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Jak to vidím aneb každý
z nás bude jednou starý
Stáří je stav ducha, to řekl jeden můj známý, když jsme mu my „mladší“ přáli
s lehkým úsměvem k životnímu jubileu. Když vidím jeho aktivity po letech, které
od té doby uběhly, tak musím říci, že on je stále mlád.
My ostatní, co ještě nejsme
ve věku seniorů, můžeme být
vděční za naše „staříky“. Je
spousta rodin, které fungují
v dnešní uspěchané době
i díky nim. Jenom vezměte,
pokud máte to štěstí, že bydlíte se svými seniory, jak pomáhají celé rodině. Kupříkladu hlídáním našich dětí, které
tak rozmazlují, že je za to někdy až nesnášíme (a v koutku duše se těšíme, až to budeme také jednou moci dělat). Když přijdete
domů a vaši staříci si s vámi chtějí povídat,
nebo vám nabídnou bábovku, jakou umějí
jenom oni. To jsou věci, které se nedají penězi vynahradit, a tak na druhé straně rádi
platíme tím, že občas zkoušejí naši trpělivost, a že jim znova a znova nastavujeme
televizi, protože se jim vždy nějakým záhadným způsobem rozladí, nebo že na nás
někdy bezdůvodně „vrčí“. Rádi, i když někdy
s potížemi, pomáháme našim staříkům při
jejich zdravotních problémech. Prostě naši
staříci jednoznačně patří k našemu životu

a ten by byl bez nich nekonečně chudší.
Senioři patří neoddělitelně i k životu
města a na radnici si to neustále uvědomujeme. Proto seniorům posílám přání k životním jubileím a doufám, že je takové přání
potěší. Proto jsme zavedli seniorpasy v muzeu, knihovně a Kulturním domě Beseda,
proto pořádáme speciální filmová představení pro seniory a proto se s našimi seniory
setkávám kdykoli to jenom jde. Navštěvuji
rád dům s pečovatelskou službou, klub seniorů, nebo i takzvaný parlament. Svoje slovo mají senioři i na kulatých stolech, nebo
veřejných fórech, které pořádáme v rámci
projektu Zdravé město Dačice.
Jsem rád, že dačičtí senioři jsou aktivní
lidé, kteří pokud jim to zdravotní stav dovolí, projevují zájem o dění ve městě a jsou
ochotní rozdělit se s ostatními o svoje životem prověřené zkušenosti. A tak přeji našim
seniorům hodně zdraví, protože jsem v poslední době zjistil, že to není prázdná fráze,
ale základ spokojeného života.
Karel Macků, starosta

Nové autobusové spoje do Prahy
Město Dačice reagovalo na zrušení přímého nedělního autobusového spojení od
firmy A-Z bus mezi Dačicemi a Prahou.
Nově od března tohoto roku bude tuto
službu zajišťovat ČSAD Jindřichův Hradec.
Všem autobusovým i vlakovým dopravcům
ubývají zákazníci z důvodu tzv. spolujízd.
Jedná se o jízdy, které si řidič osobního vozidla domluví a obsadí si své osobní vozidlo
spolucestujícími a náklady na pohonné
hmoty si poté rozdělí. Je to trend dnešní
doby. Chtěl bych upozornit na minimálně

www.csadjhradec.cz

dvě rizika těchto „spolujízd“ – za prvé dochází k rušení některých spojů z důvodu
malé obsazenosti. Za druhé řidič je odpovědný za všechny cestující, které veze ve
svém autě, bez ohledu na to zda jde o cizí
lidi nebo o příbuzné. V případě, že způsobí
dopravní nehodu, může jej čekat platba vysoké odškodného.
Miloš Novák, místostarosta

| jízdenky s místenkou můžete zakoupit na www.e-jizdenka.cz |

informace o JŘ na www.idos.cz

Masopustní veselí se nevyhnulo ani
Dačicím. Průvod masek prošel Palackého náměstím v neděli 19. února za slunečného odpoledne. Poté následoval
zábavný program v Kancnýřově sadu.

Nominace na Cenu města
Dačice za rok 2016
Do 31. března 2017 mohou občané
s trvalým pobytem na území města,
právnické osoby či kolektivy osob se
sídlem na jeho území podat písemně
na adresu rady města nominace na
udělení Ceny města za rok 2016.
Cena města se uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji
Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena
se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za
výraznou činnost v jednotlivých oblastech
v roce, který předcházel udělení ceny, tzn.
v průběhu roku 2016.
Cenu města uděluje Zastupitelstvo města Dačic v kategoriích:
•
•
•
•
•

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

Úplné znění pravidel pro udělování Ceny
města Dačice jsou k dispozici na www.dacice.cz nebo na odboru kultury a cestovního
ruchu, tel. 384 401 275, kultura@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu
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Slovo místostarosty
Jako každý rok, v průběhu měsíce února a března, probíhají schůze ve všech místních částech za účasti vedení města, pracovnice odboru správy majetku a příslušného strážníka městské policie.
Předmětem schůzí je seznámení občanů místních
částí s investicemi města,
které nás v letošním roce
čekají, s požadavky, které
byly vzneseny od občanů
příslušné místní části v loňském roce a požadavky na rok letošní včetně informací, jak
se s nimi město vypořádalo.
Při vyhodnocování a schvalování jednotlivých požadavků se snažíme k dané problematice přistupovat co nejrovnoměrněji
a vyhovět maximu s ohledem na omezený
rozpočet, který máme. Mezi nejvýznamnější požadavky, které budou v letošním roce
realizovány patří zejména oprava lávky pro

pěší včetně vybudování přechodu s osvětlením ve Velkém Pěčíně, vybudování vodovodu včetně vodojemu pro Lipolec, kde je
dlouhodobě problém s pitnou vodou, zateplení mateřské školky v Bílkově, přístavba
občanské komise (vybudování WC a skladu) v Hradišťku, oprava hasičské zbrojnice
v Hostkovicích, přeložka veřejného osvětlení v Dolních Němčicích, oprava chodníků
v Chlumci, oprava občanské komise v Borku, oprava mostku a osazení svodidel v Prostředním Vydří a v Malém Pěčíně navážeme
na rekonstrukci komunikací, které jsme již
zahájili v loňském roce.
Zároveň připravujeme několik projektových dokumentací pro budoucí realizace.

Mezi nejvýznamnější patří projektová dokumentace na rekonstrukci chodníků, vodovodu a kanalizace v Dolních Němčicích,
projektová dokumentace pro výstavbu
kanalizačního sběrače v Toužíně, projektová dokumentace pro rekonstrukci hřiště
a klubovny v Malém Pěčíně a projektovou
dokumentaci na přístavbu občanské komise v Lipolci.
Závěrem bych rád nejen za sebe, ale i za
celé vedení města poděkoval za dobrovolnickou činnost, která je v místních částech
prováděna, a to nejen na údržbě majetku
města, ale i na kulturních životě, který je
díky ní velmi bohatý.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 64. schůzi konané
18. 1. 2017:
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky na projekt pro výstavbu sportovní
haly Dačice a přidělení veřejné zakázky
uchazeči F-plan, spol. s r. o., Slavonice
• schválila rozpočtové opatření č. 2/2017
v těchto objemech: příjmy 0,00 tis. Kč, výdaje 776,00 tis. Kč, financování 776,00 tis. Kč
Rada města na své 65. schůzi konané
25. 1. 2017 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2017
v těchto objemech: příjmy 617,09 tis. Kč,
výdaje 445,16 tis. Kč, financování -171,93
tis. Kč
• schválila zadání veřejné zakázky na
opravu fasády domu čp. 3/I na Palackého
náměstí v Dačicích
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem Zateplení mateřské školy Bílkov včetně předpokládaného harmonogramu
• vzala na vědomí zhodnocení činnosti
Sboru dobrovolných hasičů v obcích Bílkov, Dolní Němčice, Dačice, Chlumec,
Hostkovice, Lipolec a Malý Pěčín v roce
2016 a orientační plán činností na rok 2017
Rada města na své 66. schůzi konané
8. 2. 2017 mimo jiné:
• vydala souhlas s přijetím finančního
daru pro Školní jídelnu Dačice ve výši
5.088 Kč na úhradu stravného pro 3
žákyně ZŠ Dačice, B. Němcové na období
od 13. 2. do 30. 6. 2017 od společnosti
Lékárna Na Náměstí Dačice, s. r. o.
• schválila inventarizační zprávu hlavní
inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31.
12. 2016
• schválila rozpočtové opatření č. 4/2017
v těchto objemech: příjmy 180.000,00
Kč, výdaje 1.760.990,00 Kč, financování
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1.580.990,00 Kč
• udělila záštitu starosty města nad pohybovou soutěží Roztančená kostka cukru,
která se uskuteční 13. 5. 2017 v městské
sportovní hale v Dačicích, a schválila
poskytnutí věcného daru ve výši max.
5.000,00 Kč pro účely soutěže
• schválila vyhlášení veřejné nabídky
na prodej stavebních pozemků pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za
Školou“ v Dačicích – III. etapa – 5. kolo
• schválila podání žádosti o grant v rámci
programu Podpora školství vyhlášeném
Jihočeským krajem na realizaci akce Bezbariérový výtah pro ZŠ B. Němcové
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích
– II. etapa včetně předpokládaného harmonogramu
• vzala se souhlasem na vědomí harmonogram investičních akcí na rok 2017
a jejich připravenost
• schválila připojení města Dačice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března
2017 na budově radnice
• schválila uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městem Dačice
a Československou obcí legionářskou, z. s.
Rada města na své 67. schůzi konané
13. 2. 2017:
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
programu EFEKT – Podpora úspor energie vyhlášeném Ministerstvem průmyslu
a obchodu na realizaci akce Rekonstrukce
kotelen MŠ B. Němcové a MŠ Bratrská
• schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností F-HANET s. r. o. na akci Vybavení kanceláří č. p. 2/I.
Zastupitelstvo města na svém 15. zasedání konaném 15. 2. 2017 mimo jiné:

• vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 27/2016, kterým byly provedeny
změny rozpočtu v závěru rozpočtového
roku 2016 v těchto objemech: příjmy
7.844.828,76 Kč, výdaje -4.526.331,24 Kč,
financování -12.371.160 Kč
• vzalo se souhlasem na vědomí dokument
obsahující seznam žádostí města o dotace
a granty na realizaci investičních akcí v roce
2017 s přesahem do roku 2018 a 2019
• schválilo poskytnutí dotace 200.000 Kč
zapsanému ústavu Otevřená OKNA se
sídlem v J. Hradci na provoz sociálně terapeutické dílny „Dačické Okénko“. Pro tento účel město Dačice v roce 2016 upravilo
jeden z bytů nákladem 945 tis. Kč. Práci
s klienty zajišťují tři pracovnice a smlouvu
o poskytování této služby má v současné
době uzavřeno 11 osob
• vzalo na vědomí informaci o jednáních
vedených starostou a místostarostou
města Dačice s představiteli Jihočeského
kraje a odbornými pracovníky krajského
úřadu ohledně postupu při řešení alternativní trasy obchvatu města Dačice;
na základě požadavku KÚ JčK rozeslalo město Dačice žádosti o vyjádření
k návrhu alternativní trasy na odbor
životního prostředí KÚ JčK, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo
průmyslu a obchodu, Drážní úřad,
Správu železniční dopravní cesty, Báňský
úřad, Krajské ředitelství policie JčK apod.
• vzalo na vědomí informace týkající se pomníku v Kancnýřově sadu - byly předloženy
výpisy usnesení rady města z 28.11.1934,
zastupitelstva města z 16.1.1935 a usnesení rady města z 13.3.1935, stanovisko
Československé obce legionářské a Sboru
dobrovolných hasičů v Dačicích k vlastnictví pomníku a stanovisko Ministerstva vnitra ČR k vázanosti usnesením z roku 1935

www.dacice.cz

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 14. ledna přivítal starosta města Karel Macků společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Tadeáš Dvořák, Elena Moučková, Lukáš Pecha, Sofie Chromá, Jasmína Horálková, Veronika Vybíralová
a Adéla Macků.

Přivítání prvního občánka Dačic
V pondělí 13. února dopoledne přivítali starosta Karel
Macků a matrikářka Markéta Šťastná na radnici prvního občánka města Dačice narozeného v roce 2017.
Stala se jím Ella Tovačovská, která
se narodila 2. ledna 2017 v jihlavské
nemocnici. Na památku dostala zlatý přívěšek s erbem města, který je
při této příležitosti tradičně předáván již řadu let. Rodičům a malé Elle
přejeme do společného života hodně zdraví, štěstí a vzájemné lásky.
(red)

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
v budově čp. 15/II v Antonínské ulici v Dačicích
prodejna č. 56 o ploše 16,10 m2 v přízemí
sklad č. 55 o ploše 16,20 m2 v přízemí
sociální zařízení o ploše 3,13 m2 v přízemí
kancelář č. 114 o ploše 20,00 m2 v 1. patře
místnost č. 126 o ploše 17,15 m2 v 1. patře
kancelář č. 143 o ploše 21,28 m2 v 1. patře
kancelář č. 145 o ploše 16,91 m2 v 1. patře
včetně společně užívaných prostor kuchyňky,
chodby a sociálního zařízení v 1. patře
Informace podají pracovníci odboru správy budov MěÚ
v Dačicích, Krajířova 27/I, v kancelářích č. 108, 109,
nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235.

PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU
Byt č. 6 v domě 175/I ul. Bratrská v Dačicích o velikosti 1+0
místnost

m2

místnost

m2

Pokoj 1

21,10

WC

1,30

Předsíň

5,80

Lodžie

2,50

Koupelna

3,40

Sklep

1,60

Celkem

35,70

Konečný termín pro podání žádostí: 10. 3. 2017 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo 109,
Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

Zápis proběhne na obou školách v pátek
7. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hodin.
Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2011.

Na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského bude zápis
proveden v prostoru školy v ulici Bratrská.
Na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové bude zápis
proveden v prostoru horního pavilonu.
Rodiče při zápisu předloží: svůj občanský průkaz, rodný list
dítěte a vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku,
který jim předá příslušná mateřská nebo základní škola.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 4 v domě 87/II ul. U Nemocnice v Dačicích
o velikosti 3+1, 129,94 m2
Konečný termín pro podání žádostí: 10. 3. 2017 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo 109,
Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 8 v domě 189/V ul. Komenského v Dačicích
o velikosti 2+1, 88,68 m2
Konečný termín pro podání žádostí: 10. 3. 2017 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo 109,
Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 1 v domě 161/IV ul. Nivy v Dačicích
o velikosti 1+1, 48,78 m2
Konečný termín pro podání žádostí: 17. 3. 2017 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov, č. dveří 108 nebo 109,
Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.
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Výměna řidičských
průkazů

Přemístění některých odborů
ze starého zámku

Odbor dopravy vyzývá řidiče ke kontrole svých řidičských průkazů.

V uplynulém období jsme již informovali o probíhající rekonstrukci budovy
čp. 2/I (bývalý Katastrální úřad) na Palackého náměstí v Dačicích.

Během roku 2017 postupně vyprší platnost více než 1 500 řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce
2007 s dobou platnosti na 10 let. Největší
počet řidičských průkazů vyprší během
března, října a listopadu tohoto roku. Řidiči
by si měli platnost svého řidičského průkazu hlídat a dostatečně včas požádat o jeho
výměnu, aby se vyhnuli frontám a případným sankcím.
V případě, že o vydání nového řidičského
průkazu nepožádají včas a budou řídit i po
uplynutí jeho platnosti, vystavují se riziku
pokuty za řízení bez platného řidičského
průkazu. Za tento přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do 2 tisíc korun a v případě
správního řízení až 2.500 korun.
Požádat o výměnu se může nejdříve
3 měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je zcela bezplatná. Zákonná
lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů nebo ve zkrácené lhůtě do
5 pracovních dnů za poplatek 500 korun.
K vydání nového řidičského průkazu je
nutné přijít s platným dokladem totožnosti,
současným řidičským průkazem a jednou
průkazkovou fotografií o rozměrech 35 mm
x 45 mm.
Fotografie musí odpovídat současné podobě řidiče v době podání žádosti a může
být v barevném i černobílém provedení.
Upozorňujeme řidiče, že na odboru dopravy se nefotí a fotografii je nutné mít
s sebou!
Další informace Vám rádi poskytneme na
tel. č. 384 401 259.
Bohumila Svobodová, odbor dopravy

V této budově vznikají v souladu s projektovou dokumentací na stavbu Komunitně-správního centra Dačicka nové
kanceláře pro městský úřad v Dačicích. Po
dokončení rekonstrukce, jejíž realizace je
plánována do konce února, budou jednotlivé kanceláře vybaveny a začne probíhat
stěhování některých odborů z budovy „starého zámku“.
Nově tak v budově čp. 2/I již v průběhu
března najdete odbor správy budov, ná-

sledovat jej pak v průběhu měsíce dubna
bude odbor finanční, vč. pokladny, a v průběhu měsíce května budou přestěhováni
pracovníci odboru kultury a cestovního ruchu, oddělení památkové péče.
Stěhování jednotlivých odborů proběhne s minimálním omezením jejich provozu.
Přesné informace budou vždy zveřejněny
na webových stránkách města.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

Kontrolní činnost obecního živnostenského
úřadu za rok 2016
Kontroly dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů:
V roce 2016 bylo zkontrolováno 167 podnikatelských
subjektů v souladu s § 60a až § 60d zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „živnostenský zákon“) a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolním řádem). Z těchto
subjektů bylo 126 fyzických a 41 právnických osob.
Všech 167 provedených kontrol bylo zaměřeno na dodržování živnostenského zákona.
Kontrolami bylo zjištěno celkově 53 porušení dodržování živnostenského zákona. Z těchto porušení bylo 46 správních deliktů a 7 přestupků. Za porušení živnostenského zákona
bylo uloženo 38 blokových pokut, 8 pokut se řešilo ve správním řízení a dále bylo řešeno
7 případů neoprávněného podnikání.
Kontroly dle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,
ve znění pozdějších předpisů:
V průběhu roku 2016 byla řešena 3 sankční řízení týkající se porušení zákona č. 202/1990
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, z roku 2015.
Dle plánu kontrol na rok 2016 byly provedeny 4 kontroly provozoven v Dačicích s umístěnými výherními hracími přístroji.
Provedené kontroly byly bez nálezu.
Patricie Rellová, odbor obecní živnostenský úřad

Služby sociální prevence – noclehárny
Seriál o službách sociální prevence pokračuje představením další sociální služby, tentokrát se zaměříme na noclehárny.

V Jihočeském kraji působí celkem 6 poskytovatelů. Pro místní
občany je nejdostupnější Noclehárna sv. Antonína - Nežárecká 115,
377 01 Jindřichův Hradec, tel.: 731 604 554, www.jindrichuvhradec.
charita.cz.
Další noclehárny fungují v Táboře, v Českých Budějovicích (2 zařízení), v Písku a ve Strakonicích.
V Kraji Vysočina nepůsobí žádný registrovaný poskytovatel této
služby, Středisko křesťanské pomoci však v Jihlavě na zimní období
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zřídilo dočasnou noclehárnu: Žižkova 109, dům bývalého šatníku
Oblastní charity Jihlava, tel.: 774 724 588, www.skpjihlava.cz.
Článek poskytuje pouze základní informace o noclehárnách. Pro
bližší informace se můžete obrátit přímo na konkrétního poskytovatele, nebo na sociální pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ
Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 209 Mgr. Lada Matějková
a 210 Mgr. Irena Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství.
V příštím čísle představíme služby následné péče.
Irena Vašíčková,
sociální pracovnice
--- inzerce ---

Jedná se o ambulantní sociální služby určené pro osoby bez přístřeší, které zde mohou přenocovat a provést
osobní hygienu. Noclehárnu mohou
klienti využívat opakovaně, ale denní
dobu musí trávit jinde (na rozdíl od
azylového domu). Za využití noclehárny se hradí poplatek, který si
stanoví poskytovatel sociální služby. Často se jedná o symbolickou
částku.
Noclehárny zajišťují tyto základní činnosti:
• pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí přenocování.

www.dacice.cz
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
VOLNÉHO MÍSTA

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ
DVOU VOLNÝCH MÍST

pracovník - pracovnice odboru stavební úřad

Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
vyhlašuje Město Dačice výběrová řízení na místa pracovníků pracovnic odboru dotací a investic. Zájemci se mohou přihlásit
do 17. 3. 2017 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad
Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.

UTA – 2/17

Na základě ustanovení § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
vyhlašuje Město Dačice výběrové řízení na místo pracovníka pracovnice odboru správy majetku. Zájemci se mohou přihlásit
do 17. 3. 2017 formou písemné žádosti doručené na Městský úřad
Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Požadavky:
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském
studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo vyšší odborné
vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
• kvalifikační požadavky splňuje také fyzická osoba, která má
zvláštní odbornou způsobilost při územním rozhodování na
úseku stavebního řádu a vyvlastnění
• schopnost jednání s lidmi
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B
Výhodou je:
• praxe ve veřejné správě
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na
stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)
• životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců ke dni podání
přihlášky
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Nabízíme:
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, sociální
fond)
• pravidelné vzdělávání, školení a rozšiřování znalostí v oboru,
jazykové vzdělávání
• pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené
• možnost získání nájemního bytu v majetku města
Druh práce:
• pracovník - pracovnice odboru stavební úřad
Místo výkonu práce:
• město Dačice
Zařazení:
• 10. platová třída dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění
pozdějších změn a doplňků (dle započítané praxe v oboru až
do výše 25.740 Kč + osobní příplatek + mimořádné odměny)
Nástup:
• dle dohody
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.

1) pracovník - pracovnice odboru dotací a investic na dobu
neurčitou (UTA - 3/17)
• požadavek: vysokoškolské vzdělání (Bc. nebo úplné) stavebního zaměření nebo středoškolské vzdělání stavebního
zaměření a praxe v oboru
2) pracovník - pracovnice odboru dotací a investic - zástup za
mateřskou a rodičovskou dovolenou (UTA – 4/17)
• požadavek: středoškolské vzdělání s maturitou
------------------------------------------------------------------------------Pro obě výběrová řízení platí:
Ostatní požadavky:
• schopnost jednání s lidmi/profesionální vystupování
• samostatnost a flexibilita, ochota se dále vzdělávat
• bezúhonnost v dosavadním životě
• způsobilost k právním úkonům (plná svéprávnost)
• státní občan ČR (popřípadě cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá jednací jazyk)
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
Výhodou je:
• praxe ve veřejné správě, zkušenosti s realizací investičních
akcí, zkušenosti s dotacemi a granty, orientace v problematice
realizace veřejných zakázek
Doklady:
• přihláška (k dispozici na MěÚ u personalistky nebo na
stránkách www.dacice.cz/mestsky-urad-3/utvar-tajemnika)
• strukturovaný životopis
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců ke dni podání
přihlášky
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• stručný motivační dopis
Nabízíme:
• odpovídající finanční ohodnocení (fixní plat se započítáním
praxe + osobní příplatek + mimořádné odměny)
• zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravování, sociální fond)
• pravidelné vzdělávání, školení a rozšiřování znalostí v oboru,
jazykové vzdělávání
• pružná pracovní doba, 5 týdnů dovolené, přátelský pracovní
kolektiv
Druh práce:
• pracovník - pracovnice odboru dotací a investic / pracovník
- pracovnice odboru dotací a investic - zástup za mateřskou
a rodičovskou dovolenou
Místo výkonu práce:
• město Dačice
Zařazení:
• 10. platová třída (dle započítané praxe do výše až 25.740 Kč)
dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn
a doplňků
Nástup:
• nejpozději od 1. 6. 2017, případně dříve dle vzájemné dohody
Doporučujeme vážným zájemcům osobní konzultaci na odboru
dotací a investic MěÚ Dačice za účelem seznámení se s přesnou
pracovní náplní nabízené pozice - Krajířova 27/I., 384 401 288,
dotace@dacice.cz.
Město Dačice si vyhrazuje právo rozhodnout,
že se žádným ze zájemců nebude uzavřena pracovní smlouva.
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Topoly kolem dačické kaskády
Dačická kaskáda, bezesporu jedna z nejoblíbenějších tras
pro pěší v okolí Dačic, je lemována řadou vzrostlých stromů.
Převážnou většinu vzrostlé zeleně zastupuje topol kanadský, který byl v minulosti jedním s nejčastěji vysazovaných
druhů topolů. Jedná se o rychle rostoucí, avšak krátkověký
druh, který vyniká neobyčejně rychlým růstem (jeho porosty
je možné těžit již ve 20 až 40 letech).
Kolem dačické kaskády byly topoly vysazeny v padesátých letech minulého století. S ohledem na špatný zdravotní stav stromů,
které jsou daleko za svou životností, a s ohledem na bezpečnost
kolemjdoucích přistoupilo město v roce 2011 k podání žádosti
o povolení kácení těchto dřevin.
V roce 2011 byla realizována I. etapa kácení, a to na hrázích rybníků Vondra a Horní Rybářský, následovalo kácení u rybníka Dolní
rybářský v roce 2013. V roce letošním jsme pak realizací III. etapy
kácení, konkrétně skácením 13 ks topolů u vycházkové cesty kolem
Horního rybářského rybníka, dokončili náročný proces omlazení
zeleně v této lokalitě. Náhradní výsadba za pokácené stromy bude
provedena ještě v letošním roce.
Monika Nováková, vedoucí odboru správy majetku

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 3/2017

Chcete stavět v Dačicích rodinný
dům a nevíte kde?
Město Dačice aktuálně nabízí k prodeji 11 pozemků pro
bytovou výstavbu V LOKALITĚ ZA ŠKOLOU v Dačicích.
Stejně jako v předchozích kolech
prodejů je základní cena stanovena na
890 Kč/m2. Žádost o odkoupení pozemku
je možné podávat na podatelnu městského úřadu v Dačicích do 15.3.2017 do
14:00 h. Specifikace jednotlivých pozemků je uvedena na úřední desce MěÚ a na
webových stránkách www.dacice.cz.
V průběhu měsíce března pak bude vyhlášena veřejná nabídka
na prodej dalších dvou stavebních pozemků určených pro výstavbu rodinného domu, a to V LOKALITĚ NA NIVÁCH v Dačicích, jejichž
výměra se bude pohybovat mezi 1 200 – 1 400 m2. V tomto případě
předpokládáme vyhlášení veřejné nabídky se stanovením kupní
ceny formou aukce. Informace budou včas zveřejněny.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

Rodina není pouze ekonomickou jednotkou, ale především svazkem
muže a ženy vychovávajících spolu děti
V roce 1997 byla ve Velké Británii poprvé organizována kampaň na podporu manželství. V průběhu dvaceti let se rozrostla
na mezinárodní úroveň a také v České republice již desátým rokem probíhá tzv. Národní týden manželství.
V týdnu od 13. února se konala celá
řada více či méně centrálně koordinovaných akcí věnovaných podpoře
rodiny a manželství. Při této příležitosti jsem se rozhodl iniciovat setkání
odborníků u „kulatého stolu“. Tématem diskuse bylo vzdělávání, výchova dětí, hrozba vzniku závislostí, ale
i sociální služby atd. Vše s cílem zmapovat životní cyklus rodiny, její možnosti, potřeby, ale i rizika, která
rodinu jako lidskou hodnotu v současné době ohrožují.
V úvodu jsem cítil potřebu zdůraznit, že na rodinu jako takovou
je nutno pohlížet z mnoha úhlů, které se navzájem prolínají. Nelze
ji vnímat pouze jako ekonomickou jednotku společnosti. Rodina je
svazek dvou lidí, muže a ženy, kteří vyznávají hodnoty rodiny a vychovávají spolu děti. Vedle sociálních témat, která spadají do mých
kompetencí, či oblastí zájmu, jako např. podpora mladých rodin, dostupné bydlení apod., jsem se ujal role moderátora a průvodce této
odborné debaty. Zaznělo mnoho zajímavého, nemálo alarmujícího,
řada návrhů a možností řešení. Posuďte sami, cítil jsem potřebu se
s vámi alespoň s některými poznatky podělit.
„Pokud je manželství hodnotou pro rodiny i pro stát, je nutné takto otevřeně o něm mluvit. Ačkoli se struktura rodin časem proměňuje, má stabilní rodinné soužití stále velmi vysokou prestiž. Statistiky
uvádí, že plných 76 % rodinných soužití tvoří úplné rodiny a z toho
88 % je založeno na manželství. Manželská rodina má více dětí, přijímá od státu méně sociálních dávek a je ekonomicky aktivnější.
Manželství a stabilita tak má významný přínos pro stát,“ řekl analytik
Otakar Hampl.
Škola vzdělává, rodina vychovává. Pravidlo, které svou platnost
bohužel pomalu ztrácí. „Dnes učitel něco vytkne dítěti, dítě si stěžuje doma, rodič přijde vynadat učiteli a... ředitel se často postaví na
stranu rodiče. Celospolečenským problémem je postupné vytrácení
úcty, respektu k autoritám. V kombinaci s mnohaletým finančním
deficitem školství v oblasti investic do lidí – protože klíčovým v pedagogickém procesu je učitel – dojde k situaci, že nejen nebude
dostatek kvalifikovaného pedagogického personálu, ale nebude
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ani konkurence mezi nimi způsobená možností výběru mezi nejlepšími,“ upozorňuje Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Za velké
problémy českého školství považuje také nekoncepčně prováděné
reformy vzdělávacího systému, zpolitizování těchto zásahů, nevyváženost vztahu dovednosti versus znalosti, přesycenost informacemi
vedoucí k neschopnosti dětí selektovat, ověřovat pravdivost apod.
„Z pohledu dětské psychologie je třeba se do budoucna zaměřit
zejména na podporu těch rodin, které fungují a plní svou funkci. Trávení časného dětství v rodině je totiž pro výchovu dětí naprosto klíčové,“ uvedl Jaroslav Šturma, ředitel domácího stacionáře Paprsek.
V souvislosti s výchovou dodal, že je zároveň nutné se v budoucnosti posunout také v oblasti náhradní rodinné péče: „Musíme podpořit
dlouhodobou pěstounskou péči, protože dlouhodobé a trvalé vztahy jsou základ výchovy.“
Význam komunikace mezi lidmi je nesporný. Kvalitní základy vytvořené v rodině a otevřená komunikace mezi rodiči a dětmi mohou
fungovat jako štít omezující vliv patologických jevů působící na jednotlivé její členy, a to zejména děti v době dospívání. „Sklon k návykovému chování je typický pro lidi a příčinou není pouze jeden
patologický faktor. Dochází k prolínání různých vlivů a situací a postiženým není pouze závislý jedinec, ale i jeho nejbližší okolí. Vznik
návykového chování ohrožuje člověka kdykoli v průběhu jeho života
a vždy se bude týkat také jeho rodiny,“ podotkl Jindřich Vobořil, Národní protidrogový koordinátor.
K životu člověka patří i sociální služby. Jejich využití je dáno věkem a zdravotními a sociálními potřebami lidí. Sociální služby mají
své nedílné místo i na konci života každého jedince. Současný stav
služeb v oblasti hospicové a paliativní péče ale potřebuje výraznou
legislativní úpravu. „Kvalitní novelou zákona o sociálních službách
můžeme mimo jiné zlepšit i situaci a postavení těch zařízení, které
poskytují péči o umírající. A podotýkám, že cílem není uzavření procesu umírání za dveře tabuizované instituce, ale důstojné provázení
umírajícího a jeho rodiny. S velkou úctou a pozorností vnímáme příchod lidské bytosti na svět. Proč se ale se stejnou úctou, pozorností
a ekonomickou podporou nedíváme i na odchod člověka z tohoto
světa?“ apeloval ředitel Hospice sv. Jana Neumanna Robert Huneš.
Jan Bartošek
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Prodej stavebních pozemků Za Školou v Dačicích - III. etapa – 5. kolo
Město Dačice v souladu se „Zásadami prodeje stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou
v Dačicích“ vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej 11 stavebních pozemků pro výstavbu izolovaných rodinných domů.
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
15. 3. 2017 do 14:00 h.
Zájemci musí doručit žádost na předepsaném formuláři na podatelnu městského úřadu v Dačicích, Palackého nám. 1/I. Formulář
žádosti je možné vyzvednout na městském úřadu v Dačicích, odbor správy majetku, Krajířova 27/I, nebo na www.dacice.cz.

•

Kupní cena:
III. etapa
prodeje

Základní kupní
cena za m2

Základní finanční
příspěvek za m2

•

890 Kč

0 Kč

•

Jistota na kupní cenu
• Výše jistoty činí 2 % ze základní kupní ceny požadovaného
pozemku s nejvyšší výměrou.
• Termín zaplacení jistoty: Jistota musí být zaplacena na účet
6015-0603143369/0800, variabilní symbol 2945, resp. částka
na účet připsána, nejdéle do 15. 3. 2017 s tím, že je nezbytné
při úhradě platbu zidentifikovat uvedením textu obsahujícího
označení zájemce.
Podmínky pro prodej stavebních pozemků a výstavbu rodinných domů
• Kupní smlouva bude uzavírána s odkládací podmínkou, případně
se zřízením zástavního práva ve prospěch města Dačice. Kupní
cena bude splatná jednorázově do 3 měsíců od podpisu kupní
smlouvy.
• Po vyhodnocení veřejné nabídky na prodej stavebních parcel
bude se zájemci uzavřena kupní smlouva, a to do dvou měsíců
ode dne, kdy Město Dačice o prodeji předmětného pozemku rozhodne.
• Formulář žádosti o prodej stavebního pozemku lze vyzvednout
na Městském úřadu Dačice, odbor správy majetku, místnost
č. 102 nebo na internetových stránkách města www.dacice.cz.
• Uchazeč podá žádost na maximálně 3 stavební parcely s pořadím
priority. V případě, že o stejnou stavební parcelu projeví zájem

•
•
•
•
•

•

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

Seznam stavebních pozemků
ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč
16

2945/16

757

13.474,00

17

2945/17

742

13.208,00

19

2945/19

1 741

30.990,00

20

2945/20

838

14.917,00

21

2945/21

848

15.094,00

23

2945/23

753

13.403,00

24

2945/24

1 154

20.541,00

26

2945/26

1 033

18.388,00

2945/33

1 074

19.117,00

33

dle GPL 2685-7521/2015
25

2945/41

1248

22.215,00

34

2945/42

1 021

18.174,00
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Odborné semináře a konference v Dačicích v roce 2017
V rámci probíhajícího projektu s názvem „Podpora udržitelného rozvoje v Dačicích“ (UR*) připravuje Zdravé město Dačice
a MA21 také na rok 2017 celou řadu odborných seminářů a rovněž druhý ročník konference, která navazuje na velmi úspěšnou
konferenci uskutečněnou v listopadu 2016. Seznam plánovaných akcí je uveden v tabulce níže. Projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky.
Typ akce

Místo konání

Termín

Čas

Přednáší

Cílová skupina

Téma/Název

Cena

Konference

KD Beseda
Dačice

úterý 21. 3. 2017

9:00 - 15:00 h

doc. RNDr. Jan
Pokorný, CSc.
a spol.

veřejnost

Ekologické hospodaření s energiemi
a vodou

250 Kč/os.

Seminář

3D Kino Dačice

čtvrtek 25. 5. 2017

od 14:00 h

doc. RNDr. Jan
Pokorný, CSc.

učitelé

Ryby, vodní ekosystém

zdarma

Seminář

3D Kino Dačice

pondělí 29. 5. 2017

8:30 - 10:30 h

doc. RNDr. Jan
Pokorný, CSc.

ZŠ B. Němcové,
nižší Gymnázium
Dačice, SOUzas

Ryby, vodní ekosystém

zdarma

Seminář

3D Kino Dačice

pondělí 29. 5. 2017

13:00 - 15:00 h

doc. RNDr. Jan
Pokorný, CSc.

ZŠ Komenského

Ryby, vodní ekosystém

zdarma

Seminář

3D Kino Dačice

sobota 24. 6. 2017

9:00 - 15:00 h

RNDr. Richard
Faina

veřejnost

Název bude upřesněn
(pro majitele rybníků)

zdarma

Kulatý
stůl

KD Beseda
Dačice

termín bude
upřesněn

16:00 - 19:00 h

-----

veřejnost

Název bude upřesněn

zdarma

Fórum
ZM

KD Beseda
Dačice

pondělí 27. 2. 2017

16:00 – 19:00 h

-----

veřejnost

Fórum s veřejností
– 10P

zdarma

Podrobnosti k plánovaným akcím a informace k nahlášení účasti/registraci poskytuje Ing. Ilona
Brabencová - tel. 384 401 286, email zdravemesto@dacice.cz.

* Udržitelný rozvoj (anglicky: Sustainable development) je takový způsob rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle
udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí budoucím generacím v co nejméně pozměněné podobě. Je
postavený na sociálním, ekonomickém a environmentálním pilíři.
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POKYNY K REGISTRACI NA KONFERENCI
Účast na konferenci je zpoplatněna částkou 250 Kč/osobu, v rámci které obdrží každý účastník občerstvení (oběd, nápoje, chlebíček,
zákusek), bližší informace k úhradě poplatku bude poskytnuta při registraci. Počet návštěvníků je limitován kapacitou sálu (max. 150
osob), doporučujeme proto včasnou rezervaci! Registraci na konferenci můžete provést nejpozději do 7. 3. 2017, a to e-mailem na
zdravemesto@dacice.cz, nebo na tel. č.: 384 401 286, 702 003 956. Těšíme se na setkání s Vámi.

Závěrečná diskuse, ukončení konference
14.00 - 14:30

• KOŘENOVÉ ČOV - PŘÍKLADY VYUŽITÍ A ZKUŠENOSTI Z PROVOZU V SÍDLECH I DOMECH Ing. Vít Rous (Grania s.r.o.)
• MOŽNOSTI REALIZACE DROBNÝCH VODOHOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ VE VENKOVSKÉ KRAJINĚ
Ing. Václav Mazín, Ph.D. (Státní pozemkový úřad Plzeň)
• RETENCE VODY V POVODÍ A JEJÍ DŮSLEDKY: POVODNĚ, SUCHO, EROZE PŮDY, ZHORŠENÁ JAKOST VODY
Prof. Ing. Tomáš Kvítek (Povodí Vltavy)
• PRAKTICKÉ PŘÍKLADY ZADRŽOVÁNÍ VODY VE MĚSTECH A V KRAJINĚ, ZKUŠENOSTI ZE SVĚTA
Ing. Martin Kováč, Ing. M. Kravčík, CSc. (Ludia a voda)

Přestávka na oběd
II. cyklus přednášek
12:00 - 14:00

11:00 - 12:00

• BILANCE SLUNEČNÍ ENERGIE VE MĚSTECH A KRAJINĚ Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. (ENKI, o.p.s.)
• SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K VYUŽÍVÁNÍ SLUNEČNÍ ENERGIE Ing. Vladimír Jirka, CSc. (ENKI, o.p.s.)
• PŘÍKLADY INSTALACÍ TEPELNÝCH ČERPADEL, FOTOVOLTAIKY, FOTOTERMÁLNÍ TECH. ŘEŠENÍ, EKONOMIKA, DOTACE
Ing. Vladimír Kučeravý (Solarenvi, s.r.o.)
• VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ BUDOV A JEHO ZMĚNY PO REALIZACI ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ
Prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (Stavební fakulta ČVUT)

PROGRAM:
9:00 - 9:30 Registrace
9:30
Úvodní slovo starosta města Dačice Ing. Karel Macků
9:40 - 11:00 I. cyklus přednášek

dne 21. března 2017 od 9:00 h

v hlavním sále Kulturního domu Beseda v Dačicích

Zdravé město Dačice Vás zve na konferenci, která se koná

S ENERGIEMI A VODOU

EKOLOGICKÉ HOSPODAŘENÍ

POZ VÁNKA

Ilona Brabencová a Martin Šťastný, manažeři projektu

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Na naší škole začalo druhé pololetí
A co se u nás stalo na konci pololetí
prvního?

Radost z prvního vysvědčení byla veliká
V úterý 31. ledna dostali prvňáčci od
svých třídních učitelek první vysvědčení.
Radost jim určitě udělala skutečnost, že na
něm našli všichni samé jedničky.
Celkově získalo v prvním pololetí školního roku 2016/2017 v naší škole vyznamenání 191 žáků (56,5 %), z toho 104 žáků
dosáhlo průměru 1,00.
Zimní radovánky s předškoláčky
Ve středu 15. února odpoledne jsme

uspořádali v tomto školním roce už třetí
setkání pro předškoláčky, které se tentokrát
neslo v duchu zimních radovánek. Paní
učitelky z prvního stupně připravily pro
děti spoustu sportovních aktivit a soutěží.
Malí sportovci tak měli možnost si protáhnout svá tělíčka a na každého, kdo splnil
všechny soutěžní disciplíny, čekala na závěr
odměna v podobě medaile.
Bohumil Havlík
Angličtina hrou v 1. a 2. třídách
Již třetím rokem na naší škole probíhá

výuka anglického jazyka v 1. a ve 2. třídě
formou volnočasové aktivity „Angličtina
hrou“. Všechny děti prvních tříd se tak
mohou moderními metodami seznámit se
základy anglického jazyka, které ve druhé
třídě prohlubují. Důraz klademe především

na to, aby výuka byla pro děti zajímavá s využitím her, říkadel, básniček, písniček,
obrázkových karet a také s využitím interaktivní tabule s množstvím aplikací.
Snažíme se vytvořit jazykové vazby mezi
slovy jednotlivých metodických sekvencí,
které korespondují se standardní výukou
různých předmětů.
Děti si také z každé hodiny odnášejí
pracovní list, podle kterého si mohou
doma zopakovat látku, která může zajímat
i rodiče.
Tím, že tato výuka je dobrovolně volitelná, nezatěžujeme nikterak žáčky nejnižších
tříd.
Don´t worry be happy...
V. Navrátilová, J. Procházková
Malý technik
V kroužku Malý technik se stále bavíme
stavebnicí Robotics Mini Bots, základní robotickou stavebnicí, která je ideální stavebnicí pro úvod do robotiky řady Education.
Chytrý model tohoto robota má infračervený senzor pro sledování dráhy,
a tak může sledovat dráhu nebo se naopak
vyhnout překážce. Robot v podobě autíčka
vypadá opravdu jako živý.
Nově jsme se pustili do zhotovování
modelů ze stavebnice Green energy a chystáme se prozkoumat a sledovat výrobu,
skladování a využití elektrické energie
z vody, větru a slunce, neboť souprava obsahuje vysoce výkonné solární moduly.
Palivový článek nám ukáže, jak může být
voda zpět rozdělena do svých dvou složek:
vodíku a kyslíku. Je to úžasný svět vědy
a techniky. Opět díky do THK za umožnění
tohoto poznávání.
J. Procházková
Další dění na naší škole
V minulých týdnech proběhla na naší
škole školní kola olympiád, konkrétně
olympiády z českého jazyka, anglického
jazyka, přírodopisu, zeměpisu a chemie. Vítězové pojedou prověřit své
vědomosti do okresních kol, která se konají
v Jindřichově Hradci.
Krásné zimní počasí a hlavně ideální
sněhové podmínky vytáhly druhé třídy ze
školních prostor na nedaleké kopečky za
zimními radovánkami. Nic nekazilo radost
ze sněhové nadílky, a tak boby, pekáče
a sáňky svištěly po stráni jako o závod. Nakonec přišlo na řadu i stavění sněhuláka,
který se stal strážcem místa našich zimních
radovánek.
Protože je letos zima tak krásná, jako už
dlouho ne, inspirovala i naše žáčky ve školní
družině k různé tvorbě týkající se právě
zimního období. Vyrobili např. roztomilé
tučňáčky, kterým se jistě letošní mrazivé
počasí velmi líbí, zimními motivy si vyzdobili i své třídy a také zpodobnili zasněžený
les.

Nejdříve zdanit, potom
regulovat a nakonec
vybrané dotovat
Zejména na malých obcích a městech
máme spoustu různých aktivních spolků, sdružení a dalších organizací, které
sice ve své hlavní činnosti nepodnikají,
ale párkrát do roka organizují ples, výlov
nebo třeba masopust, kde se prodávají
různé výrobky zejména jídlo a pití.
Pokud tržby těchto tzv. veřejně prospěšných poplatníků (chovatelů, rybářů,
myslivců, dobrovolných hasičů apod.)
přesahují ročně 175 tisíc korun, podléhá jejich
činnost elektronické evidenci tržeb (EET).
Rovněž tak v případě, že se hospodu v obci rozhodne provozovat obec nebo třeba
církev nejsou tyto subjekty osvobozeny od
povinnosti elektronicky evidovat své tržby,
pokud tyto ročně přesáhnou 175 tisíc korun.
Například u spolků zavedení EET společně
s dalšími administrativními povinnostmi jako
je například oznamování prodeje lihovin
v třídenním předstihu před pořádáním akce
celní správě, a to včetně odhadu množství,
které se prodá nebo dokonce v některých
případech při realizaci prodeje (na plese,
zábavě, výlovu apod.) vyžadované otevření
pouze jedné láhve s daným typem alkoholu,
jsou příklady dalších opatření a regulací, která
začínají dusit normální život na venkově.
Samozřejmě daně se musí platit a pořádek
musí být, ale stále více a více se ukazuje,
že v případě zavádění EET nebo jiných administrativních povinností stát v případě
různých spolků, sdružení a dalších veřejně
prospěšných poplatníků a rovněž tak v případě těch nejmenších živnostníků a firem
přestřelil. Kdo se chce například zdanění
vyhnout, tak bude stejně konat (prodávat,
pracovat) bez vzniku jakékoliv účtenky.
Ta většina ostatních malých a poctivých
se naproti tomu bude pinožit s online
připojením k několika pokladnám, aby
následně například u spolků ze získaných
tržeb nad 175 tisíc korun neodvedla státu ani
korunu, neboť pokud jde o prostředky určené
na činnost spolku, tyto minimálně do výše
tržeb 300 000 tisíc Kč ročně dani nepodléhají.
Další fáze nastane poté, co některé spolky
svoji činnost ukončí, nebo malé venkovské
hospody zavřou. Předpokládám, že se ukáže,
že je třeba vymyslet a administrovat nějaký
státní dotační titul a začít společenský život
na obcích přerozdělováním dotací podporovat. A tak hospodský začne psát projekty, aby
mohl provozovat s pomocí dotace hospodu,
myslivecké sdružení, bude psát projekt,
aby získalo dotaci na pořádání tradičního
mysliveckého plesu apod. A tak si tady pěkně
budeme žít, budeme prosit o dotace, stát
se o nás bude starat a říkat nám, co máme
dělat, aby nás potom mohl zkontrolovat
a neposlušné případně spravedlivě potrestat.
Nevím, jak Vy, já si, že je to správně, nemyslím.
Miloš Vystrčil, senátor
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Co je nového na Základní škole Komenského
Sova Ámoska se těší u zápisu

Ve čtvrtek 19. ledna se předškoláčci
rozloučili se sovou Ámoskou. Závěrečné setkání ukončilo projekt
seznámení dětí a jejich rodičů
s naší školou. Poslední setkání proběhlo v zimním duchu a děti sestavovaly sněhuláky, vybarvovaly
a vystřihovaly zimní obrázky, plnily
úkoly, které pro ně sovička nachystala. Projekt se dětem moc líbil a sova
Ámoska se na budoucí prvňáčky
bude těšit u zápisu.

byla jistě zajímavá a aktuální problematika sexuality „Než začneš…“.
Lektorka paní A. Paroubková velmi srozumitelnou, názornou formou
předávala žákům informace o dospívání, správné hygieně, zdravém
životním stylu, HIV/AIDS aj. Sedmáci vyslechli „Adam a Eva aneb
nejsme stejní“ týkala se např. anatomie, vhodné životosprávy, období puberty, dozrávání po stránce fyzické, psychické i sociální. Osmáci se v tématu Bát či nebát se...? dozvěděli o rizikových faktorech
v období dospívání - kouření, alkohol, drogová závislost, sexuální
chování aj. Velmi pěkné, děkujeme. Fotografie z akcí hledejte na
našem webu www.zsdacice.eu.
Eva Macků, ředitelka školy

Prevence rizikového chování - Kyberšikana
V pátek 13. ledna se žáci pátých tříd zúčastnili přednášky
o kyberšikaně. Kyberšikana je palčivý problém, který se rychle
rozšiřuje i do českých škol a dětských kolektivů. Obecně se jako
kyberšikana označuje užití komunikační a informační technologie, zejména mobilních telefonů a internetu k úmyslnému ublížení
druhým. Děti byly Policií ČR poučeny o správném používání internetových portálů, jak se vyhnout hrozícímu nebezpečí internetu
a jak se jim bránit.
Zlatí slavíci ve školní družině
V lednu proběhla ve všech pěti odděleních naší školní družiny
soutěž malých pěvců Zlatý slavík. Stejně jako ve známé soutěži
i u nás hlasovali přítomní posluchači. Pečlivě připravené zpěvačky
a zpěváci se opravdu snažili a jejich výkony byly báječné. Všichni
účastníci byli sladce odměněni, vítězové dostali i diplom.
Nové webové stránky naší školy v „záběhu“
Nastal čas, a tak budou jiné. Nové webové stránky, jsou moderní,
originální, vzdušné, prostě jiné. Responzivní design je dnes již nezbytností. Pod stejnou adresou www.zsdacice.eu žije náš nový web.
Rozloučili jsme se s naší srdeční záležitostí = 12 let starým, živým,
akčním webem a tomu novému přejeme spokojené uživatele.

Ten sbírá to a ten zas tohle…,
sběratelské kuriozity podruhé
Již podruhé vás dačické muzeum zavede do světa kuriozit a různých
sběratelských aktivit. Loňská sběratelská výstava měla výbornou odezvu, a protože sběratelských témat je nespočet, budeme letos pokračovat od 17. června do 3. září. Pokud chcete i vy přispět na tuto výstavu
zajímavou sbírkou nebo výběrem kuriozit ze své sbírky a podělit se
s ostatními o své sběratelské počiny, zavolejte nám nebo napište: tel.
384 422 493, 722 012 146; muzeum@muzeumdacice.cz.
Základ výstavy již máme připravený, ale ještě nás např. zajímají: zvonečky, taneční pořádky, svatební oznámení, módní doplňky – psaníčka, vějíře, klobouky, špacírky; ale i různé etikety, sbírky autíček, slonů,
kočiček, pejsků apod. Během výstavy budou opět k dispozici sběratelské předměty na výměnu. Těšíme se na vaše podněty a kontakty na
sběratele.
Marie Kučerová, ředitelka
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--- inzerce ---

Přednášky prevence rizikového chování
V rámci prevence rizikové chování jsme realizovali besedy pro
žáky 2. stupně.
„Čas proměn“
- pro dívky ze
šestých tříd, jejich spolužáci
absolvovali
přednášku
„Na
startu
mužnosti“ a pro
deváté
třídy

Tomáš Pecka, Josef Jekl - 777 624 862
Jungmannova 595, 588 13 Polná

e-mail: studny.pecka@email.cz I www.vrtanestudnypecka.cz

ODVEDENÍ DÍLA
NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
„od A až do Z“
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
ŽÁDNÉ PLATBY
• vyhledání pramene • vyvrtání
PŘEDEM
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ZDARMA

veškerá doprava a zaměření

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
a současně začínají také řídit motorová vozidla.
Panu Kupcovi patří poděkování za předání důležitých informací
našim studentům, jim samotným pak přání, aby se ve svém životě
chovali tak, že nedojde k jejich střetu s platnými zákony.
Aleš Morávek, ředitel
Maturitní ples oktávy, 27. 1. 2017, KD Beseda Dačice

Maturitní ples 4. ročníku, 3. 2. 2017, KD Hříšice

Informace o dalších akcích školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
--- inzerce ---

Exkurze v Českých Budějovicích
Dne 12. ledna se vypravil 3. ročník společně s kvartou v doprovodu třídní učitelky Jany Morávkové a paní učitelky Petry Uchytilové na exkurzi do Českých Budějovic.
• Fyzikální pokusy na pedagogické fakultě
Po příjezdu jsme zamířili na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity, kde nás čekal hlavní program dne, a to experimenty s kapalným dusíkem pod vedením Mgr. Vladimíra Vochozky. Hned na
začátku jsme si připomněli základní znalosti z fyziky a poté přišlo
seznámení právě s kapalným dusíkem. Objevovali jsme vlastnosti
a schopnosti tohoto prvku, které pro nás byly v mnohých případech
velice překvapivé. Viděli jsme, jak reagují za přítomnosti kapalného
dusíku balónky, prskavky nebo voda se saponátem. Nechybělo ani
občerstvení v podobě piškotů upravených kapalným dusíkem.
Někteří si vyzkoušeli experimenty doslova na tělo, a to ledovou,
avšak naprosto suchou „sprchou“. To vše bylo vyplněno velice sympatickým a vtipným přístupem pana Vochozky. Rozloučení však
muselo proběhnout venku, kde nás čekal poslední velice odvážný
pokus. Zjistili jsme totiž, že PET láhev naplněná kapalným dusíkem
po čase exploduje. Panu Vochozkovi patří naše poděkování za zajímavé rozšíření našich fyzikálních obzorů.
• Výstava „Tajemná Indonésie, svět, o kterém jste si mysleli,
že už neexistuje“
Po přestávce na oběd jsme se přesunuli do Jihočeského muzea
za výstavou věnovanou Indonésii. Slavní čeští cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund navštívili tuto zemi již v roce 1962, další
český cestovatel Rudolf Švaříček zavítal do Indonésie a na blízký ostrov Nová Guinea později a celou výpravu řádně zdokumentoval,
tak vznikla tato pozoruhodná výstava.
V muzeu nás přivítal muzejní pedagog Mgr. Lukáš Faktor. Vystoupali jsme po kamenných schodech do druhého patra, kde
nás uvítaly dřevěné sošky domorodých obyvatel. Průvodce nás
seznámil se základy tamní kultury, představil výstavu a obohatil
nás o pár příhod s evropskými cestovateli. Asi po pěti minutách nás
uvedl do rozlehlých prostor, abychom si vše postupně prohlédli
a na Indonésii si udělali vlastní názor. Místnosti byly obložené fotkami indonéské fauny, flóry a obyvatel. Byly zde sošky, zbraně,
všelijaké nástroje a dokonce i kánoe či pravý příbytek na kůlech.
Výstavu doplňovaly tři filmy, dva slovensky a jeden česky mluvené,
které zachycovaly túru do hor či život ve vesnici. Nalezli jsme zde
i tři terária s plazy typickými pro místní faunu.
Kvartánům i třeťákům se výstava líbila především pro její propracovanost. Jen škoda, že jsme neměli více času ke zhlédnutí dalšího
poučného filmu. Zaujal nás minimalistický způsob oblékání
a shodli jsme se na tom, že nikdo z nás by nevyměnil zlatou Evropu
za Indonésii.
Tímto bychom chtěly poděkovat paní učitelce Janě Morávkové
za přípravu zajímavé exkurze, paní učitelce Petře Uchytilové za
doprovod a panu Miloši Nekulovi za zajištění bezproblémové dopravy.
Petra Andělová (3. ročník) a Barbora Lesná (kvarta)
Beseda s policistou
V úterý 24. ledna navštívil naši školu pan podpraporčík Jiří Kupec,
policista Obvodního oddělení Policie České republiky v Dačicích.
Účelem jeho návštěvy bylo pokračování úspěšné spolupráce naší
školy a dačického obvodního oddělení, která trvá již dlouhou řadu
let a uskutečňuje se formou přednášky a následné besedy pro studenty kvinty osmiletého gymnázia a 1. ročníku čtyřletého gymnázia.
Tématicky jsou tato setkání zaměřena jednak do oblasti trestní
odpovědnosti mladistvých, jednak na prevenci kriminality a na
dodržování pravidel bezpečnosti silničního provozu. Kvintáni
a prváci se jich tradičně zúčastňují proto, že dosáhli věku, v němž
se stávají jako mladiství trestně odpovědnými za svoje činy
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Zemřel Miroslav Pelikán
V pátek 3. února 2017 zemřel v Č. Budějovicích ve věku devadesáti let dačický rodák pan Miroslav Pelikán. Narodil se
v roce 1926 v Dačicích v rodině cukráře Antonína Pelikána,
který provozoval nejdříve svou živnost v Antonínské ulici.
Po I. světové válce převzal živnost po cukráři
Ludvíku Lukášovi na Pal. náměstí (vedle bývalé
spořitelny) a tam ji provozoval do 6. 12. 1949. Miroslav Pelikán se učil cukrařině od svého otce a také
v Plzni. Po druhé světové válce v dačické cukrárně
pracoval a podílel se na její produkci. Velkou láskou se mu stala především příprava perníku.
Život zanesl pana Pelikána do Českých Budějovic, kde žil až do
své smrti. Byl jedním z nejznámějších perníkářů, cukrářů a řezbářů v Čechách. Naprostá jednička a autorita v české cukrařině, Mistr
perníku a znalec jeho historie. Napsal mnoho studií o výrobě a zdobení perníku, popsal jeho jednotlivé druhy, odhalil dnes již zapomenuté technologické postupy jeho výroby a stal se pedagogem
a poradcem v oblasti poznávání lidového pečiva. Léta spolupracoval s Národopisným kroužkem při Jihočeském muzeu v Českých
Budějovicích, s Muzeem Jindřichohradecka i muzeem dačickým.
Vystavoval a přednášel po celé republice. Byl také skvělým řezbářem. Dovedl vyřezat nejen formy na pečení, ale je také autorem
mnoha krásných betlémů. Je právem řazen mezi přední české betlémáře. Kromě mnoha poct a vyznamenání byl jako první Čech
oceněn mezinárodním Řádem svatého Ambrože.
Dačické muzeum má od pana Miroslava Pelikána ve svých sbírkách řadu předmětů z výroby cukrárny „U Pelikánů“, které muzeu
pan Pelikán daroval a které doplňují expozici staré cukrárny v muzeu. Dokonce nám napekl i kokosky, zázvorky a sněhové pusinky
do cukrárny. Pan Pelikán také v posledních letech přispíval svými
vzpomínkami do Dačického vlastivědného sborníku a bylo obdivuhodné, jak si vše pamatoval a jaké poklady v podobě dobových
fotografií měl ve svém rodinném albu a doplňoval jimi svá vyprávění. Viz: Vyprávění o jednom českém cukráři, o životě mého otce
Antonína Pelikána, DVS VI, 2011; Tajemství rodinného alba aneb
osudy Pelikánovy rodiny za první světové války, DVS VII, 2013; Sokol
v Dačicích, DVS VIII., 2015.
Ještě na podzim loňského roku byl pan Miroslav Pelikán u nás
v muzeu se svým synem. Dovezl nám další předměty do cukrárny. Byl i ve vysokém věku vitální, stále soběstačný, plný zájmu
o Dačice a veškeré dění kolem. Pravidelně jsme mu předávali i nové
publikace o Dačicích, naposledy Čtení z korespondence Dalbergů
i nové vydání Dějin Dačic. Tak snad ho potěšily jako dárek k jeho
devadesátinám na konci roku 2016. Odchází v něm jeden z posledních znalců cukrářského řemesla v Dačicích.
Marie Kučerová, ředitelka muzea a galerie

Maškarní bál pro děti
Katolický dům Dačice uspořádal v sobotu 21. ledna Maškarní bál pro děti.
Plný sál masek a rodičů si
užíval
tance,
soutěží a další
zábavy. Jednu
ze soutěží zachytil náš fotograf.
Akce se vydařila. Spokojené
a unavené děti

odcházely domů s malým dárečkem.
Děkujeme všem dobrovolníkům za přípravu a realizaci akce.
Katolický dům Dačice, z.s.
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Tříkrálová sbírka 2017 - ochota lidí
přispět na dobrou věc roste
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky opět mile překvapil. Je
totiž o 33 tisíc vyšší než ten loňský. Díky nasazení tisícovky
koledníků na Jihlavsku, Telčsku a Dačicku a ochotě dárců,
kteří přispěli do pokladniček, se sešlo celkem 1.616.495 Kč
na podporu služeb Oblastní charity Jihlava.
„Sčítání výtěžků Tříkrálové sbírky je vždy delší proces. Každá
pokladnička je úředně rozpečeťována a peníze jsou sčítány za přítomnosti zástupců obcí a místních koordinátorů sbírky. Poté jsou
peníze vkládány na účet Charity. Proto výsledky sdělujeme vždy až
s nějakým odstupem od sbírky,“ vysvětluje Roman Mezlík, koordinátor sbírky.
„Stejně jako v předcházejících letech, i v právě ukončeném ročníku sbírky se potvrdilo, že ochota lidí přispět na dobrou věc roste. Touha pomoci potřebným není závislá na atmosféře strachu či
nedůvěry, která se ve společnosti šíří vlivem událostí, kterých jsme
v současné Evropě svědky,“ říká Michal Novotný, ředitel Oblastní
charity Jihlava.
Letošní sbírka je určena například na aktivizační služby pro seniory, na zlepšení materiálních podmínek pro osobní asistenci
a provoz šatníku v Dačicích, na podporu rozvoje hospicové služby, na rekonstrukci budovy pro služby sociálně znevýhodněným,
nebo na nově plánovanou humanitární činnost jihlavské Charity ve
prospěch lidí v nouzi. O účelném rozdělení výtěžku na jednotlivé
záměry vždy rozhoduje tříkrálová komise na základě předložených
projektů.
„Každý z nás chce být nějakým způsobem užitečný a Tříkrálová
sbírka nabízí možnost, jak to prakticky udělat. Možnost darovat peníze na dobrou věc dává lidem smysl, a proto výtěžek sbírky rok od
roku roste,“ uvádí dále Novotný.
„Rád bych velice poděkoval tisícům dárců, kteří se do sbírky zapojili a do tříkrálových pokladniček přispěli. Vynasnažíme se, aby
vybrané peníze posloužily dobrému účelu a byly řádně a smysluplně využity tam, kde je to potřebné. Uvědomuji si, že lidé nám svým
darem vyjadřují důvěru, že jako Charita naložíme s výtěžkem dobře,“ pokračuje Novotný.
„Zároveň chci také ocenit stovky koledníků a všechny koordinátory v jednotlivých obcích za jejich čas a nasazení, které koledování
věnovali. Letos koledování provázelo mrazivé počasí a obcházení
domácností ve vesnicích a městech vyžadovalo vytrvalost a sebezapření. Za to chci moc poděkovat,“ říká závěrem ředitel Oblastní
charity Jihlava.
Radka Běhalová, Oblastní charita Jihlava

Výsledky Tříkrálové sbírky v Dačicích a místních částech
obec

2016

2017

Hostkovice

2.817 Kč

2.394 Kč

Malý Pěčín

4.645 Kč

5.990 Kč

Hříšice

10.391 Kč

10.598 Kč

Bílkov

7.786 Kč

9.240 Kč

Velký Pěčín

3.707 Kč

5.283 Kč

Chlumec

7.012 Kč

7.041 Kč

Toužín

1.590 Kč

1.230 Kč

Borek

5.313 Kč

5.748 Kč

Dolní Němčice

8.831 Kč

8.231 Kč

Lipolec

5.356 Kč

5.028 Kč

Hradišťko

3.000 Kč

2.902 Kč

60.448 Kč

63.685 Kč

105.806 Kč

102.224 Kč

Místní části celkem
Dačice celkem

www.dacice.cz

Březen – Měsíc čtenářů – pro
každého něco …
Středy 1. a 15. března, 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 h – prezentace čteček a e-knih v knihovně
E-knihy: KAM a JAK? Nová čtečka e-knih
k předvedení a zapůjčení, možnosti vzdálené
registrace pro čtenáře e-knih. E-knihy jsou
dostupné z katalogu knihovny Carmen a tato
služba je poskytována registrovaným čtenářům zdarma. E-knihy lze číst na čtečkách
eReading, chytrých mobilech a tabletech
s operačním systémem Android a iOS pomocí aplikace eReading.
cz. Délka výpůjčky je 21 dní, po uplynutí této doby se e-kniha automaticky znepřístupní. Vypůjčit si lze současně 3 tituly. Dále Vám
ukážeme volná autorská díla na čtečce Kindle Paperwhite, která je
rovněž k zapůjčení v knihovně. Nemůžete sehnat knížku z doporučené četby? Lehká pomoc! Co to je virtuální kolega? Moderní možnosti výuky počítačových dovedností. Co to je SMARTKATALOG?
A k čemu je dobrý? Zkrátka: přijďte…
Čtvrtek 2. března v 17:30 h – Pákistán, na jih od Karákóramu
Cestopisné povídání Pavla Dobrovského. Narodil se roku 1979
v Praze. Už jako batole věděl, že bude novinář, cestovatel a fotograf. Vydařilo se. Od konce devadesátých let pracuje v médiích
zaměřujících se na videohry a cestování. Často přednáší pro školy,
festivalové publikum anebo pro kavárenské povaleče. Občas píše
scénáře pro televizi, chodí do rádií na rozhovory a moderuje. A
všechno ho to baví. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 16. března od 13:00 do 16:00 h – jarní dílna v dětském
oddělení: látkoví ptáčci
Srdečně zveme rodiče s dětmi na jarní dílnu. Vyrobí si posla jara
– ptáčka - různou technikou. Příspěvek na materiál je 20 Kč. Těšíme
se na vaši návštěvu. V dětském oddělení začal další ročník čtenářské soutěže Lovci perel, neváhejte a zkuste to. Děti dostanou za
knížku přečtenou s porozuměním perličku a na konci roku si odnesou vedle šňůrky perel i další odměny.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Poslední rybářský bál
Jak většina z vás jistě ví, dne 21. ledna 2017 se uskutečnil
4. Dobročinný rybářský bál, jehož výtěžek byl určený na pomoc hendikepovaným dětem. Pokaždé jsme se snažili, aby
byl výtěžek co možná nejvyšší. Ale zároveň bylo naším cílem
dělat kvalitní akci. Vymýšleli jsme pestrý program a dbali na
vysokou kvalitu jídla a pití.
Ovšem letos nám
zůstala trnem v oku
REKORDNĚ MALÁ
ÚČAST. Přišlo o více
jak polovinu méně
hostů jak v předešlých ročnících.
Mrzí mě, že přišlo
velmi málo rodičů
dětí, pro které jsme
bál pořádali. Ale
i že nepřišli další lidé, jako někteří kamarádi nebo zástupci města,
ač chápu, že v okolí jsou mnohem tradičnější plesy, které jsou asi
přitažlivější.
Díky této nízké návštěvě se stal letošní ročník, co se výtěžku týká,
prodělečný. Velmi mě a mé přátele tato skutečnost rmoutí! Hlavně
kvůli dětem ze Základní školy Neulingerova, jelikož se snažily a vyrobily keramické drobnosti do tomboly. Tímto bych jim rád podě-

Rok 2016 v městské knihovně
Moderní služby – veřejný prostor - inovace – otevřenost –
celoživotní vzdělávání.
To je stále motto práce knihovnic dačické městské knihovny. Jak
se je daří naplňovat, to musí posoudit naši čtenáři a uživatelé. My
se snažíme i přes velmi omezené prostory vytvářet podmínky pro
to, aby to tak bylo.
Pro čtenáře přibývají stále nové knihy, které vybíráme, nakupujeme a zpracováváme, na půjčování máme slušný výběr časopisů,
wi-fi síť v celé knihovně, veřejný internet, kopírování A4. Vedle
knih půjčujeme tematické kufříky, hry a zvukové knihy pro zrakově znevýhodněné občany. Knihovna je konzultačním střediskem
pro virtuální univerzitu třetího věku pro celé město, metodicky se
věnujeme 21 obecním knihovnám v okolí. V přízemí knihovny, na
oddělení pro dospělé si mohou vše vyřídit i čtenáři z dětského oddělení, pokud například chvátají a nemají čas běhat do schodů na
oddělení v prvním patře budovy. Uspořádali jsme řadu akcí, besed,
čtení a setkání pro všechny věkové kategorie. Řada projektů probíhala a realizovala se ve spolupráci se školami a dalšími partnery.
Webové stránky knihovny na doméně www.mkdac.cz vyhrály
první místo v celostátní soutěži BIBLIOWEB v kategorii obcí do 15
tisíc obyvatel, zrealizovali jsme první etapu projektu KOMUNITNÍ
ZAHRADY – programy k otevření, první vybavení, proběhl pěkně
navštívený druhý ročník Noci literatury, zrealizovali jsme průzkum
spokojenosti se službami knihovny, doplnili jsme nové tematické
kufříky a společenské hry, budovu vytápí nový plynový kotel.
V knihovně bylo k 31. 12. 2016 39 567 svazků knih. Pro čtenáře
přibylo 1 493 nových knížek, což je více než v předchozích letech.
Celkem 19 807 návštěvníků přišlo osobně do knihovny v roce 2016
vypůjčit si dokument, či navštívilo kulturní nebo vzdělávací akci.
K tomu je třeba připočítat ještě virtuální návštěvníky, kterých bylo
12 314 – uživatelé webu či přístupy do online katalogů a čtenářských kont. Zrealizovali jsme 62 352 výpůjček, zvyšují se výpůjčky
zvukových knih, klesl počet výpůjček časopisů a prolongací (knížky, které si čtenáři nechávají doma a prodlužují jejich výpůjčky i po
uplynutí výpůjční doby, která je jeden měsíc). Registrovaných uživatelů - čtenářů bylo 1 294 (čtenářem je ten, kdo si alespoň jednou
za rok vypůjčí dokument či použije internet v knihovně).
Co se týká spisovatelů či autorských čtení, pro žáky škol přijeli
vyprávět o komiksech a ilustracích Libor Balák a Daniel Vydra. David Jan Žák představil svou knihu Návrat krále Šumavy, Jan Rejžek
svůj Kaleidoskop, velice silné bylo čtení a vyprávění básníka Ladislava Zedníka. Proběhla druhá Noc literatury. Trvale spolupracujeme se školami.
Co se tedy v roce 2016 nejvíce půjčovalo? Na oddělení pro dospělé to byla knížka Klára Janečková: Temnota (půjčeno - 31x),
T. Keleová-Vasilková: Ranč u dědečka - 30x a Jarmila Pospíšilová:
Katedrála z písku - 29x. Z naučné nebo populárně naučné literatury
to byly tyto tituly: Marek Eben: Na plovárně (24x), Ondřej Suchý:
Tři životy Lídy Baarové - 19x a Thomas Kroiss: Rakovina: šance na
uzdravení - 15x.
Rok 2017 se rozběhl plnou parou vpřed, knihovna je tu pro vás,
přijďte. Je otevřeno každý den s výjimkou neděle a úterý (zpracováváme a katalogizujeme knížky, konají se besedy pro školy aj.), do
konce června máme otevřeno i v sobotu, od 8:00 do 11:00 h. Vše
najdete na našem webu: www.mkdac.cz. Těší se na Vás Vaše knihovnice.
Zdeňka Chadimová, ředitelka
koval. Ale bohužel musím s lítostí oznámit, že letošní Rybářský bál
byl POSLEDNÍ!
Na závěr chci poděkovat všem sponzorům, přátelům, rodině,
kteří mi s pořádáním všechny roky pomáhali a hlavně všem milým
hostům za jejich podporu a účast.
S přáním všeho dobrého
Lukáš Chocholouš
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Dačický domeček je tu pro vás
Jarní výstava v muzeu
Od 19.3. do 17.4. proběhne jarní výstava v Městském muzeu
a galerii v Dačicích. Děti, které navštěvují výtvarný a keramický
kroužek a kroužek pedigu, budou mít již tradičně možnosti
předvést svou kreativitu a prezentovat svá díla na této výstavě.
Jarní dovednostní míčové hry
20.3. budou mít všechny děti možnost navštívit míčové hry
a seznámit se s tímto zájmovým kroužkem na vlastní kůži. V době
od 15:30 do 17:00 h v městské sportovní hale se na ně bude těšit
Slavomír Němček. Děti si vyzkouší různé míčové dovednosti a protáhnou si celé tělo.
Jarní focení pro děti
23.3. nabízíme Jarní focení pro veřejnost. S sebou si vezměte
jakýkoliv fotoaparát a vhodné oblečení a obutí. Sraz v 16:00 h
v Domečku (Za Lávkami), předpokládaný konec akce v 18:00 h.
O své odborné znalosti se podělí Markéta Havlíková. Při nepříznivém
počasí se akce nekoná!
Keramická dílna pro děti
27.3. od 15:30 do 17:00 h mohou přijít všechny děti do keramické
dílny v Domečku. Tentokrát není téma dané, každý bude moci
tvořit dle vlastní fantazie, to vše pod dohledem Jarky Bačákové.
Čtenářsko výtvarná dílna
V knihách najdeš vše, proto neváhej a přijď nás navštívit 31.3.
od 15:00 do 16:30 h do Domečku (Za Lávkami). Na úvodní lekci čtenářského setkání. Povíš nám o svých oblíbených knihách,
příbězích či autorech a na oplátku si odneseš několik tipů na čtení
kvalitních knih. Svoji oblíbenou knihu vezmi s sebou. Nezapomeň,
že čas vložený do čtení knih se ti vrátí zpět. Na konci dílny si každý
vyrobí pěknou záložku. Průvodcem světem knih bude Ondřej Dokulil. Pro děti mezi 8-11 rokem, tedy 3. - 5. třída.
NABÍDKA LETNÍCH PŘÍMĚSTSKÝCH A POBYTOVÝCH TÁBORŮ
• PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
1. běh - 17.7. – 21.7. 2017, téma: Na výletě s panem TAUEM
2. běh - 7.8. – 11.8. 2017, téma: Kolem světa s Willy Fogem
Oba tábory jsou určené dětem ve věkové kategorii 6–10 let
a jsou kapacitně omezeny 30 místy.
Hlavní vedoucí: Bc. Dana Syrovátková (724 078 677, 384 422 453)
Cena: 1.500 Kč pro děti navštěvující kroužek v DDM, 1.700 Kč pro
ostatní děti.
• POBYTOVÉ TÁBORY DOLNÍ RADÍKOV
2. běh - 10.7. – 14.7. 2017, téma: MACH A ŠEBESTOVÁ
Tento běh je určen dětem ve věkové kategorii 6–10 let.
Hlavní vedoucí: Bc. Jaromíra Bačáková (723 788 736,384 422 453)
Cena: 1.800 Kč pro děti navštěvující kroužek v DDM, 2.300 Kč pro
ostatní děti
4. běh - termín: 23.7. – 1.8. 2017, téma: STROJ ČASU
Tento běh je určen dětem ve věkové kategorii 10–15 let.
Hlavní vedoucí: Bc. Jaromíra Bačáková (723 788 736, 384 422 453)
Cena: 3.500 Kč pro děti navštěvující kroužek v DDM, 4.000 Kč pro
ostatní děti.
Bližší informace a přihláška ke stažení na adrese www.ddmjh.cz.
OKÉNKO DO NAŠEHO DOMEČKU
Workshop tvorby a techniky týmových choreografií
3.2. jsme se ve složení 3 trenérky aerobiku a 7 dětí, které
navštěvují kroužek aerobiku, zúčastnily workshopu na téma „Tvorba a technika týmových choreografií“ ve Stráži nad Nežárkou.
Lenka Průchová, která v Jindřichově Hradci již přes 15 let vede
děti k aerobnímu sportu a dosahuje vynikajících výsledků na republikových soutěžích, se s námi podělila o svoje zkušenosti, za
což jsme velice rády. Většina podobných workshopů je pro nás
totiž z finančních důvodů nedostupná. Přestože akce byla fyzicky
i psychicky náročná, odnesly jsme si mnoho zajímavých postřehů
a zkušeností a podívaly jsme, jak to dělají jinde. Děti byly skvělé,
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a tímto bychom jim chtěly poděkovat za snahu a píli, jakou projevily při celodenním nácviku.
Minisoustředění Slunečnic v Domečku
Přehlídky a soutěže se rychle blíží, a tak je potřeba využít každé
volné chvíle pro vypilování detailů. Děvčata se sešla ve čtvrtek
v Domečku Za Lávkami v pravé poledne, odkud vyrazila na dlouhý
trénink do městské haly. Po návratu zpět si společnými silami
uvařila večeři. Nejen prací živ je člověk, a proto na děvčata čekalo
ještě tvoření z keramiky. Po přenocování v Domečku je druhý
den čekal ještě jeden trénink a pak už se unavené vydaly domů.
Všechny si společné chvíle užily a nezbývá jim než popřát, aby se
jejich skladba na soutěžích líbila, a aby to zacinkalo.
Valentýnská dílna

Poslední den jarních
prázdnin
si
mohli
všichni přijít zpestřit
na kreativní valentýnskou dílnu. Vyráběli
jsme valentýnské přání,
ozdobný zápich do
květináče z kukuřice
a kávy a dekorativní
srdce z papírových
ruliček. Celý den proběhl v poklidné a přátelské atmosféře a mnozí
byli překvapení, že vyrobit něco pěkného, není až tak složité.
Váš Domeček

Pozvánka na ples
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás pozvat na druhý charitativní ples Dačického ZVONEČKU. Ples se koná dne 11. března 2017
od 20:00 h v Kulturním domě Beseda v Dačicích.
Výtěžek plesu bude použit na chod našeho spolku a na nákup pomůcek pro naše klienty.
K tanci a poslechu vám bude hrát úžasná znojemská kapela SABRIN BAND. Připravili jsme pro vás hodnotnou tombolu a ani vaše
bříška nezůstanou prázdná. Pro každého máme opět připravené
malé překvapení.
Vstupenky je možné zakoupit v dačickém infocentru. Cena vstupenky je v předprodeji 120 Kč a na místě 150 Kč. Ale POZOR: pouze
vstupenka z předprodeje je slosovatelná o hlavní cenu plesu.
Přijďte se tedy pobavit, zatancovat, najíst se a možná i vyhrát nějakou krásnou cenu. Vše, co na plese utratíte (a tajně doufáme, že
to nebude málo), bude použito na dobrou věc.
Za Dačický ZVONEČEK Mirka Vacková

www.dacice.cz
Rozhovor s MUDr. Tomášem Moravou praktickým lékařem v Centropenu

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.

Někteří občané Dačic Vás ještě neznají. Můžete se prosím
stručně představit?
Ve své 25leté praxi jsem zpočátku působil jako internista, lékař
záchranné služby, posledních 15 let jsem praktickým lékařem, od
roku 2014 v Dačicích a Českém Rudolci. Svým pacientům nabízím
kvalifikovaný, zodpovědný a celostní přístup.
Co to znamená?
Pečlivě je vyslechnu a vyšetřím. V ordinaci máme řadu přístrojů
(EKG, CRP, Quick, Holter TK, TK na 4 končetinách, spirometr),
vyšetření proběhne na místě, bez zbytečných odkladů. Má-li pacient např. náhlou hypertensi, nestačí normalizovat hodnoty tlaku.
Je třeba s ním mluvit o tom, co se v jeho životě přihodilo, jak se
v tom cítí, co potřebuje udělat. Podobně je tomu u opakovaných
viróz, nespavosti apod.
Dá se to v běžném provozu ordinace stihnout?
Máme objednací systém, kdy má pacient ve vyhrazeném
čase přednost a zajistí si tak např. kompletní předoperační
vyšetření. Akutně nemocné ošetříme raději v ranních hodinách,
na tyto časy se naopak objednat nelze. Většinou se vše dobře poskládá a pacient nečeká. V nejbližších měsících navíc plánujeme
nově otevřít páteční ranní ordinaci v Dačicích.
Na co se v ordinaci dále specializujete?
Práce je různorodá a záleží na potřebách pacienta. Důraz klademe na psychosomatické souvislosti, volitelně nabízíme homeopatii a psychoterapii (mimo ordinační dobu), často řešíme
otázku zdravé stravy a diet, což je i zájem nové sestřičky Evy Puklové. Máme zkušenosti s doprovázením nevyléčitelně nemocných,
dokážeme podpořit osoby znevýhodněné (fyzický nebo psychický
handicap), zpravidla se domluvíme s cizinci apod.
Přijímáte nové pacienty?
Ano, kapacita ordinace ještě není zcela naplněna. Nabízíme
i možnost úvodního pohovoru, kde se zájemce o registraci může
na cokoliv zeptat a poté se rozhodne, zda mu náš přístup vyhovuje.
na otázky odpovídal MUDr. Tomáš Morava

11. 3.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice A - TJ Sokol Chvalíkovice

2. 4.

14:00 h

muži 2. liga

Dačice - KK Zábřeh

3. 3.

18:00 h

divize

Dačice B - TJ Slovan J. Hradec

17. 3.

18:00 h

divize

Dačice B - TJ Jiskra N. Bystřice

1. 4.

10:00 h

divize

Dačice B - Dačice D
MÍSTNÍ DERBY

3. 3.

20:15 h

muži KP

Dačice C - TJ Sokol Chýnov

10. 3.

17:30 h

muži KP

Dačice G - TJ Sokol Chýnov

17. 3.

17:00 h

muži KP

Dačice G - Dačice C
MÍSTNÍ DERBY

24. 3.

17:30 h

muži KP

Dačice G - TJ Blatná

24. 3. 20:00 h

muži KP

Dačice C - TJ Fezko Strakonice

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl volejbalu:
25. března, 9:00 h - poslední turnaj 27. ročníku smíšených družstev
Oddíl fotbalu:
11. března, 13:30 h - KP muži - Dačice - Milevsko
25. března, 15:00 h - KP muži - Dačice - Rudolfov
Těšíme se na silnou podporu = pomoc stálých fanoušků!

Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky
Urbanové v měsíci březnu 2017 budou dne 3. 3. a 17. 3.
Insolvenční správkyni najdete na adrese Dačice,
Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou,
od 8:00 do 14:00 h.
--- inzerce ---

--- inzerce ---

Ordinační doba (Centropen, 9. května 161)
MUDr. Tomáš Morava
tel.: 608 029 363 (ráno od 7:30 h)
s. Eva Puklová
tel.: 384 406 309 (ráno od 7:00 h)

Oddíl kuželek:

pondělí 7:00 – 12:00 h, z toho 7:00 – 7:30 pouze odběry,
objednaní 9:00 -12:00 h, závodní prohlídky 13:00 – 15:00 h
úterý 13:00 – 18:00 h, pouze zvaní 17:00 – 18:00 h,
objednaní 15:00 – 17:00 h
středa 7:00 – 11:00 h, z toho 7:00 – 7:30 h pouze odběry,
objednaní 9:00 – 11:00 h
čtvrtek 7:00 – 11:00 h, z toho 7:00 – 7:30 pouze odběry,
objednaní 9:00 – 11:00 h
Objednaný má ve vyhrazeném čase přednost, což platí i pro čas závodních
prohlídek. V úterý od 17:00 h nelze přijít bez předchozího objednání. Akutně
nemocným doporučujeme přijít mimo čas objednání.

Náklad: 3150 výtisků

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

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: 3/2017, ročník šestý, zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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KAM ZA KULTUROU
29. března, středa, 10:00 h
DĚDA, rodinný, 2D
112 min., česky, vstupné 110 Kč

3D Kino Dačice
1. března, středa, 19:00 h
VŠECHNO NEBO NIC, komedie, 2D
107 min., česky, vstupné 110 Kč
8. března, středa, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY, erot. drama, 2D
117 min., české titulky, vstupné 130 Kč

12. března, neděle, 17:00 a 19:30 h
ANDĚL PÁNĚ 2, pohádka, 2D
99 min., česky, vstupné 100/120 Kč

26. března, neděle, 10:00 h
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
divadelní pohádka pro děti
hraje DS Julie Jurištové

15. března, středa, 19:00 h
BÁBA Z LEDU, tragikomedie, 2D
106 min., česky, vstupné 100 Kč

29. března, středa, 19:00 h
DIVOKÉ KOČKY
travesti show
vstupné 1. - 6. řada 250 Kč, ostatní 200 Kč, sleva
10% na senior pas

17. března, pátek, 19:00 h
MUZZIKANTI, hudební, 2D
109 min., česky, vstupné 110 Kč
19. března, neděle, 17:00 h
PES RO(C)KU, animovaný, 2D
80 min., český dabing, vstupné 100 Kč/120 Kč
22. března, středa, 19:00 h - FILMOVÝ KLUB
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA, dokument, 2D
126 min., česky, vstupné FK 80 Kč/100 Kč

26. března, neděle, 19:00 h
MASARYK, historické drama, 2D
106 min., česky, vstupné 120 Kč

Kulturní dům Beseda
11. března, sobota, 20:00 h
PLES DAČICKÉHO ZVONEČKU
charitativní ples, hraje SABRIN BAND
vstupenky k zakoupení na Infocentru

10. března, pátek, 19:00 h
MASARYK, historické drama, 2D
106 min., česky, vstupné 120 Kč

24. března, pátek, 19:00 h
MUZZIKANTI, hudební, 2D
109 min., česky, vstupné 110 Kč

31. března, pátek, 19:00 h
KRÁSKA A ZVÍŘE, romantický, 3D
122 min., český dabing, vstupné 130 Kč

Městské muzeum a galerie
19. března - 17. dubna
JARNÍ POHLAZENÍ
Pestrá jarní výstava z prací dospělých a dětí
z Dačicka.
Slavnostní zahájení v neděli 19. března ve
14:00 h s vystoupením dětí z MŠ Bratrská.

Katolický dům
TANEČNÍ KURZ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
od 5. března každou neděli 18:00 - 20:00 h
5 lekcí
petrkrizek@centrum.cz, tel: 604 161 135

25. března, sobota, 9:00 - 12:00 h
BURZA oblečení a spotřebního zboží
nákup i prodej v sále Katolického domu
rezervace prodejních míst: Marcela Svobodová, tel: 606 336 470, marcelka1177@seznam.cz
Připravujeme:
29. dubna - Výlet za krásami Polabí
info www.katolicky-dum.cz, L. Cvrčková 728
273 598 a L. Macků 724 705 341

RC Křižovatka
27. března, pondělí, 16:00 h
SOUROZENECKÉ KONSTELACE
aneb jak pořadí narození ovlivňuje výchovu
dětí - vzdělávací program s lektorkou Ing. Bc.
Marcelou Blažkovou
Program: Projevy chování dětí dle posloupnosti narození, Způsoby výchovného působení, Sourozenecké boje, spory, Způsoby péče
o sebe, Protistresové postupy.
Po dobu programu otevřena hernička.
Program povede psychoterapeutka Marcela
Blažková, koordinátorka Poradny Ruth Třebíč.
Terapeutické poradenství - po přednášce, individuální soukromý rozhovor s psychoterapeutkou Marcelou Blažkovou, po tel. domluvě
- tel. 608 613 612
8. dubna, sobota, 15:00 – 18:00 h
JARNÍ DÍLNA
Výroba jarních dekorací, aranžmá, malování
kraslic, drátování, pletení pomlázek aj.
Občerstvení zajištěno.
vždy v pondělí a ve čtvrtek, 9:00 - 11:30 h
Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi
Přijďte si zahrát do hezké herny, tvořit, zpívat,
sdílet starosti a radosti spojené s péčí o děti!

XVII. ROČNÍK POSTUPOVÉ JIHOČESKÉ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY „DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ“
amatérského činoherního a hudebního divadla
s výběrem pro celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2017

PÁTEK, 3. března
• 17:00 h, Ken Ludwig, TENOR NA ROZTRHÁNÍ,
DS Prácheňská scéna v Písku, komedie, 120 minut
• 20:00 h, Petr Řezáč, POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN,
SDO v Blatné, romantická komedie, 120 minut
• 22:30 h, rozbory obou předešlých představení
SOBOTA, 4. března
• 9:30 h, V. Adamčík & F. Šinkner, CYRANO, MDS
Cyrano Č. Budějovice, původní český muzikál,
165 minut
• 12:30 h, rozbor představení
• 14:00 h, P. Haudcoeur, MÁTOVÝ NEBO CITRON,
DS J.K. Tyl Č. Budějovice, komedie, 110 minut
• 16:20 h, rozbor představení
• 17:30 h, F. Kafka, ZÁMEK, DS Tábor, o.s., drama,
90 minut
• 20:30 h, J. Hubač, GENERÁLKA CÍSAŘE NAPOLEONA, DS Vltavan, Týn n/V, komedie, 85 minut
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• 22:30 h, rozbory obou předešlých představení
NEDĚLE, 5. března
• 10:00 h, J. Drda, HRÁTKY S ČERTEM, Bechyňský DS Lužnice, pohádka, 70 minut
• 11:40 h, rozbor představení
• 14:00 h, M. Janíčková, TAKOVÁ NESMĚLÁ PROVOKACE, Scéna mladých při DS
Čelakovský Strakonice, komedie, 80 minut
• 15:30 h, rozbor představení
16:30 h, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A PŘEDÁNÍ CEN
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Cena vstupenky na jednotlivá představení 50 Kč,
permanentka na celý festival 200 Kč

