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Jak to vidím aneb zdravé Dačice
Jsou Dačice zdravé město, nebo ne? Na toto téma bychom mohli diskutovat dlouho a dlouho. Osobně si myslím, že i když
Dačice patří k městům, kde se lidem žije dobře, mohou být do budoucna ještě zdravějším městem, než jsou dnes. Letos je to
zrovna pět let co se podařilo prosadit myšlenku, že by se Dačice měly stát členem Národní sítě Zdravých měst a řídit se programem Místní agendy 21. Od samého začátku považuji za správné, že se z Dačic snažíme společně dělat příjemné místo pro život.
Za těch pět let za
sebou máme pět
veřejných fór, na
kterých Dačičtí formulovali nejpalčivější problémy města.
Mnohé z nich se nám
podařilo vyřešit. Za všechny například financování pravidelného sportu nebo denní
stacionář pro osoby se zdravotním postižením (sociálně terapeutická dílna).
Uspořádali jsme několik fór mladých, na
kterých se vyjadřovali například ke kultuře
v Dačicích a k fungování tehdejšího městského kulturního střediska.
Každý rok probíhá několik kulatých stolů,
na kterých vám už představujeme konkrét-

ní projekty města a společně o nich diskutujeme. Poslední kulaté stoly se například
věnovaly generelu dopravy v Dačicích
nebo připravované rekonstrukci ulic ve
čtvrti k Hradišťku.
Tradicí se už také stala zastupitelstva
mladých, při nichž si mohou žáci dačických
škol vyzkoušet na vlastní kůži práci zastupitelů. Už dvakrát při sportovním klání
„Oldovi“ změřila své síly družstva z Dačic
a místních částí.
Nesmím zapomenout ani na osvětové
kampaně jako je Den bez aut, Den bez tabáku, Dny zdraví, Ukliďme Dačicko nebo
oblíbené farmářské trhy. Minulý rok se nám
podařilo na projekt zdravé město získat
dotace, a tak jsme mohli uspořádat pro uči-

tele, žáky a veřejnost semináře věnující se
životnímu prostředí a péči o něj. Uspořádali
jsme i, mezi odbornou a laickou veřejností, vysoce hodnocenou konferenci na téma
udržitelný rozvoj.
Mohl bych s výčtem akcí zdravého města
pokračovat ještě dlouho, protože život ve
zdravém městě je pestrý a zajímavý. Celou
dobu ale jde o jedno jediné, a to, abychom
se setkávali, společně diskutovali a tvořili
tak budoucnost našeho města, našich Dačic. Doufám, že se nám to i přes některé
překážky (například krátkodobý výpadek
LSPP) daří a že nám to vydrží i do budoucna, protože jednou předáme Dačice našim
dětem a pro ty přece chceme to nejlepší.
Karel Macků, starosta

Ceny města Dačice za rok 2016 byly předány držitelům
V sobotu 7. října se v sále Kulturního domu Beseda konal slavnostní večer, během kterého předali starosta města Karel Macků a místostarostové Miloš Novák a Jiří Baštář Ceny města Dačice za rok 2016. Ceny za předchozí rok udělilo na svém červnovém zasedání zastupitelstvo města.
V kategorii Kultura převzal ocenění za v kategorii Sport. Pan Martin Kieslling Kubeš za celoživotní působení a úspěšnou
sepsání knihy Dějiny Dolních Němčic pan převzal ocenění za dosažení výjimečných trenérskou činnost v oddílu juda. Třetí cenu
Zdeněk Kulík. Další tři ceny byly uděleny úspěchů ve sportovní kynologii a pan Milan v této kategorii získalo DM Studio mažoretky Dačice, a to za vynikající sportovní úspěchy v domácích a zahraničních soutěžích
a za získání titulu mistryň světa a mistryň
Evropy v roce 2016.
Za pět ročníků bylo celkem uděleno
sedmnáct cen. Sedm v kategorii Sport, tři
ceny v kategorii Kultura, dvakrát byla cena
udělena v kategorii Výchova a vzdělání,
čtyřikrát v kategorii Jiné - propagace města
a jednou byla cena udělena v kategorii Jiné
za záchranu lidského života.
Pro návštěvníky byl během letošního
slavnostního večera připraven kulturní program, který zahájila vokální skupina X-TET
z Jindřichova Hradce. Svým skvělým výkonem navodili zpěváci tu správnou slavnostní, ale přitom pohodovou atmosféru. Po
předání cen vystoupila na dačickém pódiu
zpěvačka Leona Machálková.
Markéta Přikrylová,
oddělení kulturních aktivit
Foto Petr Hil: Martin Kiessling, Milan Kubeš, DM Studio Mažoretky Dačice a Zdeněk Kulík
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Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 30. září přivítal starosta města Karel Macků společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky města. Přivítány byly děti: Kamila Chocholoušová, Veronika Švecová, Antonín a František Adamcovi, Jan Skořepa, Amálie Hesová,
Tomáš Matoušek, Nikolas Kolman, Anežka Vacková a Daniel Šimčík.

V sobotu 14. října přivítal místostarosta města Jiří Baštář společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Hana Schlosserová, Tea Blechová, Julie Kolářová, Ester Prátová, Ema Závodská, Eliáš Chmelíček, Jakub
Bobonič a Tereza Michálková.

Gralutace v Malém Pěčíně
Pan Slavomír Horálek z Malého Pěčína řadu let působil jako předseda
Občanské komise a díky jeho nezdolné píli se v obci vybudovalo mnoho
užitečných věcí. Za to všechno mu
poděkovat a hlavně popřát hodně
štěstí, pevné zdraví, rodinnou pohodu a Boží ochranu přišli zástupci komise k jeho kulatým 70. narozeninám,
které oslavil v září. Gratulujeme.
kronikářka L. Norbertová

Plesová sezóna 2018 - KD Beseda v Dačicích
13. 1. Myslivecký ples
26. 1. Maturitní ples Oktávy
10. 2. Hasičský ples
24. 2. Městský ples
10. 3. Ples Dačického Zvonečku

Zastupitelstvo města

se sejde na svém 19. zasedání
15. 11. 2017 v 17:00 h
v hlavním sále KD Beseda.
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Pojďte se starostou na kus řeči
Kde? Tentokrát v Chlumci
Kdy? V pátek 24. 11. 2017
V kolik? Od 17:00 h

Skryté příběhy
Už jste slyšeli o rodinné výletní hře SKRYTÉ PŘÍBĚHY? Tak
právě tuhle pátrací hru si teď můžete zahrát u nás v Dačicích.
Potřebujete k tomu mobilní aplikaci,
kterou si zdarma stáhnete na www.skrytepribehy.cz.
Vydejte se s dětmi na dobrodružnou
misi „První kostka cukru“ do roku 1843
a pomozte manželce ředitele cukrovaru
zrealizovat její nápad!
Okružní procházka nám zabere 2 hodiny
a má 7 zastavení (7 úkolů). Začíná v centru
Dačic, vede kolem železniční trati, starého hřbitova a základních škol, prochází
kolem koupaliště, a dále přes Peráček
a zámeckým parkem zpět na náměstí. Doporučujeme si předem doma stáhnout trasu i s mapou. V terénu už
nebudete potřebovat připojení k internetu.
Hrou provází mimozemšťan To-to a příběh s úkoly si můžete číst
v mobilu nebo si pustit audio namluvené profesionálními herci
a společně poslouchat. Nezapomeňte si proto aktivovat zvuk!
Využijte poslední pěkné podzimní dny a na trase si spolu s dětmi
užijte skvělou zábavu při plnění drobných úkolů!
Zdeňka Králíková,
odbor kultury a cestovního ruchu
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Slovo místostarosty - rekonstrukce železničního přejezdu v ulici Družstevní
Jak jste si mohli všimnout, v minulých dnech proběhla rekonstrukce železničního přejezdu v ulici Družstevní. V následujících
řádkách se vám pokusím přiblížit, co rekonstrukci předcházelo a co bude v budoucnu pokračovat.
Přes ulici Družstevní
je vedena jediná možná objízdná trasa v případě uzavírky hlavního
mostu přes řeku Dyji.
O této skutečnosti jsme
se všichni přesvědčili
v roce 2015, kdy byla prováděna jeho rekonstrukce a objízdná trasa pro osobní automobily byla vedena přes ulici Družstevní.
Na této trase tvoří železniční přejezd problémové místo díky jeho úzkému profilu.
Míjení se dvou vozidel zároveň bylo téměř
nemožné.
Z tohoto důvodu jsme se dlouhodobě
snažili o úpravu již zmiňovaného problémového místa. Jednání, která probíhala mezi
zástupci města Dačice a Správy železniční
dopravní cesty, nebyla jednoduchá. K dohodě a konkrétní podobě rekonstrukce
jsme došli na počátku letošního roku díky

pomoci pana senátora Miloše Vystrčila.
Celá akce byla realizována jako společná
se Správou železniční dopravní cesty. Část
SŽDC zahrnovala celkovou rekonstrukci
přejezdu včetně jeho rozšíření. Město Dačice navázalo s rekonstrukcí plochy před přejezdem a napojení pěší komunikace kolem
železniční tratě.
Současná podoba je pouze první etapou
celkové rekonstrukce. V příštím roce plánujeme vypracování projektové dokumentace na druhou etapu, která bude zahrnovat
rozšíření komunikace za přejezdem. Tato
část je technicky velmi složitá. Důvodem
je nutnost odtěžení části skalního masivu,
který se nachází v těsné blízkosti komunikace. K zajištění zbývající části skalního
masivu bude nezbytné vybudování opěrné
zdi. Po vypracování projektové dokumentace bude nutné i majetkoprávní vypořádání, protože pozemky, na kterých bude

provedeno rozšíření komunikace, nejsou
ve vlastnictví města Dačice.
Věřím, že již současná podoba přispěje
k bezpečnějšímu průjezdu a občané tuto
alternativní trasu začnou využívat ve větší
míře. Díky tomu by mohlo dojít k alespoň
částečnému odlehčení automobilové dopravy v prostoru dolní křižovatky Palackého náměstí.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 90. schůzi konané
4. 10. 2017 mimo jiné:
• schválila smlouvu o přijetí účelové dotace ve výši 25.000 Kč na realizaci projektu
Dačická řežba uzavíranou mezi Jihočeským krajem a městem Dačice,
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
na nákup hraček a učebních pomůcek
pro děti na pracovišti v ulici Boženy Němcové od rodiny Plucarovy z Hradišťka ve
výši 1.000 Kč, od firmy W.A.G. payment
solutions, a. s. z Prahy ve výši 5.200 Kč
a od firmy DAMATECH, spol. s r. o. z Hostkovic ve výši 3.000 Kč,
• vydala souhlas s přijetím věcného daru –
8 kusů tabletu Lenovo – od společnosti
TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú. z Prahy
pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové,
• schválila rozpočtové opatření číslo 23/2017 v těchto objemech: příjmy
25.000 Kč, výdaje 25.000 Kč, financování
0,00 Kč,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Výstavba ZTV Nivy I“ a přidělení veřejné zakázky vítěznému účastníkovi společnosti SATES ČECHY s. r. o. s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 963.153,51 Kč
bez DPH,
• schválila plán investičních akcí města
Dačice pro rok 2018 realizovaných bez
podmínky poskytnutí dotace, nebo
přecházejících z roku 2017 s uzavřenou
smlouvou o poskytnutí dotace,
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Nivy“

•
•

•

•

v Dačicích – 3. kolo, a to pozemků v k. ú.
Dačice p. č. 2271/105 a 2271/185,
schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej p. č. 294 včetně rodinného domu
čp. 37/II a p. č. 295 v k. ú. Dačice – 2. kolo,
schválila poskytnutí dotace panu Bohumilu Pidrmanovi z Chvalkovic na provoz
pojízdné prodejny na rok 2017 ve výši
28.000 Kč,
schválila výsledek poptávkového řízení
akce „Oprava komunikace v ulici Soukenická“ a uzavření smlouvy o dílo se společností SATES ČECHY s. r. o. z Telče s celkovou nabídkovou cenou 291.832,90 Kč
bez DPH a termínem plnění 20. 11. 2017,
vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu prodeje investičního majetku
a výhled prodeje investičního majetku
do konce roku 2017.

Rada města na své 91. schůzi konané
17. 10. 2017:
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Dačice
a firmou Chládek a Tintěra Havlíčkův
Brod, a. s. na akci „Oprava komunikace
v ulici Družstevní v Dačicích“, jehož předmětem je prodloužení termínu pro realizaci díla do 31. 10. 2017.
Rada města na své 92. schůzi konané
18. 10. 2017 mimo jiné:
• schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a městem Slavonice, na základě níž bude město Dačice
pro město Slavonice vykonávat veškerou
přenesenou působnost na úseku přestupků svěřenou orgánům města Slavo-

nice účinnými právními předpisy,
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace akce
s názvem „Výstavba ZTV Nivy II – PD“,
• schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele
projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí, stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby
a zadávací dokumentaci stavby akce „Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní
Němčice“,
• schválila vyhlášení 2. kola veřejné nabídky na prodej částí pozemků p. č. 2271/6
a 2271/166 v k. ú. Dačice o součtové výměře 1409 m2 za kupní cenu ve výši 1.100
Kč/m2,
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za Školou“ v Dačicích – III. etapa – 7. kolo,
• vzala se souhlasem na vědomí omezení provozu v Mateřské škole Dačice
v době podzimních prázdnin ve dnech
26. a 27. 10. 2017 a přerušení provozu
v době vánočních prázdnin ve dnech
23. 12. 2017 až 2. 1. 2018,
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
ve výši 3.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v ulici Boženy Němcové od firmy BIOKOM CZ,
s. r. o.,
• schválila rozpočtové opatření č. 24/2017
v těchto objemech: příjmy 1.544.128,60
Kč, výdaje 1.544.128,60 Kč, financování
0,00 Kč.
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Co je nového
v investicích města
Investice tvoří důležitou položku
rozpočtu a dotýkají se většinou široké
skupiny obyvatel. Kromě Dačického
zpravodaje přinášíme průběžně zprávy o dění v této oblasti mj. ve skupině
Investice města Dačice 2017 na facebooku, která má k datu uzávěrky tohoto vydání již 310 sledujících.
PŘIPRAVUJEME:
Rekonstrukce ulice Za Lávkami - kompletní rekonstrukce bude navazovat na
nově budované parkoviště v rámci výstavby MŠ Za Lávkami.
Kanalizace a vodovod Dolní Němčice
(PD) – zpracování projektové dokumentace
na zbudování tlakové odpadní kanalizace
na přečerpávání odpadních vod v Dolních
Němčicích do kanalizační sítě města s likvidací na centrální ČOV. Aktuálně probíhá výběrové řízení na projektanta.
Parkoviště v ul. Berky z Dubé (PD) –
zpracování projektové dokumentace za
účelem zřízení nových parkovacích stání
v ul. Berky z Dubé v Dačicích. Aktuálně probíhá výběrové řízení na projektanta.
REALIZUJEME:
Výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice – realizace bude ukončena do 16. 11. 2017.
Divadelní klub pro mluvené slovo
v KD Beseda – byl vybrán zhotovitel a uzavřena smlouva o dílo, jedná se o stavební
úpravy v suterénu a přízemí severního křídla objektu KD Beseda – realizace akce začala na konci října tohoto roku a bude ukončena v dubnu 2018.
Výstavba chodníku okolo rybníku
„Vražda“ – probíhá zpracování studie řešící pohyb pěších kolem rybníku Vražda.
Zřízení kluziště (PD) – probíhá zpracování projektové dokumentace na mobilní
kluziště.
Přístavba městské knihovny Dačice
– probíhá zpracování studie na přízemní
dvorní přístavbu knihovny.
ŽÁDÁME O DOTACI:
Kanalizační sběrač Toužín – byla podána žádost o dotaci z MZe.
Udržitelné využívání území v Dačicích
a místních částech – byla podána žádost
o dotaci ze SFŽP.
Přístavba učeben ZŠ Komenského –
byla podána žádost o dotaci z IROP.
Modernizace MěÚ Dačice – byla podána žádost o dotaci z IROP.
Zateplení bytových domů čp. 209
a 211 v Dačicích – připravuje se žádost
o dotaci z IROP.
Protipovodňová opatření v Dačicích je připravována žádost o dotaci ze SFŽP.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze o
indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice realizovaných v roce
2017.
(red)
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Zima se blíží,
nezapomeňte na přípravu zimní výbavy
Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období
od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky
vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo
tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat.
Dávejte si však pozor na značku zimní
výbava, která na vybraných úsecích zavádí
bezpodmínečnou povinnost zimních pneumatik.

Proč zimní pneumatiky?
Zimní pneumatika má při nízkých teplotách úplně rozdílné vlastnosti než letní. Při
teplotách, které jsou 7°C a nižší, má zimní
pneumatika lepší adhezní vlastnosti a je
výrazně vhodnější i z hlediska bezpečnosti.

Bezbariérový výtah
v ZŠ B. Němcové
V průběhu letních prázdnin probíhala na ZŠ v ul. Boženy Němcové v Dačicích instalace bezbariérového výtahu.

Předmětem realizace bylo osazení
osobního trakčního
výtahu (kapacita 6
os/500 kg, 3 stanice
- 1. NP, mezipatro,
2. NP) do prostoru
haly pavilonu II. stupně ZŠ a s tím související stavební úpravy.
Díky výtahu bude umožněn bezbariérový
přístup do mezipatra, kde je bazbariérové
WC a také do 2. NP, kde jsou další učebny
ZŠ. Šachta výtahu je prosklena čirým sklem,
konstrukce je tvořena z ocelových profilů.
Klec výtahu má rozměr 1,1/1,4 m a je vybavena v souladu s požadavky příslušných
norem (sklopné sedátko, madlo, braillovo
písmo, akustická signalizace apod.).
Odboru dotací a investic MěÚ Dačice
se podařilo ve spolupráci se zástupci ZŠ
B. Němcové získat na realizaci této akce
hned dvě dotace – NADACE ČEZ poskytla
ZŠ dotaci ve výši 400 tis. Kč, Jihočeský
kraj pak schválil městu Dačice poskytnutí
grantu ve výši 700 tis. Kč. Celkové náklady
spojené s realizací akce činí cca 1500 tis. Kč.
Martin Šťastný,
vedoucí odboru dotací a investic

Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována
pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno
označení M+S, M.S, M/S nebo MS či terénní
pneumatiky.
Co musí dále splňovat tato zimní
pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových
drážek nebo zářezů pneumatiky musí být
nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel
do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech
hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).
Před výměnou pneumatik se nezapomeňte podívat do velkého technického
průkazu na povolené ráfky a pneumatiky.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na
telefonním čísle 384 401 258, 384 401 247.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

Nová gymnastická
tělocvična
ve sportovní hale
V říjnu tohoto roku byla otevřena
nově vybavená gymnastická tělocvična ve sportovní hale v Dačicích.

Součástí realizace akce bylo vybavení „zelené tělocvičny“ sportovní haly o gymnastické prvky – např. zrcadlová stěna, žebřiny,
kruhy, odpružený pás prostných, dopadové
žíněnky, hrazdy, lana a tyče na šplh. Tělocvična bude využívána především místním
gymnastickým kroužkem, který se v Dačicích těší pod vedením paní Mátlové a jejích
kolegyň veliké oblibě (kroužek má aktuálně
na téměř 50 aktivních členů), dále bude tělocvična využívána místními ZŠ a v neposlední řadě má možnost využít nové vybavení
samozřejmě veřejnost. Realizací této akce
došlo k dalšímu rozšíření sportovní nabídky
v Dačicích. Celkové náklady spojené s realizací akce činí cca 300 tis. Kč a jsou kryty plně
z rozpočtu města Dačice.
Martin Šťastný,
vedoucí odboru dotací a investic

www.dacice.cz

Ohlédnutí za letošní turistickou
sezónou na IC Dačice
Dačické infocentrum zahájilo svoji činnost v roce 2004, kdy se také stalo členem
profesní Asociace turistických informačních center (ATIC ČR). Letošní turistická sezóna 2017 byla tudíž čtrnáctá v pořadí a můžeme ji po všech stránkách zhodnotit
jako vydařenou.

V období červen až září navštívilo naše
infocentrum 8.033 lidí, což je přibližně
o 1.100 návštěvníků více než za stejné období loňského roku. Nejvíce lidí, přesně
222, si našlo cestu na naše íčko 3. července.
Nejžádanější informace se týkají tradičně
možností cykloturistiky po České Kanadě
a volnočasového vyžití pro rodiny s dětmi. Nejvyhledávanějším místem přímo
v Dačicích je bezkonkurenčně pomník první kostky cukru na světě, následují Státní zámek Dačice, Železnice plná páry a Letecké
muzeum V. Götha. Z blízkého okolí pak nejvíce dotazů směřuje na rozhlednu U Jakuba, pivovar v Českém Rudolci a z přírodních
krás je nejvyhledávanějším kamenný útvar
Ďáblova prdel.
U návštěvníků letos úspěšně bodoval
nejnovější produkt, kterým je Stezka hajného Kázka, velký zájem byl o Vydří stezku
a po naučné stezce po přírodních zajímavostech Dačic a okolí se vydávaly cíleně nejen jednotlivci, ale i celé výpravy.
Stejně jako v loňském roce, i letos jsme
měli dobrý prodej suvenýrů. K tradičně nejžádanějším patří turistické vizitky

a turistické známky. Sběratelé dále ocenili
velký výběr pidifrků a magnetek a oproti
předchozím letům se výrazně zvýšil prodej
map Dačicka, Jindřichohradecka a České
Kanady. Tím nejprodávanějším suvenýrem
ale dál zůstává hygienicky balený cukr,
který na pultě infocentra nabízíme v různých provedeních.
To, co si letos turisté a návštěvníci našeho infocentra pochvalovali nejvíc, jsou mj.
nová turistická razítka, velká nabídka propagačních materiálů města i okolí poskytovaných zdarma, samoobslužný dotykový
infokiosek a také ochota a znalost pracovnic infocentra.
Lidé si chodí k nám na íčko primárně pro
informace, ale často se také zastaví, aby si
trochu popovídali a sdělili nám své dojmy
z města. Díky tomu víme, že návštěvníci
Dačic v letošní sezóně velice pozitivně vnímali upravený prostor Kancnýřova sadu
a v něm konané akce, že si pochvalují čistotu města, že umí ocenit vždy vzorně
uklizené veřejné toalety, že mají rádi dačické koupaliště a líbilo se jim i knihobudka
a dřevěné kostkoviště pro děti, které město
instalovalo v parku na náměstí letos v létě.
Hlavní turistickou sezónu tedy máme
úspěšně za sebou a relativní klid využíváme už nyní k tomu, abychom se nachystali
na tu příští.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Mladí zastupitelé opět rozhodovali
Ve středu 14. září se v hlavním sále KD Beseda Dačice konalo pod hlavičkou Zdravého města Dačice a MA21 jednání mladého zastupitelstva.
Žáci Základní školy Boženy Němcové si formou
simulační hry vyzkoušeli
roli zastupitelů a zhruba
na hodinu a půl mohli nasát atmosféru opravdového zasedání zastupitelstva
města. Před samotným jednáním provedl
starosta Karel Macků krátkou prezentaci
o fungování orgánů města a dále navázal
srozumitelnou formou vysvětlením procedurálních kroků zasedání, které si musí
každý zastupitel osvojit, aby mohl zodpovědně rozhodovat.
Studenti a žáci obdrželi s předstihem
zkrácený program ze skutečného jednání
zastupitelstva spolu s podklady pro jednotlivé body. Ze svého středu si zvolili dvacet
zástupců, kteří se zhostili role radních a zastupitelů. Rozdělili si také funkci návrhové

komise a ověřovatelů zápisu. Zbývajícím
jednadvacátým zastupitelem byl starosta Karel Macků, který celé zasedání řídil.
V rámci programu mladí zastupitelé schvalovali body, mezi nimiž bylo rozpočtové
opatření, finanční podpora dětí a mládeže,
koupě pozemků, problémy a požadavky
vzešlé s Fóra Zdravého města za rok 2017.
Tentokráte žáci nebyli příliš aktivní
a v rámci bodu dotazy a interpelace neměl
nikdo z přítomných posluchačů žádnou
otázku. I přes malou aktivitu žáků se zasedání vydařilo a věříme, že pro všechny
přítomné to byla zajímavá zkušenost. Například aby si i mladí lidé uvědomili, že je
důležité chodit k volbám a vybírat si své zástupce jak v místní samosprávě tak i na celostátní úrovni.
Kateřina Marková, předsedkyně
Zdravého města Dačice a MA21

Právě opravujeme
Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Na tomto
místě vám o ní přinášíme průběžné
informace. Pro stále aktuální přehled
o tom, co se kde spravuje, doporučujeme sledovat skupinu Opravy města
Dačice 2017 na facebooku.
PŘIPRAVUJEME:
Opravy rybníků – projekční příprava výměny stavidla u rybníka Obický v M. Pěčíně.
REALIZUJEME:
Oprava komunikace v ul. Družstevní
- souběžně s opravou železničního přejezdu v ul. Družstevní, jejímž investorem je
Správa dopravní železniční cesty, realizuje
město Dačice opravu povrchu komunikace
přiléhající k přejezdu s cílem zlepšení průjezdnosti v daném úseku. Realizace probíhá v 2. polovině měsíce října.
Oprava povrchu ulice Soukenická
- v letošním roce jsou v rozpočtu města
alokovány prostředky na provedení opravy povrchu komunikace v ulici Soukenická.
V rámci opravy dojde k přeložení stávajícího krytu z žulových kostek a výškové úpravě některých armatur.
Úprava dopadových ploch na hřišti
v Borku - na základě požadavku obyvatel
místní části probíhá zkvalitnění dopadových ploch na dětském hřišti v místní části
Borek. Osazení probíhá brigádně, materiál
poskytlo město Dačice.
DOKONČILI JSME:
Výměna oken a dveří na budově OK
v D. Němčicích - na budově OK byly vyměněny zbývající výplně otvorů. Konkrétně se
jednalo o výměnu vstupních dveří, dveří na
zahradu a oken v zadní části budovy.
Osazení zpomalovacího prahu v místní části Bílkov bylo na základě požadavku přistoupeno k osazení zpomalovacího prahu v části Vrbová. V této lokalitě je
umístěna knihovna a s ohledem k absenci
chodníků dochází tímto krokem ke zvýšení
bezpečnosti chodců.
Kuchyňská linka - pro budovu občanské
komise v místní části Borek byla dle požadavku dodána zánovní kuchyňská linka
Oprava lávky v Bílkově - v rámci postupné údržby mostních objektů ve vlastnictví města Dačice proběhla oprava lávky
u hlavního silničního mostu v místní části
Bílkov. V rámci opravy bylo provedeno nakonzervování ložisek mostní konstrukce,
obnovení nátěrů kovové konstrukce a nátěr
mostovek. Oprava proběhla v září až říjnu.
Oprava ohradní zdi na novém hřbitově - bylo provedeno lokální vyspravení
ohradní zdi, nátěry železných konstrukcí.
Obílení kapličky a štítu budovy OK
v Chlumci - Kaplička v místní části Chlumec, resp. její věž, se dočkala nového nátěru, stejně jako štít budovy občanské komise
v Chlumci.
(red)
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VEŘEJNÁ NABÍDKA

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Nivy“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
20. 11. 2017 do 12:00 h.
Základní kupní cena za m2: 890 Kč
ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč
1

2271/105

1269

22.588,00

2

2271/185

1372

24.422,00

Více informací na www.dacice.cz

VEŘEJNÁ NABÍDKA

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
objektu občanské vybavenosti - KOMERČNÍ
v lokalitě „Nivy“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
20. 11. 2017 do 12:00 h.
Základní kupní cena za m2: 1.100 Kč
částí pozemku p. č. 2271/166 a 2271/6 o výměře 1409 m2

ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč
19

2945/19

1741

30.990,00

23

2945/23

753

13.403,00

24

2945/24

1154

20.541,00

26

2945/26

1033

18.388,00

31

2945/31

975

17.355,00

33

2945/33

1074

19.117,00

ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
Kč
parcely dle GPL 2685-7521/2015
25

2945/41

1248

22.215,00

Více informací na www.dacice.cz

Více informací na www.dacice.cz

Připravujeme kalendář akcí na
rok 2018 – výzva pro pořadatele

S námi doma

Odbor kultury a cestovního ruchu v současné době připravuje podklady pro přehled kulturních, společenských,
sportovních a vzdělávacích akcí, které se budou konat v roce
2018 v Dačicích a místních částech.
Všem pořadatelům a organizátorům
nabízíme bezplatné zveřejnění v tištěném
materiálu a na městském webu. Stačí, když
nám pošlete název a termín akce, případně stručný popis, a kontakt na pořadatele.
Informace zasílejte nejpozději do pátku
10. listopadu na e-mail kultura@dacice.cz.
Cílem připravovaného Kalendáře akcí
2018 je kromě vytvoření bohaté programové nabídky na příští rok také koordinace termínů tak, aby nedocházelo zbytečně ke kolizi více zajímavých
akcí v jeden den a netříštil se tak divácký zájem a návštěvnost.
Všem pořadatelům děkujeme za spolupráci.
Sobota Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního
do setměníruchu
Naděžda

2. prosince od 10 hod
ulice Antonínská 75 v Dačicích
Jízda s parní lokomotivou “Jůlinkou”
Mikulášská nadílka

Sobota Muzeum
2. prosince
od 10:00
h do
drážních
předmětů
a setmění
ulice
Antonínská
75
v
Dačicích
různých historických samohybů

2.Jízda
prosince
od 10
hod do setmění
vlaků
s Dvě
parnísoupravy
lokomotivou
„Jůlinkou“
ulice Antonínská
v Dačicích
Mikulášská75
nadílka,
Muzeum drážních

Sobota

Cukrová vata, výborné domácí sýry od Fukových,
Cuk
kovářské
práce
předmětů
a různých
historických

Děkujeme

KAMENOLOM Dačice

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

Konference byla určena všem, kteří pečují o své blízké, a případně i těm, které tato problematika zajímá. Návštěvníci se dozvěděli o poskytovatelích zdravotní a sociální péče v Dačicích a okolí
a mohli si poslechnout užitečné informace o zdravotních službách,
které na Dačicku poskytuje Domácí péče Dačice s.r.o. „Moje sestra“
(domácí a hospicová péče), o sociálních službách, které poskytuje
společnost Resident 2000 o.p.s. (pečovatelská služba, poradna pro
pečující, půjčovna kompenzačních pomůcek). O podmínkách přijetí do DPS Dačice mluvila paní Mgr. Vašíčková z MÚ Dačice, dalším
příspěvkem nabídla jiný pohled na domácí péči MUDr. Štroblová
a praktické ukázky sortimentu a jeho používání nabídla společnost
Hartmann-Rico a.s. Během konference každý návštěvník obdržel tištěnou brožuru, ve které najde shrnutí všech konferenčních
příspěvků včetně kontaktů na všechny poskytovatele sociálních
a zdravotních služeb na Dačicku.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se jakkoli na
přípravách i samotné realizaci konference podíleli.
Jmenovitě velké poděkování patří:
Jihočeskému kraji a společnosti Hartmann-Rico a.s. za finanční
i věcnou podporu. Městu Dačice za poskytnutí prostor v Kulturním
domě Beseda.Všem přednášejícím za jejich práci a prezentaci příspěvků. Paní Točíkové a studentům ze Zemědělského učiliště Dačice za přípravu a realizaci cateringu. Panu Milanovi Malému za IT
služby během konference. A v neposlední řadě velký dík patří právě návštěvníkům konference, kteří přišli s námi strávit odpoledne
a formou vyplněných dotazníků nám dali zpětnou vazbu za naši
práci.
Děkujeme.
Za Společnost Resident 2000 o.p.s. Denisa Dohnalová,
sociální pracovnice

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny
včetně přípravy na některé zkoušky

Cukrová vata, výborné domácí sýry od Fukových,
Cuk
kovářské práce
Občerstvení s posezením v teple

Vážení spoluobčané, dne 20. 9. 2017 se v rámci projektu
Zdravé město Dačice a Dnů zdraví v Kulturním domě Beseda
v Dačicích konala Konference pro pečující s názvem: „S námi
doma“, kterou pořádala Společnost Resident 2000 o.p.s.

František Karásek

Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

--- inzerce ---

samohybů,
Jízda s parní lokomotivou
“Jůlinkou”
Dvě soupravy
vlaků
Občerstvení s posezením v teple
Cukrová vata, výborné domací sýry
Mikulášská
nadílka
kontakt:
od
Fukových, kovářská práce
Muzeum
drážních předmětů a
www.zelezniceplnapary.cz
Občerstvení a posezení v teple
+420 739 002 280
různých historických
samohybů
Kontakt: www.zelezniceplnapary.cz,
Dvě soupravy vlaků
+420 739 002 280
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VEŘEJNÁ NABÍDKA

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Za Školou“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
20. 11. 2017 do 12:00 h.
Základní kupní cena za m2: 890 Kč

www.dacice.cz

Sociální rehabilitace
V tomto čísle Dačického zpravodaje si představíme poslední poskytovanou službu dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních
službách, a to sociální rehabilitaci.
Sociální rehabilitace je jednou ze služeb sociální prevence. Je
součástí činnosti většiny poskytovatelů sociálních služeb. Jde
o soubor činností, které jsou zaměřené na dosažení samostatnosti,
nezávislosti a soběstačnosti osob, a to zvyšováním rozsahu jejich
specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných činností. Sociální rehabilitace je zaměřovaná
na individuální potřeby klienta.
Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních služeb, ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Mezi centra sociálně rehabilitačních služeb patří centra, kde je poskytována sociální
rehabilitace pomocí krátkodobých či dlouhodobých pobytů. Sociální rehabilitace může být poskytována např. osobám se zdravotním postižením, osobám, které ukončily léčbu drogové závislosti,
osobám vracejícím se z výkonu trestu odnětí svobody, případně
dalším skupinám osob se sníženou soběstačností, či s určitým druhem sociálního znevýhodnění.
Účelem sociální rehabilitace je začlenění klienta do společnosti,
uplatnění jeho osobního potenciálu či (re)socializace ve smyslu aktivního společenského života nebo návratu do zaměstnání. Hlavním úkolem sociální rehabilitace u osob se zdravotním postižením
je, aby byl schopen přijmout své postižení či znevýhodnění a v maximální možné míře se integroval do společnosti.
V Dačicích a v blízkém okolí má poskytování sociální rehabilitace
zaregistrovanou pouze:
• Fokus Tábor - pro osoby s chronickým duševním onemocněním
a osoby v krizi - Janderova 147, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec 1
• LORM - Společnost pro hluchoslepé z.s. – pro osoby s kombinovaným postižením, se sluchovým a zrakovým postižením - Na

Točně 1, Jindřichův Hradec V, 377 01 Jindřichův Hradec 1
• Mesada Jindřichův Hradec - osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, s tělesným
postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zrakovým
postižením - Růžová 30, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův
Hradec 1
V kraji Vysočina poskytuje sociální rehabilitaci:
• Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
– osoby se sluchovým postižením
• F POINT z.s. - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy; imigranti a azylanti; oběti obchodu
s lidmi; osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách; rodiny
s dítětem/dětmi; etnické menšiny
• Integrační centrum SASOV z.ú. - osoby s jiným zdravotním postižením osoby s kombinovaným postižením
• Sdružení pro podporu a péči o duševně nemocné VOR Jihlava – osoby s chronickým duševním onemocněním
• TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. – osoby s kombinovaným postižením, osoby se zrakovým postižením
• Tyfloservis, o.p.s. - osoby s kombinovaným postižením, osoby
se zrakovým postižením
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o službách sociální rehabilitace. 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 Bc. Lada Štěrbová.
V příštím vydání zpravodaje se dozvíte více o zavedení otcovské
poporodní péče.
Lada Štěrbová, sociální pracovnice

Koupaliště Dačice – sezóna 2017
Přípravu na letošní, již jedenáctou, sezónu koupaliště, jsme zahájili již na konci dubna. Po vypuštění staré vody, jsme provedli kompletní vyčistění a desinfekci bazénového tělesa. Poté následovalo napuštění nové vody. Vodu používáme pouze z
60 m hlubokého vrtu, který je v areálu koupaliště. Toto musíme stihnout do půlky května, kdy začneme vodu chemicky upravovat, tak aby byla vhodná pro koupání. Před zahájením provozu je ještě nutné odebrat vzorky vody a nechat jen prověřit
v akreditované laboratoři.
Návštěvnost koupaliště 2017
Koupaliště jsme otevřeli 2. června
a posledním dnem letošní sezóny byl
Otevřeno
Počet
Průměr návštěv31. srpen. Nestává se každý rok, aby
dnů
návštěvníků
níků na den
bylo v červnu otevřeno 21 dnů. Tato skutečnost se projevila nejvyšČerven
21
3 434
163
ším počtem dnů, kdy bylo otevřeno (67). Celkový počet návštěvníků je 20 640. Časté bouřkové mraky a vítr způsobily, že i přes suché
Červenec
22
7 892
359
a teplé léto je návštěvnost průměrná. Jediným dnem, kdy přišlo
Srpen
24
9 314
388
více než 1000 návštěvníků se stal 1. srpen (1346).
Září
0
0
0
Děkujeme všem za návštěvu a těšíme se, že roce v 2018 najde co
nejvíce dačických cestu na naše koupaliště.
Celkem
67
20 640
308
Mojmír Holec, jednatel Technických služeb, s.r.o.
Počet návštěvníků
Celkem

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

26 617

18 640

24 363

20 337

17 106

21 495

27 771

13 432

30 090

18 093

20640

Průměrný počet návštěvníků na den
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

512

301

435

407

349

364

496

292

519

306

308

Celkem
Otevřeno dnů
Celkem

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

52

62

56

50

49

59

56

46

58

59

67

7

www.dacice.cz

Centrum společných služeb
Mikroregionu Dačicko
Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko (dále
jen „centrum“) poskytuje již od roku 2016 služby nejen členským obcím mikroregionu, ale také široké veřejnosti a působí jako jakýsi rozcestník při pohybu občana v rámci MěÚ
Dačice.

Mezi pravidelně poskytované služby centra patří mimo jiné dotační poradenství a příprava zadávacích řízení v režimu zákona
o zadávání veřejných zakázek i mimo něj. Stejně jako v minulém
roce reaguje i nyní centrum na velmi aktuální a vyhledávané „Kotlíkové dotace – 2. výzva“ v rámci Jihočeského kraje a nabízí zájemcům konzultace a výpomoc při přípravě žádosti o dotaci – tyto
žádosti je možné podávat již od 30. 10. 2017, příjem žádostí bude
ukončen 30. 6. 2018.
Mimo výše uvedené služby probíhají pod hlavičkou centra některé projekty – tím hlavním byla tzv. „Optimalizace cyklistické
infrastruktury Mikroregionu Dačicko“. V rámci tohoto projektu
byly prozatím ukončeny 3 z celkem 6 plánovaných etap, přičemž
hlavním cílem první části tohoto projektu bylo zmapování současného stavu měkké dopravní infrastruktury mikroregionu v terénu
a jeho porovnání s údaji v územně plánovacích dokumentacích.
Dále byly navrženy změny územně plánovacích dokumentací
s akcentem na využití již existujících cest pro doplnění stávající sítě
cyklistických tras.
Aktuálně probíhá na úrovni mikroregionu také sběr dat a požadavků za účelem podání žádosti o grant Jihočeského kraje v rámci
tzv. „Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 2018“. Mikroregion Dačicko je pravidelným žadatelem o grant v tomto programu.
Na závěr si dovolujeme upozornit, že 2. ročník „Veletrhu komunální techniky Mikroregionu Dačicko“, který se měl konat na
podzim tohoto roku, se uskuteční s největší pravděpodobností na
jaře roku 2018. Důvodem posunutí termínu byla snaha zástupců
mikroregionu a centra o zajištění maximální účasti vystavovatelů,
která nemohla být v původně plánovaném termínu zajištěna, děkujeme za pochopení.
Veškeré důležité informace jsou průběžně zveřejňovány na
webových stránkách Mikroregionu Dačicko :
http://www.m-dacicko.cz/centrum-spolecnych-sluzeb/, případně
je možné využít telefonní linky na Specialistu pro rozvoj mikroregionu +420 384 401 283.
Centrum samotné sídlí na adrese Palacké náměstí 2/I., Dačice –
budova MěÚ Dačice, kancelář Podatelny. Aktivity centra je možné
rovněž sledovat na Facebooku prostřednictvím účtu Mikroregionu
Dačicko.
Martin Šťastný - Manažer centra
Jana Štěpánová - Specialista pro rozvoj mikroregionu
Insolvenční správkyně
Úřední dny insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci listopadu 2017 budou dne 3. 11. 2017 v době od 8:00 do
14:00 h a 24. 11. 2017 v době od 8:00 do 11:00 h. Insolvenčního
správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

8

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 11/2017

Dny zdraví 2017 se povedly
Ve dnech 18. až 24. září 2017 připravilo Zdravé město
Dačice a MA21 se svými partnery již šestý ročník osvětové
kampaně DNY ZDRAVÍ. Příznivci zdravého životního stylu,
a nejen oni, mohli během těchto dnů navštívit několik zajímavých a přínosných akcí.
Prostřednictvím přednášek jsme se dozvěděli o nástrahách hazardu a závislostech, kterou
vedl Ing. Jan Bartošek, od PaedDr. Drahomíry
Blažkové a Evy Jahodové zas víme, jak předcházet psychosomatickým a duševním chorobám.
Paní Alena Schlosserová nám zase řekla, který
reflexní bod je dobrý na úlevu od bolestí a chiropraktik Ing. Vinci Lászlo nám sdělil spoustu
zajímavých praktik, které uleví od tělesných bolestí nebo působí
jako prevence. Metodou nazvanou irisdiagnostika, kterou představila paní Jana Bělohlavová, lze zjistit příčiny různých nemocí i z oční
duhovky. Zlatým hřebem „ Dnů zdraví“ byla konference konaná ve
spolupráci se společností Resident 2000 nazvaná „S námi doma“,
kde se představila již zmiňovaná společnost Resident 2000 a Domácí péče Dačice. Za Městský úřad Dačice prezentovala Mgr. Irena
Vašíčková z odboru sociálních věcí dům s pečovatelskou službou
a podmínky přijetí.
V rámci Dnů zdraví si mohli zájemci zdarma vyzkoušet některé
sporty a cvičení – tai-chi, jógu pro děti, badminton či bouldering
(lezení po stěně).
Ve Dnech zdraví bylo možné dále navštívit solnou jeskyni Sal Marina a TJ Centropen Dačice v těchto dnech zorganizoval ukázkové
tréninky ve fotbalu, florbalu, kuželkách a volejbalu, spojené s náborem nových členů.
Letošní Dny zdraví se velice vydařily a byly opravdu pestré, proto bychom rádi poděkovali všem organizátorům a partnerům této
akce, kterými jsou: Resident 2000, Otevřená Okna, Katolický dům
Dačice, Městská knihovna Dačice, TJ Centropen Dačice, MOJE SESTRA, p Bartošek, pí Přívětivá, pí Schlosserová, pí Gregorová, pí Bělohlavová a Sal Marina.
Kateřina Marková, předsedkyně Zdravého města Dačice a MA21
Ilona Brabencová, koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21

Chodci a reflexní prvky
Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti
po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastníci
silničního provozu, chodci a cyklisté.
Zejména chodci by proto měli dbát
na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost a řidiči motorových
vozidel se jim tak mohli včas vyhnout
a předešli tak tragickým střetům.
Řadou testů bylo prokázáno, že
pohybuje-li se na pozemní komunikaci
chodec v tmavém oblečení, je pro
řidiče přijíždějícího vozidla viditelný
na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení
je viditelný již na 55 metrů a je-li jeho
oděv doplněn reflexním označením, vidí jej řidič na 200 metrů, což
je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování.
Reflexní předměty např. reflexní pásky, přívěsky, batohy lze
zakoupit také na Infocentru na Městském úřadě Dačice.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy
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Vytvořili jsme opravdu pěknou tradici
– Cenu města Dačice!
Ocenění, cituji z pravidel Ceny města Dačice „... mimořádných počinů ve všech
oblastech společenského života města, které přispívají k rozvoji města a k šíření
jeho dobrého jména...“, považuji za nesmírně významné! Také proto jsem velmi
rád, že v našem městě již od roku 2012 takové ocenění máme. Každoročně jsem
hrdý na oceněné, náš hold ale patří i všem ostatním, kteří ač neoceněni, jsou podobně zapálení a aktivní.
Pravidla hovoří jasně v jakých kategoriích je Cena města Dačice udělována, ale
o to momentálně prioritně nejde. Tím hlavním je podle mého názoru ani ne tak konkrétní počin, jako spíš pohnutky, které lidi
k daným aktivitám vedou. Často slýchám,
že něco nejde, že se to či ono nedaří, že
je někde problém... Ano, všechno není růžové, všechno se nepovede takzvaně na
první dobrou. Důležité je ale nehledat důvody proč něco nejde, ale možnosti, jak se
to může podařit. Přesně to vidím za všemi
těmi „počiny“, které každoročně oceňujeme – touhu hledat cesty k cíli, ne překážky.
Všichni ocenění, ale i ostatní nominovaní
a řada dalších, se rozhodli vložit svůj čas,
svou energii, a mnohdy i své vlastní prostředky, do aktivit bohulibých, a to z víry
v dobrou věc. Dělají to z vlastního entuziasmu, z vlastní vůle a pro potěchu sebe
sama i svého okolí, bez nároku na jakoukoli

odměnu... Díky těmto činnostem, aktivitám, počinům, jakkoli to nazveme, tito lidé
spoluvytvářejí hodnoty a bohatství našeho
města, šíří je za jeho hranice a pomáhají
předávat cenné kulturně-společenské dědictví dalším generacím.
Velmi si cením všech těch, kterým je Cena
města určena, kteří ji obdrželi, obdrží v celé
řadě dalších ročníků, ale také těch, kteří
neuspěli, či nemají ambice sbírat podobné
ceny, přesto se tomuto typu aktivit věnují.
Všichni mají můj dík, všem vzdávám hold,
protože dělají něco, v čem vidí smysl. Co
smysl má nejen pro ně samé, ale pro město.
A slavnostní večer, který je předávání Cen
města určen, je navíc milou třešničkou na
dortu, důvodem setkání, důvodem poplácání po ramenou a poděkování za vše, co
pro nás tito lidé, či organizace dělají. Děkuji
všem!
Jan Bartošek

Podzimní dýňování
V sobotu 14. října se v Katolickém domě sešly rodiny s dětmi, aby si vyrobily podzimní dekorace z dýní.
Tato podařená akce by se nemohla uskutečnit bez podpory Zahradnictví v Kaštanech, kterému tímto děkujeme za vypěstování tolika dýní.
Některé výtvory můžete vidět na fotce.
Už se všichni těšíme na další ročník!
Růžena Křížková,
za Rodinné centrum Křižovatka

Pocity
Máme za sebou říjnovou schůzi Senátu a já se výjimečně pokusím o vyjádření některých svých pocitů. Žijeme
v době, která není jednoduchá. Přestože patříme mezi bohaté státy a těch
skutečně chudých lidí mezi námi žije
minimum, nespokojenost a zejména
nedůvěra v naší společnosti narůstá.
Někteří politici, aby tomu zabránili, tak
vymýšlejí a přijímají stále další a další zákony v bláhové naději, že více regulací, omezení a pravidel situaci zlepší.
Možná k jejich překvapení opak je pravdou. Lidé se ve změti zákonů stále obtížněji
orientují, důvěra v politiky a politiku nadále
klesá, naopak regulace a byrokracie narůstají.
Abych ale nekončil pesimisticky. Osobně se mi zdá, že stále více senátorů si uvědomuje, že tudy cesta nevede. V poslední
době se nám v Senátu hlasováním napříč
stranami podařilo zamítnout hned několik
nekvalitních regulací a byrokracii navyšujících právních norem, jako byl například
karierní řád učitelů nebo zákon o řízení
a kontrole veřejných financí.
Na poslední schůzi jsme v Senátu zaujali
dle mého názoru realistický postoj k problému možné těžby lithia i k vystoupení
prezidenta republiky v Radě Evropy.
Popravdě ale nevím, zda se blýská na
lepší časy. Co ale vím je, že není možné si
myslet a věřit tomu, že vychovávat se dá
pokyny a příkazy. Vychovávat je nutné příkladem, neboť příklady táhnou a nejvíce
táhnou ty příklady nejviditelnější. Tak se
rozhlédněme kolem sebe, pusťme si televizi nebo se třeba připojme na internet, a potom si každý z nás sami pro sebe proveďme
svoje hodnocení, jak na tom s těmi nejviditelnějšími příklady dnes v České republice
jsme a zda s tím ze své pozice neumíme
nebo nemůžeme něco udělat.
Miloš Vystrčil, senátor

--- inzerce ---
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Kurzy angličtiny s rodilými mluvčími po roce opět na naší škole
Žáci sedmých až devátých tříd měli možnost potrénovat svou
angličtinu v patnáctihodinovém kurzu v týdnu od 18. do 22. září.
Tentokráte k nám zavítali dva sympatičtí mladí Američané Ben
a Taylor. Loni se žáci seznámili s britským akcentem a letos si tak
mohli pro změnu vyzkoušet porozumění americkému přízvuku.
Opět se jednalo o zábavnou a konverzační formu výuky. Po počátečním oťukávání s lektory si na konci týdne děti troufly s nimi
navazovat konverzaci také o přestávkách. Nebály se vyptávat na
detaily z jejich života nebo je učit česká slovní spojení. Všichni
účastníci v pátek zaslouženě získali certifikát o úspěšném absolvování kurzů. Také se shodli, že je škoda, že kurzy už končí a že by
si je rádi zopakovali. Děkujeme Benovi a Taylor za trpělivý, tvořivý
a hlavně milý přístup k našim žákům, ve kterých posílili sebevědomí k aktivnímu používání angličtiny.
Jana Váňová
Jak je důležité míti Vacka...
V úterý 26. 9. 2017 se skupina našich žáků zúčastnila tradičního
přespolního běhu v zámeckém parku. Za deštivého počasí poměřili své síly s konkurencí okolních škol.
Mladší dívky 6. a 7. tříd běžely závod dlouhý 1200 m. Chlapci
6. a 7. ročníku soupeřili, stejně jako dívky 8. a 9. tříd, na trati 1500 m.
Nejdelší trať zdolávali chlapci 8. a 9. ročníku, a to 2200 m.
Naše družstvo 2. stupně tvořili tito závodníci a závodnice: Nikola
Mandátová, Romana Holá, Eliška Doudová, Andrea Marková, Veronika Syrovátková, Kristýna Macků, Tereza Křížová, Katka Lajtkepová, Jana Bártová, Julie Pechová, Kateřina Tichá, Nela Chaloupková,
Leona Fuková, Eliška Kněžínková, Tina Máchová, Tereza Štibichová,
Jan Vacek, Aleš Dvořák, Daniel Křížek, Šimon Burian, Tomáš Chaloupka, Josef Daňhel, Jan Tříletý, Kryštof Budíček, Josef Švec, Lukáš
Němec, Jakub Vacek, Tomáš Bucko a Tomáš Štibich.
I když všichni usilovně bojovali, na medaile nakonec dosáhli
pouze sourozenci Jan Vacek a Jakub Vacek. Mladší Jan (6. třída) se
umístil na 3. místě a jeho starší bratr Jakub (9. B) byl dokonce ze
všech nejrychlejší a vybojoval zlato.
Jim i všem dalším zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
Bohumil Šuhaj a Jana Vaňková
Přespolní běh 1. stupně
I žáci 1. stupně se v úterý zúčastnili přespolního běhu v zámeckém parku. Účastníků bylo kolem šedesáti. Největší zájem byl
u chlapců 2. a 3. ročníku.
I oni slavili úspěchy. Třikrát 1. místo a jednou třetí. Jmenovitě Dan
Mašata, Zuzana Kadrnožková, Adam Tůma a Anežka Poledníková.
Všem běžcům blahopřejeme.
Vyučující 1. stupně
Výtah na 2. stupni je již v provozu
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V úterý 3. 10. 2017 byl slavnostně uveden do
provozu výtah spojující 1. a 2. patro pavilonu
2. stupně.
Za účasti starosty Dačic a dalších představitelů města byla, po krátkém, ale vtipném vystoupení žáků 8. B pod vedením paní učitelky Zuzany Voldřichové,
slavnostně přestřižena páska a 2. pavilon naší školy se stal plně
bezbariérovým. Na financování výstavby výtahu byly využity prostředky města Dačice, dotace Jihočeského kraje a Nadace ČEZ.
Bohumil Šuhaj
První setkání s předškoláky v tomto školním roce
Jablíčkobraní, tak se jmenovalo první odpolední setkání s předškoláky v tomto školním roce.
Ve středu 4. 10. 2017 k nám zavítaly děti v doprovodu rodičů,
aby si v areálu prvního stupně zasoutěžily, něco se dozvěděly
a snad si užily i trochu legrace. Těšíme se na další setkání v listopadu...
Deváťáci navštívili BURZU ŠKOL
Dne 5. 10. 2017 naši deváťáci navštívili prezentační výstavu středních škol, která se konala na Vysoké škole ekonomické se sídlem
v Jindřichově Hradci.
Na výstavě si žáci mohli prohlédnout nabídky jednotlivých škol
a zeptat se vyučujících z daných středních škol na otázky, které je
zajímaly. Nedostatek technických oborů v praxi se projevil i na této
výstavě, kde se kromě tradičních oborů představovaly právě obory technické, které se snažily žáky zaujmout zajímavými ukázkami
z praxe. Následně si žáci mohli prohlédnout Střední zdravotnickou
školu v Jindřichově Hradci a Obchodní akademii T. G. Masaryka
v Jindřichově Hradci, ve kterých se v tento den konal den otevřených dveří.
Jana Kühtreiberová
Další dění na naší škole:
Žáci 7. A se letos pustili do chovu pakobylek. Pakobylky patří do
řádu strašilek, podobají se větvičkám a jsou býložravé. Na začátku
školního roku jsme získali od chovatele Štěpána Boudy jeden pár
dospělých pakobylek a během září se nám podařilo odchovat ještě další čtyři malé pakobylky. Pakobylky jsou umístěny v teráriu ve
třídě a žáci jim pravidelně doplňují potravu a denně také listy kropí
vodou a jednou týdně pak čistí celé terárium.
11. 10. 2017 jsme si připomněli, jak se chovat při mimořádných
situacích a následném vyhlášení poplachu a provedli cvičnou evakuaci školy.
Cestovatelská agentura Pohodáři z Pelhřimova tentokrát pozvala prostřednictvím audiovizuálního pořadu žáky 5. - 9. ročníku do
země našich severních sousedů. Naši žáci si tak zpestřili vyučování
v pátek 15. 9. v Kulturním domě Beseda.
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Co je nového na Základní škole Komenského
Nácvik evakuace – školu opustíme za
4 a půl minuty!
Pevně ukotvenou součástí výuky v naší
škole je dopravní výchova, zdravotní výchova, prevence rizikového chování spojené v celoročním projektu Bezpečně a zdravě. Děti si neustále, formou výuky, besed,
přednášek v jednotlivých ročnících, opakují a fixují důležité klíčové kompetence
pro svůj život. Začátkem září besedují žáci
1., 2. a 3. ročníku s Městskou policií Dačice.
Prvňáčci se učí bezpečně přecházet silnici
a křižovatky v okolí školy. Druháčci probírají téma „Bezpečná cesta ze školy - setkání
s cizí osobou“. Třeťáčci procvičují pravidla
silničního provozu, orientují se v dopravních značkách, seznamují se se základním
vybavením kola. Děkujeme MP za přínosné akce a pocit bezpečí v okolí budov naší
školy!
Tradičním vyvrcholením projektu je pak
společný projekt naší školy a IZS Jihočeského kraje. Ten letos proběhl u nás ve škole.
Společně s evakuací budovy Komenského
jsme realizovali nezapomenutelný projektový den. Školu jsme opustili ve vynikajícím
čase a hlavně všichni. Poté si žáci prošli jednotlivá stanoviště IZS, na kterých se dozvěděli mnoho praktických informací z oblasti
první pomoci, dopravní výchovy a práce
hasičů. Své znalosti si pak ověřili v testových otázkách a ve svých kmenových třídách plnili řadu doprovodných úkolů. Velké
poděkování patří zástupcům Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje,
Městské policie Dačice, Policie ČR a Českého červeného kříže J. Hradec.
Šešťáci na adaptačním pobytu v krásné
přírodě České Kanady
Žáci 6. tříd se zúčastnili adaptačního environmentálního výukového pobytu. Díky
lektorům poznávali malebná zákoutí již-

ních Čech a dozvěděli se mnoho zajímavostí o ekosystému lesa. Procházky v přírodě si
všichni moc užili a zpříjemnili si tak nástup
na druhý stupeň základní školy. Na kurz
jsme získali dotaci Jihočeského kraje.
Bruslíme jako Jágr
18. září jsme se rozjeli na Zimní stadion
v Telči a tam se „rozjeli“ po ledě v rámci
projektu Děti do bruslí. Letos opět zahájili
druháčci. Dopoledne na ledě si vážně užili.
Trenéři jim dali do těla a oni jim na oplátku
ukázali, že základy bruslení rozhodně nezapomněli! Pět hodin tělesné výchovy u žáků
1. a 2. ročníku věnujeme bruslení. Město
Dačice podpořilo bruslení zafinancováním
pronájmu ledových ploch.
Děkujeme za podporu a držíme pěsti našim dalším bruslařům z prvních a druhých
tříd. Bruslit budou nejenom oni, zapojili
jsme bruslení do výuky tělesné výchovy
u starších dětí.
Výstava Halloween dýní
Od pondělí 9. října probíhá výstava dýní,
které se zúčastnili převážně žáci 6. a 7. ročníků. Svá dílka vyřezávali v hodinách pracovních činností. Podívejte se, jak se nejen
jim Halloween dýně povedly. Vše můžete
tradičně sledovat na našem webu www.
zsdacice.eu
Opět konverzujeme v angličtině, tentokrát s Lukem... :)
Minulý školní rok jsme s nadšením uspořádali konverzační týden dvakrát a naši žáci
měli možnost „promrskat“ anglická slovíčka
s Lukem, Torin, Robem a Mary. Nyní, od
2. října na naší škole učí Luke, přes dva metry měřící usměvavý Angličan. Kurz je opět
zaměřen na přirozený mluvený projev, několik smysluplných vět vyloudí Luke úplně
ze všech zúčastněných... a ještě je u toho
zábava s kamarády!

Školní družina v akci
Oblíbenou šipkovanou zorganizovaly
pro děti vychovatelky ze všech pěti oddělení. Děti z družiny v Komenského ulici hledaly svůj poklad ukrytý v zámeckém parku,
děti z Bratrské v okolí stadionu. Vytoužené
poklady byly nalezeny, děti a paní vychovatelky moc spokojeny.
Adéla ještě nevečeřela
Pravidelně jezdíme za kulturou – tentokrát jsme si užili divadelní představení v Horáckém divadle v Jihlavě. Žáci 6. ročníku navštívili Horácké divadlo v Jihlavě. Společně
zhlédli muzikálovou podobu proslulé české
filmové komedie z roku 1977, která vznikla
jako parodie na laciné sešitové detektivky.
Taneční, pěvecké i herecké výkony žáky zaujaly, ocenili je dlouhým potleskem.
Ať žijí strašidla
Také pravidelně chodíme za kulturou.
Kulturní dům Beseda nás pozval na divadelního představení Ať žijí strašidla. Pohádka
plná písniček se dětem 1. – 3. ročníku velice
líbila. Na závěr si děti mohly zatancovat na
jevišti s herci - strašidly. Děkujeme.
Přespolní Běh zámeckým parkem

V úterý 26. září uspořádala naše škola
další ročník závodu Běh zámeckým parkem. Letošní ročník byl kvalitně obsazen,
zúčastnilo se ho více než 200 dětí z pěti základních škol z okolí a dačického gymnázia.
Nejvíce obsazeny byly kategorie prvního
stupně. Jsme rádi, že v této silné konkurenci
si naši závodníci vedli velmi úspěšně a posbírali mnoho medailí. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další ročník. Následovalo okresní kolo v přespolním běhu
v J. Hradci. Výtečné první místo si odvezlo
mladší družstvo chlapců a zajistilo si tím
postup do krajského kola. Složení družstva:
Zamazal Dennis, Dvořák Michal, Jelínek Filip, Zamazal Erik a Jakubec Petr. Vynikající
výsledek přivezli hoši i z krajského kola –
blahopřejeme ke krásnému 3. místu.
Fotbalové dopoledne
Ve středu 13. září 2017 jsme se spolu s ostatními druháky a prvňáky zúčastnili sportovního programu v rámci náboru žáků do
fotbalového kroužku. Organizátoři nejenže
pro nás objednali skvělé počasí, ale připravili nám také několik disciplín, při kterých
jsme si parádně zasoutěžili. Na závěr přišla
ještě sladká odměna – samozřejmě zasloužená!
Eva Macků, ředitelka školy
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Adaptační pobyt 1. ročníku
Ve středu ráno se většina z nás sešla na Havlíčkově náměstí, vybavena kolem a dobrou náladou. Cesta byla velmi náročná, ale nakonec jsme se ve zdraví dokodrcali na ubytovnu. Jako by nám cesta tam nestačila, jeli jsme se projet ještě odpoledne na Landštejn
a přes Rožnov se vraceli zpět. Průběh cesty nám zpříjemnila krasojízda pana učitele Chalupy. Po tolika odjetých kilometrech jsme si
za odměnu opekli špekáčky.
Následující den ráno jsme měli nástřel ze vzduchovky jako přípravu na branný závod a do oběda jsme hráli seznamovací hry. Po
obědě přišel již zmíněný branný závod, v kterém jsme soutěžili ve
dvojicích a plnili záludné úkoly. Samozřejmě na závěr závodu přišla
střelba, v níž vynikal náš biatlonista Štěpán Pokorný, který nastřílel
44 z 50 bodů. Až do pozdních večerních hodin jsme se zabavili seznamováním, hraním na kytaru a zpíváním.

Poslední den jsme si šetřili síly, a tak jsme si jen zlehka zasportovali. Chvilku potom, co jsme se vydali zpět k domovům, jsme si
zajeli na oběd do Českého Rudolce. Zbývající cesta nám utíkala
hodně rychle a než jsme se nadáli, byli jsme zpět v Dačicích.
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní učitelce třídní Stanislavě
Nevrklové, paní učitelce Anetě Švarcové a panu učiteli Karlu Chalupovi, že to s námi vydrželi :)
Veronika Brtníková a Veronika Zichová, 1. ročník
Studentský parlament
Ve středu 27. září 2017 se sešli zvolení zástupci jednotlivých tříd
školy, aby zahájili činnost studentského parlamentu ve školním
roce 2017/2018. Nejprve se seznámili s návrhem jednacího řádu,
který jednomyslně schválili. Poté došlo k volbě předsedy a místopředsedy. Předsedkyní studentského parlamentu byla zvolena
Denisa Hledíková ze septimy, v případě potřeby ji bude jako místopředseda zastupovat Antonín Málek se sexty.
Věřím, že nově ustavený studentský parlament naváže na dobrou zkušenost svých předchůdců v uplynulých třech letech, a že
bude svou činností naplňovat smysl svého zřízení, kterým je podpora vzdělávací, výchovné a zájmové činnosti žáků školy a zajištění
možnosti aktivně se podílet na rozhodování ve věcech, které se
týkají jejich života ve škole.
Aleš Morávek, ředitel školy
Středoškolský atletický pohár Corny
V úterý 19. září 2017 se v Nové Včelnici uskutečnil další, již 36. ročník středoškolského atletického poháru. Tohoto poháru se zúčastnilo družstvo chlapců i dívek naší školy. V kategorii chlapců jsme
obsadili se ziskem 6545 bodů krásné 2. místo. Vyhrálo družstvo
GVN J. Hradec se ziskem 6834 bodů. V kategorii dívek jsme obsadili
se ziskem 5494 bodů 1. místo a vybojovali jsme tak postup do krajského kola. Celkem se této akce zúčastnilo 6 středních škol.
Nejlepší výkony našich dívek:

12

1. místo ve vrhu koulí – Simona Březinová (9,06 m)
2. místo ve skoku vysokém – Sára Šestáková, Michala Nováková,
Kateřina Kovářová (137 cm)
3. místo v běhu na 200 m – Barbora Fišarová (31,72 s)
2. místo skok daleký – Sára Šestáková (427 cm)
3. místo skok daleký – Eva Přibylová (400 cm)
3. místo štafeta 100–200–300–400 m – Simona Březinová, Barbora Fišarová, Eva Přibylová, Sára Šestáková (2:50,56 s)
Karel Chalupa, Aneta Švarcová
Florbalový turnaj VG
V pondělí 9. 10. 2017 byl v tělocvičně naší školy odehrán třídní
florbalový turnaj chlapců z vyššího gymnázia. Celkem se zúčastnilo turnaje pět družstev. Hrací doba byla 12 minut na každý zápas.
Odehráno bylo 10 zápasů – hrálo se systémem každý s každým.
Všichni hráči hráli s dostatečným nasazením a myslím si, že každý si z turnaje odnesl jen to pozitivní. Sezení u počítače vystřídal
aktivní pohyb v tělocvičně. Pochvalu si zaslouží nejen hráči, ale i ti,
co pískali jednotlivé zápasy. Tento turnaj byl prvním školním turnajem, v listopadu pokračují další turnaje v odbíjené, kterých se
zúčastní dívky z NG i VG.
Celkové výsledky turnaje: 1. místo – Sx a 2. r.; 2. místo – Sp a 3. r.;
3. místo – O; 4. místo – Kv; 5. místo – 1. r.
Karel Chalupa
Anglie 2017
Na počátku října jsem se my, studenti dačického gymnázia, vydali navštívit dvě evropská království. V sobotu 30. září jsme se
vydali na cestu dlouhou tisíc kilometrů do hlavního města Evropy,
Bruselu. Belgické království nás uvítalo epochálním pohledem na
bruselskou dominantu – Atomium. Následně jsme se přesunuli do
významného historického centra, do města Bruggy.
Druhý den jsme již časně zrána vypluli z města Dunkerque trajektem směr Dover. Spojené království Velké Británie a Severního
Irska nás uvítalo pohledem na bílé útesy doverské, které musely
okouzlit všechny, včetně ospalých jedinců. Následně jsme se vydali
rovnou do Londýna. Navštívili jsme oblast Greenwich, odkud jsme
se přesunuli opět lodí po Temži až k pevnosti Jejího Veličenstva,
londýnskému Toweru, prošli jsme se po Tower Bridge s výhledem
na nejvyšší budovu Shard či panorama londýnské City.
Třetí den jsme se vydali do válkou zničeného města Coventry,
kde jsme navštívili pozůstatky z katedrály sv. Michaela či Coventry
Transport Museum, výstavu přes pětiset automobilů, motocyklů či
kol. Odtud jsme přejeli na hrad Warwick, který považuji za jedno
z nejkrásnějších, námi navštívených míst. Následně jsme se přesunuli do rodiště nejslavnějšího dramatika světa, Williama Shakespeara, do Stratfordu nad Avonou.
Čtvrtý den si pro nás schoval návštěvu muzea s letadly Královského letectva v blízkosti Londýna. Následně rychlý přesun
k Blenheimskému paláci, k národní památce Anglie či, chcete-li,
venkovskému sídlu rodiny Churchillů, kde jsme si měli možnost
prohlédnout bydlení premiéra Winstona Churchilla. Den s číslem
čtyři jsme zakončili v univerzitním městě Oxford. Poslední den
jsme znovu navštívili Londýn, hlavní město Spojeného království,
které nám ukázalo, že ani za dva dny se nedají projít všechny krásy,
které toto město skrývá.
Závěrem bych chtěl poděkovat čtyřem nejdůležitějším ženám
celého zájezdu, Marcele Květoňové – naší milé průvodkyni, paní
učitelce Vackové, paní učitelce Uchytilové a především paní učitelce Nevrklové, která celý zájezd zorganizovala a mohu vám říct,
že opravdu velmi dobře. Jsem opravdu rád, že jsem tento zájezd
absolvoval a považuji jej určitě za nejlepší zážitek za dobu mého
studia na gymnáziu. Za všechny bych chtěl tedy závěrem ještě jednou poděkovat.
Radek Tesař, 4. ročník
Další informace najdete na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv
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--- inzerce ---

Dráteníkův rok
V neděli 19. listopadu 2017 bude ve 14:00 h zahájena
v Městském muzeu a galerii v Dačicích výstava pod názvem
„Dráteníkův rok“.
Výstava prací členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků
přinese nespočet ukázek starého
drátenického řemesla. Kdo chce na
vlastní oči spatřit odrátované hrnky, hrnečky, misky, talíře, drátované
šperky, ozdoby, postavičky lidské
i zvířecí, má jedinečnou možnost
zhlédnout tuto výstavu v dačickém
muzeu.
Své výrobky bude prezentovat osm členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků: Lada Borecká, Alena Kulhánková,
Věra a Josef Pichovi, Zdeněk Slavata, Monika Sochůrková, Věra Studená a Ladislav Šlechta. Celé nedělní odpoledne 19. listopadu
bude v muzeu již od 13:00 až do 16:00 h věnováno ukázkám
drátenického řemesla. Vystavující dráteníci budou předvádět
svůj řemeslný um a samozřejmě bude možno si od nich i něco zakoupit.
Výstava bude v muzeu otevřena až do konce ledna 2018.

Výstava bratří Alscherových
Sobotní odpoledne 14. září patřilo v dačickém muzeu zahájení výstavy obrazů a kreseb bratří Ivana a Stanislava Alscherových.
Z podnětu spolužáků Ivana
Alschera ještě ze základní školy
vznikla pěkná výstava, převážně
olejomaleb obou autorů. Přináší
i pohled na kresby, pastely i akvarely Ivana Alschera, který je zastoupen v Dačicích na výstavě poprvé.
Vernisáž se těšila velkému zájmu,
přišlo se podívat kolem šedesáti
zájemců. Asi polovinu tvořili právě bývalí spolužáci Ivana Alschera.
Na zahájení za ně k výstavě promluvil Ing. Ivan Čapek. Bylo milé, že
role druhé se ujala dcera Ivana Alschera, paní Monika Hornofová,
která se s diváky a posluchači podělila o své vzpomínky na tatínka.
Přiblížila ho především jako renesančního člověka se všemi jeho
zájmy, koníčky, ale i pocity.
Nenechte si ujít možnost setkání s tvorbou obou malířů Ivana a Stanislava Alscherových, výstava je otevřena do 12. listopadu.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Opékání špekáčků 2
Po velmi vydařené prázdninové akci, kdy jsme společně strávili
příjemné odpoledne při opékání špekáčků, zpěvu a společně jsme
poseděli, jsme se rozhodli, pro velký úspěch, akci zopakovat. Bylo
i něco navíc. Obohatili jsme ji o dechovou hudbu, která je všem
velmi blízká a také na přání i o soudek piva. Který měl velký úspěch.
Celé odpoledne se neslo v duchu pohody a dobré nálady.
Všem zúčastněným děkujeme.

Pohyb je život
V rámci týdne sociální služeb se uskutečnila dne 3. 10. u nás
v DPS v Dačicích přednáška na téma Pohyb je život. Dozvěděli jsme
se, jak je pro nás pohyb důležitý a v čem všem nám může pomoci. Proběhly i ukázky základních cviků, které jsme si vyzkoušeli. Byl
prostor i pro dotazy, které nás zavedly na téma hospicové péče,
které jsme tedy pro zájem věnovali také část přednášky. Velmi děkujme paní Marcele Brabcové z DP, že si na nás udělala čas a sdělila
nám velmi zajímavé informace.

Ty se mnou a já s tebou
Léto uteklo jako voda
a je tu podzim. Typické
období pro pouštění
draků. Za námi 12. 10. do
DPS přišly děti z MŠ Bratrské, abychom si mohli
takové draky společně
vyrobit. Na začátek si
pro nás připravily děti
pohybovou
písničku,
kterou nás naučily, s níž
jsme celé setkání zahájili.
Na závěr jsme se s ní také rozloučili. Děti a naši uživatelé se rozdělili do několika skupin a společně pracovali na vyrábění podzimních létajících krasavců. Bylo zde krásně vidět propojení dvou generací. Spolupráce dětí a seniorů, jež bylo i cílem dnešního setkání.
Nyní jsou draci velkou ozdobou naší společenské místnosti
a chodeb DPS.
Velmi děkujeme dětem a paním učitelkám z MŠ, že si pro nás připravily podzimní program a budeme se těšit na další setkání s nimi.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková – vedoucí střediska
Eliška Mandátová – sociální pracovnice
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Hledáme lesního dělníka

- těžaře, traktoristu, nástup možný ihned,
práce na HPP. Tel. 774 532 901, 608 902 420

--- inzerce ---

Počátky automatizace v městské knihovně spadají do
roku 1993. Tehdy jsme začali do – z dnešního pohledu – pravěkého dosového systému ukládat první záznamy o knížkách. Postupně jsme spustili výpůjční systém, od roku 2006
to byl program Clavius, který přinesl i základní podporu pro
online služby.
Clavius přestane být za 2-3 roky podporován, a proto jsme využili možnosti požádat o dotaci v programu Ministerstva kultury
ČR – Veřejné informační služby knihoven a ve výši 280.000 Kč jsme
ji obdrželi. K tomu schválila rada města pořízení nového serveru
z investičního fondu knihovny, protože stávající z roku 2006 již nevyhovoval požadavkům a za 11 let nepřetržitého provozu, 24 hodin
denně, již byl na hranici životnosti.
Pro uživatele a čtenáře je vše k dispozici na www.mkdac.cz
– a řada z nich si již nového systému všimla. Je v něm podstatně
rozšířena nabídka e-knih, čtenář si po přihlášení - https://knihovna.
mkdac.cz/Katalog/ - do svého čtenářského konta (ikonka človíčka
v pravém horním rohu) – může provádět řadu operací – vidí přehled a výpůjční dobu svých výpůjček, může si je po uplynutí výpůjční doby prodlužovat, může si rezervovat dokumenty, půjčovat
si e-knihy, má přehled o svých poplatcích, návštěvách v knihovně,
může hodnotit knížky a další.
V provozu knihovny se se systémem seznamujeme, trochu i potýkáme, nicméně věříme, že vše se postupně usadí, a že budou
dále uvedená slova o Tritiu pravdivá. Zároveň uvítáme každou
zpětnou vazbu.
Tritius, který je nástupcem systému Clavius, je systémem nové
generace, který by měl sloužit v knihovně další desetiletí, je to
moderní webová aplikace, systém použitelný odkudkoli bez omezení. Jeho výhodou je uživatelská dostupnost včetně pokročilých
funkcí prohlížečů, širší integrace s dalšími webovými systémy
a velmi snadná aktualizace a správa nastavení a moderní, rychlé
a přehledné uživatelské rozhraní. Systém dovoluje uživatelům snadnou práci s vlastními i společnými daty. Tritius je kompletně webový systém běžící na různých zařízeních, včetně mobilních, což je
v dnešní době velice důležité. Přechodem na moderní knihovní systém zkvalitníme a rozšíříme služby uživatelům knihovny ve městě
i v celém regionu – spádová oblast Dačicko a zapojíme do systému i pobočky knihovny v místních částech města – Bílkov, Dolní
Němčice, Chlumec, Malý a Velký Pěčín. Použité technologie snižují
náklady na klientské stanice, protože umožňují provozovat katalogy i pracovní stanice na levných počítačích a zařízeních s nízkou
spotřebou, aplikace běží i na bezplatných operačních systémech
(stačí běžný webový prohlížeč). Systém Tritius je systém zaměřený
na BUDOUCNOST – obsahuje řadu důležitých funkcí a možností,
mimo jiné například: modul služební katalog, zapojení do Centrálního portálu knihoven, umožňuje případné využití technologie RFID čipů a podporuje samoobslužné automaty na půjčování
a vracení s využitím standardních protokolů (snaha o novou
knihovnu v Dačicích – komunitní centrum). Do budoucna je možnost vytvoření konsorcia různorodých knihoven v určitém regionu
tak, že všechny knihovny budou sdílet jeden společný systém – například veřejné a školní knihovny.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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Nový knihovní systém
v městské knihovně

www.dacice.cz

Jordan II

vy vo
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4. listopad 2017
'
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od 20:00 - kd beseda dacice KULTURNÍ DŮM

BESEDA

Halloweenské líčení od Lídy Fedrové ZDARMA.
O půlnoci vyhlášení nejlepší masky (vyhrává otevřený účet na baru v hodnotě 300 Kč).
Vstup do 21 h pro MASKY ZDARMA, bez masky 30 Kč. Poté vstup 80 Kč.
Občerstvení zajišťuje Restaurace NO.20 Komenského:
black burgery, nakládané sýry, utopenci, hranolky,
cibulové kroužky, míchané drinky (Mojito, Cuba libre)...

KULTURNÍ DŮM

BESEDA
KULTURNÍ DŮM

BESEDA
KLUB

MINIPIVOVAR

RESTAURACE

Akci pořádá Zdravé město Dačice a DS Tyl Dačice.
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Ohlédnutí za prázdninami v Dačickém okénku
Měsíc červenec a srpen byl v naší dílně velice poklidný. Většina klientů si užívala
krás léta doma, na dovolených či táborech. Přesto jsme se zúčastnili několika akcí.

Poprvé jsme s našimi klienty navštívili
solnou jeskyni, ve které jsme se příjemně
zrelaxovali a plánujeme i další návštěvy.

Dne 12. srpna jsme byli pozváni na akci Hraní pod Lipkami, která byla spojená s knižním bazárkem. My měli na tuto akci kromě
stánku připravenou i tématickou dílničku
pro děti, ve které si návštěvníci této akce
mohli vyrobit záložky do knih. Další rozptýlení o prázdninách nám dopřála Šárka
Kopřivová, která si pro nás připravila dopolední kurz smaltování. Velice děkujeme
a doufáme v další spolupráci. 24. srpna
jsme navštívili akci Kovářské dny pod Lipkami, kde jsme mohli nahlédnout do práce
uměleckých kovářů, a kde nám mistři ze
SOUZaS Dačice vykovali několik podkoviček pro štěstí. Prázdniny utekly jako voda
a my se těšíme na další akce, které nás
v tomto roce ještě čekají.
Eva Nováková,
za STD Dačické okénko

Dačický Domeček informuje
V letošním roce jsme otevřeli 31 zájmových kroužků, ve kterých se angažuje 16
externích pracovníků. Během roku plánujeme, nejen pro kroužkové děti, řadu akcí
a činností, které zpestří naši činnost. Přiblížit se chceme i rodičům, prarodičům,
zkrátka dospělým.
Na měsíc listopad jsme si pro ně připravili
řadu kurzů a věříme, že je některá z nabízených činností osloví. Už nyní se na zájemce
těšíme.
Vánoční kurz háčkování pro dospělé
První lekce začíná ve čtvrtek 2. listopadu
od 17:00 do 18:30 h v DDM Antonínská 85/II.
Srdečně jsou zváni milovníci ručních prací, kteří chtějí potěšit svoji tvorbou blízké, či
si zkrášlit svůj domov. Kurzy vede Lenka Tříletá, a to zcela zdarma. S sebou si vezměte
pouze přezůvky a dobrou náladu. Rozhodně nebude chybět voňavá kávička nebo
chutný čaj. Přihlásit se můžete na telefonu
723 788 736 do 1. 11.
Vánoční pedikový kurz pro dospělé
Kurz začíná ve čtvrtek 16. listopadu od
16:00 h v DDM. Kurz proběhne pod vedením Dany Syrovátkové za symbolickou
cenu 50 Kč. Tématem kurzu budou Vánoce v podobě andělů, zvonečků, vánočních
ozdob. S sebou přezůvky a chuť k tvorbě.
Přihlásit se můžete na telefonu 724 078 677
do 14. 11.
Vánoční keramický kurz pro dospělé
Kurz začíná ve čtvrtek 16. listopadu od
16:00 do 18:00 h v DDM. Kurz proběhne
pod vedením Jaromíry Bačákové za symbolickou cenu 150 Kč (cena zahrnuje keramickou hlínu, glazury, dvojí výpal v keramické
peci). Tématem kurzu budou Vánoce - andělé, svícny, keramické bytové dekorace
a další. Kurz mohou navštívit i úplní začátečníci, stačí se jen nebát a pustit uzdu své
fantazii. Přihlásit se můžete na telefonu
723 788 736 do 14. 11.
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Naše okénko: Aerobní soustředění na TZ
v Dolním Radíkově

Víkend 13. - 15. října byl slunný, stejně tak
jako naše aerobní soustředění, které pravidelně pořádáme pro děti v podzimních
a jarních dnech. Možnost pořádně si zařádit a odreagovat se od školních povinností
dostalo 40 dětí ze starších aerobních skupin. Je nám líto, že z kapacitních důvodů
nemůžeme pořádat soustředění pro všechny naše děti, především pro ty nejmenší,
kterých je v letošním roce přes 20 a stále
přicházejí noví zájemci. Určitě jim to jejich
trenérka Danuška Syrovátková vynahradí
jinou činností. Je už zvykem, že soustředění je zaměřeno na určité téma. To letošní bylo: Tvoje tvář má známý hlas. Děti
byly na galavečer dobře připraveny, takže
o zábavu nebyla nouze. A tak jsme o víkendu lenošili, dováděli, procházeli se, papali,
zpívali a stihli jsme vyrobit i dárečky pro
rodiče. Nabitý víkend rychle utekl a my už
se těšíme na květnové soustředění. Všem
dětem, trenérkám a kuchařkám děkujeme.
Bylo nám s vámi fanfárově.
Váš Domeček

Pozvánky do městské
knihovny
Cesty za poznáním – Áron Aronson úterý 14. listopadu v 17:00 h
Poslední povídání v letošním roce
v knihovně - příběh bílého Indiána a tajemství peruánských talismanů - s Áronem
Aronsonem, učitelem, terapeutem, průvodcem a cestovatelem. Šamanismus, mezilidské vztahy.
Zveme do knihovny všechny, kdož
hledají odpovědi na své otázky v mezilidských vztazích, zajímá je odvykání závislostí a duchovno. Cestovatel a učitel
přijede vyprávět příběh svého vlastního
života, o postupném získávání moudrosti,
jakou úlohu v tom sehrály zážitky z cest,
setkávání s jinými lidmi, osobní výhry
a prohry a o mnohém dalším. Posezení se
šamanským bubnem, tibetskými mísami
a hlavně opravdovými příběhy ze života.
Vstupné dobrovolné.
Z pohádky do pohádky – 24. listopadu
(16:00 – 17:00 h v knihovně)
Společné čtení, hraní si a tvoření na základě pohádek v Městské knihovně v Dačicích - výtvarné, literární a dramatické –
v dětském oddělení knihovny. Určeno pro
rodiče s dětmi.
Čteme z nových knih pro děti a mládež 29. listopadu 2017 (17:00 - 18:00 h
v knihovně)
Městská knihovna nakupuje průběžně
nové knihy. Nemáte ale čas sledovat novinky a přitom vás zajímají? Přijďte poslední
středu v říjnu a v listopadu do knihovny,
seznámíte se!
Knihy z duše vymetají prach každodenního
života (Pablo Picasso).
Zdeňka Chadimová, ředitelka

Motýlci a draci
Děkujeme větru, že foukal, a tak jsme
nezaváhali ani tentokrát a uspořádali
již osmý ročník drakiády s Tvořílkem
v Dolních Němčicích.
Sešlo se mnoho milovníků pouštění draků, takže se jich během chvilky vzneslo přímo celé hejno.
Letošní ročník nám
zpestřil hudebním doprovodem pan Lumír
Koutný a mimo draků
bylo všude vidět i spoustu krásných úsměvů dětí,
kterým paní Jana Týralová malovala motýlky na
obličej.
Všem to moc slušelo.
Menší občerstvení zajistily maminky
z Tvořílku a příjemné odpoledne jsme
završili společným opékáním buřtů.
Prostě den na draka :-)
Kateřina Bartošová

www.dacice.cz

KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
1. listopadu, středa, 19:00 h
PO STRNIŠTI BOS, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
3. listopadu, pátek, 19:00 h
THOR: RAGNAROK, akční fantasy, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
8. listopadu, středa, 10:00 h
ŠPUNTI NA VODĚ, česká komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč
10. listopadu, pátek, 19:00 h
THOR: RAGNAROK, akční fantasy, 2D
český dabing, vstupné 110 Kč
12. listopadu, neděle, 17:00 h
odpolední projekce pro děti a rodiče
MY LITTLE PONNY FILM, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč
19. listopadu, neděle, 19:00 h
VRAŽDA V ORIENT EXPRESU, detektiv., 2D
české titulky, vstupné 110 Kč
22. listopadu, středa, 19:00 h
MILADA, drama/životopisný, 2D
česky, nevhodné do 12 let, vstupné 110 Kč,
členové FK 80 Kč
24. listopadu, pátek, 19:00 h
LIGA SPRAVEDLNOSTI, akční fantasy, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
26. listopadu, neděle, 19:00 h
ZAHRADNICTVÍ: Nápadník, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
29. listopadu, středa, 19:00 h
DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ, komed., 2D
české titulky, vstupné 100 Kč

Městské muzeum a galerie
Do 12. listopadu 2017
Ivan a Stanislav Alscherovi
- obrazy a kresby
19. listopadu 2017, 14:00 h
„Dráteníkův rok“
Slavnostní zahájení vánoční výstavy
Od 13:00 do 16:00 h budou v prostorách muzea probíhat ukázky tohoto starého řemesla
spojené s prodejem výrobků.
Výstava bude otevřena do 31. ledna 2018

Kulturní dům Beseda
4. listopadu, sobota, 20:00 h
HALLOWEEN PARTY VOL.2
Hraje Jordan 2 a Nouzový volání, halloweenské líčení L. Fedrové, občerstvení NO.20
Komenského. Vstupné do 21:00 h masky
zdarma, ostatní 30 Kč, po 21:00 h 80 Kč.
KD Beseda, Dačice
16. listopadu, čtvrtek, 19:00 h
OPERA DIVAS - divy lásky a hudby
Muzikálové melodie v podání Andrey Kalivodové, Terezy Mátlové a Pavlíny Senić v klavírním doprovodu. Vstupné 150, 200 a 250 Kč
KD Beseda, Dačice
24. listopadu, pátek, 19:30 h
ŽENY V TRYSKU STALETÍ
Divadelní představení DS Tyl Dačice, Vstupné
v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč
KD Beseda, Dačice
2. prosince, pátek, 19:00 h
ZÁVĚREČNÝ PLES KURZŮ TANCE
Moderují taneční mistři manželé Málkovi, hraje
kapela Sabrin Band ze Znojma.
KD Beseda, Dačice
3. prosince, sobota, 19:00 h
VÁNOČNÍ KONCERT JANKA LEDECKÉHO
s kapelou
Jako host doprovází koncert Nosticovo smyčcové kvarteto. Vstupné 290, 390 a 490 Kč.
KD Beseda, Dačice
11. prosince, pondělí, 17:30 h a 20:00 h
PARTIČKA
Improvizační pořad, vystupují M. Suchánek,
R. Genzer, I. Chmela, M. Novotný + host.
Vstupné 430 Kč
KD Beseda, Dačice
Připravujeme:
16. prosince - Vánoční koncert dětských sborů
ZUŠ Dačice
17. prosince - Krkonošská pohádka

Katolický dům
a RC Křižovatka
5. listopadu, neděle, 16:30 h
OBOROH - koncert
Předskokan písničkář Pavel Pokorný (Třebíč)
+ doprovod Ivo Drbohlav na djembe. Vstupné
dobrovolné.
14. listopadu, úterý, 17:30 h
Misie v Paraguayi
Přednáška o působení české misionářky v paraguayském pralese. Vstupné dobrovolné.
18. listopadu, sobota, 17:00 h
Jablkobraní
Soutěž o nejlepší jablečný produkt, jablečné
soutěže, hudba k poslechu i k tanci, ...
Další informace: H. Kopčeková,
kopeckova.hana@email.cz, 604 673 389.
29. listopadu, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen s Renatou Kudrnovou.
(606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz)
2. prosince, sobota, 15:00 až 18:00 h
Adventní dílna - výroba adventních věnců,
zimní dekorace nebo drátované ozdoby. Příspěvek na materiál 50/20 Kč.
2. prosince, sobota, od 8:00 h
Mikulášský turnaj ve stolním tenise
8. prosince, pátek, 18:00 h
Vánoční příběh - cesta do Betléma
Divadlo Víti Marčíka ml. „Já to jsem“
Pravidelné akce:
PO a ČT 9:00 až 11:30 h: Dopoledníček - klubík pro rodiče s dětmi
ÚT 16:00 až 17:00 h: Setkání nad Biblí
ÚT 16:00 až 17:00 h: Káčko S
ST 17:30 až 18:30 h: Cvičení pro zdraví
ST 18:30 až 20:30 h: Stolní tenis pro veřejnost
ČT 16:00 až 17:30 h: Káčko

Tipy na vánoční poukazy
Koncert Yvetty Blanarovičové
a Pepy Vojtka (13. 4. 2018)

Koncert Evy Pilarové
(2. 5. 2018)

3. prosince, neděle, 17:00 h
XI. Zvonkový průvod
Odchod z Havlíčkova náměstí v 17:00 h na
Palackého náměstí a rozsvícení vánočního
stromu.
10. prosince, neděle, 10:00 - 16:00 h
XII. Vánoční jarmark
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h.

Vztahy na úrovni
divadelní společnost HÁTA
(29. 3. 2018)
Předprodej vstupenek a dárkových poukazů od 8. 11. 2017 na Infocentru Dačice.
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Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.

Společnost RM
daňová a účetní kancelář s.r.o.
oznamuje, že otevřela kancelář
na Havlíčkově náměstí č.p. 99/I
v Dačicích.

Oddíl kuželek:

Kancelář poskytuje služby - vedení daňové evidence a účetnictví,
zpracovává přiznání k dani z příjmů FO a PO, DPH, SD, hlášení,
registrace a daňové poradenství.
Ve spolupráci s auditorskou společností zajišťujeme statutární
audity, due diligence, konsolidace aj.

IČO: 061 85 916 		
Telefon: 601 303 128

Email: info@radkamichalova.cz
office@radkamichalova.cz

--- inzerce ---

Kancelář je zastoupena Ing. Radkou Míchalovou
– daňovým poradcem č. 4924.

PROVEDEME

5. 11.

1. liga dorost

10:00 h

Dačice - TJ Loko Č. Velenice

11. 11.

2. liga muži „A“

14:00 h

Dačice - TJ Sokol Husovice „B“

2. 12.

2. liga muži „A“

14:00 h

Dačice - KK Vyškov

11. 11.

3.liga muži „B“

10:00 h

Dačice - TJ Sokol Husovice „C“

2. 12.

3.liga muži „B“

10:00 h

Dačice - TJ Sokol Slavonice

3. 11.

KP - 2

20:00 h

Dačice „C“- TJ Blatná

3. 11.

KP - 2

17.30 h

Dačice “G“- TJ Spartak Trhové
Sviny

24. 11.

KP - 2

20:00 h

Dačice „C“- TJ Fezko Strakonice

24. 11.

KP - 2

17:30 h

Dačice ,G“- TJ Jiskra N. Bystřice

10. 11.

Divize

18:00 h

Dačice ,D“- TJ Sokol Chotoviny

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.

TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ A ODVOZ DŘEVA

Oddíl fotbalu:

VYTĚŽENOU HMOTU
VYPLATÍME V HOTOVOSTI
PŘED ODVOZEM.

TEL. 774 532 901, 608 902 420
www.expo-drevo.cz

Podzimní výlet STP v Dačicích
V polovině září letošního roku jsme uskutečnili zájezd
,,Přes Hanou na Slovácko“

--- inzerce ---

TÉŽ VÝKUP LESNÍCH POZEMKŮ
A HOTOVÉ I KŮROVCOVÉ
KULATINY.
PLATBA PŘEDEM.

4. 11.

žáci

9:30 h

Dačice - Kunžak

4. 11.

muži

14:00 h

Dačice – J. Hradec - sobota!!!

5. 11.

dorost

10:00 h

Dačice - Kunžak

Oddíl volejbalu
1. turnaj smíšených družstev v sezoně 2016/17 - sobota 11. 11.
2017 v tělocvičně SŠTO.
Od 26. 9. 2017 - každé úterý - začínají tréninky dětí od 12 let
v tělocvičně ZŠ B. Němcové, zveme děvčata i chlapce, kteří by se
rádi naučili tento sport, aby přišli mezi nás. Současně probíhá i trénink dorostenek.
Oddíl SPV
Cvičení mužů - v Sokolovně každé pondělí od 20:00 h.
Ženy cvičí v Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 19:30 h.
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.

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

Za tři dny jsme toho stihli celkem dost – navštívili jsme např.
Květnou zahradu v Kroměříži, absolvovali exkurzi ve firmě Rudolf
Jelínek ve Vizovicích a ochutnali tři vzorky tamních produktů –
slivovice, pluli jsme po Baťově kanálu a řece Moravě z Veselí nad
Moravou, prohlédli si skanzen ve Strážnici a Letecké muzeum v Kunovicích.
Ubytováni jsme byli v Hotelu Mlýn na Velehradě, takže bylo dost
času na návštěvu a prohlídku Baziliky Nanebevzetí Panny Marie
a svatého Cyrila a Metoděje. Zvláště večerní varhanní koncert ve
velehradské bazilice byl velkým zážitkem.
Na své si přišli také rybáři, protože třetí den jsme se vydali do
Areálu Živá voda v Modré u Uherského Hradiště, kde je pod rybníkem vybudován tunel k poznávání sladkovodních ryb. A milovníci
bonsají se mohli pokochat krásnými exempláři v Muzeu bonsají
Isabelia ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
Děkujeme všem účastníkům zájezdu za přízeň a těšíme se někdy
příště na viděnou.
Výbor Svazu tělesně postižených v Dačicích
Číslo: 11/2017, ročník šestý
Datum vydání: 27. 10. 2017
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/

www.dacice.cz

NABÍDKA NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ

Pozemky pro
bytovou výstavbu

Pozemky pro
komerční výstavbu

Město Dačice nabízí 7 volných parcel pro
individuální bytovou výstavbu v lokalitě Za
Školou a 2 volné parcely ke stejnému účelu
v lokalitě Nivy v Dačicích.
Všechny pozemky jsou připojené k inženýrským sítím, nebo jsou pro připojení
připravené. V blízkosti pozemků se nachází
dětská hřiště a parkovací kapacity.

Město Dačice nabízí k prodeji pozemek
ke komerční výstavbě v lokalitě Nivy v Dačicích.

Domy, byty
Město Dačice nabízí k prodej rodinný
dům se dvěma byty čp. 37/II v ul. V Kaštanech v Dačicích, a to včetně pozemku
p.č. 294 o výměře 213 m2 pod stavbou
a pozemku p.č. 295 o výměře 769 m2 tvořící
zahradu u rodinného domu, a to za základní kupní cenu ve výši 2.780.920,- Kč.

Základní kupní cena činí 890,- Kč/m2 .
Specifikace nabízených pozemků:
Za Školou

Za Školou

ev. č. 19

1741 m2

ev. č. 23

753 m2

ev. č. 24

1154 m

ev. č. 25

1248 m2

ev. č. 26

1033 m2

ev. č. 31

975 m2

ev. č. 33

1074 m2

2

Pozemek ev. č. 2 o výměře 1409 m2 se
nachází v ploše určené územním plánem
k zástavbě objekty občanské vybavenosti
komerční.
Přípustná je výstavba staveb a zařízení
pro obchodní prodej, ubytování, stravování, služby, tělovýchovu a sport, vědu
a výzkum, stavby veřejného občanského
vybavení. Podmíněně je přípustné částečné využití stavby pro bydlení za podmínky,
že se jedná např. o osoby zajišťující dohled,
správce nebo majitele zařízení.

Pozemek je nabízen za základní kupní cenu ve výši 1.100,- Kč/m2 .
Prodej pozemku bude realizován na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní,
při jejímž podpisu bude splatná záloha ve
výši 50% kupní ceny.
Smlouva kupní bude uzavírána po realizaci dopravně technické infrastruktury.
Nivy
Nivy

ev. č. 1

1269 m2

ev. č. 2

1372 m2

Žádosti je možné podávat do 20. 11. 2017

Bytová
jednotka

1

pokoj 1

17,0 m2

18,9 m2

pokoj 2

2

18,8 m

17,6 m2

kuchyně

13,0 m2

13,4 m2

předsíň

3,8 m2

7,9 m2

koupelna

2

4,5 m

4,7 m2

wc

1,0 m2

1,0 m2

spíž

1,8 m2

1,7 m2

sklep

9,5 m

9,4 m2

kolna

11,7 m2

12,7 m2

celkem

81,1 m2

87,3 m2

2

2

Jedná se o stavbu rodinného domu
o dvou bytech postavenou koncem 19. století. Dům je dvoupodlažní s částečným
podsklepením a půdou pod mansardovou
střechou. V 1. pp je sklep, nadzemní podlaží
jsou obytná, v každém podlaží je umístěn
byt o velikosti 2+1.
Konstrukce – základy bez izolace proti
zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce
zděné z cihel v tl. obvodových zdí 70 cm.
Strop nad sklepem je klenutý, stropy nad
obytnými podlažími jsou dřevěné. Krov
je dřevěný – ležatá stolice, střešní krytina
tašková na latích, bleskosvod, klempířské
konstrukce z pozinku. Okna jsou špaletová šestitabulková. Vytápění na tuhá paliva,
ohřev TUV v el. bojleru umístěn v kuchyni.

více informací na www.dacice.cz
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NABÍDKA NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ
Za Školou - pozemky pro bytovou výstavbu

Nivy - pozemky
pro bytovou výstavbu

Prodej domů, bytů
čp. 31/II v ul. V Kaštanech

Více informací na www.dacice.cz nebo odbor správy majetku tel. 384 401 227.
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