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Jak to vidím aneb klidné svátky v neklidné době
Když se potkají dva lidé, tak se obvykle ptají jeden druhého, jak se má. A tak si tak říkám, jak se vlastně máme. Máme se
špatně, nebo dobře, mohli bychom se mít ještě lépe? Podle všech možných statistik se dnes máme lépe nežli kdykoli před tím
a přesto jsme stále nespokojení. Pořád se poměřujeme s těmi, kteří se podle nás mají lépe a dokonce si mnozí z nás myslí, že si
to dotyční nezaslouží. Když vidím úspěšného podnikatele, jak jezdí v super autě nebo má krásný dům, tak si vždy říkám, čím
za to asi platí. Nejspíš tím, že pracuje i víc jak dvanáct hodin denně a sedm dní v týdnu, že nemá čas na svoji rodinu, na své
koníčky, že je vlastně hlavou pořád v práci. Není to příliš vysoká cena za to auto a dům?
Výhodou dnešní doby je svoboda rozhodnutí, které může každý z nás učinit. Je
na každém, aby sám zvážil, jakým směrem
se bude jeho život ubírat a jakou cenu je
ochoten zaplatit za zdánlivě úžasný život.
To, co nás všechny trápí, jsou obavy z budoucnosti. Bojíme se, jestli budeme mít dost
zakázek (i když ekonomice se prý daří nejlépe za spoustu let), jestli budeme mít práci
(i když nezaměstnanost je nejnižší za posledních 27 let), jestli přijdou imigranti (i když se nám stále vyhýbají).
Díky těmto obavám se vlastně nedokážeme radovat z toho, jak se
máme. Našeho strachu pak využívají velmi dovedně různí hlasatelé
absolutních pravd, autoritáři a populisté. Trendem dneška je to, že
se stavějí jedni proti druhým, a tak se dozvídáme, že podnikatelé
podvádějí, politici lžou, zaměstnanci kradou, staří jsou neužiteční,
mladí jsou zkažení a jedni doplácejí na druhé. Rozhodně si nemyslím, že žijeme v ideální společnosti, kde jsou všichni slušní a poctiví,
ale na druhou stranu nesouhlasím s oblíbeným paušalizováním, jak
je všechno špatně.
Na společenském večeru, který jsme zorganizovali pro dačické
dobrovolníky jsem se setkal se spoustou lidí, kteří jsou ochotni
obětovat svůj čas ve prospěch nás všech, a to mne naplnilo optimismem. Akce dačických policistů, při které dokázali zabránit pachateli, aby způsobil oběti na životech a přitom sami utrpěli i vážné
zranění, mě přesvědčila, že jsou pořád mezi námi lidé, kteří jsou
ochotni obětovat své zdraví pro záchranu jiných. To, jak při této
události asistovali dačičtí městští strážníci mě utvrdilo v tom, že
slovo kolegialita nepatří jenom do slovníku. Těm všem, a nejenom
jim, chci poděkovat, protože to jsou ti, kteří nám ostatním jdou pří-

kladem a kteří nám ukazují, že je naše společnost v podstatě zdravá a že můžeme být právem hrdí na to, že jsme z Dačic.
Přestože je nám neustále předestíráno, v jak nebezpečné době
žijeme, tak jsem přesvědčený, že opak je pravdou a přeji nám všem,
abychom prožili klidné a krásné vánoční svátky se svými blízkými
a abychom nabrali dostatek sil do dalších let.
Karel Macků, starosta

ADVENTNÍ ČAS V DAČICÍCH
* 27. 11., 17:00 h - Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu
* 2. 12., 16:00 h - Čertovská škola - ZŠ Komenského
* 3. 12., od 10:00 h - Mikuláš pod parou, Parní železnice v Antonínské ul.
* 5. 12., 16:30 h - Mikulášská jízda městem, Palackého nám.
* 9. 12., 15:00 h - Balónky pro Ježíška, sportovní stadion
* 9. 12., 18:00 h - Vánoční koncert sborů ZUŠ Dačice - KD Beseda
* 11. 12. - Vánoční jarmark, MMaG a zámecké nádvoří
* 17. 12., 17:00 h - Jaroslav Svěcený a Pavla Jahodová Vondráčková - koncert v KD Beseda
* 21. 12., 18:00 h - Vánoční koncert pěveckého sboru, kostel sv.
Vavřince
* 22. a 23. 12., 18:00 h - Půjdem spolu do Betléma - tradiční živý
betlém na Palackého náměstí
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Vánoce pro dačické seniory
Již dlouho se zajímám o sociální situaci seniorů v Dačicích. Vím, že život seniora není vždy jednoduchý. Přemýšlel
jsem o tom, jak bychom mohli alespoň
trochu přispět k Vašemu příjemnějšímu životu.
Na poslední radě se mi podařilo mé kolegy přesvědčit o poskytnutí slevy na nákup
nákupu palivového dřeva od Městských
lesů Dačice s.r.o. právě seniorům. Slevu budou městské lesy poskytovat za následujících podmínek:
• sleva se poskytuje ve výši 10% z kupní
ceny palivového dřeva
• sleva se poskytuje osobám o stáří minimálně 65 let
• sleva se vztahuje na nákup palivového
dřeva, a to maximálně na 10 prostorových metrů ročně a na osobu
• žadatel o slevu má jako jediný příjem
starobní a případně starobní a vdovský,
nebo starobní a vdovecký důchod. Jako
další příjem může mít příjem z pronájmu/
pachtu pozemků
• žadatel se prokáže občanským průkazem
• žadatel čestným prohlášením prohlásí, že
jeho jediným příjmem je starobní a případně starobní a vdovský, nebo starobní
a vdovecký důchod (ty doloží aktuálním
důchodovým výměrem nebo oznámením o výši důchodu). Jako další příjem
může mít příjem z pronájmu/pachtu pozemků
Pro poskytnutí slevy se můžete obrátit na

Slovo místostarosty
Ke konci října investor DSO Vodovod Landštejn začal rekonstrukci části
přívodního vodovodního řadu o průměru 250 mm v délce téměř 1,4 km u Dolního
Bolíkova. Hotovo by mělo být do půlky prosince 2016.
Původní ocelové
potrubí,
které je součástí
páteřního řadu
ze Slavonic do
Dačic,
nahradí
nové z litiny s
životností 90 let.
Důvodem
této
rekonstrukce je
konec životnosti stávajícího vodovodního
potrubí, což způsobuje poruchy a snížení
tlaku vody v potrubí v důsledku vzniku
inkrust. Cílem této investice za necelých
4,5 milionu korun bez DPH je předejít
současným problémům, a tím i zlepšení
kvality dodávané vody. Dalším důvodem
je snížení ztrát při dodávkách vody do této
lokality. Ještě v letošním roce proběhne
výměna armatur ve vodojemu ve Slavonicích, která by měla také přispět k lepším
Městské lesy Dačice s.r.o. prostřednictvím
telefonního čísla 384 421 080.
Věřím, že jsme tímto krokem potěšili seniory, kteří se potýkají s ne vždy dobrou
finanční situací, a že jsme tak přispěli k vašim pohodovým Vánocům. Přeji Vám krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém
roce.
Karel Macků, starosta

dodávkám vody a to až do Dačic. V Lipolci
bylo osazeno čidlo na vodojemu, aby včas
upozornilo na minimální hladinu vody. I na
příští rok se plánuje několik kroků, které by
měly zlepšit kvalitu dodávané pitné vody.
Prvním a hlavním je, že se začne celková
rekonstrukce technologie Úpravny vody na
Landštejně. Za další se osloví firma, která
fyzickým měřením a dále v modelu simuluje různá nastavení, aby se následně docílilo
nastavení ideálního stavu tlaku v Dačicích.
Dále se zpracovává studie a na ni naváže
projektová dokumentace, která řeší nynější
stav na Č. Vrchu v Dačicích, kdy vodojem
pro Dačice v K. Vydří je za spotřebištěm
a novým vodovodním řadem docílit, aby
byl před spotřebištěm. Toto je v dikci DSO
Vodovod Landštejn.
Odbor dotací a investic zažádal o dotace na prodloužení vodovodního řadu
z Hostkovic do Lipolce. Na to musí navázat
i projektová dokumentace rekonstrukce
vodovodu v D. Němčicích, což je první krok
k výměně potrubí v této místní části.
Na závěr mi dovolte, abych nám všem
popřál hodné čerty, bohatého Ježíška
a v roce 2017 ať se podaří nejen akce, které
jsem výše popspal, ale i vše ostatní, co si
přejeme. Hlavně ať jsme zdraví, šťastní
a máme dobrou náladu.
Miloš Novák, místostarosta

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

Rada města na své 56. schůzi konané
27. 10. 2016 mimo jiné:
• schválila nájem za prostory předsálí
včetně přilehlého výčepu v KD Beseda
pro neziskové organizace a zájmové
spolky a sdružení se sídlem na území
města Dačice ve výši 950 Kč/den
• schválila plán investičních akcí pro
rok 2017 realizovaných bez podmínky
poskytnutí dotace
Rada města na své 57. schůzi konané
2. 11. 2016 mimo jiné:
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „VZ - Úklidové služby v budovách MěÚ Dačice, Městské policie
Dačice, obchodního centra Antonínskáa
DPS Dačice“ včetně harmonogramu
veřejné zakázky a seznamu dodavatelů
doporučených k obeslání
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o činnosti Infocentra Dačice v roce 2016
a hodnocení letní turistické sezóny
• schválila zprávu o činnosti organizace
a výsledky hospodaření Městského
muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2016
• schválila návrh na tvorbu participa-
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tivního rozpočtu, který bude realizován
v rámci rozpočtu města Dačice pro rok
2017, pro tento účel bude v rozpočtu
vyčleněna částka 120.000 Kč
• vzala na vědomí návrh rozpočtu města
Dačice na rok 2017 (1. čtení)
Rada města na své 58. schůzi konané
14. 11. 2016 mimo jiné:
• vydala souhlas s přijetím finančního
daru ve výši 1.000 Kč na nákup hraček
a učebních pomůcek pro děti na pracovišti
v ul. B. Němcové od rodiny Plucarovy
z Hradišťka a vydala souhlas s přijetím
finančního daru ve výši 5.000 Kč na nákup
hraček a učebních pomůcek pro děti na
pracovišti v D. Němčicích od firmy PREKAB
CZ, s. r. o. z Jihlavy
• schválila rozpočtové opatření č. 21/2016
v těchto objemech: příjmy 1.548,01 tis.
Kč, výdaje 928,01 tis. Kč, financování
-620,00 tis. Kč
• vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu města k 30. 9. 2016 s přebytkem
rozpočtu ve výši 31.680.781,54 Kč, splátky úvěru ve výši 1.750.500,00 Kč, zvýšení stavu bankovních účtů ve výši

•
•

•

•

29.790.108,30 Kč a částku 140.173,24 Kč
jako operace související s DPH
souhlasila s návrhem rozpočtu města
Dačice na rok 2017 a s jeho předložením
zastupitelstvu města
schválila podání žádosti o dotaci v rámci
Integrovaného regionálního operačního
programu a financování realizace akce
„Přístavba učeben k ZŠ v ulici Komenského v Dačicích“
doporučila zastupitelstvu města vzít
na vědomí přijatou petici „Vraťte nám
pomník!“, s tím, že petici nelze vyhovět
z důvodů pokročilého stavu prací na akci
„Revitalizace Kancnýřova sadu“
doporučila zastupitelstvu města vzít
na vědomí petici „Zastavte výstavbu
kruhového objezdu na Palackého náměstí“ a vzít na vědomí informaci o zadání studie řešení průsečné křižovatky
na Palackého náměstí
Zastupitelstva města se sejde
na svém 14. zasedání
14. 12. 2016 v 17:00 h v KD Beseda.
Hlavním bodem programu bude rozpočet
města na rok 2017.

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 22. října přivítal místostarosta města Miloš Novák společně s dětmi z MŠ Boženy Němcové v obřadní síni MěÚ Dačice nové
občánky města. Přivítány byly děti: Eliška Čechová, Jan a Petr Komendovi, Johana Maršánová, Lukáš Nesnídal, Helena Kovářová,
Eva Cvrčková, Antonín Knotek a Karolína Kotyzová.

Listopadový sobotní večer patřil zájmovým spolkům
V sobotu 12. listopadu se v Kulturním domě Beseda konal druhý ročník akce Tento večer patří vám. Město Dačice ji věnuje
všem aktivním zájmovým spolkům a sdružením se sídlem na území města jako poděkování za celoroční činnost a práci pro
veřejnost.
Pozvání přijalo 136 zástupců těchto organizací, kteří se ve svém volném čase věnují sportovním, kulturním, společenským
a volnočasovým aktivitám, pracují jako
trenéři dětí a mládeže, podílí se na organizování akcí určených široké veřejnosti,
reprezentují město na soutěžích a šíří jeho
dobré jméno ve všech oblastech zájmové
činnosti.
O zábavu těch, kteří se letošního večera zúčastnili, se s grácií a vtipem postaral
kouzelník, moderátor a skvělý showman
Radek Bakalář. V průběhu večera byl také
promítnutý film s názvem „Když se daří,
tak se daří 2016“, jehož obsahem byl sestřih těch nejzajímavějších událostí ze
spolkové činnosti v tomto roce. Vynikající
pohoštění připravili, jako vždy, studenti ze
Středního odborného učiliště zemědělského a služeb Dačice.
Celý večer se nesl ve veselém a přátelském duchu. Znovu jsme si všichni připomněli, že v Dačicích máme spoustu šikovných a aktivních lidí, bez kterých by byl náš
život ve městě a v místních částech mnohem chudší, a kterým za jejich práci pro
ostatní patří velké poděkování.
Markéta Přikrylová, odbor kultury
a cestovního ruchu

Uzávěrka lednového čísla
je 15. prosince 2016.
Distribuce bude probíhat
první týden v lednu 2017.
Ve dnech 2. - 3. 1. 2017 budou
pokladny městského úřadu uzavřeny
z důvodu ukončení jednotlivých
agend a nastavení počátečních stavů
roku 2017.

Upozorňujeme, že na stránkách města probíhá anketa Zjišťování zájmu o využívání
plánované sociální služby Chráněné bydlení „Dačické okénko“. Anketa potrvá do
11. 12. 2016. Případné zájemce o chráněné bydlení, prosíme o vyplnění.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Změna otvírací doby
městského úřadu

Změna otvírací doby
Infocentra

pátek 23. 12. - 8:00 - 11:00 h
pondělí 26. 12. - zavřeno
pátek 30. 12. - 8:00 - 11:00 h
ostatní dny zůstávají
beze změny

pátek 23. 12. - 7:30 - 11:00 h
pondělí 26. 12. - zavřeno
pátek 30. 12. - 7:30 - 11:00 h
ostatní dny zůstávají
beze změny
3

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 12/2016

www.dacice.cz

Zimní údržba
Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen „zimní údržba“) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích a na průjezdních
úsecích silnic vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně
jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací vycházejícím ze
schváleného rozpočtu města na straně druhé.
Zimní údržbu komunikací ve vlastnictví
Jihočeského kraje, zajišťuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Jedná se o ulice:
Třída 9. května, Krajířova, Masarykova, Jemnická, Berky z Dubé, Kapetova, Göthova,
Vlašská, Hradecká, Komenského, Tyršova,
V Kaštanech, Mikšíčkova, Nádražní, průjezdní komunikace na Palackého náměstí,
Havlíčkově náměstí, Náměstí republiky
a průjezdní komunikace v jednotlivých
místních částech.
Zimní údržbu zbývajících komunikací
a chodníků, které jsou ve vlastnictví Města Dačice, zajišťují Technické služby Dačice
s.r.o.
Zimní údržba je prováděna podle operačního plánu schváleného radou města,
který mimo jiné stanovuje pořadí důležitosti komunikací. Komunikace a chodníky
jsou rozděleny do tří kategorií. Sjízdnost
místních komunikací a schůdnost chodníků I. pořadí důležitosti musí být zajištěna
do 4 hodin, II. pořadí důležitosti do 12 hodin od vzniku závad ve sjízdnosti. III. pořadí
důležitosti se začíná zajišťovat po ošetření
komunikací I. a II. pořadí důležitosti a musí
být zajištěna nejpozději do 48 hodin od
vzniku závad ve sjízdnosti.
Kompletní operační plán zimní údržby,
najdete na stránkách www.dacice.cz.

Výše nájmu prostor
KB Beseda pro
neziskové organizace
Rada města Dačice schválila 27. října
2016 úpravu výše nájmu za prostory
předsálí včetně přilehlého výčepu v KD
Beseda pro neziskové organizace a zájmové spolky a sdružení se sídlem na
území města Dačice.
Paušální částka za pronájem předsálí
včetně přilehlého výčepu pro tyto organizace byla stanovena na 950 Kč/den
a pokrývá náklady na provoz. Zahrnuje tedy
pronájem prostor, energie, výčep včetně
vybavení, předání a převzetí zařízení a kontrolu dle předávacího protokolu.
Město Dačice tak umožní neziskovým
organizacím a zájmovým spolkům a sdružením se sídlem na území města Dačice
uspořádat v těchto prostorách výroční
schůze, členské schůze a podobné akce.
Monika Hlavová,
útvar tajemníka

4

Důležitá telefonní čísla
Městský úřad Dačice

384 401 210

Technické služby Dačice

777 113 125
777 113 126

Městská policie Dačice

602 486 070

Správa a údržba silnic středisko Dačice

384 420 236

Mojmír Holec

Plán investičních akcí
pro rok 2017
Rada města Dačice na svém 56.
zasedání schválila plán investičních
akcí pro rok 2017 realizovaných bez
podmínky poskytnutí dotace.
Celkový finanční objem plánovaných
investičních akcí města Dačice složen
z investičních akcí, které nejsou vázány na
poskytnutí dotace, tj. těch investičních akcí,
které by měly být v roce 2017 realizovány
bez dotací. V roce 2017 jsou mj. v plánu tyto
investiční akce: další etapa rekonstrukce
místních komunikací na Peráčku, rekonstrukce lávky ve Velkém Pěčíně, projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodu v D. Němčicích, snížení energetické
náročnosti MŠ Bílkov, výstavba domu dětí
a mládeže v Dačicích, rekonstrukce a rozšíření KD Beseda, rekonstrukce domu čp. 2
na Palackého náměstí, projekt na rozšíření
komunikace u přejezdu u vlakového
nádraží, projekty na výstavbu cyklostezek
v k. ú. Dačice – Bílkov, přeložka veřejného
osvětlení Dolní Němčice, projekt na revitalizaci zahrady starého zámku, výstavba
hasičské zbrojnice a mnohé další.
Monika Hlavová, útvar tajemníka

Nájemné v bytech
města Dačice
Vedení města spolu s Radou města
Dačice se rozhodly dne 19. října, že v roce
2017 se nebude zvyšovat nájemné v bytech v Domě s pečovatelskou službou,
kde se platilo původní (regulované)
nájemné. Nájemci budou platit stejné
nájemné jako v roce 2016.
Martina Bénová,
vedoucí odboru správy budov

Vánoční svoz odpadů
Chcete-li využít služeb svozové společnosti i na přelomu roku letošního
a příštího, následující řádky patří vám.
Komunální odpad bude v období
vánočním a povánočním svážen beze
změn. Respektujme, prosím, i v těchto
svátečních chvílích požadavek pracovníků
svozové společnosti na bezproblémový
přístup k jednotlivým sběrným nádobám
a připravme tyto nádoby ke svozu již před
šestou hodinou ranní svozového dne. Jen
tak požadovaný svoz určitě proběhne.
Odstrojené vánoční stromky budou
sváženy v pondělí 9. ledna 2017. Tento svoz

se neuskuteční v místních částech, proběhne
tedy pouze v ulicích města Dačice. Stromky
odkládejme na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů, a to nejpozději v předvečer svozového dne, abychom se vyhnuli
nutnosti organizovat svozy doplňkové.
No a řádky následující patří již všem: „Ať
jsou ty vaše Vánoce plné pohody, ať je ten
váš nový rok plný porozumění a vzájemného pochopení.“
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Odbor správy budov MěÚ Dačice přeje všem nájemníkům
městských bytů radostné Vánoce a šťastný nový rok 2017.
Dále chci poděkovat všem firmám za spolupráci
a popřát hodně úspěchů v roce 2017.
Martina Bénová, vedoucí odboru správy budov
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Veřejné osvětlení

PRONÁJEM
STARTOVACÍHO BYTU
Startovací byt č. 1 v domě č.p. 15,
Dolní Němčice o velikosti 2+1 bude
zpřístupněn zájemcům ve středu 4. 1.
2017 v době od 15:00 do 15:30 h.
Místnost

m2

Místnost

m2

Pokoj 1

13,87

WC

1,04

Pokoj 2

25,02

Chodba

1,86

Kuchyně

7,88

Sklep

4,72

Předsíň

6,80

Kolna

31,41

Koupelna

3,94

CELKEM

96,54

Zájemci o pronájem startovacího bytu
musí splňovat následující podmínky
a kritéria výběru: věk žadatelů, zaměstnání, počet dětí, stavební spoření,
trvalý pobyt.
Konečný termín pro podání žádostí:
6. 1. 2017 do 13:00 h
Informace na odboru správy budov, č. dveří
108 nebo 109, Krajířova 27/I, Dačice,
tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

Dny zdraví 2016
se povedly
Ve dnech 10. až 16. října 2016
připravilo již pátým rokem Zdravé
město Dačice kampaň DNY ZDRAVÍ.
Příznivci zdravého životního stylu,
a nejen oni, mohli během těchto
dnů navštívit několik zajímavých
a přínosných akcí.

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení ve městě a místních částech je ve vlastnictví Města Dačice. Na zajištění provo
údržby má město uzavřenou smlouvu s dceřinou společností Technické služby Dačice s.r.o. Jed
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Kam hlásit poruchy
Kontakt

Prostřednictvím přednášek jsme se
dozvěděli, jak si můžeme sami pomoci
od bolesti hlavy, kloubů a páteře, jakým
způsobem eliminovat stres v organismu či
jak lze určit z oční duhovky prostřednictvím
irisdiagnostiky příčiny různých nemocí. Velmi zajímavá byla i přednáška o bylinkách,
pro potenciální pacienty – jaká práva je
možné uplatnit u lékaře a dále pro seniory
přednášky týkající se dutiny ústní a dolních
končetin. V rámci osvětové kampaně jsme
nezapomněli ani na rodiče s dětmi, pro
které byla mimo jiné připravena beseda ke
zdravému životnímu stylu a dětská první
pomoc. Dny zdraví dále přinesly různé
slevy na sporty a squash.
Ve Dnech zdraví bylo možné navštívit solnou jeskyni Sal Marina, v Katolickém domě
cvičení – jóga, strečink, aerobik, posilování
a ve Sportcentru Rockhill squash a saunu.

Dodavatel/Správce

Pouliční osvětlení
a městský rozhlas

384 420 249

Voda

800 120 112

ČEVAK - bezplatná linka

724 909 839

ČEVAK - provozní středisko Dačice

Plyn

Elektřina

Technické služby Dačice, s.r.o.

777 113 126

1239

E.ON

800 850 860

ČEZ

840 101 010

Bohemia Energy

800 225 577

E.ON

840 850 860

ČEZ

840 101 010

Bohemia Energy

Dopravní značení
a krajské silnice

384 321 251
384 420 236

SÚS Jihočeského kraje - závod J. Hradec
cestmistrovství Dačice

Majetek města

384 401 227

Město Dačice - odbor správy majetku

Kotelna Dačice

606 600 365

Teplospol - pohotovost

Letošní Dny zdraví se velice vydařily
a byly opravdu pestré. Děkujeme všem
organizátorům a partnerům této akce,
kterými jsou: LEDAX, Městská knihovna
Dačice, paní Schlosserová, Katolický dům

Dačice, MgA. K. Havelková - ředitelka
kanceláře Ombudsmana pro zdraví, Sportcentrum Rockhill a Sal Marina.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města Dačice
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Veřejnost diskutovala
o budoucnosti města v rámci
projektu Strategického plánu
pro roky 2016-2025
V pondělí 24. října 2016 se v rámci projektu Zdravé město
Dačice a MA21 uskutečnil kulatý stůl na téma „Strategický
plán města Dačice pro roky 2016-25 s výhledem do roku
2030, Generel bezbariérovosti a zeleně“.
Tato tři témata byla
představena
externími
zpracovateli.
Nejvíce
času bylo věnováno
prvnímu tématu, které
bylo nejobsáhlejší. Obyvatelé města Dačice tak
byli konkrétně seznámeni s plány, které se
týkaly rozvoje dopravy
a infrastruktury, kvality
života, hospodářství, prostředí a bydlení, a dále efektivní spolupráce a kvality veřejné správy. Radnice se
snažila zmapovat stav města již několik let, ale tento
rok Zdravé město Dačice získalo finanční podporu
prostřednictvím dotačního programu SFŽP, a tím se
podařilo urychlit realizaci daného projektu.
Prostřednictvím kulatého stolu se diskutovalo o budoucnosti
města Dačice. Přítomní občané se dozvěděli podrobnosti ke
konkrétním tématům a následně se tak mohli vyjádřit k úpravám,
které se chystají. Město chtělo získat zpětnou vazbu k tomu, jak se
k řešení rozvoje města Dačice staví občané a jaké úpravy do projektu dále zapracovat.“
O tom, že téma veřejnost skutečně zaujalo, svědčí vysoká
účast téměř padesáti diskutujících, mezi nimiž byli také zástupci
města, městského úřadu a zpracovatelů „Strategického plánu,
Generelu bezbariérovosti, Generelu zeleně“. Hned v úvodu
představila společnost UDIMO, spol. s r.o. zastoupená panem Ing.
Pavlem Roháčem Generel bezbariérovosti. V generelu byly zmapovány bezbariérové trasy a ve spolupráci se zástupci Zdravotně
postižených budou zapracovány další návrhy tras a míst s bezbariérovým přístupem. Následovalo představení Generelu zeleně
Doc. Ing. Pavlem Šimkem, Ph.D. Předmětem Generelu zeleně
bylo zanalyzování sídelní zeleně města Dačice a navržení plánu
udržovací péče. Poté byl nastíněn „Strategický plán rozvoje systému zeleně města Dačice“. Jako poslední a nejobsáhlejší téma byl
představen „Strategický plán města Dačice pro roky 2016-25“ Ing.
Miroslavem Kotounem ze společnosti KP projekt s.r.o. Strategický
plán je rozvojový materiál, který je zpracován s důrazem nejen na
oblast života ve městě, ale i společných zájmů celého politického
spektra místní správy, občanské veřejnosti, podnikatelů a dalších
partnerů ve městě a okolí.
Po úvodním seznámení s projekty, následovala práce ve skupinách, kdy přítomní hodnotili klady a zápory projektu a předkládali
návrhy na další možné rozšíření plánů. Zazněly podněty jako např.
rozšíření cyklotras, rozmístění informačních cedulí s místními cíli,
dopravní dostupnost mimo pracovní dny, zajistit více odborných
lékařů, nedostatečná kapacita v MŠ a tak dále.
Výsledky kulatého stolu budou samozřejmě projednány v radě
a zastupitelstvu města. Na závěr poděkoval starosta Karel Macků
všem zúčastněným za čas, jejich zájem a dotazy. Myslí si, že kulatý
stůl ke Strategickému plánu města Dačice pro roky 2016-25 byl
přínosem jak pro úřad, tak pro veřejnost.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města
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Služby sociální prevence
intervenční centra
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme začali popisovat služby sociální prevence a dnes si představíme další
službu z této série, a to intervenční centra.
V intervenčních centrech je na základě vykázání ze společného
obydlí nabídnuta pomoc osobám ohroženým násilným chováním
vykázané osoby nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání. Pomoc intervenčního centra může být
poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným
chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum
o ohrožení osoby násilným chováním dozví.
Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako
služby ambulantní, terénní nebo pobytové, a to bezplatně.
Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních
služeb, orgány sociálně – právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.
Intervenční centra podle druhu služby zajišťují tyto základní činnosti:
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
• poskytnutí ubytování
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
V registru sociálních služeb pro Jihočeský kraj nalezneme jedno
intervenční centrum, které má detašovaná pracoviště ve Strakonicích a v Táboře. Pro naše občany je dostupnější centrální pracoviště
v Českých Budějovicích:
• Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím,
Kanovnická 390/11, 370 01 České Budějovice, tel. 603 281 300,
www.dchcb.cz
V registru sociálních služeb pro kraj Vysočina nalezneme také
jedno intervenční centrum:
• Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 1205/47, 586
01 Jihlava, tel. 567 215 532, www.psychocentrum.cz
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o intervenčních centrech. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního
poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb,
nebo také na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Matějková.
V dalším vydání zpravodaje se dočtete o další službě sociální prevence, a to o nízkoprahových denních centrech.
Lada Matějková, sociální pracovnice

Oprava střechy na bytovém domě
čp. 175/I byla úspěšně dokončena
Oprava střechy na bytovém domě čp. 175/I v Bratrské ulici
v Dačicích firmou Střechy Svoboda a syn s.r.o. byla k 31. 10.
2016 úspěšně dokončena.
Firma Svoboda a syn s.r.o. provedla výměnu střešní krytiny, latí,
klempířských prvků, hromosvodů
a zateplení stropu v půdním prostoru. Tím by mělo dojít k úsporám
a lepší tepelné pohodě v bytech v třetím nadzemním podlaží.
Zároveň bych chtěl poděkovat nájemníkům bytového domu
čp. 175/I o vstřícnost a spolupráci při realizaci stavby a stavební
firmě poděkovat za dobře odvedenou práci a za to, že nedošlo
k nějakému úrazu.
Jiří Koudelka, odbor správy budov
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Co a jak bude dál s dřevěnými sochami
z Dačické řežby?
Letos v srpnu proběhl VIII. ročník řezbářského sympozia, které se pod názvem
Dačická řežba zapsalo pevně do kulturního kalendáře Dačic, a to nejen prezentací
řemeslné tvorby, ale také hudebními podvečery a dobrou náladou, která je během
týdenní akce na náměstí Pod Lipkami jako doma.
Od roku 2009 do roku letošního vytvořili
řezbáři a výtvarníci pro město 60 soch ze
dřeva, 7 soch kovových, 2 sochy z pískovcového kamene, jednu ze žuly, dvě díla jsou
ze šamotové hlíny a jedna busta z umělého
mramoru. Celkem se tedy jedná o 74 prací,
které byly předány do užívání a zavedeny
do majetku města.
O životnosti kamenných plastik a kovářských prací není pochyb. Dřevěné sochy,
které byly instalovány do interiérů, jsou
neustále v perfektním stavu. Mnohem hůře
jsou na tom ovšem ty, které byly v průběhu
let rozmístěné v plenéru na veřejných prostranstvích, a působení klimatických podmínek se na nich mnohdy dost výrazným
způsobem podepsalo.
I když v minulých letech byla řada soch
v centru města a na nábřeží řeky opravena
zbroušením a znovu namořena ochrannými oleji, každým rokem přibývají další,
které renovaci potřebují nebo ji dokonce již
potřebují znovu.

Tyto práce plánujeme na jaro 2017 tak,
aby vše bylo hotové před začátkem hlavní
turistické sezony. Sochy umístěné na veřejných prostranstvích mají upoutat svým obsahem a ztvárněním a ne neutěšeným stavem. S tímto záměrem bude zkontrolovaný
stav každé sochy a udržovací práce budou
provedeny podle potřeby.
V případě plastik, které jsou vzhledem
ke svému stáří již na hranici živostnosti,
budeme zvažovat (při posouzení finanční
náročnosti) zda je socha opravitelná nebo
zda bude lepší ji demontovat a v souladu se směrnicí města vyřadit z evidence.
Uvolní se tak potenciální stanoviště pro
sochy, které vzniknou v dalších ročnících
sympozia.
Informace k plánovaným opravám soch
budou dostupné na odboru kultury a cestovního ruchu, na kontaktech kultura@dacice.cz nebo 384 401 275.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Restaurování kříže na Havlíčkově náměstí
Letos v říjnu byla dokončena první etapa rekonstrukce lokality Na Peráčku. Při
této příležitosti provedl pan farář Jaroslav Pezlar v neděli 16. října vysvěcení kříže,
který byl v rámci této etapy kompletně zrestaurovaný.
Kolemjdoucím jistě neušlo, že místo
jeho osazení je
o několik metrů posunuto
proti tomu, ze
kterého
byl
před zahájením restaurátorských prací
demontován.
Kříž je datován
rokem
1792
a po desetiletích se tak vrátil
na své původní
místo, jak dokládá mapa stabilního katastru
z roku 1829.
V minulosti proběhlo více oprav kříže,
přičemž při jedné z nich byl na začátku 20.
století pravděpodobně přesunut blíž k bývalé hospodě, která podle něj nesla název
„U zlatého kříže“. Zbourána byla v roce
1978.
Jednoho z posledních zásahů před letošním kompletním restaurováním se kříž
dočkal počátkem 70. let minulého století,

kdy, jak uvádí IV. díl Dačického vlastivědného sborníku, byl podle vyprávění dačických
pamětníků prý sražen nákladním autem,
nahrazen jiným a z původního kříže zbyl
jen podstavec s letopočtem, přičemž na něj
nebylo vráceno ani tělo Krista ani další ozdoby. To by také potvrzovala skutečnost, že
současná středová část kříže je evidentně
mladší, je z jiného druhu žuly a dochovala
se v nepoměrně lepším stavu než ostatní
díly kříže.
Restaurování kříže během letošního podzimu provedla odborná firma. Po jeho rozebrání a převezení do restaurátorské dílny
byl povrch za pomoci biocidního přípravku, tlakové vody a mikropískování očištěn.
Byly vyměněny železné čepy za nerezové
a odstraněny staré cementové tmely. Původní značně zvětralé díly byly zpevněny.
Kříž byl postupně sestaven na nový základ,
který byl založen na původním místě dle
mapy stabilního katastru z roku 1829. Nově
bylo z epoxidové pryskyřice a skelných
vláken vyrobeno Kristovo tělo a ostatní
doplňky, které byly před jejich instalací na
kamenný kříž pozlaceny 23,75 kt. zlatem.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Socha sv. Prokopa se
vrátila na své místo
Kromě kříže na Havlíčkově náměstí v letošním roce prošla restaurováním také barokní plastika sv. Prokopa
z mušlového vápence, která je trvalou
památkou na období, kdy Dačice byly
v majetku hraběte Františka Antonína
Berky, a je datována rokem 1706. Společně se sochou sv. Jana Nepomuckého
v minulosti zdobila pilíře mostu přes
Dyji, v současné době se obě sochy nachází na protilehlých předmostích.
Socha sv. Prokopa
byla demontována
6. června 2015 před
zahájením rekonstrukce mostu. Dočasně byla uložena
v prostoru radničního dvorku a poté
byla v létě tohoto
roku převezena do
restaurátorské dílny ve Slavonicích.
Zde byl proveden
restaurátorský průzkum a stanoveny postupy a techonologie obnovy. Byly provedeny
vzorky tmelů a zpracován návrh možné
podoby křížku v pravé ruce světce, podle
kterého byl vykován nový křížek z nerezové pásoviny, pozlacený plátkovým zlatem.
Součástí restaurování sv. Prokopa byla také
rekonstrukce barevné povrchové úpravy
sochy.
V návaznosti na zjištění restaurátorského
průzkumu a po konzultaci se zástupci Národního památkového ústavu, byla vybrána bílo-zlatá rekonstrukce povrchu sochy
a podstavce. Rekonstrukce byla provedena
vápenným nátěrem v kombinaci se zlacením
plátkovým zlatem a pigmentovým zlatem
na reliéfu podstavce.
Po dokončení prací v ateliéru, byly jednotlivé části památky převezeny a sestaveny v pátek 21. října zpět na původní místo
u mostu. Během kompletace sochy do ní
byla vložena nerezová schránka s informacemi pro budoucí generace. Na USB disku
a DVD nosiči jsou uložená data, která obsahují na čtyřicet fotografií Dačic, elektronickou verzi druhého doplněného vydání
Dějin Dačic, propagační film Mikroregionu
Dačicko a sestřih událostí za kalendářní rok
2015. Tato média doplňuje denní tisk, výtisk
Dačického zpravodaje, všechny současné
kovové mince a stokorunová bankovka.
Restaurování sochy ve výši 96.000 Kč financovalo Město Dačice, přičemž 83 % celkových nákladů na její restaurování bylo
hrazeno ze státního příspěvku získaného
z Programu regenerace MPR a MPZ na rok
2016.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu
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Pokojný a pokorný vstup
do nového roku!
Zanedlouho společně vstoupíme do
sváteční adventní doby. Blíží se Vánoce, následně vstup do nového roku.
Opět jsme, přes všechny loňské sliby
a předsevzetí, tím rokem proběhli.
Opět jsme zamyšlení a rozjímání nechali až na poslední týdny, či spíše dny.
Důležité je ale uvědomit si, že zklidnění běhu života a pohled zpátky, společně s myšlenkami zaměřenými na
budoucnost dávají nesmírnou sílu pro
každé další lidské počínání.
Vánoce mám opravdu velmi rád. Jako
dítě z dětské naivity a víry v existenci Ježíška. Jako dospělý z pocitu vánočního
klidu a nesmírné pohody v kruhu rodiny.
Vánoce jsou pro mne, jako křesťana, svátkem pokory, požehnání, klidu a lásky. Člověk celý život piluje a tříbí hodnoty, jejichž
základ položilo křesťanství. Také já s každým životním mezníkem ladím tento svůj
žebříček životních priorit, které obohacuje
partnerství, narození dětí, péče o rodiče
a prarodiče... Mezigenerační soužití vůbec
by mělo být samozřejmostí a každý z nás by
si v kontextu komunikace mezi generacemi
měl najít jeden ze základních smyslů života
vůbec. Předávání zkušeností, ale i rodinných a dalších tradic, je hodnotou a darem,
který stojí za péči, stojí za čas i úsilí o zachování. Nikdo nemládneme, roky přibývají
a v tom je nám všem svět spravedlivý, nezná vyvolených, či vyvolenějších. V tomto
směru jsme si všichni rovni. Také si v souvislosti s každým dalším rokem svého života čím dál tím víc uvědomuji, jak důležitá
je pro mne rodina, jak důležité je pro mne
zdraví mých blízkých, a jak důležití jsou skuteční přátelé. Zdraví a láska jsou tím největším darem, který bych přál nám všem!
Pracovní povinnosti mne v poslední
době zavedly z mé rodné krajiny do světa.
Při těchto cestách jsem si uvědomil, kolik
věcí bereme my, žijící v tak krásné zemi jakou je Česká republika, za samozřejmost.
Naše zem není nikým z venčí porobena,
nejsme uzurpováni na svých právech, žijeme v míru a blahobytu. Ano, my zde žijeme skutečně blahobytně. Žijeme v míru
a většina našich lidí má práci a střechu nad
hlavou. Stačí ale jeden jediný tří a půl hodinový let a náhle se ocitneme v oblastech,
kde zní střelba, nevinní lidé umírají, mladí
mužové a otcové od rodin musí bránit zem
a matky se strachují o své děti... Mezi naším
mírem a válkou tam nás dělí skutečně pouze několik hodin letu! Trochu smutné je, že
nás z naší mírové letargie vybudí až tragické „válečné“ zprávy z médií a teroristické
útoky, které se až nebezpečně blíží k našim
hranicím. Vždyť je to pouze rok, co začaly
i Evropou otřásat bestiální ataky tzv. Islámského státu. Leden 2015 – útok na redakci
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Střet zájmů? Místostarosta - projektant
V poslední době se čím dál častěji setkávám s informacemi, které souvisí s mou
osobou a týkají se možného střetu zájmu ve vztahu ke svému povolání OSVČ – projektant. Proto bych vám přiblížil to, jak k celému problému střetu zájmů přistupuji.
Město Dačice vypisuje
každý rok několik výběrových popř. poptávkových
řízení na výběr projektanta stavby, do které se
může přihlásit jakýkoli
podnikatelský subjekt splňující kritéria poptávky. Já osobně se o žádnou takovou zakázku neucházím, abych předešel spekulacím, že své funkce místostarosty zneužívám
ve svůj vlastní prospěch.
V rámci svých zkušeností projektanta
jsem pro město Dačice vyhotovil několik
studií. Pro informaci je zde jejich výčet: studii kluziště, nový návrh hasičské zbrojnice
pro SDH, tři studie pro výstavbu odstavného parkoviště v blízkosti Palackého náměstí, studie nezastavěného prostranství
na Havlíčkově náměstí, studii parkoviště
pro THK, studii řešení hygienického zázemí pro občanskou komisi Lipolec a studii
nové sportovní haly. Za žádnou z výše uvedených studií a k nim zpracovaných dokumentů, které mi zabraly několik desítek,
možná i stovek hodin, jsem nepožadoval
a ani neobdržel žádnou finanční ani jinou
odměnu. Navíc jsem některé studie prováděl v době, kdy jsem ještě nevykonával funkci místostarosty, ale zastával post radního.
Při jednání mé osoby s městským úřadem v Dačicích jasně rozlišuji, zda jsem tam
jako místostarosta nebo jako projektant.
Pro jistotu a případné dokazování k podávání veškerých žádostí využívám datové
schránky, kdy je nezpochybnitelně zdokumentováno, kdy jsem jakou žádost odeslal
a kdy jsem obdržel patřičné vyjádření.
Pro názorný příklad mohu uvést nedáv-

no uskutečněné zajištění hydrologických
posudků pro novostavby rodinných domů
v lokalitě Za Školou, u kterých jsem byl nařčen, že své funkce využívám ve svůj vlastní
prospěch a navíc mi zakázky domlouvá vedoucí stavebního úřadu, tedy můj otec.
V této lokalitě jsem projektoval několik
rodinných domů, pro které jsem zmiňované posudky na žádost klientů – stavebníků
zajišťoval. Jelikož jsem chtěl zajistit nejnižší
možnou cenu, oslovil jsem i ostatní kolegy
projektanty a tuto součinnost jim nabídl.
Informace o tom, že posudky zajišťuji, se
velmi rychle rozšířila i mezi další stavebníky z lokality Za Školou, se kterými nemám
žádný smluvní vztah a byl jsem jimi osloven
s žádostí o zajištění posudků i pro ně. Ve
finále bylo posudků celkem čtrnáct. Díky
tomuto počtu se jednotková cena posudku snížila z původních 5000 Kč na částku
2662 Kč, která byla jednotlivými stavebníky
hrazena na základě faktury přímo na účet
zpracovatele posudku, kterým byl Mgr. Radek Mičke. A opět si dovolím zmínit, že za
tuto aktivitu a čas, který v tomto případě
představoval cca 2 dny, jsem nepožadoval
žádnou finanční ani jinou odměnu.
Věřím, že na základě těchto informací si
každý z Vás udělá sám úsudek o tom, zda
svých znalostí a zkušeností projektanta
v souvislosti s funkcí místostarosty zneužívám či nikoli a zda na městském úřadě
v Dačicích mám či nemám protekci.
Na závěr mi dovolte popřát nám všem
krásné prožití vánočních svátků se svými
blízkými a správné vykročení do nového
roku.
Jiří Baštář, místostarosta

časopisu Charlie Hebdo v Paříži... Listopad
2015 – série teroristických útoků v Paříži...
Březen 2016 – sled dalších útoků a sebevražedných atentátů v Bruselu... A to jsou jen
příklady hrůzostrašných praktik stoupenců
ISIS, navíc vybrané pouze z našeho „nejbližšího“ okolí.
Právě v těchto souvislostech si stále více
uvědomuji, že my zde žijeme v privilegované společnosti. Máme výsady života
v míru, o kterých se lidem na Blízkém východě nezdá. Máme štěstí v podobě bezpečí, které neměli Pařížané, Bruselané, ale
ani obyvatelé a turisté v Londýně, Nice, Ankaře... Můžeme se sice zlobit na systém jako
takový, který v naší zemi vládne, na lidi „nahoře“, kteří o nás rozhodují. Můžeme spílat
na nepřízeň osudu, zaskočí-li nás jakýkoli
nepříznivý životní zvrat, ale... Měli bychom
s pokorou děkovat za každý den, kdy ve
zdraví, a především v míru, můžeme žít
a vychovávat naše děti. A těm pak předávat

právě takové hodnoty, které skutečně stojí
za to, a za které jinde ve světě musí lidé tvrdě bojovat!
Všem nám proto přeji klidné a požehnané svátky vánoční, zdraví, lásku a pokoru do
nového roku.
Jan Bartošek

DĚJINY
DOLNÍCH NĚMČIC
Sháníte vánoční dárek pro své blízké
nebo máte rádi knihy o historii obcí?
Tvořílek z. s. nabízí k prodeji knihu „Dějiny Dolních Němčic”. Tuto publikaci je
možno zakoupit na Infocentru Městského
úřadu Dačice, v Městkém muzeu v Dačicích, popř. domluvit koupi na tel. čísle 606
415 203 (Jana Týralová, Dolní Němčice).
Cena 150 Kč.

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Historická exkurze Lidice
Ve středu navštívili žáci 8. a 9. ročníku pietní území obce Lidice.
Prohlédli si expozici muzea, která připomínala zaniklou obec.
Společně s průvodkyní prošli dnes již prázdné údolí, kde kdysi stávala nacisty zničená vesnice. V Lidické galerii je čekal program „Den,
kdy se mi změnil život“. Žáci si mohli „na vlastní kůži“ zkusit, jaké
to bylo žít v Protektorátu. Nejvíce nás všechny upoutalo vyprávění
pamětnice lidické tragédie, paní Marie Šupíkové, která jako jedna
z mála přežila období druhé světové války, a to díky tomu, že byla
určena k převýchově v německé rodině Schillerů.
Blíží se nám čtvrtletí, pilně se učíme a výuku doplňujeme o:
Nabídku volnočasových aktivit
Práce s talentovanými a nadanými dětmi je přirozenou součástí
vzdělávání. Výuku doplňujeme o nabídku volnočasových aktivit dle zájmu dětí a jejich časové vytíženosti v letošním roce
o Zpěváček I, 3. - 4. třídy, Zpěváček II, 1. - 2. třídy, Zdravotně dopravní kroužek, Sportovní hry pro 2. stupeň, Kondiční posilování
pro 2. stupeň, Pletení z papíru, Malý přírodovědec, Nitěná grafika,
Práce s počítačem, Fit – cvičení, Zpívánky s Dášou, hudebně dramatický kroužek pro 1. - 3. třídy, Fyzika zajímavě, Internetový klub.
Podrobnosti najdete na našem webu www.zsdacice.eu.
Cesta do vesmíru
V úterý 18. října se žáci pátého ročníku v deštivém ránu rozjeli do Českých Budějovic do planetária. Zaujal je zajímavý pořad
o práci a životě kosmonautů ve vesmíru. V planetáriu si ověřili znalosti planet v naší Sluneční soustavě. Mnoho nového se dozvěděli
o Měsíci, Slunci a hvězdách. Exkurze se vydařila a žáci si hlavně odvezli nové znalosti z oblasti vesmíru pro své další vzdělávání.
Přírodovědný klokan
Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastnili již tradiční vědomostní soutěže
Přírodovědný klokan. Soutěž proběhla ve školní jídelně, kde si

žáci lámali hlavy nad 24 úkoly různých obtížností. Na prvních
třech místech se umístili M. Urbanec, V. Bastl a J. Bachel. Všem
zúčastněným gratulujeme!
Ovoce do škol
Žáky 1. - 5. tříd navštívil Bovýsek, maskot firmy Bovys, která je naším
partnerem v projektu Ovoce do škol. Bovýsek děti pozdravil a po
kratičkém kvízu - poznávání ovoce - každého odměnil krabičkou ovocného nápoje. Jeho návštěva byla milým a veselým zpestřením dne.
Vikingové v tělocvičně
V pondělí 7. listopadu se žáci 4. - 8. tříd zúčastnili zajímavého
programu s názvem Vikingové. Do tělocvičny naší školy ,,vplula“
vikingská loď a s ní tradiční válečníci Vikingů. Žáci se zajímavým
a názorným způsobem seznámili, jak Vikingové žili, o jejich taktikách boje a o jejich společenské a životní úrovni.
Eva Macků, ředitelka školy

¨

od 14:30 ve vestibulu

Základní umělecká škola Dačice pořádá
v sobotu 7. ledna výjezd do Vídně
na výstavu Cesty pointilismu (Seurat, Signac, van Gogh).
Přihlášky: V. Zamazalová, tel. 724 702 312
nebo v.zamazalova@centrum.cz

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

Infocentrum podporuje Dačické okénko
Výrobky chráněné dílny Dačické okénko můžete
zakoupit na Infocentru Dačice.
Kupte si maličkost pro radost nebo vánoční dárek
pro své blízké a podpořte tím dobrou věc.
9
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Jaký je podzim na naší škole?
Aneb co všechno se u nás stalo v uplynulém měsíci…
Exkurze devátých tříd
Žáci devátého ročníku se během října
vydali na exkurze zaměřené na seznámení
s možnostmi jejich dalšího studia a tedy
s volbou jejich budoucího povolání.
Navštívili projektový den SŠTO Dačice,
kde je provázel ředitel školy pan Ing.
P. Kopačka. Žáci se seznámili s vybavením
učeben a viděli také práci studentů.
Dále navštívili strojírenský podnik
VSP – KOVO s.r.o. Dačice, kde si prohlédli
např. stroje pro výrobu nástrojů a zařízení
především pro automobilový průmysl.
V pátek 21. října pak navštívili naši žáci
SOU zemědělské a služeb Dačice. Již
tradičně mohli návštěvníci tohoto dne
otevřených dveří obdivovat zemědělskou
techniku, zručnost učňů při práci v jednotlivých dílnách a seznámit se s novinkami.
Pavel Janda
Halloween
Konec října a začátek listopadu byly na
naší škole ve znamení Halloweenu.
V úterý 25. října si žáčci druhých tříd
ozvláštnili vyučování halloweenskou tematikou. Český jazyk se hemžil větami
o čarodějnicích, v matematice počítali
kostlivce a v tělocviku potom někteří létali
na košťatech. Za dobře odvedenou práci se
nakonec všichni odměnili pohádkou Malá
čarodějnice.
V podvečer přišli již popáté duchové,
čarodějnice, kostlivci a jiná strašidla ze
školní družiny, aby se spolu utkali o vítězství
v strašidelných hrách. Netradiční disciplíny jako hod pavoukem nebo švábem,
prolézání obří pavučinou či chůze s dýní
na hlavě pro ně nebyl žádný problém. Na
závěr nesměla chybět tolik očekávaná stezka odvahy.
Jana Stachová, Alena Kupcová,
Gabriela Procházková
Do třetice na téma Halloweenu mohli
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ve středu 2. listopadu odpoledne navštívit
předškoláčci naši kouzelnou halloweenskou školu. Jsme rádi, že přišli v hojném
počtu a že se jim u nás líbilo.
Jak jsme se ztratili… v Brně
V pátek 4. listopadu se žáci druhého
stupně vydali do Brna do Mahenova divadla na divadelní představení Jak jsem se
ztratil aneb Malá vánoční povídka.
Představení bylo o chlapci, který se ztratil
na Štědrý den ve městě. Setkal se se skladníky, v nichž viděl čerty, bránil kapra, aby se
z něj nestala polévka, pozoroval lampáře,
jak zažíhá světla v lampách, a nakonec se
setkal s pošťákem a s jeho mluvícím koněm,
kteří ho dovedli na policii, aby se mohl
vrátit domů.
Veselé představení plné písniček se nám
všem líbilo a domů jsme se vrátili s pěknou
vzpomínkou.
Anna Hronová, Jitka Krejčí
a Helena Tříletá
Další dění v naší škole
• Strážníci městské policie Jitka Žaloudková a Miloš Novák navštívili žáky
našich druhých tříd s preventivním programem „Nevěř cizím lidem“. Předvedli
dětem praktické ukázky, jak se chovat
v situacích, kdy se dostanou do kontaktu
s neznámou osobou.
• Naši prvňáčci ukončili 20. října pětihodinový kurz bruslení v Telči. Pod
vedením zkušených instruktorů si děti
osvojily základy bruslení a získaly vztah
k novému sportu. Naopak žáci druhých
tříd 3. listopadu kurz bruslení zahájili.
• Pokračuje včelařský kroužek. Zřizuje ho
základní organizace ČSV - Dačice. Jeho
vedením byl pověřen Ing. Jaroslav Pokorný. Materiální vybavení bylo pořízeno
ze sponzorských darů: Nadace CEZ,
Město Dačice, ZD Hříšice, CIZ-Agro, BIOKOM, p. Havlíková. Kroužek navštěvuje
15 žáků z obou základních škol. Schůzky
jsou na základní škole B. Němcové a ve
včelínu na školní zahradě.

• V rámci projektu Ovoce a zelenina do
škol navštívil 20. října 2016 naši školu jeho
maskot – Bovýsek. Pro žáky 1. stupně
uspořádal krátké soutěže. Za spolupráci
děkujeme našim dvěma absolventům Petru Kudrfalcovi a Dominiku Doskočilovi.
• V pátek 21. října se sešli prvňáčci z 1. B,
aby uložili broučky k zimnímu spánku.
Nejprve si přečetli pohádku od Jana
Karafiáta, aby zjistili, jak se broučci na
zimu chystají. Potom si broučky vyrobili
a následně je uložili k zimnímu spánku.
Odpoledne bylo zakončeno opékáním
buřtů.
• Od října školního roku 2016/2017 jsme
obnovili pravidelná pondělní setkávání
žáků, kteří se přihlásili do kroužku Globe.
Na činnost kroužku Globe se také přišly
podívat děti z Mateřské školky Boženy
Němcové ze třídy Sluníček s paní
učitelkou Hanou Mocharovou a samy si
vyzkoušely badatelskou činnost.
• Začíná soutěž v psaní na klávesnici
VÁNOČNÍ DATLOVÁNÍ 2016.
• Žáci druhých tříd si s pomocí studenta zubního lékařství Pavla Beneše
připomněli, jak se správně starat o své
zoubky, aby je měli zdravé.
• Ve dnech 1. - 16. 11. 2016 probíhalo na
naší škole Národní testování pro 9. třídy
2016 (Scio).
Poděkování
Děkujeme všem sponzorům občanského
spolku. Všechny finanční prostředky
využijeme ve prospěch našich žáků.
Děkujeme také všem, kteří pomáhají
dětem se sběrem druhotných surovin. I tím
přispíváte na účet našeho spolku.
Seznam sponzorů občanského spolku
za rok 2016: rodiče a opatrovníci žáků,
Město Dačice, Lékárna Na Náměstí, Čech
ODPADY, Beránek Barvy, Marie Tichá, Centropen Dačice a.s., Obkladačství Josef Kříž,
Auto Štěpán, Prof. Dr. A. Merserburger,
Ladislav Bouda CZ Crown.
Vladimíra Navrátilová, pokladník OS

www.dacice.cz

Investice města v roce 2016
V letošním roce byla nejnáročnější investiční akcí první etapa rekonstrukce komunikací v lokalitě Peráček, podle ohlasů
místních se povedla a pro rok 2017 připravujeme další etapu.
Komunikacím jsme v letošním roce věnovali hodně pozornosti
a tak je za námi i rekonstrukce silnic v Prostředním Vydří, parkoviště
u ZŠ B. Němcové, nebo rekonstrukce silnice z Malého Pěčína do Hříšice. Dokončujeme i revitalizaci Kancnýřova sadu a provedli jsme
i rekonstrukci obřadní i smuteční síně. Celkové náklady na inves-

tiční akce jsou plánovány ve výši 52.330.000 Kč. Protože je určitě
lepší podívat se na obrázky, nežli pročítat svým způsobem nudný
text, připravili jsme pro Vás obrazový výběr toho, co jsme v letošním roce udělali.
Karel Macků, starosta

revitalizace Kancnýřova sadu

nová fasáda a úprava nádvoří v KD Beseda

rekonstrukce smuteční síně
zrestaurování kříže na Havlíčkově náměstí
rekonstrukce obřadní síně

zrestaurování sochy sv. Prokopa

11

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 12/2016

parkoviště u ZŠ B. Němcové
výměna sedaček na sportovním stadionu

oprava komunikací v Prostředním Vydří

výsadba aleje V Kolíbce

zvonička v Hradišťku

dokončení rekonstrukce I. etapy Na Peráčku

nové herní prvky na zahradě ZŠ Komenského

12
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výměna veřejného osvětlení v ul. U Stadionu

přístřešek u občanské komise v Hradišťku
výměna veřejného osvětlení v ul. Bratrská

oprava plochy v areálu Technických služeb

oprava střechy domu č.p. 175/I, ul. Bratrská

oprava silnice Malý Pěčín - Hříšice

výměna veřejného osvětlení ve Velkém Pěčíně
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1. ledna

od 17:00 h

NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ V DAČICÍCH
- hudební vystoupení žáků ZUŠ Dačice
- videoprojekce s ohlédnutím za uplynulý rok
- novoroční ohňostroj
BESEDA
- přípitek
s sebou
KULTURNÍ DŮM

KULTURNÍ DŮM

BESEDA
Akci pořádá Zdravé město Dačice a DS Tyl Dačice.
KULTURNÍ DŮM

BESEDA

BE

IV. Mestský
ˇ
televizní

ZK

PLES

KLUB

BESEDA

MINIPIVOVAR

BESEDA

RESTAURACE

BESEDA

AM

ER

25. únor 2017 / 19:30 h / KD Beseda Dačice

Mamma Mia a jiné hity skupiny ABBA v podání:

host v

ečera

Michaela Foreta, Jitky Asterové, Bořka Slezáčka a Olgy Lounové

3. prosince od 10 hod do setmění
ulice Antonínská 75 v Dačicích

Sobota

Jízda na vláčku v čele s parní lokomotivou
“Jůlinka”
dále Vás čeká:

Mikulášská nadílka
Odborný výklad v muzeu drážních předmětů a
různých historických samohybů
Nové nádraží a dvě soupravy vlaků
Cukrová vata, výborné domácí sýry od Fukových,
perníčky od paní Dědkové a
občerstvení s možností posezení v teple

soutěž
o hodnot
né
ceny

v 19:30
hestra
azz Orc
J
ěr
b
a
ý
k
v
n
ý
k
e Sebra
- Strážs lava
Zahajuj
LARET
ih
K
J
jí:
is
ku
in
lv
Dále úč
Club E
and Roll
a Rock

vstupné 250 Kč

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

h

KULTURNÍ DŮM

BESEDA

kontakt:
www.zelezniceplnapary.cz
+420 739 002 280

Děkujeme
KULTURNÍ DŮM

změna programu
vyhrazena

BESEDA
KULTURNÍ DŮM
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BESEDA
KLUB

BESEDA

MINIPIVOVAR

BESEDA

RESTAURACE

BESEDA

KAMENOLOM Dačice

František Karásek
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro žáky 5. a 9. tříd
Ve školním roce 2017/2018 připravuje naše škola otevření jedné
třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků a jedné třídy čtyřletého
gymnázia pro 30 žáků. Osmileté, všeobecně zaměřené gymnázium
(obor 79 – 41 – K/81) je určeno žákům po ukončení 5. tříd základních škol. Čtyřleté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41
– K/41) je určeno absolventům 9. tříd základních škol.
Den otevřených dveří proběhne ve středu 7. 12. 2016
Všechny zájemce o studium čtyřletého i osmiletého gymnázia a širokou veřejnost srdečně zveme na prohlídku naší školy
a především modernizovaných učeben informatiky, fyziky, chemie a biologie. Den otevřených dveří se již tradičně bude konat za
plného provozu školy od 8:00 do 17:00 h, návštěvníci se v případě
zájmu budou moci zúčastnit výuky a seznámí se se všemi projekty, které na naší škole realizujeme. Ukázky výuky s využitím
nejmodernějších výukových prostředků budou probíhat
i v odpoledních hodinách po skončení pravidelné výuky. V televizním studiu školní internetové televize G-ONE.tv si bude moci
každý vyzkoušet natáčení a zpracování videa s využitím klíčování.
Zájemci o studium také získají všechny potřebné informace
o podávání přihlášek a přijímacím řízení. Vždy v celou hodinu bude
začínat prezentace, která představí školu a nabídku studia pro žáky
5. a 9. tříd.
Přírodovědné praktikum

V úterý 8. listopadu
byly
přírodovědné
praktikum pro žáky
sexty i laboratorní
technika pro žáky
kvarty zaměřeny na
téma „Exotermické a
endotermické reakce“.
Žáci si svoje teoretické
znalosti
ověřili v praxi pomocí
měřícího systému Pasco. Sledovali tepelnou
změnu reakcí různých
solí s vodou s využitím teplotní sondy. Výsledky experimentu rovnou zpracovali a vyhodnotili graficky na MacBoocích v programu
Capstone.
Nové vybavení učeben přírodovědných předmětů škola získala
v rámci projektu „Počítačem podporované přírodovědné experimenty“, registrační číslo CZ 1.14/2.4.0027.02878, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

v dalších kolech pIšQworek. Na prvním místě skončil nováček
David Novák z 1. ročníku. Za ním zůstal zkušený borec Josef Brtník ze 4. ročníku a bronz si odnášel nejmladší účastník Filip Šívr
z kvinty.
• V pondělí 17. října a ve středu 19. října navštívili žáci maturitních
a předmaturitních ročníků fyzikálně zaměřenou výstavu Accelerating Science: „K jádru vědy“. Tato interaktivní výstava, kterou
pořádá mezinárodní výzkumné centrum CERN, byla zaměřena
jednak na teoretickou částicovou fyziku a standardní model, tak
i na konkrétní informace o CERNu a jejich urychlovači částic LHC.
Žáci získali základní informace o fungování tohoto významného
vědeckého pracoviště i o jevech a částicích, které zkoumá.
• Společnost ČEZ již 15 let organizuje program Energie – budoucnost lidstva, který prezentuje na školách po celé republice.
K nám zavítali v pátek 21. října. Jejich přednášku o energetice absolvovali studenti 3. ročníku a septimy. Během dvou vyučovacích
hodin se dozvěděli plno informací o energetice, jednotlivých
typech elektráren, obnovitelných i neobnovitelných zdrojích. Dotkli se mnoha zajímavých témat, diskutovali především
o závislosti lidstva na energii, probrali i důvody, proč je zbytečné
bát se jaderných elektráren.
• Dne 9. listopadu 2016 se zúčastnili žáci tercie a kvarty semináře
s názvem „Slunce, voda, stromy a jejich funkce v krajině“. Doc.
RNDr. Jan Pokorný, CSc. se ve své přednášce zaměřil na témata:
Co umí strom, Morfologie a anatomie stromu, Vysvětlení efektu
transpirace na základě fyzikálních principů, Srovnání stínu stromu a slunečníku, Vegetace neplýtvá vodou, chladí a podporuje
vznik oblačnosti, Rybí obsádka a kvalita vody a Potravní řetězec.
Odborný výklad měli žáci zpestřený poutavými prezentacemi
s fotografiemi dokumentujícími návštěvy pana docenta v cizích
zemích.
Milan Točík
Další informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.

Ve zkratce
• V letošním roce proběhla tradiční podzimní soutěž Přírodovědný
klokan ve středu dne 12. října. Na naší škole se do ní v rámci
vyučování přírodovědných oborů zapojilo celkem 106 studentů,
z toho 34 v mladší kategorii Kadet (tercie a kvarta) a zbývajících
72 v kategorii Junior (1. a 2. ročník čtyřletého gymnázia, kvinta
a sexta osmiletého gymnázia). Soutěžící v obou kategoriích
čekaly zajímavé a mnohdy obtížné úlohy z oblasti matematiky,
fyziky, chemie, biologie a geografie. Nejúspěšnějšími řešiteli
v kategorii Kadet se stali Jáchym Bartošek a Jan Klivan z kvarty
a Barbora Kopačková z tercie. V kategorii Junior obsadili první tři
místa Kateřina Teplá a Barbora Szepeši ze sexty a Tomáš Pospíchal
z 2. ročníku. Jmenovaným patří blahopřání, všem soutěžícím pak
poděkování za vynaložené úsilí při řešení úkolů, stejně jako jejich
vyučujícím za provedení opravy a vyhodnocení.
• Po roce se opět 13. října 2016 uskutečnilo školní kolo 9. ročníku
logické hry pIšQworky. V odpoledních hodinách se sešlo čtyřicet
osm nadšenců z vyššího gymnázia. Cílem turnaje bylo najít
nejlepší hráče a vybrat ty, kteří naší školu budou reprezentovat
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Informace z knihovny
Výsledky průzkumu spokojenosti se službami městské
knihovny
Cílem dotazníkového
šetření, které probíhalo v Městské knihovně
v Dačicích od prázdnin
do konce října, bylo
zjistit názory našich čtenářů na poskytované
služby.
Vrátilo se nám 170
dotazníků. V průzkumu
odpovídali respondenti
od 15 do 80 let, byly zastoupeny všechny věkové kategorie, z toho
bylo 76 % žen a 24 %
mužů. V Dačicích bydlí
70 % respondentů, 20 % zde pracuje, 6 % studuje a 4 % bydlí jinde,
ale do města jezdí na úřady a na nákupy.
Na otázku - Které služby knihovny využíváte – byly odpovědi následující:
Půjčování knih - 100 %, půjčování časopisů – 42 %, služby na
webu knihovny (katalogy, rezervace dokumentů, prodlužování výpůjček apod.) – 29 %, návštěvy odpoledních a podvečerních akcí
vzdělávacího nebo kulturního charakteru – 16 % uživatelů. Meziknihovní výpůjčky – 13 % čtenářů. Cca 11 % si jich půjčuje hry
a tematické kufříky, 9 % využívá možnost kopírování. Na posledních místech se umístilo čtení denního tisku a časopisů – 4 % - což
souvisí s tím, že nemáme klasickou čítárnu v budově. Malý zájem
o půjčování e-knih – 3 % - je jednak náš úkol a závazek s tím něco
udělat a jednak stávající situace kolem půjčování e-knih obecně,
vydavatelé je chtějí samozřejmě hlavně prodávat a nemají zájem
na tom, aby se půjčovaly v knihovnách. Mezi další využívané služby
patřil internet, komunitní zahrada, zvukové knihy či virtuální univerzita třetího věku.
S výběrem knih v knihovně je spíše spokojeno 97 % čtenářů
a výpůjční doba vyhovuje 96 % respondentů. Zbývající 4 % respondentů navrhují úpravy, o některých z nich budeme uvažovat, ně-

které nejsou reálné.
Odpovědi na stěžejní otázku – Co byste změnili, co by se podle
Vás mělo změnit – byly následující: 40 % respondentů by neměnilo
vůbec nic a jsou spokojení s tím, co je. Celých 28 % by chtělo pro
knihovnu větší prostory, více místa, 24 % větší výběr knih a shodně 14 % odpovídajících by si přálo místo pro kočárky a skříňky na
věci a více akcí pro veřejnost. Kolem 10 % by uvítalo samoobslužné
kopírování, výpůjční dobu i přes poledne a větší výběr časopisů.
Nejméně chybí čtenářům a uživatelům lepší počítačová vybavenost a větší výběr denního tisku. Z připomínek a dalších námětů
se objevoval například požadavek na více exemplářů jednoho titulu, větší informovanost o akcích, více herních prvků na zahradu,
přestěhovat knihovnu do centra města, více soukromí u počítačů,
zpřístupnit zahradu z parku apod. Otázka byla záměrně postavena
tak, aby vyprovokovala respondenty k názoru. A tak časté odpovědi: „Jsem moc spokojená, velice milá paní knihovnice, ví, o čem
knížky jsou a tak jsem nadšená,“ nás opravdu těšily.
Pozvánky na odpolední akce pro rodiče s dětmi
Dny se krátí, je brzy tma, ale přitom je málo hodin. Tož Vás zveme
do knihovny, na dětském oddělení máme otevřeno čtyřikrát v týdnu, v pondělí, ve středu a ve čtvrtek od 12:00 do 17:00 h, v pátek od
12:00 do 16:00 h.
Středa 30. 11. od 13:00 do 16:00 h – Vánoční blahopřání (výtvarná dílna pro děti). Vánoční blahopřání ubrouskovou technikou.
Zájemci si donesou ubrousky s vánoční tematikou, zbytky krajek,
látek, provázků, nebo stužek a dopisní obálku na vytvořené přáníčko. Ostatní materiál dodá knihovna.
Pátek 9. 12. od 14:00 do 16:00 h – krámek Lovců perel – pro
účastníky celoroční čtenářské soutěže Lovci perel. Zveme děti do
krámku, z něhož si jednak odnesou domů za celý rok nastřádané
perly za přečtené knížky a za další část soutěže, tzv. moriony - virtuální peníze za nepovinné otázky ke knížkám rozvíjející přemýšlení o přečteném - si mohou vybrat v krámku drobnosti pro radost.
Hra Lovci perel mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá
zábavu. Předem děkujeme všem, kteří do krámku dětem přispějí
nějakou drobností. Čtvrtý ročník soutěže začne 1. února 2017.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka

Kontroly a jejich smysl
Obce a města hospodaří lépe než stát i kraje. V loňském roce a ne jinak tomu bude pravděpodobně i letos skončí v součtu
hospodaření všech měst a obcí s přebytkem vyšším než 20 miliard korun.
Přesto vláda svými návrhy zákonů staví samostatnému rozhodování zastupitelstev obcí další
a další překážky. Například poslední vládní návrh
změny zákona o nakládání s prostředky obcí
v podstatě znemožňuje obcím rychle reagovat
na aktuální potřeby spojené s neplánovanými
výdaji.
Změna zákona totiž předpokládá, že všechna
rozpočtová opatření, by musela být před jejich schvalováním v zastupitelstvu minimálně 15 dní zveřejněna na úřední desce. Úmysl
na první pohled asi chvályhodný, ale praktické fungování obce či
města v některých případech doslova paralyzující.
Pokud bude zákon v navržené podobě schválen, nemohlo by
zastupitelstvo obce bez předchozího patnáctidenního zveřejnění
totiž rozhodovat o poskytnutí jakéhokoliv příspěvku, pomoci,
nákupu, podpoře nebo řešit krizovou nebo jinou náhlou situaci, výhodnou nabídku apod. spojenou s použitím v rozpočtu
explicitně na konkrétní účel nenaplánovaných prostředků.
V době, kdy každý výdaj obce je v podstatě kýmkoliv kontrolovatelný, kdy zasedání zastupitelstev jsou veřejná, kdy obec
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každoročně prochází přezkumem hospodaření, kdy každé zastupitelstvo povinně zřizuje svůj kontrolní a finanční výbor, mi připadá
tato další povinnost jako zbytečná a bude pro obecní úřady další
byrokratickou a tentokrát i provozní zátěží.
Dlouhodobě jsem přesvědčen, že pokud si volíme svoji starostku, svého starostu, své zastupitelky a zastupitele, potom to děláme
proto, že jim věříme a nemyslíme si, že to má být tak, že budeme
prověřovat a kontrolovat dnes a denně každý jejich krok. Pokud
má život normálně fungovat, tak to ani není možné, neboť bychom
veškerý svůj čas, energii a peníze spotřebovali na kontrolu všeho
a všech okolo nás.
Samozřejmě kontrolovat využití veřejných prostředků je potřeba
a je nutné zajistit provádění pravidelné i namátkové kontroly
a práva na ně. Jsem ale přesvědčen, že není správné primárně lidem
nedůvěřovat a snažit se ve společnosti nastavit systém v podstatě
permanentní kontroly všeho a všech. Takové počínání přináší atmosféru strachu, nedůvěry, alibismu, pasivity a nakonec i nechuti
zejména těch schopných se veřejně angažovat. I proto se budu budeme snažit zákon v Senátu změnit.
Miloš Vystrčil, senátor

www.dacice.cz

Dějiny Dačic
Vážení čtenáři, v prosinci se objeví na trhu druhé vydání
Dějin Dačic. Knihu vydává Městské muzeum a galerie Dačice
s plnou finanční podporou Města Dačice.
První vydání vyšlo v závěru roku 2002
a bylo vyvrcholením snahy autorů o celkové
zpracování dějin města, které dosud scházelo.
Kniha byla tehdy vydána nákladem 1 200 výtisků. Již v roce 2008 jsme doprodávali v městském
muzeu poslední kousky knihy. Mezitím byla vydána řada dalších příspěvků věnovaných Dačicím
a jednotlivým tématům z historie, především
v Dačickém vlastivědném sborníku (čísla I. – VIII.)
a případně v Dačickém albu dobových fotografií I. a II. V roce 2005
vyšla i rozsáhlá Vlastivěda moravská, Dačicko, Slavonicko, Telčsko.
O Dějiny Dačic je však stále zájem a řadu let již na trhu scházejí,
rádi by si je do knihovny zařadili i dačičtí rodáci žijící v různých částech naší republiky.
Druhé vydání se základním obsahem shoduje s vydáním prvním,
někteří autoři pouze drobně doplnili své poznatky. Zásadně se však
změnila kapitola XV. (Kronika), která je rozšířena o období let 2002
až 2015 a je dovedena až do současnosti. Tato kapitola byla doplněna i řadou fotografií (81). Následně byl upraven jmenný, místní
i věcný rejstřík a doplněny přílohy knihy. Je naším přáním, aby kniha dál sloužila k poznávání historie města.
Pro ty, kteří již první vydání Dějin Dačic vlastní, máme také dobrou zprávu. K prvnímu vydání bude možno zakoupit doplněk, který bude obsahovat nové údaje, včetně nových rejstříků. O začátku
prodeje druhého vydání Dějin Dačic a doplňku k vydání prvnímu
Vás budeme včas informovat.
Marie Kučerová, ředitelka muzea

Jablkobraní
Spolek Katolický dům Dačice vyzval letos všechny domácí kuchaře a kuchařky, aby předvedli své kulinářské umění
a v sobotu 12. 11. donesli svoji nejlepší pochoutku z jablek
jakéhokoliv druhu k posouzení odborné porotě. Soutěžících
bylo oproti loňskému štrúdlování poněkud méně, ale kvalita
a nápaditost výrobků byla i letos velmi dobrá. Jsme rádi, že
se do výroby soutěžních dobrot zapojily také děti se svými
rodiči či babičkami.
K tanci a poslechu zahrála
výborná hudební skupina Karolína. Děti i dospělí se zapojili
hned do několika soutěží s jablky. Např. nejdelší slupku z jablka
okrájel pan Jiří Kasal, který suverénně porazil všechny zdatné
kuchařky.
Porota ve složení M. Kasalová,
P. Kopečná, B. Havlík, R. Koudelková a V. Vesecká všechny soutěžní
produkty ochutnala a vyhodnotila jako nejlepší jablečné řezy paní
Jany Dvořákové. Druhé místo za svůj drobenkový jablečný koláč
obdržela Gabriela Koutná. Na třetím místě se umístil jablečný sirup
od Růženy Křížkové. Speciální cenu poroty získal moučník v podobě šaška od paní Věry Pokorné. Blahopřejeme!
Po vyhlášení výsledků se všichni přítomní pustili do ochutnávání
všech výrobků a byla to tedy mňamka!
Ceny pro vítěze věnovali Potraviny Štěpán a syn s.r.o., COOP Jednota Dačice, PAS-D s.r.o., Knihkupectví Hejl, SWN Moravia s.r.o.,
Martina Kasalová a další, kterým za jejich štědrost děkujeme. Poděkování patří také porotcům, kapele a především všem soutěžícím
i divákům.
Katolický dům Dačice z.s.

Vánoce v muzeu
s krojovanými panenkami
Na letošní vánoční výstavu jsme pro návštěvníky připravili
doslova výstavní lahůdku v podobě národopisně laděné výstavy krojovaných panenek. Miniatury přesných replik lidových krojů oblečených na panenky, tak to je práce, koníček
a také životní poslání maminky Marie Žilové a její dcery Evy
Jurmanové z Nového Veselí. Jejich půvabné krojované panenky už objely takřka celou republiku a tentokrát zavítají
do Dačic.
Paní Marie Žilová společně s dcerou Evou Jurmanovou šijí přesné repliky lidových krojů a oblékají je na
panenky převážně s porcelánovými hlavičkami. Předlohou pro ruční výrobu
tradičního lidového oděvu
jsou popisy a střihy starých
krojů. Proces výroby není
jednoduchý – modeluje se
nejdříve z levného materiálu, a když model perfektně sedí, používá se materiál starý původní nebo podobný. Veškeré oděvní součástky jsou ručně šité a část
užitých krajek je na základě historické předlohy ručně paličkovaná
nebo síťovaná.
Mezi prvními ušily kroje z Českomoravské vrchoviny – z Telče,
Dačic, Třebíče a Žďáru nad Sázavou. Doba výroby kroje je velmi
různorodá. Podle složitosti kroje může zabrat dvanáct, ale také sto
čtyřicet hodin. Kolem panenek se točí vlastně celá rodina. Manžel
paní Žilové pomáhá s výrobou šperků ke krojům, zhotovuje stojany, pomáhá s převozem a instalací výstav.
Přijďte se podívat, k vidění bude několik desítek krojovaných
panenek z jejich dílny. Nebude chybět samozřejmě ani typická
dačická panímáma v kroji a další kroje z Horácka. Muzeum doplní
výstavu originálními krojovými součástmi a výšivkami ze svých
sbírek.
Výstava bude otevřena od 27. listopadu 2016 do 28. února 2017.
V prosinci úterý-pátek 9-12, 13-16 a o nedělích 13-16 hod. Kdo nestihne v prosinci, může přijít i v prvních dvou měsících roku 2017.
Marie Kučerová, ředitelka muzea

Dýňování v KŘIŽOVATCE
Pod slovem podzim si toho dokážeme představit mnoho.
My jsme si představili hlavně dýně, a proto jsme v sobotu
22. října umožnili návštěvníkům RC Křižovatka nejen si nějakou tu dýni vydlabat, ale také ji ochutnat (např. pečenou rýži
s dýní, gratinovanou dýni s bramborem, dýňovou polévku,
dýňový koláč, kompot nebo buchtu).
Díky Zahradnictví v Kaštanech jsme měli dostatek dýní
různých velikostí. Kdo měl zájem, mohl si z nich vytvořit
podzimní dekoraci.
Děkujeme tímto všem zúčastněným za návštěvu a věříme, že se brzy uvidíme na
jiných plánovaných akcích. Recepty z dýní můžete společně
s dalšími informacemi nalézt na našich facebookových stránkách
(www.facebook/rckrizovatka.cz).
Gabriela Koutná a Romana Marková

17

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 12/2016
--- inzerce ---

Klub důchodců
Klub seniorů Vás zve na vánoční posezení s cukrovím a vzpomínkami v úterý
20. 12. 2016 v 16:00 h do klubovny Domu
s pečovatelskou službou. Na minulých
schůzkách jsme se sešli se zástupci města,
kteří nám ukázali, jak bude vypadat „dolní
náměstí ” – Lipky, dále jsme uvítali návštěvu z Podcestného mlýna. Čeká nás povídání o odpadech (s FCC) a ještě budeme poslouchat o cestování na kolech v Rakousku.
Schůzky jsou 2x v měsíci vždy v pondělí
v 16:00 h. Srdečně zveme.
Dana Krtková a Rudolf Hájek

Svaz tělesně
postižených
Svaz tělesně postižených
Dačice uspořádal v sobotu
12.11.2016 v Hotelu Stadion
tradiční odpolední čaje.
K tanci i poslechu hrál pan
Anděl. Tuto akci navštívilo 50 spokojených hostů.
Srdečně zveme na mikulášskou nadílku,
která se bude konat v Hotelu Stadion
10. prosince 2016 ve 14:00 h.
František Stejskal

velký výběr hraček
pro nejmenší
i pro ty větší

--- inzerce ---

Společnost FCC Dačice Vám děkuje
za spolupráci v roce 2016 a přejeme
mnoho pracovních úspěchů
i spokojenosti v roce 2017.
FCC Dačice, s.r.o.
www.fcc-group.cz
FCC_Dacice_novorocni_180x127_v05.indd 1
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Dačický domeček je tu pro vás
Vánoční keramická dílna pro děti
V úterý 6. 12. se uskuteční od 15:00 do
17:00 h v keramické dílně v Domečku.
Přijít mohou všechny děti, které si chtějí
vyzkoušet práci s keramickou dílnou. Akce
je vhodná i pro úplné začátečníky. S sebou
si vezměte přezůvky a staré tričko, které
můžete umazat. Odbornou rukou vás povede Jarka Bačáková.
Výtvarné hrátky pro děti s vánoční tématikou
V úterý 13. 12. proběhnou Výtvarné hrátky pro děti s vánoční tématikou od 15:00
do 17:00 h. Přijďte se k nám do Domečku
vánočně naladit. S sebou pouze přezůvky.
Zajímavé nápady si pro vás připravila Jarka
Bačáková.
Focení s Markétou aneb Pohled na
vánoční město očima fotografa
Ve čtvrtek 15. 12. jsme pro vás připravili
Focení s Markétou aneb Pohled na vánoční
město očima fotografa, které je určeno pro
všechny věkové kategorie. S sebou vhodné oblečení a obutí dle počasí a jakýkoliv
fotoaparát. Přijďte si rozšířit obzory a zkusit
jiný pohled na svět s Markétou Havlíkovou.
Sraz v 16:00 h v Domečku.
Zdobení perníčků v Baby clubu
V pátek 16. 12. od 9:00 do 11:00 h se
v Domečku v Baby clubu budeme těšit na
maminky s malými mlsaly. Budeme zdobit
perníčky, a to se samozřejmě neobejde
bez náležité ochutnávky. Už teď se nemůže
dočkat Gábina Petráková.
Vánoční tvoření v Baby clubu
V úterý 20. 12. od 9:00 do 11:00 h proběhne v tomto roce poslední Baby club. Jeho
téma bude Vánoční tvoření s překvapením.
Zváni jsou všichni rodiče s dětmi, kteří se
chtějí zastavit v předvánočním shonu a užít
si chvilky klidu se svými dětmi. Akci vede
Gábina Petráková.
Předvánoční taneční show s Kristinou
Ve čtvrtek 22. 12. máte možnost protáhnout si tělo a zúčastnit se Předvánoční
taneční show s Kristinou. Akce je určena
pro děti a proběhne od 16:00 do 17:30 h
v Městské sportovní hale v Dačicích.

S sebou vhodnou obuv a cvičební úbor.
Předcvičovat bude Kristina Tomanová.
OKÉNKO DO NAŠEHO DOMEČKU
Kroužky aerobiku
V současné době mají kroužky aerobiku
při domečku v Dačicích širokou základnu.
Stále rostoucí poptávka po tomto druhu
sportu k nám letos přivedla přes 70 dívek ve
věku od 3 do 14 let. Dívky jsou rozděleny do
5 skupin dle věku – Pomněnky, Sněženky
I., Sněženky II., Sedmikrásky a Slunečnice.
Jejich tréninku se věnuje čtyřčlenný tým
trenérek – Jaromíra Bačáková, Šárka
Švorcová, Kristina Tomanová a Dana Syrovátková.
Každoročně se účastníme soutěžních
i přehlídkových soutěží. V loňském roce
jsme uspořádali první ročník aerobní
soutěže Roztančená kostka cukru. Ohlasy
byly velmi pozitivní, a proto hodláme v této
tradici pokračovat. Je to pro nás velkou motivací do budoucna.
Podzimní soustředění aerobiku
Vzhledem k velkému počtu a věkovému
rozdílu dívek pořádáme dvě podzimní
soustředění.
Pro Pomněnky a Sněženky I. to bylo 27. –
28. října, kdy jsme přespaly v DDM. Vyrazily
jsme na podvečerní procházku, na které
nám pořádně vyhládlo a bramborový guláš
chutnal náramně. Po setmění jsme vyrazily
za pokladem po světélkové stezce. Poklad
obsahoval mimo jiné i drahokamy. Druhý
den nás čekalo výtvarné tvoření s podzimní
tématikou.
Starší děvčata Sněženky II., Sedmikrásky
a Slunečnice vyrazily na víkend v termínu
4. - 6. 11. na základnu v Dolním Radíkově.
Podzimní soustředění se nese v duchu
tréninků, protože před sebou máme celou soutěžní sezónu, proto většinu času
věnujeme nácviku sestav, mixování hudby
a vymýšlení kostýmů. Najdeme si ale i chvilku na vycházku nádhernou podzimní
přírodou a na výtvarné a rukodělné činnosti
a nesmí chybět zábavný večer s diskotékou.
Počasí nám sice vyšlo jen z poloviny,
ale náladu nám to rozhodně nezkazilo.

Poděkování patří i výtečné kuchyni.
Přivítání dětí ze ZŠ Dešná v dačickém
Domečku
Ve čtvrtek 10. 11. jsme přivítali v našem
Domečku Za Lávkami děti ze ZŠ v Dešné.
Přestože tento den byla zima a napadl
první sníh, z očí těchto dětí čišela radost

a spontánnost. Po teplém čaji jsme se
pustili do tvoření. Pro mnohé z nich to bylo
první setkání s keramickou hlínou vůbec.
Děti si vytvořily své anděly, čerta i Mikuláše,
kteří ozdobí jejich vánoční domovy. Byly
tvorbou nadšeny a velmi se zajímaly
o chod keramické dílny a ocenily prohlídku
keramické pece.
Díky jejich šikovnosti jim zbyl dostatek
času pro zábavu v místním baby clubu, kde
nejvíce využily houpací síť, skluzavku a bazén s kuličkami.
Celé dopoledne proběhlo ve velice přátelské atmosféře a po této milé
zkušenosti jsme se s paní ředitelkou Mirkou
Adamovou domluvili na další návštěvě.
Váš Domeček

Filmové dárky nejen pod vánočním stromečkem
Už je to tak, prosinec je tady a Vánoce jsou za dveřmi. Teď už určitě přemýšlíte, čím pod stromečkem potěšíte vaše blízké. Pár
tipů pro vás máme taky my v dačickém kině.
Pokud máte doma fanouška kultovních Hvězdných válek, určitě byste
neměli přehlédnout v našem prosincovém programu datum
30. prosince, kdy se na plátně dačického kina objeví filmová novinka ze studia Lucasfilm: ROGUE ONE: STAR WARS STORY. Věřte,
že takový zážitek, navíc ve 3D projekci, určitě udělá radost.
Jestli vás ale žánr akční fantasy moc neláká, raději máte filmy
lechtivější a navíc jste čtenáři knižní série E. L. James, pak vám
určitě neuniklo, že už v příštím roce se na plátna kin chystá zfilmovaný druhý díl románové trilogie: PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY.
V našem kině film uvedeme v pátek 10. února 2017, tedy přesně

jeden den po jeho celosvětové premiéře. Lístky právě na tuto projekci si ale můžete zajistit už od 1. prosince 2016 na pokladně Infocentra Dačice, a to právě formou dárkové vstupenky.
No, a jestli chcete mít Vánoce celý rok 2017 a máte rádi životopisné,
hudební, nebo dokumentární filmy, můžete sobě nebo někomu
v rodině nadělit členství v Dačickém filmovém klubu. Členské
kartičky na rok 2017 jsou právě v prodeji a jejich držitel bude mít
záruku levnějšího vstupného na projekce, nejen v Dačickém filmovém klubu, ale i ve filmových klubech po celé České republice.
A co říct závěrem? Krásné, nejen filmové Vánoce a celý rok 2017,
vám za 3D Kino Dačice přeje Milan Krotký.
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(smrk stříbrný, smrk ztepilý, jedle kavkazká)
--- inzerce ---

přímo na plantáži
Bohumila Smetany
v Heřmanči
(směr Strmilov)
od 10. 12. do 23. 12. 2016
tel.: 602 767 954, e-mail: jarmark.noviny@centrum.cz, www.jarmark-noviny.cz
9:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 h
tel: 724 282 179

18

K posílení našeho týmu hledáme
kandidáta na pozici:
Hlavní účetní
Manažer zákaznického servisu
Projektový manažer
Kontrolor kvality
Technolog
Nabízíme:

Dobré platové podmínky a firemní benefity
Perspektivní práce v rozvíjející se zahraniční společnosti
Příjemné pracovní prostředí
V případě Vašeho zájmu zašlete životopis
na personální oddělení.
Kontakt: renata.hronova@gaudlitz.cz, tel. +420 602 696 577
Gaudlitz Precision s.r.o., Dělnická 413, Dačice www.gaudlitz.de
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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

8
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Romana Wolfová
•
•
•
•
•

--- inzerce ---

P rodej vánočních s trom k ů

www.dacice.cz

Ohlédnutí za rokem 2016 v Nemocnici Dačice, a.s.
Rok 2016 byl pro personál a vedení Nemocnice Dačice, a.s. opět rokem plným změn, a tak v roce 2016 došlo např. k výměně
vnitřních celokovových dveří na vstupech na jednotlivé stanice LDN za automatické posuvné platové dveře se snadnou obsluhou a dobře hygienicky udržovatelné. Pro pacienty je to výhoda, když se pohybují s pomocí francouzských holí nebo na
vozíčku. Dveře se před nimi otevírají bez cizí pomoci.
Nakoupili jsme nové rehabilitační pomůcky pro lůžkové oddělení – Motomed na cvičení dolních končetin na lůžku pacienta a další na rehabilitaci pacienta sedícího na židli. Chystáme se v příštím
roce na rozšíření provozu kuchyně, plánujeme zajistit celodenní
stravování i pro obyvatele navrhovaného Domova seniorů, který
vznikne po rekonstrukci nefunkčního pavilonu „B“ v areálu nemocnice. Vybavení naší kuchyně jsme tedy začali posilovat o nové přístroje jako konvektomat a varný kotel na polévky či omáčky. Letos
jsme také přemístili Lékařskou pohotovostní službu hned na vstup
do nemocnice, a proto jsme přestavěli původní vrátnici na ordinaci LPS s čekárnou pro pacienty a denní místnost sester, WC pro
pacienty a pro personál. Vzniklo světlé, praktické pracoviště s bezbariérovým nájezdem pro pacienty hned u vchodu do nemocnice.
Vrátnice dostala nová okna a dveře. Letos, v roce 65. výročí otevření nemocnice v Dačicích, došlo i na venkovní úpravy našeho parku.
A tak dne 5. 10. 2016 byl slavnostně zprovozněn venkovní rehabilitační areál části nemocničního parku s 5 cvičícími venkovními stroji. Instalované pomůcky mají sloužit jak pacientům naší nemocnice,
tak i obyvatelům budoucího Domova seniorů i obyvatelům Dačic.
V parku nemocnice jsou k dispozici stroje na posilování pohybu
horních i dolních končetin, protažení celého těla a na posilování
jen dolních končetin. Všechny stroje jsou propojeny novou cestou ze zámkové dlažby, cesta je osazena lavičkami ergonomického
tvaru pro pacienty po endoprotézách kolenních a kyčelních kloubů a samozřejmě nechybí ani odpadkové koše. Předpokládáme
využití celého parku, jak pro rehabilitaci pacientů s dohledem
a přítomností fyzioterapeuta, tak i samostatně občany např. v době
návštěv. Cvičení provádí bez fyzioterapeuta každý návštěvník dle
návodu na stroji umístěném a na vlastní riziko. Všechny stroje management nemocnice vyzkoušel, jsou snadno přístupné, fungují

a cvičení je příjemné. Celkové investice za rok 2016 jsou 2 678 649 Kč.
Je to až neuvěřitelné, ale investice do Nemocnice Dačice,a.s. za roky
2010 - 2016 včetně, činí celkovou sumu 37 332 845 Kč. Díky podpoře
zřizovatele – Jihočeského kraje můžeme pracovat na trvalém růstu
a rozvoji našeho zdravotnického zařízení v Dačicích. Máme ale i programy dobrovolnické, kdy žáci z Gymnázia Dačice jsou dobrovolníky
pro čtení a povídání si s našimi dlouhodobými pacienty, podařilo se
nám setkání s bývalými zaměstnanci nemocnice, Den otevřených
dveří pro občany a také i Odpolední recitál s panem Lubomírem Müllerem a jeho milými básničkami a písněmi, viz foto. Snažíme se našim
pacientům poskytovat nejen potřebnou zdravotní péči, ale i citlivý
přístup k jejich problémům a bolístkám. Ráda vyslovuji nemalý dík
za podporu a stálou snahu našim zaměstnancům, bez nichž bychom
nemohli provozovat naše zdravotnické zařízení. Touto cestou jim chci
za vedení nemocnice vyslovit naše poděkování za práci, kterou odvádí, za ochotu se trvale vzdělávat a stále zlepšovat své výsledky, za
péči, s níž se našim pacientům věnují. Přeji všem klidné a krásné svátky vánoční, hodně zdraví a pohodu v nadcházejícím roce 2017.
Miroslava Člupková

Zprávičky z okénka

Poděkování za veřejnou sbírku

Běží pátý měsíc od otevření STD „Dačické okénko“ a toto
„mládě“ se má i během podzimních, trošku depresivních,
dnů čile k životu.

Vážení a milí spoluobčané, sešel se nám rok s rokem a my
jsme opět na městském úřadě, pod pečlivým a milým dozorem pana tajemníka Párala, rozpečetili kasičky.

Za poznáním nových výtvarných
technik vyrazilo „Dačické okénko“ do
Spolkového domu ve Slavonicích. Díky
zajímavé lektorce - paní Krajčovičové jsme si mohli vyzkoušet techniku tisku
na textil. Technika nás všechny velice
zaujala a bavila. Chtěli bychom ji po novém roce zařadit do nabídky činností
STD. Paní Krajčovičové bychom chtěli
touto cestou velice poděkovat za inspiraci, trpělivost a skvělé vedení.
Dne 21. 10. jsme přijali pozvání na Den otevřených dveří SOUzas
Dačice, kde si klienti STD mohli prohlédnout prostředí celého učiliště a především zemědělskou techniku. Zkušenost, která není zcela
běžná, klienty velice zaujala a rozšířila jejich obzory.
V STD Dačické okénko se snažíme nejen pracovat, ale i správně
se starat o své tělo i duši. Jednou z podpůrných metod je správná relaxace. Abychom pronikli do tajů tohoto umění, pozvali jsme
si k nám na návštěvu instruktorku jógy Michaelu Přívětivou. Milá
lektorka si pro nás připravila krásný uvolňující dopolední program.
Naučili jsme se správně uvolnit pomocí dýchání. Vše bylo podáno
hravou a příjemnou formou, která účastníky velice bavila. Míše
upřímně děkujeme a těšíme se na další setkání.
Eva Jahodová

V Dačicích byly tento rok
kasičky umístěny na šesti
místech – Lékárna na náměstí, potraviny u Štěpánů,
Norma, COOP na Červeném
vrchu, pojišťovna ČSOB
a masna Brtník. Na těchto šesti místech bylo v kasičkách vybráno
19 938 Kč. Letos poprvé byla kasička umístěna v Jemnici v lékárně
Alexandra, kde bylo vybráno 17 554 Kč.
Celkem jste tedy Dačickému ZVONEČKU přispěli částkou
37 492 Kč.
Výtěžek z této sbírky bude použit na zakoupení pomůcek.
Zároveň velice děkujeme všem, kteří nám umožnili umístit kasičky v jejich obchodech.
Také v roce 2017 budou kasičky umístěné na obvyklých i nových
místech. Za poskytnuté příspěvky předem děkujeme.
Mirka Vacková
Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci prosinci 2016 budou
dne 2. 12. 2016 a 9. 12. 2016.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice,
Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou,
od 8:00 do 14:00 h.
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cpzp.cz

Občas si v životě dobře nevybereme,
ale pojišťovnu jsme si vybrali tu nejlepší!
25 500 smluvních zdravotnických zařízení
3. největší zdravotní pojišťovna
1,2 milionu pojištěnců
Preventivní programy, služby a produkty pro celou rodinu
110 poboček po celé ČR

810 800 000
 www.cpzp.cz

kód pojišťovny

✆
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101. turnaj smíšených družtev
V sobotu 12. listopadu 2016
proběhl v hale SŠTO 101. turnaj
smíšených družstev ve volejbale - 26. ročník čtyřdílného seriálu. Po odhlášení družstev z Brna
se sešlo pouze 7 družstev, ale
zahrála si, poněvadž byl systém
každý s každým - 21 utkání a každý 12 setů. Byl to maraton, ale
v 18:00 h jsme již rozdávali hodnotné ceny v Hotelu Dyje spojené s vynikající večeří. Turnaj
sponzoroval mimo TJ i Centropen Dačice a.s. a Hotel Dyje.
Pořadí:
1. TJ Valeč u M. Budějovic
2. Mambo Dačice
3. Jemnice
4. Znojmo- Těšetice - Cuvéé, 5. Znojmo
6. G-Tým Dačice, 7. Máša Dačice

Oddíl kuželek:
8. 12.

8:00 h

Pohár mladých nadějí

3. 12.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice - KK Vyškov

10. 12.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice - TJ Unie Hlubina

3. 12.

10:00 h

divize

Dačice B - TJ Sokol Chotoviny

10. 12.

10:00 h

divize

Dačice B - TJ Spartak Pelhřimov

2. 12.

17:30 h

KPII

Dačice G - TJ Fezko Strakonice

2. 12. 20:00 h

KPII

Dačice C - TJ Nové Hrady

31.12.

15:00 h

veřejnost

Salámový turnaj

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl florbalu:
9. 12.
Vladislav Říha

Kateřina Bartošová radní
Každý máme jiné priority, a tak je někdy těžké se na něčem
stoprocentně shodnout.
Potěšila mě návštěva zástupců dačických sportovců na 57. zasedání rady města. Hlavním tématem byla multifunkční
sportovní hala. Musím přiznat, že obdivuji jejich pětileté nasazení, kdy bojují za
výstavbu nové haly, která by splňovala
kritéria potřebná při turnajích i samotné
hře florbalistů. Jsem si jistá, že nová hala
má smysl nejen pro florbalisty, ale že se
bude využívat i pro soutěže našich úspěšných mažoretek, judistů,
volejbalistů, fotbalistů, futsálistů, nebo třeba gymnastek.
Lidí, kteří se ve svém volném čase a zadarmo starají o výchovu
a vývoj našich dětí, je v Dačicích naštěstí dost, patří jim velký dík
a je třeba je v jejich činnosti podporovat. I proto jsem ráda, že jsme
se s kolegy radními dohodli, že novou halu v Dačicích chceme.
V tuto dobu, kdy se sestavuje rozpočet na další rok počítáme s výdaji na projektovou dokumentaci. Na 58. zasedání rady jsme odsouhlasili doporučení zastupitelstvu města schválit podání žádosti
o dotaci, vyhlášené MŠMT na realizaci akce „Výstavba sportovní
haly v Dačicích‘‘. Čeká nás však ještě dlouhá a nelehká cesta, protože to bude znamenat jak finanční náklady ze strany města, tak
i spoustu práce s vyřízením dotace. Já vycházím z toho, že v těchto
věcech panuje všeobecná shoda, a proto by neměl být problém ani
s rychlým dořešením záležitosti kolem pozemku pro výstavbu multifunkční haly v areálu Střední školy technické a obchodní Dačice.
Protože se blíží advent a pomalu i Nový rok, přeji nám všem pevné zdraví a štěstí, užívejme si čas s našimi blízkými po celý rok, nejen o vánocích.
Kateřina Bartošová
Náklad: 3150 výtisků

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

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.

9:00 h

16. - 17. 12.

Dětský vánoční turnaj - rodinný
sportovní hala
Vánoční turnaj dospělých - muži i ženy
sportovní hala

Oddíl volejbalu:
6. 12.,17:00 h - OP - dorostenky v tělocvičně ZŠ - místní derby
Dačice C - Dačice B ženy
každé úterý - tréninky dětí od 12ti let v tělocvičně ZŠ B. Němcové
Oddíl SPV:
• cvičení mužů - v Sokolovně každé pondělí od 20:00 h
• ženy cvičí v Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 19:15 h
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.
ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a Město Dačice pořádají

NOVOROČNÍ POHÁR 2017
XVIII. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 7. ledna od 10:00 h

Program: 9:00 - 10:00 h registrace družstev, prodej
položek, kontrola dokladů, 10:00 h slavnostní zahájení, 10:20 h
střelby, 14:15 h vyhlášení výsledků a předání cen
yy Závazná přihláška a registrace družstva do 10:00 h
yy Doklad o pojištění, platný zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
yy Závod je vypsán na 45 terčů: 25 automatický trap; 20 lovecké
kolo.
yy Občerstvení zajištěno, parkování v areálu střelnice
yy Cena položky 350 Kč
yy Závod je dotován hodnotnými cenami, hlavní cena 1/2 jatečního prasete!
Na Vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice
a Okresní myslivecký spolek ČMMJ J. Hradec.

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

zdarma				

Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 211, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
Číslo: 12/2016, ročník pátý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/

23

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 12/2016

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
2. prosince, pátek, 19:00 h
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU, komedie, 2D
102 min., česky, vstupné 120 Kč
4. prosince, neděle, 16:00 h
MIKULÁŠSKÁ PROJEKCE
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
70 min., česky, vstupné 50/80 Kč
Mikulášské balíčky pro děti
7. prosince, středa, 10:00 h
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY, komedie, 2D
100 min., česky, vstupné 50 Kč
11. prosince, neděle, 19:00 h - FILMOVÝ KLUB
BRATŘÍČEK KAREL, životopisný, 2D
79 min., česky, vstupné 80/100 Kč
16. prosince, pátek, 19:00 h
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC, tragikomedie, 2D
85 min., česky, vstupné 110 Kč
18. prosince, neděle, 17:00 a 19:30 h
ANDĚL PÁNĚ 2, pohádka, 2D
90 min., česky, vstupné 100/120 Kč

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

Kulturní dům Beseda
3. prosince, sobota, 18:00 h
VĚNEČEK

závěrečný večer kurzu tance

vstupné 120 Kč, v předprodeji 150 Kč
9. prosince, pátek, 18:00 h
VÁNOČNÍ KONCERT SBORŮ ZUŠ DAČICE
předprodej vstupenek na Infocentru
vstupné dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
17. prosince, sobota, 19:00 h
JAROSLAV SVĚCENÝ
koncert s Pavlou Jahodovou - Vondráčkovou
vstupné 200 Kč, sleva 10% na Senior pas

Městské muzeum a galerie
do 30. prosince, výstavní chodba
MANDALY ILONY BAŠTÁŘOVÉ
výstava

27. prosince, úterý, 16:00 h
ZPÍVEJ, animovaný, 2D
100 min., český dabing, vstupné 100 /120 Kč

27. listopadu - 28. února
KROJOVANÉ PANENKY
repliky lidových krojů od Evy Jurmanové a Marie
Žilové, doplněno výšivkami ze sbírek muzea

30. prosince, pátek, 19:00 h
ROGUE ONE: STAR WARS STORY, fantasy, 3D
100 min., česky, vstupné 130 Kč

11. prosince, neděle, 10:00 - 16:00 h
XI. VÁNOČNÍ JARMARK
prodej, ukázky výroby, občerstvení, pásma

Město Dačice a Mateřská škola Dačice zvou na akci

Balónky pro Ježíška

9. 12. 2016 ve 14:45
Sportovní stadion v Dačicích
Děti si mohou napsat a nakreslit vlastní přání, po vypuštění balónků z nich budou vylosováni výherci, pro
které jsou připraveny malé předvánoční dárečky.
Ve čtvrtek 29. a v pátek 30. prosince 2016 bude z technických důvodů na Infocentru odstávka prodeje vstupenek
na kulturní akce a do kina.
Vstupenky bude možné pouze rezervovat, nebudou se moci
prodávat. V případě končící rezervace v tyto dny, vám rezervaci
na Infocentru prodloužíme.
Prodej vstupenek bude obnoven dne 2. ledna 2017

Tradiční vánoční koncert
Dačického pěveckého sboru
kostel sv. Vařince, Dačice
středa 21. prosince v 18:00 h
24

vánoční hudby, zvířátka...
vstupné 20 Kč, děti do 15ti let zdarma

Katolický dům
6. prosince, úterý, 18:00 h
PŘEDNÁŠKA O VÁLCE NA UKRAJINĚ

téma: Tam se už přece nestřílí, ne? Aneb
o válce na Ukrajině dnes, dobrovolník Kody
pomáhá obyčejným lidem přímo na frontové linii v Donbasu
30. prosince, pátek, 14:00 h
DESKOVÉ HRY
přijďte si zahrát deskové hry, občerstvení zajištěno, můžete přinést na ochutnání své cukroví

RC Křižovatka
vždy v pondělí a ve čtvrtek 9:00 - 11:30 h
Dopoledníček – klubík pro rodiče
s dětmi
Přijďte si zahrát do hezké herny, popovídat
si, tvořit, zpívat, sdílet starosti a radosti spojené s péčí o děti!
Dopoledníček se nebude konat 22.12.,
26.12. a 29.12. Užijte si pěkné svátky.
www.rckrizovatka.cz
Dále nabízíme možnost pronájmu:
Badminton
Lezecká stěna
Stolní tenis
Oslavy všeho druhu
Více informací na www.katolicky-dum.cz

Tipy na vánoční dárky z Infocentra
* dárkový poukaz na koncert
Petry Janů (17.5.2017 - KD Beseda Dačice)
* dárkový poukaz na film Padesát odstínů temnoty
* Dějiny Dačic - 2. doplněné vydání
* Dějiny Dolních Němčic
* Jana Bisová - kniha Z Aschaffenburgu do Dačic Čtení z korespondence Dalbergů
* Dřevěné ozdoby, svícen a betlémky s motivy Dačic
* výrobky z chráněné dílny Dačické okénko

