přináší radost, a odnesli si do svých domovů vůni
jehličí a nějakou tu ozdobu.
Za znění koled se vyráběly adventní věnce, svícny, věnce na zavěšení a jiné
dekorace. Díky lektorským schopnostem Daniely Křížkové si někteří odnášeli
i vlastnoručně drátované ozdoby v podobě andílků a rybiček.
Děkujeme tímto Zahradnictví v Kaštanech, Daniele Křížkové a Renatě Charvátové za pomoc, všem zúčastněným za návštěvu. Další informace a fotografie
můžete nalézt na www.facebook/rckrizovatka.
Gabriela Koutná

Zdobení perníčků v Káčku
V předvánočním čase se děti z dětského klubu Káčko zapojily spolu s maminkami a babičkami do společného zdobení
perníčků (a také jejich ochutnávání).
Z dalších výrobků si děti mohly domů
odnést krásný neobvyklý adventní kalendář či barevné vánoční hvězdičky. Přejeme Vám všem mnoho radosti ve Vašich
rodinách.
Katolický dům Dačice, z.s.
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Rockový vánoční muzikál NAROZENÝ
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Dačické okénko děkuje
V prosinci se uskutečnily akce, za něž bychom touto cestou rádi
poděkovali všem, kteří věnovali čas a energii jejich organizaci.
Své dveře pro první akci - rockový vánoční muzikál Narozený - otevřel Katolický dům v Dačicích. Na
tuto akci za námi do Dačic zavítali
i klienti chráněného bydlení Otevřených
OKEN v čele s paní ředitelkou Drahomírou Blažkovou, která všechny diváky
v sále přivítala a řekla několik slov o naší organizaci. Za nezapomenutelný zážitek v podobě nádherného představení bychom rádi
poděkovali organizátorům paní Petře Fučíkové a panu Lukáši Károvi a všem účinkujícím. Díky nim a sponzorům, které sehnali, byl
„Dačickému okénku“ věnován výtěžek z dobrovolného vstupného
ve výši 15 497 Kč. Tento příspěvek bude použit na výtvarný materiál
a na poznávací výlety, plánované s klienty na rok 2017.
Druhou povedenou akcí byla Mikulášská besídka. Díky Dačickému Zvonečku do naší dílny zavítalo samo nebe v čele s Mikulášem, na kterého netrpělivě čekala víc jak desítka dětí ze Zvonečku
a klientů naší dílny. Po mikulášské nadílce jsme strávili příjemné
společné odpoledne. Děkujeme.
Eva Jahodová

Fotbalový turnaj mladých nadějí
V sobotu 3. prosince se v dačické hale SŠTO konal fotbalový turnaj dětí ve věku od 4-7 let. Zúčastnilo se ho 6 týmů –
Nová Bystřice, Slavonice, Jemnice a tři dačické týmy.

Náklad: 3150 výtisků

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

Oddíl kuželek:
13. 1.

17:30 h

KP

Dačice G - TJ N. Hrady B

13. 1. 20:00 h

KP

Dačice C - KK Č. Krumlov

14. 1.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice - TJ Slovan Kamenice n/L

14. 1.

10:00 h

divize

Dačice B - TJ Slovan J. Hradec

20. 1.

18:00 h

divize

Dačice D - TJ Spartak Pelhřimov

20. 1.

20:15 h

KP

Dačice C - TJ Sokol Slavonice

2. - 14.1. 16-22 h

veřejnost

Memoriál L. Juráska
100 hodů dorážky

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl volejbalu:
14. 1., 9:00 h - 102. turnaj smíšených družstev v hale SŠTO Dačice
Výbor TJ Centropen Dačice přeje všem sportovním příznivcům,
sponzorům, funkcionářům, trenérům a členům jednoty hodně
zdraví a optimismu do nového roku 2017.

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice uspořádal první prosincovou sobotu v herně Katolického domu Mikulášský turnaj
pro neregistrované hráče nehrající mistrovské soutěže.
Turnaje se zúčastnilo 11 družstev o celkovém počtu 22 hráčů
z okolí Dačic a sousedního kraje Vysočina. Soutěž nejprve probíhala ve dvou nalosovaných skupinách, ze kterých postupovaly
4 družstva do čtvrtfinále, kde se hrálo vyřazovacím způsobem
o konečné umístění. Vítězem turnaje se stalo družstvo DA-TE ve
složení Tomáš a Jiří Lovětínský. Na stříbrném stupínku skončili loňští vítězové ze Strachoňovic ve složení Pavel Patočka a Josef Maule před družstvem s názvem „3 promile Hříšice“ (Michal Pokorný
a Josef Beseda). Celý turnaj proběhl ve zdravé, soutěžní a sportovní
atmosféře ke spokojenosti všech hráčů, kteří si pochvalovali nejen
úroveň turnaje, ale i jeho organizaci a zabezpečení. Všechna družstva byla po namáhavém zápolení odměněna cenami, které jednotlivým družstvům předali zástupci pořádajícího oddílu. Dále pořádající oddíl ST-KD Dačice touto cestou děkuje všem sponzorům
tohoto turnaje: PKD Dačice, Okna-Bastl Třebětice, Petrik – řeznictví
s.r.o. Slavonice, Velkoobchod u Kožaka a Federal Mogul Dačice za
sponzorské ceny, které věnovaly do turnaje.
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice přeje Všem svým příznivcům
a sponzorům oddílu, kterými jsou Waldviertler Sparkasse a Město Dačice v novém roce 2017 hodně zdraví, osobních a pracovních
úspěchů.
Zdeněk Havlík

Přenechám v Dačicích zavedené kadeřnictví.
Rodinné důvody. Tel: 607 139 396.

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

--- inzerce ---

Hrálo se systémem každý s každým s hracím časem 18 minut,
kde si všichni dostatečně zahráli. Pro mnoho dětí to bylo vůbec poprvé, kdy na sobě měly dres a mohly bojovat o první výhry. Padlo
krásných 84 branek a nejvíce se dařilo borcům z Jemnice. Při vyhlášení dostal každý tým krásné dárky za které děkujeme místním
sponzorům, kteří podpořili mladé sportovce - Česká spořitelna,
Moneta Money Bank, ČSOB, Sparkasse, PAS-D, Norma, Potraviny
Štěpán, Řeznictví Pavel Brtník a pekařství Rostislav Homolka.
Přípravky úspěšné i v kraji
Dne 11. prosince jel výběr složený z hráčů ročníku 2009 a 2010
reprezentovat Dačice na turnaj do Českých Budějovic a soupeřům
jim bylo trio týmu – Dynamo České Budějovice, FC Písek a Jiskra
Třeboň. Naši borci odjížděli se třemi výhrami a skórem 26:3 a zaslouženě si odvezli respekt od všech soupeřů, že se s nimi musí
počítat. Velký dík patří všem rodičům za jejich obětavost, podporu
a fandění svým ratolestem.
Kdo by měl zájem se připojit a zkusit si trénink, ať mě kontaktuje
na tel. čísle 721 013 502 (ročníky narozené r. 2012 a starší).
Michal Krtek

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.

zdarma				

Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 1/2017, ročník šestý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/

23

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 1/2017

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU
Kulturní dům Beseda
14. ledna, sobota
Hasičská
kuchyně
MYSLIVECKÝ PLES

3D Kino Dačice
6. ledna, pátek, 19:00 h
MANŽEL NA HODINU, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 100 Kč

pořádá MS Háj Dolní Němčice

21. ledna, sobota, 19:00 h
4. DOBROČINNÝ RYBÁŘSKÝ PLES
zahraje PARTY LEADERS, rybí kuchyně, Mrákotínské baletky, fotokoutek, koktejlový bar

8. ledna, neděle, 17:00 h a 19:30 h
ANDĚL PÁNĚ 2, pohádková komedie, 2D
99 min., česky, vstupné 100/120 Kč
11. ledna, středa, 19:00 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 110 Kč

27. ledna, pátek, 19:00 h
MATURITNÍ PLES
Oktáva - Gymnázium Dačice

13. ledna, pátek, 19:00 h
PASAŽÉŘI, akční fantasy, 3D
116 min., české titulky, vstupné 130 Kč

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

oje ”nealko”

18. ledna, středa, 19:00 h - filmový klub
TENKRÁT V RÁJI, drama, 2D
100 min., česky, vstupné 100/80 Kč

Katolický dům
28. ledna, sobota, 20:00 h
FILMOVÝ PLES

20. ledna, pátek, 19:00 h
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, akční, 3D
125 min., český dabing, vstupné 130 Kč

25 Kč
20 Kč
15 Kč
15 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
40 Kč
15 Kč
10 Kč

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

Předtančení, půlnoční překvapení, soutěž
o ceny ...
hraje kapela Stonožka, občerstvení zajištěno
Vstupné: předprodej 100 Kč/na místě 130 Kč
Předprodej vstupenek: kontaktní místo
WÜSTENROT – Marie Kučerová 732 825 805,
Masarykova 263, Dačice (naproti Katolickému domu vždy ve ST, ČT a PÁ)

20 Kč
20 Kč

22. ledna, neděle, 19:00 h
čská kuchyně

VŠECHNO
NEBO NIC, česká komedie, 2D
ová masová čína
+ chléb
60 Kč 100 min., česky, vstupné 110 Kč
Býčí žlázy + chléb
60 Kč 25. ledna, středa, 10:00 h

drama, 2D
mažený vepřovýUČITELKA,
řízek
+ bramborový salát
99 min., česky, vstupné
70 Kč

50 Kč

RC Křižovatka

oje ”nealko” 29. ledna, neděle, 19:00 h

PROČ PRÁVĚ ON?, komedie, 2D
111 min., české titulky, vstupné 110 Kč

25 Kč
20 Kč
15 Kč
15 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
40 Kč
15 Kč
10 Kč

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

20 Kč
20 Kč

čská kuchyně

20. ledna, pátek, 16:00 h
POVÍDÁNÍ O NOHÁCH

BE

IV. Mestský
ˇ
televizní

ová masová čína + chléb
60 Kč
Býčí žlázy + chléb
60 Kč

ZK

PLES

zek z vepřové krkovice
25. únor
omácí bramborový salát
70 Kč

AM

ER

2017 / 19:30 h / KD Beseda Dačice

Mamma Mia a jiné hity skupiny ABBA v podání:
ečera

Michaela Foreta, Jitky Asterové, Bořka Slezáčka a Olgy Lounové

Nápoje ”alko”

21. ledna, sobota, 15:00 h
MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI

Odpoledne plné tance, soutěží a zábavy.
Občerstvení zajištěno.

Nápoje ”nealko”

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

Vás srdečně zve

na tradiční

Hasičský ples

host v

FONTÁNA

Pestrý program
Bohatá tombola
Speciality hasičské kuchyně

vstupné 250 Kč

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

KULTURNÍ DŮM

KULTURNÍ DŮM

změna programu
vyhrazena

BESEDA
KULTURNÍ DŮM

BESEDA

24
KLUB

BESEDA

MINIPIVOVAR

BESEDA

Sb

Sbor dobrovolných
hasiču Dačice

K poslechu a tanci hraje
kapela

BESEDA

20 Kč
20 Kč

Hned začátkem nového roku, v neděli
8. ledna 2017 od 14:30 h bude v kostele
sv. Linharta v Lidéřovicích větrání kostela
a varhan. A jelikož právě tento den končí
liturgická vánoční doba, bude větrání věnováno koledám. Všichni přítomní budou
moci koledy zpívat či poslouchat a mezi
zpěvem zazní krátké povídání o koledách.
Všechny zájemce srdečně zve P. Gorazd
s přáteli, a doporučuje jim teple se obléci
a obout, v gotickém kostele se netopí!

Začátek ve 20:00

0h

25 Kč 0,3l
25 Kč 0,2l
25 Kč 0,2l
15 Kč
10 Kč

1. větrání v roce 2017

Sobota 11.2.2017

v 19:3
hestra
Jazz Orc ký výběr
branka
e
žs
á
S
tr
je
S
ju
Zaha
va
LARET
is Jihla
inkují: K
Dále úč
Club Elv
and Roll
a Rock

100Kč 0,7l
100Kč 0,7l

100Kč 0,7l
vždy v pondělí a ve čtvrtek 9:00 - 11:30 h
Dopoledníček – klubík pro rodiče
35Kč 0,3l
10Kč 0,1l
s dětmi
Přijďte si zahrát do hezké herny, popovídat
si, tvořit, zpívat, sdílet starosti a radosti spojené s péčí o děti!
25 Kč 0,5l
www.rckrizovatka.cz
15 Kč 0,3l

v Městském kulturním domě Beseda Dačice

soutěž
o hodnot
né
ceny

15Kč 0,3l
25Kč 0,5l
35Kč 0,5l

100Kč 0,7l

Městské muzeum a galerie

15. ledna, neděle, 17:00 h
ROGUE ONE: Star Wars Story, fantasy, 3D
125 min., český dabing, vstupné 130 Kč

s fyzioterapeutkou Jitkou Jakubcovou
Jak od dětského věku až do dospělosti můžeme podpořit zdravý vývoj našich nohou, a tím podpořit zdraví celého
těla. Součástí povídání budou i praktické
ukázky.

Vstupné 150Kč
Předprodej vstupenek od 5.ledna v informačním středisku Dačice

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

Uzávěrka únorového čísla Dačického
zpravodaje je
15. ledna 2017.
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