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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb drby a soukromí
Už jste to také slyšeli? Ten, však víte který, udělal támhle to. Čemu se divíte, však
všichni vědí, co je to zač. Všichni jsme se setkali s tím, čemu se říká drb. A o drbu je
známo, že se šíří rychlostí světla a někdy i rychleji. Když se lehkomyslně účastníme
řetězce předávání drbu, stáváme se spoluzodpovědnými za to, že drb leckdy uškodí nevinnému člověku.
Jsou mezi námi lidi, kte- žiji slušně, tak nevidím důvod k tomu, aby
ří se rádi baví o soukromí mě někdo natáčel a někdo další sledoval, co
ostatních a dnešní face- dělám. Vím, někdo může namítnout, že se
book této zálibě dává pří- vše dá ošetřit směrnicemi, ale proč vytvámo světový dosah. Na řet nové směrnice a pokoušet někoho, aby
druhou stranu je pravda, je porušoval, když je jednodušší prostě kaže spousta lidí ráda na mery nemít. Dalším oblíbeným argumenfacebooku zveřejňuje svůj vlastní život té- tem je, že sice ztratíme kousek svobody, ale
měř den po dni a hodinu po hodině. Tím policie snadněji dohledá pachatele zločinů.
nahrávají všem, kteří rádi vědí na každého V Dačicích se, pokud vím, minulý rok nestal
něco. Je neoddiskutovatelnou pravdou, závažný trestný čin a těch 25 přestupků
že kdo se dostane k informacím o vašem spočívajících v hrubém jednání, v drobném
soukromí, tak ten je může kdykoli zveřejnit ublížení na zdraví, ve vyhrožování újmou
v úplně jiných souvislostech, a tak vás může na zdraví a v provádění schválností, nebo
kdykoli ponížit. Někteří mocní s oblibou 7 přestupků proti majetku skutečně nenavyužívají právě toho, že míchají soukromé značuje, že by Dačice byly nebezpečným
a veřejné, a tím nás zbavují svobody. Vy- městem. Navíc máme, dle mého názoru,
tvářejí dojem, že se všechno ví. Pravdou dobře fungující městskou policii a stejně
je, že naše média jim v tom zdatně pomá- dobře fungující Policii ČR. Kamery ještě pohají. Tím, jak jsme neustále bombardováni chopím ve městech s vysokou kriminalitou
„skandály“ a odhalenými tajnostmi, ztrácí- nebo ve městech bez městské policie. Že
me představu o tom, co je důležité a co je- bychom městskou policii nahradili dispenom poutavé. Stejně tak se mnohým hodí, činkem, kde bude někdo sledovat na obrakdyž mají informaci o tom, kde jsme byli zovkách, co se ve městě děje? Za mě ne.
a s kým.
Když rozhodujeme o takových věcech
Narážím na stále častější kamery. Chci-li jako je kamerový systém, měli bychom se
si chránit soukromí (to patří k základním vždy ptát, čím za to zaplatíme. V případě
lidským právům), tak rozhodně netoužím kamer zaplatíme ztrátou soukromí a tím
po tom, abych se musel neustále ohlížet, i jednoho kousku svobody. Jednou možná
odkud mne jaká kamera natáčí. Svobodní bude ten kousek kouskem posledním.
jsme jen tehdy, když o nás ostatní vědí jeKarel Macků, starosta
nom to, co chceme a my kontrolujeme, jak
Pojďte se starostou na kus řeči
se to dozvěděli. Oblíbeným argumentem
Kde? Restaurace U Malínků
zastánců kamer je, že kdo se chová slušně,
Kdy? 22. září 2017 V kolik? od 17:00 h
popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě
nemá co skrývat a kamery mu nevadí. I když
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Priority občanů města
Dačice pro rok 2017
Na konci února letošního roku se za
účasti téměř osmdesáti občanů konal
pátý ročník Fóra Zdravého města Dačice a MA21. Jeho cílem bylo získat podněty k dalšímu rozvoji města.
Náměty získané z fóra byly v průběhu měsíce března opět ověřeny
sociologickým průzkumem, který provedla
odborná firma MindBridge Consulting a.s.
na reprezentativním
vzorku dospělé populace města Dačice a místních částí (n = 502)
metodou osobních rozhovorů.
Tato studie nám tak efektivně a objektivně zmapovala názory občanů na nejvýznamnější priority Dačic a místních částí
pro letošní rok.
Výsledky ověřovací ankety (řazeny abecedně):
• Intenzivně pokračovat v pracích k silničnímu obchvatu Dačic
• Vybudovat in-line dráhu
• Vybudovat samostatné prostory pro
školní družinu ZŠ B. Němcové
• Vyřešit větší prostory pro knihovnu
• Umožnit promítání letního kina v zámeckém amfiteátru
• Zajistit další výsadbu zeleně a stromů na
Červeném vrchu
• Zajistit rychlejší realizaci změn územního
plánu
• Zajistit terénní hospicovou péči
• Zvelebit zanedbané okolí kolem řeky
Dyje
• Zřídit více přechodů
Děkujeme všem občanům a příznivcům
Zdravého města Dačice a MA21 za spolupráci při určení priorit města na rok 2017.
Kompletní zpráva ze sociologického průzkumu je zveřejněna na www.dacice.cz
v záložce Zdravé město a MA21, Fórum ZM.
Akce byla realizována ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města Dačice
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Slovo místostarosty

Personální změna na radnici
Od 1. 7. 2017 došlo na Městském úřadě
v Dačicích k personální změně na finančním odboru. Do důchodu odešla dlouholetá vedoucí finančního odboru Ing. Lea
Andrejsová, která tuto funkci zastávala
od roku 1992. Po provedeném výběrovém řízení do této funkce nastoupila nová
pracovnice MěÚ Ing. Barbora Hudziecová.
Ing. Andrejsové touto cestou děkujeme
za odvedenou práci a Ing. Hudziecové
přejeme v nové funkci hodně zdaru.
Ludmila Jankůjová, útvar tajemníka

Rozvoj drobného podnikání (služeb) v Dačicích
V lokalitě na Nivách jsou dlouhodobě vyčleněny pozemky pro podnikatelskou
výstavbu. Tyto pozemky se nacházejí podél komunikace při příjezdu od Jindřichova Hradce po pravé straně a jsou územním plánem začleněny do plochy OK –
OBČANSKÉ VYBAVENÍ KOMERČNÍ.
Hlavní využití těchno ního roku. Jak jste si mnozí všimli, v souploch je pro činnosti, časné době již probíhá výstavba prvního
děje a zařízení souvise- objektu, a to prodejny pana Šabatky, ktející s občanským vyba- rý bude sloužit k prodeji svářecí techniky,
vením komerčního cha- elektrického nářadí, ručního nářadí, elekrakteru. Pokud technic- trocentrál a zahradního nářadí.
Druhý objekt, u kterého bude v brzké
ký popis zjednoduším,
tak na takto začleněných pozemcích je době započata realizace, bude sloužit jako
možné vystavět objekt, který bude slou- bezkontaktní automyčka se třemi boxy
žit pro obchodní prodej, ubytování, stra- a zázemím. Tuto stavbu bude vlastnit a provování, služby, tělovýchovu a sport, vědu vozovat firma AUTO ŠTĚPÁN s.r.o.
Po prodeji prvních tří pozemků jsme
a výzkum, popř. pro veřejné občanské vyobdrželi další 4 žádosti o prodej pozemků
bavení.
O tyto pozemky nebyl velký zájem až do pro podnikatelskou výstavbu, které v souloňského roku, kdy odbor správy majetku časné době administrujeme. Jelikož každý
obdržel první žádost na koupi pozemku žadatel má specifickou potřebu na velikost
pro podnikatelský záměr. Ve velmi krátké popř. tvar pozemku, snažíme se v maximáldobě následovaly ještě dvě žádosti obdob- ně možné míře vyhovět, a proto je tento
ného charakteru. Všem třem zájemcům proces velmi zdlouhavý.
Opět se ukazuje, že město Dačice má
byly pozemky prodány a ze strany města se
začalo pracovat na projektové přípravě pro velký potenciál pro podnikání. Jsem velmi
výstavbu inženýrských sítí a komunikace. rád, že disponujeme pozemky pro tuto výV současné době probíhá povolení stavby. stavbu a je možné ho ze strany města tímto
Snahou radnice je realizace této dopravní podpořit.
Jiří Baštář, místostarosta
a technické infrastruktury na podzim letoš-

Poděkování

Chtěl bych touto cestou poděkovat
paní J. Žaloudkové za její dlouholetou
práci u městské policie. Léta se stará
o pořádek v Dačicích. Tu napomene
a když to nepomůže, tak potrestá.
Nejvíce si ale vážíme toho, že vždy
ochotně pomůže, poradí a když je třeba,
tak zařídí i věci, které nejsou přímo v její
pracovní náplni. Je vzorem, jak má policie
pracovat. Za všechny spokojené občany
díky.
Jiří Feder

Zastupitelstvo města

se sejde na svém 18. zasedání
13. 9. 2017 v 17:00 h
v hlavním sále Kulturního domu Beseda.

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

Rada města na své 84. schůzi konané
26. 7. 2017:
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí
podpory se Státním fondem životního
prostředí ČR ve výši 792.974 Kč na realizaci akce „Podpora udržitelného rozvoje
v Dačicích“,
• schválila rozpočtové opatření č. 17/2017
v těchto objemech: příjmy 5.119.231,00
Kč, výdaje 1.254.197,00 Kč, financování –
3.865.034,00 Kč.
Rada města na své 85. schůzi konané
2. 8. 2017 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 18/2017
v těchto objemech: příjmy 248.573,35
Kč, výdaje 666.573,35 Kč, financování
418.000,00 Kč,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Rekonstrukce lávky pro pěší
ve Velkém Pěčíně“ včetně harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila vyhlášení Grantového programu zajištění provozu šatníku v roce 2018
a 2019, složení hodnotitelské komise
a hodnotící kritéria,
• schválila vyhlášení Grantového programu harm reduction zneužívání návyko-
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vých látek v roce 2018 a 2019 v Dačicích,
složení hodnotitelské komise a hodnotící
kritéria,
schválila vyhlášení Grantového programu zajištění provozu mateřského centra v roce 2018 a 2019 v Dačicích, složení
hodnotitelské komise a hodnotící kritéria,
schválila vyhlášení Grantového programu zajištění osobní asistence v roce 2018
– 2019 v Dačicích, složení hodnotitelské
komise a hodnotící kritéria,
schválila vyhlášení Grantového programu zajištění pečovatelské služby v roce
2018 – 2019 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria,
schválila přidělení veřejné zakázky s názvem „Oprava chodníků v ulici Jiráskova
v Dačicích“ vítěznému uchazeči Technické služby Dačice s. r. o. za celkovou nabídkovou cenu ve výši 682.924,14 Kč bez
DPH,
vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o stavu městských lesů v roce 2017.

Rada města na své 86. schůzi konané
16. 8. 2017 mimo jiné:
• schválila poskytnutí peněžního daru ve

•

•
•

•

výši 7.000 Kč Alexandru Sidorovi z Brandlína určeného na pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním II. ročníku sjezdového závodu série Czech Downtown Tour
2017, který se bude konat v Dačicích dne
2. 9. 2017,
vzala na vědomí výsledek hospodaření
města za I. pololetí roku 2017: přebytek
rozpočtu + 22.358.369,62 Kč, financování celkem – 22.358.369,62 Kč (z toho:
splátky jistin přijatých úvěrů a půjček –
1.167.000,00 Kč, změna stavu prostředků
na účtech – 20.507.279,00 Kč, operace,
které nejsou Příjmy/Výdaje – 684.090,62
Kč,
vzala se souhlasem na vědomí informace
o průběhu investičních akcí roku 2017,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Komunitně správní centrum
Dačicka, objekt č. p. 2 – úprava 3. NP“
včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
schválila zrušení zadávacího řízení na
akci s názvem „Rekonstrukce a rozšíření
MěKS Dačice – Divadelní klub pro mluvené slovo (2. vyhlášení)“ z důvodu vysoké
nabídkové ceny a schválila 3. vyhlášení
tohoto výběrového řízení včetně před-
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Voličské průkazy

pokládaného harmonogramu veřejné
zakázky,
• schválila zrušení zadávacího řízení na
akci s názvem „Rekonstrukce lávky pro
pěší ve Velkém Pěčíně“ z důvodu nepředložení žádné nabídky a schválila
2. vyhlášení tohoto výběrového řízení
včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila rozpočtové opatření č. 19/2017
v těchto objemech: příjmy 1.231.452,60
Kč, výdaje 1.210.452,60 Kč, financování
-21.000,00 Kč.

sobota 30. září 2017 od 8:00 do 12:00 h
Pod Lipkami
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Gratulace

Větrání s Leñadores

Na konci července oslavila 70. narozeniny
paní Marta Horálková (č. p. 16) a na začátku
srpna krásné 80. narozeniny pan Josef Horálek (č. p. 29), oba z Malého Pěčína.
Svým sousedům, přátelům a spoluobčanům mnoho štěstí, lásky v rodině, pevné
zdraví a Boží ochranu přeje celá obec Malý
Pěčín.
Kronikářka L. Norbertová

Při větrání v neděli 17. září 2017 ve
14:30 h v kostele svatého Linharta v Lidéřovicích vystoupí smyčcové kvarteto Leñadores.
Tento soubor vystupuje od roku 2005.
(V tomtéž roce jsme začali v Lidéřovicích
„větrat“ varhany a kostel.) V repertoáru kvarteta zaujímá stěžejní roli dílo A. Dvořáka;
v současnosti má v repertoáru také skladby B. Smetany, C. Debussyho, F. Schuberta
a J. Suka. Tři z členů kvarteta již v Lidéřovicích hráli - se souborem Musica academica.
I tentokrát poslech krásné hudby proložíme čtením moudrého a povzbudivého
slova.
Všechny příznivce lidéřovického kostela
a milovníky krásné hudby zve P. Gorazd se
svými přáteli.

Informace o vystavení voličského
průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve
dnech 20. a 21. října 2017.
Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči,
který je u tohoto obecního úřadu zapsán
v seznamu voličů a nebude moci volit ve
svém volebním okrsku. Volič může požádat
o voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb
jednak písemným podáním opatřeným
úředně ověřeným podpisem voliče nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, poslední den pro
doručení písemné žádosti je pátek 13. října 2017. Volič může také požádat osobně,
konec lhůty pro osobní předání žádosti
o vystavení voličského průkazu je středa
18. října 2017 do 16:00.
Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve ve čtvrtek 5. října 2017 osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí
s ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Na Městském úřadě Dačice vyřídíte
voličský průkaz na ohlašovně, Palackého
nám. 1, přízemí, dveře číslo 138.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve
dnech voleb do Poslanecké sněmovny k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky popř. v zahraničí na
zastupitelském úřadu.
Jitka Hubatková, správní oddělení

D N Y Z DRAV ´I 2017
18. - 24. září

Přednášky:

SAMI OKUSTE
SÍLU, O KTERCvÉičení/sport:
SE ŘÍKÁ, ŽE JE
NAD ZLATO!

LNÁ JESKYNĚ
SO
Znáte závislosti dnešní doby? Nazývají se „nelátkové“, patří sem například

3D kino
pondělí 18. září od 18:00 h
Nástrahy hazardu a závislostí nejen u náctiletých

čtvrtek 21. září 10:00 – 11:00 h knihovna
Virtuální univerzita třetího věku (vU3V)

závislost na komunikačních technologiích, sociálních sítích a především
patologické hraní a sázení.
Přednáška je určena široké veřejnosti
Přednášející: Ing. Jan Bartošek

Vzdělávací aktivity pro seniory, které jsou zaměřeny na podporu
fyzické a psychické kondice, podporují „bio-psycho-sociální” rozvoj
osobnosti. Je Vám 55+ a rádi se dozvídáte nové informace?
Zajímají Vás bližší podrobnosti, jakým způsobem se přihlásit?
Jaká témata se studují atd.? Tak právě Vám je přednáška určena.

knihovna
úterý 19. září 17:15 – 18:30 h
Reflexní terapie a působení bylinek při potížích
posiluje

Přednášející: Mgr. Zdeňka Chadimová

CENÍK:

● reflexní terapie cíleně působí na příslušné orgány či části těla a
jejich aktivitu nebo naopak zklidňuje
● stlačením reflexních plošek aktivizujete imunitní systém
a přirozeně uzdravujete procesy v těle; pomoc při bolestech zad
Přednášející:
UPNÉ Alena Schlosserová Přednáška je určená široké veřejnosti.

čtvrtek 21. září od 18:00 h
3D kino
Jak si člověk pomůže sám od bolestí
a eliminace stresu v organismu
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5 návštěv..................doma
............
......
pečující
pro
e
......
konferenc
......
námi
......
S
......
............
10 návštěv......
● určená všem, kterým záleží na důstojném životě jejich blízkých

odkázaných na pomoc druhých
i
dět
více o domácí zdravotní péči, pečovatelské službě a osobní
dozvíte- se
PERMANEN●TKY
zapůjčení či získání
asistenci, o domácí hospicové péči, možnostech
........................ 250 Kč
atd...................
............
h pomůcek
kompenzačníc
..................
................ 450 Kč
5 návštěv......
......
......
zajištěno
......
občerstvení
a
program
......
doprovodný
● zajímavý
..................
......
10 návštěv............
Přednáška je určená široké veřejnosti
Pořádající: Společnost RESIDENT2000

TKY - důchodci,
NEN
PERMATJ
CENTROPEN DAČICE
ZTP, ZTP/P, studenti

● staré i nové poznatky v odstraňování bolesti zad a kloubů
● Odstranění stresu z organismu
● Jak bojovat jednoduše proti nádorům a cystám v prsou
● Jak je možné léčit se sexem, zvýšení potence mužů
● Fórum otázek a odpovědí na zdraví
Přednášející: Ing. Vinci László
Přednáška je určena široké veřejnosti

pátek 22. září od 17:00 h
sál KD Beseda
Irisdiagnostika aneb zjištění příčin zdravotních
problémů z oční duhovky

úterý 19. září

Ukázka jógy pro děti
+ představení pomůcek

knihovna

ke cvičení

cvičitelka Míša Přívětivá

středa 20. září

Kat

neděle 24. září

Kat

olický dům
Cvičení pro zdraví s Han
kou 17:30 – 18:30
Stolní tenis pro veřejnos
t 18:30 – 20:30

olický dům
Stolní tenis pro veřejnos
t 9:30 – 11:30
Badminton
15:30 – 17:00
Lezecká stěna (Bouldering)
15:30 – 17:00
tělocvična ZŠ B. Němcov
é

Tai-chi s Martinou

ukázk
JESKYNĚ ová hodina, vstup volný
Á
LN
SO
● To, co je zaznamenáno v očích, odráží

celkový stav těla,
lze odhalit genetické slabosti, přechodné změny či chronické stavy.
● odhalování příčin nemocí
Přednášející: Jana Bělohlavová
Přednáška je určená široké veřejnosti

17:00 – 17:15

17:00 – 18:30

http://www.taoist.cz

Nábory:

Tréninky přístupné široké veřejnosti, nábor nových členů,
seznámení s úspěchy, informace o činnosti oddílů,
FOTBAL
pondělí 18. 9. , 15:30 - 17:00 h, fotbalový stadion

FLORBAL
e
pátek 22. 9., 15:00 - 17:00 h, sport. hala, pro děti od 6 let
ny 192/III, 380 01 Dačic
eta
Sm
B.
KUŽELKY
BESEDA
18. do 24. září
KULTURNÍ DŮM

Inhalujte, relaxujte
vím a energií
- do solné jeskyně za zdra

v týdnu od

+

Kč
.................. 350RESIDENT
....................................
2000
.... 600 Kč
5 návštěv........................
....................................
......
......
......
......
......
10 návštěv......

KULTURNÍ DŮM

BESEDA
KULTURNÍ DŮM

BESEDA
KLUB

BESEDA

MINIPIVOVAR

BESEDA

RESTAURACE

BESEDA

7
65tek.
mob.: 606 225anen
sleva 20 % na nákup perm
192, Dačice,
Sal Marina, B. Smetany
tel. 606 225 657

úterý 19. 9., 14:30 - 16:00 h, kuželna, pro ročníky 2005-2007
VOLEJBAL
úterý 19. 9., 16:00 - 17:00 h, tělocvična ZŠ B. Němcové
pro chlapce a dívky od 12 let
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Co je nového
v investicích města
Investice tvoří důležitou položku rozpočtu a dotýkají se většinou široké skupiny obyvatel. Od červnového vydání
zpravodaje vám o nich přinášíme průběžné informace. Uživatele facebooku zveme také ke sledování skupiny Investice města Dačice 2017.
PŘIPRAVUJEME:
B.02.32 Gymnastická tělocvična ve
sportovní hale - cílem projektu je zlepšení
podmínek pro gymnastiku v Dačicích
a tím širší zapojení dětí do sportu. Jedná
se o doplnění vybavení gymnastické tělocvičny v městské sportovní hale, a to
zejména cvičebních prvků a konstrukcí,
nové zrcadlové stěny a ochranných prvků.
Dodavatelem jsou Technické služby Dačice s.r.o. za cenu 248.470 Kč bez DPH
s termínem dokončení 31. 10. 2017.
B.01.09 Snížení energetické náročnosti MŠ Bílkov - rada schválila uzavření dodatku na vícepráce v celkové ceně 99.328,94
Kč bez DPH. Nově bude osazeno zábradlí
ve vchodu a provedena zádlažba obou
vstupů. Doplněny budou i části střechy,
které v původním projektu nebyly a byly
upřesněny rozměry demontované střechy.
REALIZUJEME:
A.04.05 Zřízení vodovodu a kanalizace
Hostkovice – Lipolec – projekt řeší vybudování přívodu vody z Hostkovic do
Lipolce, čímž dojde k připojení Lipolce na
vodovod z Řečice. Vybudován bude i nový
vodojem pro posílení tlaku. 20. července
podepsal starosta města na Ministerstvu
zemědělství rozhodnutí o poskytnutí dotace, která činí 3.753.000 Kč. V srpnu se pracovalo na přípravě základu pod vodojem
a probíhaly práce na výkopech pro položení potrubí. Termín dokončení je říjen 2017.
B.02.27 Stavební úpravy budovy OK
v Hradišťku - jedná se o stavební úpravy a přístavbu objektu občanské komise.
V západní části budovy bude provedena
přístavba, která bude přízemní, nepodsklepená a bude navazovat na vnitřní prostor.
Rada schválila uzavření smlouvy s TS Dačice
za cenu 399.001,05 Kč včetně DPH s termínem dokončení 20. 12. 2017. Na stavebních
úpravách objektu se velkou měrou podílí
místní dobrovolníci.
D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice
SDH Dačice - dokončena základová deska,
probíhá montáž ocelových konstrukcí haly
a opláštění. Realizace bude ukončena do
16. 11. 2017. Také na tuto akci byl schválen
grant Jihočeského kraje a dotace z HZS ČR.
DOKONČILI JSME
A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích – stavební práce byly ukončeny, komunikace
jsou již plně průjezdné, realizace poslední
– 3. etapy by měla proběhnout v roce 2018.
(red)
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Modernizace IT vybavení na infocentru
Infocentrum Dačice je členem profesní organizace A.T.I.C. ČR a vlastní certifikát
kvalifikační třídy „B“, což znamená, že nabízí svým návštěvníkům vysoký standard
v poskytování služeb. K tomu, aby služby dosahovaly stanovených kvalit, je nutné
mimo jiné držet krok s vývojem v oblasti informačních technologií. Proto město
Dačice letos přistoupilo k modernizaci IT vybavení na infocentru s cílem nahradit
stávající zastaralý HW, který již nesplňuje současné požadavky.
Pracovnicím infocentra usnadní
práci nová tiskárna na vstupenky,
monitor k počtači i s přídavným monitorem pro veřejnost, velkokapacitní úložiště
na fotografie, notebook a UPS. Návštěvníci infocentra zase jistě ocení nový počítač
a monitor pro veřejnost. Na IT vybavení
infocentra přispěl Jihočeský kraj částkou

45.000 Kč v rámci dotačního programu
Podpora cestovního ruchu, opatření Vybavení infocenter IT technologiemi.
Věříme, že jsme novým vybavením opět
zkvalitnili služby poskytované na dačickém infocentru, a tím podpořili atraktivitu
Dačic, regionu i Jihočeského kraje v rámci
cestovního ruchu.
Zdeňka Králíková,
odbor kultury a cestovního ruchu

Odvoz papíru
a plastů z domu

Svoz papíru
a plastů od domu

S příchodem podzimních dnů vstoupí do života dačického komunálního
odpadu i jedna novinka...

Město Dačice pro Vás ve spolupráci
se společností FCC Dačice, s.r.o., připravilo a technicky zabezpečilo svoz
vytříděného papíru a směsného plastu
přímo od domu. Tento svoz bude probíhat nejen ve městě, ale i v jeho místních částech. Potřebné sběrné nádoby
jsou připraveny pro všechny občany,
kteří chtějí nabízené možnosti využít.
Svoz tříděného odpadu na veřejně přístupných stanovištích zůstává prozatím zachován beze změny.
Sběrné nádoby budou připraveny k vyzvednutí v areálu společnosti FCC Dačice
s.r.o. (Dačice, ul. U Stadionu 50/V) vždy
ve všední dny od 7:00 do 16:00 h, a to od
4. září 2017. Zájemce předloží občanský
průkaz a složí vratnou kauci ve výši 200
Kč za jednu zapůjčenou nádobu, nebo
200 Kč za zapůjčení sady obou nádob.
Jak bude sběr tříděného odpadu od
domu probíhat?
Tento sběr bude zahájen v měsíci říjnu
2017 a bude probíhat dle svozového kalendáře, který obdrží každý zájemce při převzetí sběrných nádob.
Nádoby, které mají být svezeny, musí být
připraveny ve stanovený svozový den nejpozději do 6:00 h ráno.
Případné dotazy zodpoví:
FCC Dačice, s.r.o. – tel.: 384 420 001
RNDr. Jaroslav Horák, MěÚ Dačice – tel.:
384 401 281.

...a naše popelnice na „směsný komunál“
mohou být zase o trochu lehčí.
Rada města umožnila svým rozhodnutím
svážet vytříděný papír a směsný plast od
prahu našich domovů. Dačický bioodpad
tedy již nebude osamocen, přímo doma
budeme moci shromažďovat i papír a plasty. Tato novinka doplnila nabídku svozu
bioodpadu, který jsme zavedli již v minulém roce. Věřím, že zlepšení služby si najde
zájemce minimálně ve stejné míře jako zmiňovaný bioodpad. Není nic pohodlnějšího,
než doma shromažďovat bioodpad, plasty
a papír. V případě bioodpadu vystavit popelnici jednou týdně a v případě plastů
a papíru jednou měsíčně s tím, že firma zajistí jeho odvoz. Odpadá mi tedy cesta na
veřejné stanoviště a zjišťování jestli jsou
popelnice plné nebo ne.
Město vytvořilo maximální podmínky
pro třídění odpadů a je na nás všech, abychom této příležitosti využili.
Odpady k našemu životu patří a zbavit
se jich ze dne na den nedokážeme. Nemusí
nám ale ten náš život nepřiměřeně komplikovat. A to, pro změnu, ovlivnit můžeme
– právě nyní. Takže odpadům zdar a těm
tříděným zvlášť.
Karel Macků, starosta

Město Dačice
a Sbor dobrovolných hasičů Dačice
Vás srdečně zvou na

SLAVNOSTNÍ POŽEHNÁNÍ
hasičského dopravního vozidla
Mercedes Benz
pátek 8. 9. 2017 od 19:00 h
na Vokáčově náměstí v Dačicích

www.dacice.cz

Služby sociální prevence
– terapeutické komunity
V minulých číslech Dačického zpravodaje jsme začali představovat služby sociální prevence a naposled jsme konkrétně popsali sociálně terapeutické dílny. Dnes
se seznámíme s další službou z této série, a to s terapeutickými komunitami.
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby (i na přechodnou dobu) pro
osoby závislé na návykových látkách nebo
osoby s chronickým duševním onemocněním. Podmínkou je, že výše uvedené osoby
mají zájem o začlenění do běžného života.
Základním cílem léčby terapeutických
komunit je podpořit a připravit klienta
k znovu zapojení do běžného života, tak
aby v něm obstál bez zatěžování sociálního
systému a zároveň mu přinášel uspokojení.
Cílem komplexní péče je napravit dopady v psychologické, fyzické i sociální
oblasti a podpořit celkový rozvoj osobnosti
klienta. Zaměřují se na vývoj osobnosti
a emocí, chování, rozvoj kompetencí přežít
a být profesně zajištěn, duchovní růst osobnosti, etiku a společenské hodnoty. Dále
podporují klienta v obnovení zdravých
sociálních vazeb, orientaci ve společnosti
a zlepšení jeho zdravotní situace.
Služby jsou poskytovány za úhradu za
pobyt a stravné.
Terapeutické komunity zajišťují tyto
základní činnosti:
• poskytnutí stravy
• poskytnutí ubytování
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávně-

ných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
V registru sociálních služeb pro Jihočeský
kraj nalezneme 3 terapeutické komunity:
Terapeutická komunita v Podcestném
Mlýně, Kostelní Vydří 64, 380 01 Dačice, tel.:
384 420 172, http://podaneruce.cz.
Terapeutická komunita Němčice, Heřmaň 36, 398 11 Protivín, tel.: 383 396 120,
www.sananim.cz.
Terapeutická komunita Karlov, Karlov
3, Smetanova Lhota, 398 04 Čimelice, tel.:
382 229 655, www.sananim.cz.
V registru sociálních služeb pro kraj Vysočina nalezneme jednu terapeutickou komunitu:
Terapeutická komunita Sejřek, Sejřek
13, 592 62 Nedvědice, tel.: 566 566 039,
www.tksejrek.kolping.cz.
V tomto článku jsou uvedeny pouze základní informace o terapeutických komunitách. Pro bližší informace či poskytnutí sociálního poradenství se můžete obrátit na
samotné poskytovatele služeb, nebo také
na sociální odbor MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209 Mgr. Lada Matějková.
V dalším vydání zpravodaje se dočtete
o další službě sociální prevence, a to o službách následné péče.
Lada Matějková, sociální pracovnice

Dačické vlajkování 2016/2017
má svoje vítěze
V pondělí 31. 7. o půlnoci skončilo hlasování, které určilo vítěze II. ročníku soutěže Vyfoťte se s vlajkou města aneb Dačické vlajkování. Mezi 35 soutěžních fotografií bylo na facebookové stránce města rozděleno 949 lajků. Vyhlášení vítězů
proběhlo v prostorách Infocentra Dačice v pondělí 28. srpna.

Výsledky kategorie TUZEMSKO:
1. místo - Jiří a Marcela Svobodovi – fotografie z výletu na hrad Roštejn - 70 hlasů
2. a 3. místo - Vít Svoboda – fotografie
z vyhlídky nad Benešovem nad Ploučnicí
a z podzemní továrny Rabštejn v obci Ján-

ská u České Kamenice – po 15 hlasech
Výsledky kategorie ZAHRANIČÍ:
1. místo – Ondřej Beneš – fotografie pořízená v Gambii na Krokodýlí
farmě – 209 hlasů
2. místo – Jiří Král – fotografie od
sopky Vesuv u italské Neapole – 92
hlasů
3. místo – Ladislav Bouda – fotografie z cesty na Borneo od řeky Kinabatangan
Všem, kteří se do soutěže zapojili, přibalili si na cesty a výlety dačickou
vlajku a poslali nám krásné fotografie
z cest, děkujeme za účast a přejeme jim při
dalším putování spoustu hezkých zážitků
a vždy šťastný návrat domů.
Naděžda Mastná, vedoucí OKC

Právě opravujeme
Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Od červnového
vydání zpravodaje vám o ní na tomto
místě 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
oprav a odbahnění rybníků - oprava rybníka Návesní horní v Dolních Němčicích.
Oprava povrchu komunikace k Podcestnému mlýnu - v současné době připravujeme opravu účelové komunikace
k Podcestnému mlýnu, a to včetně jejího
odvodnění.
Oprava povrchu ulice Soukenická v letošním roce jsou v rozpočtu města alokovány prostředky na dokončení opravy
povrchu komunikace v ulici Soukenická.
V rámci opravy dojde k přeložení stávajícího krytu z žulových kostek a výškové úpravě některých armatur.
REALIZUJEME:
Oprava veřejného osvětlení v ul. Ant.
Dvořáka - v části ulice Ant. Dvořáka, kde
současně probíhají stavební práce na opravách povrchů komunikací, probíhá výměna
bodů veřejného osvětlení.
DOKONČILI JSME:
Oprava chodníku v místní části Velký
Pěčín – byla provedena oprava krytu chodníku vedoucího podél pravé strany vozovky od kolejí směrem na Malý Pěčín.
Opravy rybníků – byla dokončena projekční příprava oprav a odbahnění rybníků
Návesního v Hradišťku a U Města, rovněž
v Hradišťku.
Oprava tříd Gymnázia Dačice - v měsících červenec až srpen byla provedena
oprava dvou tříd využívaných Gymnáziem
v Dačicích. V rámci opravy proběhla rekonstrukce elektroinstalace, vodovodních rozvodů, drobné zednické úpravy a výmalba.
Čištění oválu na sportovním stadionu - počátkem srpna proběhlo hloubkové
čištění oválu na městském stadionu s cílem
zajistit potřebnou propustnost povrchu.
Oprava veřejného osvětlení v ul.
B. Němcové - v části ulice B. Němcové
(kolem mateřské školy) proběhla výměna
bodů veřejného osvětlení.
(red)
Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265, e-mail: info@dacice.cz
Sezónní otevírací doba:
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
(platí do 30. 9. 2017)
Nabízíme: kopírování, veřejný internet,
skenování, laminování, kroužková vazba,
prodej suvenýrů a regionální literatury,
předprodej vstupenek.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pracovník - pracovnice
odboru správy majetku
Zájemci se mohou přihlásit do 15. 9. 2017
formou písemné žádosti doručené
na Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice
Další informace na úřední desce nebo na www.dacice.cz.

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
v budově čp. 15/II v Antonínské ulici v Dačicích
- přízemí: prodejna č. 54 o ploše 19,61 m2; sklad č. 53 o ploše
16,64 m2; sociální zařízení o ploše 4,12 m2
- v 1. patře: kancelář č. 114 o ploše 20,00 m2;
kancelář č. 143 o ploše 21,28 m2;
včetně společně užívaných prostor
- schodiště, chodby a sociálního zařízení.
(Nebytové prostory v přízemí jsou vhodné i pro zřízení kadeřnictví,
nehtového studia apod.)

Konečný termín pro podání žádostí: 11. 9. 2017
Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice,kancelář č. 206, tel. 384 401 234 - 35.

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 1 v domě 304/I, ul. Bratrská v Dačicích
o velikosti 2+1, 66,0 m2
Konečný termín pro podání žádostí: 15. 9. 2017 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35

Úřední dny insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože
v měsíci září 2017 budou dne 8. 9. 2017 a 22. 9. 2017. Insolvenčního
správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou, od 8:00 do 14:00 h.

Přijďte v září do kina
na vítěze karlovarského festivalu
Od září se do programu dačického kina znovu vracejí oblíbené programové bloky. Hned první poprázdninovou středu
6. září tak můžete přijít na dopolední projekci české romantické hudební komedie Muzzikanti. Začínáme jako tradičně
v 10:00 h dopoledne a vstupné je 50 Kč.
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Objevuj, zažij, miluj…
To je motto turistické oblasti Česká Kanada. Co se pod tímto pojmem skrývá? Cílem Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji 2015 - 2020 je rozdělit celé své území
na cca 11 turistických oblastí. Na základě toho vznikla turistická oblast Česká Kanada, která zahrnuje území Dačicka,
Slavonicka, Novobystřicka a Jindřichohradecka. Tuto oblast
řídí v rámci cestovního ruchu Destinační management Česká
Kanada, zájmový spolek, jehož zakládajícími členy je sedm
obcí a tři podnikatelské subjekty.
Cílem spolku je spolupráce fyzických
a právnických osob v rámci rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Česká Kanada.
Na úrovni informačních center funguje tato
spolupráce již léta. Infocentra vytvářejí propagační materiály, v nichž informují o celé
České Kanadě a jednotlivá infocentra si tyto materiály mezi sebou
pravidelně vyměňují. To znamená, že např. turista na infocentru
v Dačicích získá informace o tom, co zajímavého vidět a zažít nejen v Dačicích, ale v celé turistické oblasti. Nyní došlo vlastně
k zastřešení této spolupráce vznikem spolku, vytvořením pozice
produktové manažerky, která tuto spolupráci koordinuje, rozvíjí
a komunikuje s dalšími subjekty působícími v oblasti cestovního
ruchu. Jejím cílem je propagovat turistickou oblast Česká Kanada
jako celek. Výhodou je, že činnost destinačních managementů je
finančně i personálně podporována Jihočeským krajem.
V letošním roce vzniklo logo a motto turistické oblasti Česká
Kanada a trhací mapa oblasti s vybranými turistickými cíli, která je
již k dispozici na pultech informačních center. Připravuje se image
brožura, která by měla podat ucelenou informaci o oblasti a oslovit široké spektrum potenciálních návštěvníků a webové stránky.
Sledovat nás můžete už nyní na facebooku www.facebook.com/
ckanada.cz, kde po celou letošní turistickou sezónu představujeme
to nejlepší z České Kanady.
Zdeňka Králíková,
členka výkonného výboru DM Česká Kanada

Konference S námi doma
Společnost Resident 2000 o.p.s. srdečně zve všechny pečující a také všechny, kdo se o problematiku pečování doma
zajímají, na konferenci s názvem S námi doma.

Konference se uskuteční 20. září 2017 v 16:00 h v Kulturním
domě Beseda v Dačicích. Dozvíte se zde více o zdravotních, sociálních a doprovodných službách, které fungují v Dačicích a okolí.
Jedná se o služby, které jsou poskytovány doma, které mohou významně ulehčit pečujícím a zvýšit kvalitu života nemocného nebo
nemohoucího. Dále je pro Vás připraven doprovodný program
a občerstvení. Díky finanční podpoře Jihočeského kraje a společnosti Hartmann-Rico a.s. je pro účastníky konference vše zdarma.
Konference je pořádána ve spolupráci se Zdravým městem Dačice a MA21.
Za RESIDENT 2000 o.p.s., Martina Sedláčková

--- inzerce ---

Po letní pauze se vrací také filmový klub. Příznivci nekonvenční
filmové tvorby se tentokrát mohou těšit na historický snímek Křižáček režiséra Václava Kadrnky, který je inspirovaný básní Jaroslava
Vrchlického. Film v hlavní roli s Karlem Rodenem vyhrál první cenu
na letošním filmovém festivalu v Karlových Varech.
A zkrátka nepřijdou ani děti. Jejich pravidelná odpolední projekce se začátkem v 17:00 h tentokrát připadne na neděli 24. září. A
těšit se můžou na nový animovaný příběh Lego Ninjago Film, který
uvedeme ve 3D projekci.
V září si na své přijdou i příznivci romantiky, a to ve filmu Který je
ten pravý? Konec měsíce pak bude patřit druhému dílu volné trilogie Zahradnictví režiséra Jana Hřebejka, tentokrát s podtitulem
Dezertér.
Ale to není všechno, bude toho ještě mnohem víc. Přijďte si tedy
užít babí léto do dačického kina v KD Beseda.
Milan Krotký, Kino Beseda
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Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
rozšiřuje poskytované služby
Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko (dále jen „centrum“) bylo zřízeno jako zcela nová organizační složka Mikroregionu Dačicko v polovině roku 2016, jeho hlavním úkolem je zajišťovat servis nejen členským obcím mikroregionu, ale
rovněž široké veřejnosti. Od svého vzniku poskytují zaměstnanci centra poradenství např. v oblasti dotací a grantů, výběrových řízení apod. Centrum slouží občanům rovněž jako jakýsi rozcestník, který občana vhodně nasměruje při jednání se
samosprávou a státní správou.
V roce 2016 byl pod hlavičkou centra zbývající 3 etapy čeká realizace s největší pravděpodobností v roce
uskutečněn první ročník Veletrhu komu- 2018.
nální techniky v Dačicích (areál Nivy). Po
V dubnu 2017 navýšilo centrum seznam poskytovaných služeb
pozitivních reakcích z řad veřejnosti i sa- o poradenství a administraci veřejných zakázek. Z tohoto důvodu
motných vystavovatelů bude Mikroregion došlo na centru k vytvoření nové pracovní pozice - Specialista na
Dačicko pořádat v sobotu 23. září 2. ročník veřejné zakázky.
Veletrhu komunální techniky. Na veletrhu se návštěvníci budou
Veškeré důležité informace jsou průběžně zveřejňovány na
moci seznámit s komunální technikou nejen místních firem, vstup- webových stránkách Mikroregionu Dačicko http://www.m-dacicné na tuto akci je pro návštěvníky zdarma. Další realizovaný projekt ko.cz/centrum-spolecnych-sluzeb/, případně je možné využít tecentra nese název „Optimalizace cyklistické infrastruktury Mikro- lefonní linky na Specialistu pro rozvoj mikroregionu 384 401 283.
regionu Dačicko“. Hlavním cílem tohoto projektu je zmapování Centrum samotné sídlí na adrese Palacké náměstí 2/I., Dačice –
současného stavu měkké dopravní infrastruktury v terénu a jeho budova MěÚ Dačice, kancelář Podatelny. Aktivity centra je možné
porovnání s údaji v územně plánovacích dokumentacích, návrh rovněž sledovat na Facebooku prostřednictvím účtu Mikroregionu
případných změn územně plánovacích dokumentací s akcentem Dačicko.
na využití již existujících cest pro doplnění stávající sítě cyklisticMartin Šťastný - Manažer centra
kých tras. Aktuálně byla dokončena realizace 3. etapy projektu,
Jana Štěpánová - Specialista pro rozvoj mikroregionu

Irák podruhé, tentokráte s českými podnikateli
Irák jsem poprvé navštívil loni v listopadu. Tehdy jsem si říkal, jaká je škoda, co se v tak krásné zemi děje a jak by bylo možné pomoci. Teď na přelomu července a srpna jsem se do Iráku vrátil. Delegaci Sněmovny a Senátu PČR rozšířili také zástupci
Hospodářské komory a čeští podnikatelé. Přál bych této zemi návrat ke klidnému životu v míru a prosperitě. Snaha místních
je viditelná, reálný efekt zatím spíše s pozvolným rozjezdem. Pozvolna zlepšující se bezpečnostní situace v zemi dává naději
na lepší zítřky.
když jí dají šanci! Jsem velmi rád, že Česká smírnými zásobami ropy, zemního plynu,
republika je zde aktivní a pomáhá rozvoji průmyslem návrat k normálu. Je sice stále
válkou zničenému Iráku řadou projektů, nutné dbát přísných bezpečnostních opata to v mnoha oblastech.
ření a mimo tzv. zelenou zónu (bezpečnou)
Česká politická delegace s podnikatel- oblékat neprůstřelnou vestu, ale situaci
skou misí, kterou jsem měl tu čest vést, v zemi se postupně daří stabilizovat.
přijala pozvání 1. místopředsedy iráckého
Všechna společná jednání dokazovala,
parlamentu Sheikh dr. Humama Hamou- že Česká republika a Irácká republika mají
diho. V Bagdádu došlo na oficiální přijetí znovu dobře nakročeno. Spolupráce v obprezidentem Irácké republiky Fuade Masu- lasti zpracování ropy, vodního hospodářmem. Na půdě parlamentu pak také jejím ství, turistiky a lázeňství a dalších oborech
předsedou dr. Saleemem al-Jubourim. Pro- se jistě brzy přesune z jednacích místností
běhla celá řada plodných jednání, ale vi- do praxe a terénu. Znamenala by velký příděli jsme i realitu života iráckých obyvatel. nos pro obě strany. To je pro aktuální situaci
Navštívili jsme například vystěhovalecký v regionu Blízkého východu zásadní a pro
tábor Zaiuna v Bagdádu. Představte si sta- české obchodníky může představovat další
vební buňku – v každé žije naprosto naddi- rozšíření podnikatelských aktivit.
Irák je parlamentní demokracie, repub- menzované množství osob, trpí nedostatZávěrem bych velmi rád poděkoval spolika. Avšak komplikovaná a navíc údajně kem prostoru, omezenou hygienou, mají lečnosti Centropen a zejména jejímu gehojně zkorumpovaná. Je velká škoda, jaké už pouze zbytečky majetku, který si stihly nerálnímu řediteli Jaroslavu Maršánovi za
vlivy na sebe narážejí a s jakým dopadem ze svého domova odnést. Někteří zde tak- podporu této zahraniční cesty. Požádal
na místní obyvatele, kteří musí opouštět to žijí již více jak 2,5 roku. Vidíte ten smutek jsem jej o podporu dětí v uprchlickém tásvé domovy. To vše v souvislosti se všemi v jejich očích, ale lze zahlédnout naštěstí boře. Kancelářské potřeby značky Centroválečnými konflikty posledních desetiletí, i naději a radost. Snad budou minimální pen, které jsem s sebou vezl, našly obratem
devastujícími tuto zemi. Podstatné infor- počty těch, kteří návrat do svých domo- své vděčné majitele. Fixy vykouzlily úsměv
mace průběžně přinášejí všechna světová vů dnes odmítají, protože je děsí strašlivé na tvářích dětí v uprchlickém táboře. Zámédia. Díky nim víme, kolik milionů lidí mu- vzpomínky na nedávnou minulost.
žitek, který jejich šedý, smutný život snad
selo opustit své domovy (odhadem 6 miliZemě postižená hrůznou války, exodem „probarvil“ a rozveselil. Dal naději a příslib
onů), přišlo o majetek, ztratilo nenávratně milionů uprchlíků, poklesem ekonomiky se lepších dní. Vědomí, že nejste sami a někdo
své rodinné příslušníky a blízké (především po potlačení radikální teroristické organiza- na vás myslí a podporuje vás.
křesťané a jezídi), nuceně zpřetrhalo své ce Islámský stát snaží vrátit k normálnímu
Mír není samozřejmost a stojí úsilí. Děkuji
sociální vazby a ... Především se dnes musí životu. Zdá se, že se slibně rozvíjí spoluprá- Bohu, že naše zem má tuto výsadu již tolik
vyrovnávat s otřesenými iluzemi a vírou ce se zahraničními investory a také kontak- let.
v lepší budoucnost. Ale ona před nimi je, ty s Českou republikou slibují zemi s neJan Bartošek
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Voda

DDM– ohlédnutí se za létem

Když vaříme, potřebujeme vodu, když stavíme dům, bez
vody to také nejde. Bez vody nic neroste, nic nežije. Bez vody
nejde nic nebo skoro nic. Někdy padá z nebe vody moc, někdy žádná. V poslední době je častější spíše ten druhý případ.
Je tedy otázkou, co s tím. Kromě jiného bychom asi měli s vodou více šetřit a také si třeba tu, co spadne z nebe, na horší časy
schovávat nebo ji lépe využívat.
Té vodě, co padá z nebe, se říká dešťová voda – zkráceně dešťovka. Stát se v rámci boje proti suchu rozhodl, že některým z nás dá
peníze na nádrže či nádoby, do které si potom můžeme dešťovku
ze svých střech nachytat, abychom ji mohli později využít. Řeklo by
se, dobrý nápad, kdyby …
Kdyby se tentýž stát o ty svoje plochy a nemám na mysli pouze
střechy, z hlediska možného využití dešťovky, již dávno postaral
nebo se alespoň starat začal.
Nevím o tom, že by státní budovy využívaly dešťovku například
na splachování a již vůbec nic nevím o tom, že by stát sbíral a využíval vodu, která dopadne na státní silnice nebo třeba letiště. Jenom pro představu na dálnice a další silnice dopadne za rok asi 50
Rožmberských rybníků dešťové vody. Pokud bychom tedy chtěli
nachytat vodu ze střech občanů, která dopadne na všechny silnice
a dálnice musel by každý z deseti miliónů občanů nachytat za rok
do své nádrže (nádoby) neuvěřitelných 32 kubíků, tedy 32 000 litrů
vody.
Celé to píši proto, že vychovávat je třeba příkladem a že možná
než rozdávat peníze na nádrže na dešťovou vodu některým občanům, by stát měl začít šetřit a zachytávat a využívat dešťovou
vodu, která padá na jeho střechy a jeho silnice. Vody by rozhodně
zachytil více, dával by dobrý příklad svým občanům a peníze za
tímto účelem využité, by byly penězi využitými ve prospěch všech
občanů.
Miloš Vystrčil, senátor

Dům dětí a mládeže každoročně nabízí dětem jak pobytové, tak příměstské letní tábory. Na 180 dětí tak mohlo
prožít část prázdnin s bezva partou vedoucích, zažít spoustu
her, překvapení a také navázat nová přátelství.
Dětský letní tábor v Dolním Radíkově pro začínající malé táborníky řídil Mach a Šebestová, známé to postavičky z dětského
seriálu. Snad díky kouzelnému sluchátku se všem dařilo, sluníčko
hřálo a závěrečné loučení nebylo ani tento rok snadné. Děti
odjížděly domů plné emocí a slibů, že se zde opět za rok uvidíme.
Hned po týdnu jsme se zde sešli se starší partou dětí. Tentokrát
v područí bláznivého vědce a jeho vynálezu stroje času. Každý
den probíhal v jiné době, a tak se děti mohly stát například vojáky, indiány, zažít dobu ledovou, prožít den s domorodci, zatančit
si na velkém bále, nocovat mimo tábor, zastřílet si z různých typů
zbraní nebo zažít nejedno noční dobrodružství. Pouhá slova nemohou zprostředkovat náladu ani atmosféru, kterou jsme zde
mohli všichni společně sdílet. Bezvadná parta mladých vedoucích
opět dokázala v dětech probudit radost ze hry, odhodlání, mnohdy i zažehnat bolístku na duši nebo se poprat s bojácností. Všech
třicet dobrovolníků, kteří se podíleli na zdárném průběhu malého i velkého běhu, zde nebudu vypisovat. Zůstali v srdcích dětí,
a o tom by to mělo být. Velká úcta patří oběma partám kuchyně,
která to neměla mnohdy s rozmlsanými dětmi jednoduché. Děkuji zdravotním sestrám, které bohudík neměly v tom letošním roce
moc bolístek k ošetření. Díky nočnímu hlídači, který nás po celé
noci nebojácně hlídal. A Vám, moji milí oddíloví vedoucí a instruktoři, děkuji za podporu, kterou jsem po letošním náročném stěhování našeho domečku ve vás našla. A poslední poděkování patří
bezesporu dětem, které byly super a nabily nás spoustou energie.
Pro děti, které si ještě netroufají na pobytové tábory, jsme tyto
prázdniny připravili dva běhy táborů příměstských. Na děti čekaly
společné hry, výtvarné činnosti, návštěva kouzelníka, celodenní
výlet do Telče, filmové přestavení v kině, ukázka výcviku psů, opékání buřtů, diskotéka, hledání pokladu a mnoho dalšího. Ti odvážní
mohli jednu noc strávit v DDM a čekala na ně i stezka odvahy.
Na tomto místě bych chtěla poděkovat vedoucím, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu obou běhů, Jaroslavu Němcovi za
kouzelnické vystoupení, Lumíru Koutnému za uspořádání diskotéky, dačickým kynologům za ukázku výcviku psů, 3D kinu v Dačicích
za výborný výběr filmů i všem ostatním, kteří přispěli k zajímavému
programu našich táborů. Podařilo se nám získat sponzory – Lesy
ČR, Tomáš Šulista (firma Würth), pořadatelé Rockfestu, kterým děkujeme za věcné dary pro děti. Speciální poděkování patří Pavlu
Janákovi, který nám v Hotelu Stadion vytvořil vhodné prostředí
pro stravování dětí, a jeho kuchyně byla opravdu výborná. Jako
třešničku na dortu dětem věnoval zmrzlinu, což všechny potěšilo.
Co říci závěrem? Počasí nám přálo, děti byly skvělé, program nabitý. Pokud to Vaše děti letos nestihly, nezoufejte, příští rok do toho
jdeme znovu.
Bližší info o proběhlých táborech včetně fotogalerie najdete na
našich stránkách www.ddmjh.cz. Již nyní připravujeme nabídku
kroužků na příští školní rok 2017/2018. Zápisy proběhnou v termínu 6. – 8. 9. 2017. Kompletní nabídka bude zveřejněná na našich
webových stránkách www.ddmjh.cz a zároveň ji děti přinesou
první školní den domů. Věříme, že si z naší pestré palety kroužků
vyberete a již teď se na vaše děti těší Jaromíra Bačáková, Dana Syrovátková a naši externisté z DDM Dačice.
P OZ VÁ N K A
Jaromíra Bačáková, DDM Dačice

Modernizace vybavení dílen
praktického vyučování SOUZaS Dačice
Takový je název projektu, který Střední odborné učiliště
zemědělské a služeb Dačice realizovalo za pomocí prostředků evropských fondů.

Cílem projektu (reg. č. CZ.1.14/2.4.00/ 34.03286), který se daří
naplňovat, je zlepšení kvality odborného vzdělávání v podmínkách
SOUZaS Dačice. Konkrétně bylo z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši téměř 4.080.000 Kč
a z prostředků Jihočeského kraje ve výši téměř 720.000 Kč pořízeno
následující zařízení a stroje: zkušební stanice komponentů vznětových motorů, zařízení pneuservisu, kolový traktor, svařovací zdroje
a zařízení pro strojní obrábění kovů.
Jiří Doležal, SOUZaS Dačice

Poděkování
Touto cestou bychom chtěly poděkovat všem zaměstnancům kuchyně ZŠ B. Němcové za přípravu obědů v měsíci
červenci, kdy jídelna nemocnice měla rekonstrukci a nemohla
nám zajistit stravování pro naše uživatele pečovatelské služby
Ledax o.p.s. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová
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Základy rybníkářského hospodaření
na drobných vodních plochách

Zdravé město Dačice Vás zve na seminář

Zdravé město Dačice Vás zve na seminář, který se koná

2017,
9:00
- 15:00hh
dnedne
15.15.
zářízáří
2017,
9:00
– 15:00

sál
3Dkina
kina
v Kulturním
sál 3D
v Kulturním
domě domě
Beseda Beseda
v Dačicíchv Dačicích
PROGRAM:
Registrace
9:00 – 9:10
Úvodní slovo starosta města Dačice Ing. Karel Macků
9:10 – 11:00 I. Blok přednášek přednášející: RNDr. Richard Faina
8:30 – 9:00

www.dacice.cz

Chaloupka 2017

Nová zářijová výstava v muzeu

Zloboděj nás letos na chaloupce v Kostelním Vydří hodně
pozlobil. Nejen, že vzal kouzelníkovi Pokustonovi z klobouku
Boba a Bobka, ale několikrát nás napálil, když nás vedl po
špatné stopě. Děti však byly statečné, nenechaly se Zlobodějem zastrašit a po celých 5 dní plnily úkoly, aby mohly najít
Pokustonovi jeho králíky.

Museli jsme zachránit rybičky v moři, postavit zahradníkovi žebřík, který mu Zloboděj poničil. Vydali jsme se i do lesa, kde jsme
zachránili zvířátka, zbavili jsme les odpadu a spoustu dalšího.
Poslední den se nám podařilo Zloboděje přemoci. Kouzly jsme
ho vystrašili a v klobouku jsme našli opravdového Boba a Bobka.
Pokustonovi jsme udělali obrovskou radost, a proto nám dal i velikou odměnu. Poslední večer jsme zakončili s rodiči u táboráku.
Děkuji všem rodičům, vedoucím a hlavně dětem, protože bez
nich by to nešlo. Těšíme se zase za rok!
za Katolický dům Dačice z.s. Simona Komárová

Ten sbírá to a ten zase tohle
Tak už je pomalu za námi i letošní prázdninová výstava
„Ten sbírá to a ten zas tohle“. Věříme, že měla dobrý ohlas.
Děkujeme všem, kteří nám na
ni své sbírky zapůjčili. Cestu na
výstavu si našlo zatím odhadem
necelých pět tisíc návštěvníků.
O tom, že se nenudili, svědčí
i tato fotografie, na které se vítězně usmívá úspěšný luštitel
jedné záhady. Tedy mladý návštěvník sestavil dřevěnou kostku, kterou na výstavu zapůjčil
známý dačický kouzelník a tvůrce hlavolamů Jarda Němec. Nebylo
to vůbec jednoduché a dalo to všem zabrat. Sama jsem ji složila
také až na podruhé a asi to byla spíš náhoda. Takže z cukru bohužel
tahle kostka není, ale svůj účel splnila. Věřím, že ji budeme využívat
dál i v naší stále expozici o kostce cukru.
Marie Kučerová, řetidtelka MMaG Dačice

Základy práce s počítačem
v Městské knihovně Dačice
Základy práce s počítačem - 22. 9.
Psaní na počítači - 6. 10.
Internetová džungle - 13. 10.
Školení probíhá vždy dopoledne od 8:30 do 11:00 h a přizpůsobuje se požadavkům účastníků. Cílem je získat základní informace o práci s počítačem a Internetem. je nutné se přihlásit, a to
v knihovně nebo telefonicky na 384 422 397 nebo 721 145 265.
Dohoda o úpravě termínu možná. Cena za jednu lekci je 100 Kč.
Určeno výhradně pro začátečníky!
--- inzerce ---

Hledáme lesního dělníka

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

Po prázdninové výstavě sběratelů se v září výstavní prostory městského muzea a galerie opět promění a získají zcela jinou podobu. Září bývá v galerii měsícem výtvarných výstav, není tomu jinak ani letos.
Antonín Kanta ze Žďáru nad Sázavou se představí pestrou výstavou fotografií, koláží a kreseb. Výstava bude připravena k jeho
pětašedesátiletým narozeninám. Autor představuje špičku současné umělecké fotografie v oblasti Vysočiny. Do Dačic se vrací nejen
s novou přehlídkou fotografií, ale i s kolážemi a kresbami, neboť
vedle fotografie se zabývá i dalšími výtvarnými technikami.
Kanta se fotografování věnuje soustavně od osmdesátých let.
Zpočátku u něho převažovala fotografie reportážní a krajinářská.
Poté se zhruba deset let věnoval ve velkých cyklech černobílé
kompozici a tónované fotografii. V roce 2000 se vrátil do vysočinské přírody a začal v ní objevovat pozoruhodný řád a podmanivou
světelnou harmonii. Vznikla velká kolekce výtvarných fotografií
s detaily skal, trav, dřev, mechů a větví.
Další specifikou Kantovy tvorby je cyklus fotoobrazů získaných
sejmutím fragmentů narušených omítek. Reálný věcný námět získává v Kantově fotografii zcela abstraktní podobu.
Obdobný postup autor zvolil i při exponování „děl“ graffiti,
z cyklu „Barevná inspirace“ nebo při zachycení detailů potrhaných
plakátovacích ploch. Estetický rozměr tohoto tématu je zvlášť pozoruhodný, jedná se totiž o zrození krásy z nepříliš vábivé reality.
I to je jedna z podivuhodných, až zázračných stránek umění.
Na výstavě v Dačicích se ale setkáme i s jeho nejnovějšími cykly
fotografií a hlavně novými technikami – kresbou a koláží.
PhDr. Josef Chalupa, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na
Moravě, označil Kantu v současné době za jednu z nejoriginálnějších osobností vysočinského regionu.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 9. září
v 16:00 h. K výstavě promluví PhDr. Josef Chalupa, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Srdečně Vás zveme
na pěkné sobotní odpoledne do muzea.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Pocitová mapa Dačic 2017 - výsledky
I letos na Fóru Zdravého města Dačice a MA21, kterého se
účastnilo téměř osmdesát občanů, se tvořila pocitová mapa.
Byly k dispozici dvě mapy v měřítcích 1:15 000 (město a okolí)
a 1:7 500 (centrum města), do kterých byly účastníky vyznačovány pocity vztahující se k určitému místu pomocí pěti barevných špendlíků. Barvy reprezentovaly tyto pocity: tady
to mám rád, tady trávím volný čas, tady je to zanedbané,
tady se bojím a sem pozvu své známé.
Sběr dat probíhal i po skončení fóra v termínu od
1. do 31. března formou online mapování. Pocity byly
sesbírány od 78 občanů přes webový formulář (což je
méně než v roce 2016, kdy to bylo 130 občanů) + od
účastníků fóra. Celkem bylo zaznamenáno 720 bodů
v pěti kategoriích. Nejvíce jich bylo umístěno v kategorii „tady to mám rád“ (194 bodů), kde byl nejčastěji vyznačen zámecký park, dále Kancnýřův sad, lokalita Tři kříže, kaskáda rybníků
a koupaliště. Nejméně bodů bylo umístěno v kategorii „tady je to
zanedbané“ (119 bodů), zde bylo nejčastěji označeno autobusové
nádraží, lesík u sportovního stadionu a cesta myší dírou přes dřevěnou lávku k MŠ Za Lávkami. Tyto výsledky, nejčastější a nejméně
časté odpovědi, jsou shodné s mapou z roku 2016.
Výstupy z pocitové mapy budou zapracovány do Strategického
plánu rozvoje města Dačice na období 2016 až 2020. Více informací
včetně výsledných map k jednotlivým pocitům najdete na www.
dacice.cz v záložce Zdravé město a MA21, Fórum ZM. Pocitová
mapa byla vytvořena ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Národní sítí Zdravých měst ČR.
Ilona Brabencová, koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21
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Nové centrum praktického vyučování technických
a řemeslných oborů SŠTO Dačice
Dovolte, abych se s Vámi podělil o náš nebývalý úspěch, který ovlivní především Vás, současné a budoucí studenty SŠTO,
ale v neposlední řadě i život v celému regionu Dačicka. Naše škola byla úspěšná při výzvě č. 32 „Infrastruktura středních škol
a vyšších odborných škol“ programů iROP č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002651 pod názvem Centrum praktického vyučování
technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice.
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poslední etapu své celkové modernizace.
Výuka našich žáků bude probíhat v jediném
moderním areálu, pod jednou střechou. Po
ukončení realizace projektu opustíme odloučené pracoviště v ulici Učňovská, a budou tak vytvořeny předpoklady pro to, aby
se škola stala špičkovým poskytovatelem
kvalitního technického vzdělávání, a to
nejen v průmyslovém regionu Dačicka. Pro
žáky základních škol, kteří stojí před zásadní volbou, jakou profesní cestou se vydat,
tak je tu další jasný argument, aby si zvolili
pro své další vzdělávání právě SŠTO.
Již nyní je na škole stabilní tým pedagogů, výuka má velmi dobrou úroveň a probíhá tak, aby každého žáka co nejvíce mo-

tivovala k dalšímu osobnostnímu rozvoji.
Vzdělávání je zaměřené na individuální
potřeby každého jednotlivého žáka a jeho
co nejlepší uplatnění v praxi. Při naplňování tohoto náročného cíle nám pomáhají
všechny průmyslové firmy v regionu a spolupracujeme se všemi spádovými základními školami.
V září pro Vás budeme mít připravenu
3D vizualizace nových prostor a na našich
webových stránkách Vás provedeme celou
realizací projektu.
Přijďte se podívat kdykoli, my se Vám budeme osobně věnovat. Jsme tu pro Vás.
Pavel Kopačka,
ředitel SŠTO Dačice

Výlet do hájovny
Svaz tělesně postižených Dačice uspořádal 19. 7. výlet do hájovny pana Tůmy na
samorosty. Krásné odpoledne jsme zahájili prohlídkou samorostů ve třech místnostech.
S trochou fantazie jsme si představili zví- přesunuli do pivovaru. Zde jsme si prohlédřátka i vlastnosti lidí. Tyto samorosty jsou li pivovar a komín, který je znám z filmu
úžasné. Další část samorostů je na dvoře Postřižiny. Po prohlídce na nás čekal dobrý
hájovny. Po prohlídce nám paní Tůmová oběd. Poslední zastavení bylo na zámku Vauvařila výbornou kávu. Pobesedovali jsme leč. Po prohlídce zámku už nás čekala jen
s panem Tůmou, jak samorosty sbíral a ně- cesta domů. Výlet se všem 48 členům naší
které upravil. Po této návštěvě jsme si zajeli organizace velice líbil.
Výbor organizace byl popřát k životnímu
na dobrou zmrzlinku do Slavonic.
Další akce byla 9. 8. Jeli jsme na jedno- jubileu naší člence, paní Ludmile Codrové.
denní zájezd na Dalešickou přehradu. Na Přejme hodně zdraví, štěstí a pohody v dalpřehradě na nás čekala plavba v překrásné ších letech.
František Stejskal
krajině, která nám učarovala. Pak jsme se

--- inzerce ---

Projekt získal maximální počet bodů
v hodnocení a 15. 5. 2017 byl vydán právní
akt o přidělení dotace. Dne 26. 6. 2017 bylo
Jihočeským krajem schváleno předfinancování a kofinancování projektu a již jsme
začali i s jeho realizací. Celkové finanční
nároky na realizaci projektu dosahují výše
30.551.326,17 Kč, z toho způsobilé výdaje
činí 27.702.102,15 Kč. Projekt má být realizován do 31. 12. 2018. Cílem projektu
„Centrum praktického vyučování technických a řemeslných oborů SŠTO Dačice“ je
zvýšit kvalitu vyučování žáků technických
a řemeslných oborů, zajistit komplexní výuku těchto oborů v jediném areálu školy
a zlepšit možnosti uplatnění absolventů
těchto oborů na regionálním trhu práce.
Prostředkem k dosažení tohoto cíle budou investice do těchto podporovaných
aktivit:
• rekonstrukce, přístavba a pořízení vybavení 8 dílen, svařovny a 1 odborné učebny
• stavební úpravy vedoucí k bezbariérovosti celého areálu školy a rovnému přístupu ke kvalitnímu vzdělávání
• vnitřní konektivita školy a připojení k internetu.
Záměrem projektu je rekonstrukcí a přístavbou stávajícího nevyužitého objektu
domova mládeže vybudovat dílny, které
budou splňovat přísná kritéria moderního
praktického vyučování pro žáky technicky
zaměřených a řemeslných oborů.
Investice zajistí průběh vzdělávání v kompaktním areálu včetně komplexního bezbariérového přístupu (bez nutnosti opustit
budovy pro všechny aktivity vzdělávání).
Po vybudování nového centra praktického
vyučování se zvětší počet odborných dílen
a výuka bude moci probíhat intenzivněji
v menších skupinách. Záměrem projektu je
také dovybavit nová pracoviště potřebnými moderními stroji, které budou vhodně
doplněny těmi, které se již používají.
V celém areálu školy (včetně nově vybudovaných učeben) bude zvýšena vnitřní
konektivita směrem k vyšší prostupnosti
sítě, pokrytí Wifi v celém areálu a zvýšení
rychlosti internetového připojení na úroveň 100 Mbit/s ze současných 20 Mbit/s. To
umožní využívat moderní cloudové služby
a v neposlední řadě vybavit nové odborné
dílny koncovými zařízeními.
Jsme potěšeni, že naše dlouhodobé strategické plány se naplnily a škola dokončí

www.dacice.cz
Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.

PROVEDEME
TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ A ODVOZ DŘEVA

Oddíl kuželek:
2. 9. 2017, 10:00 – 16:00 h
Turnaj mužů CROWN cup za účasti 3 družstev z ČR (TJ Třebíč,
Mor. Slavie Brno, domácí TJ Centropen a SPG SKH SV Wien z Rakouska) „s naším“ Blechou a Holcem.

VYTĚŽENOU HMOTU
VYPLATÍME V HOTOVOSTI
PŘED ODVOZEM.

Nábor dětí (ročník 2005 - 2007) ve středu 20. 9. 2017 od 14:30 h
do 15:00 h, zápisné 500 Kč.

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

Marie Pokorná
tel.: 606 437 042

včetně přípravy na některé zkoušky

Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

--- inzerce ---

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

--- inzerce ---

Koupím okrasnou tůji,
smrk stříbrný
a ostatní chvojí.

--- inzerce ---

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

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
2. 9. 2017

muži

17:00 h

Dačice - Hluboká

16. 9. 2017

muži

16:30 h

Dačice – Želeč

28. 9. 2017

muži

16:30 h

Dačice – Sez. Ústí

03. 9. 2017

dorost

10:00 h

Dačice - Ml. Vožice

17. 9. 2017

dorost

10:00 h

Dačice – Chotoviny

3. 9. 2017

žáci

13:30 h

Dačice – Slavonice

16. 9. 2017

žáci

09:30 h

Dačice – Veselí n/Luž

Oddíl volejbalu
30. 8. 2017

17:00 h

Dačice – Jiskra Třeboň

13. 9. 2017

17:00 h

Dačice – SKP Č. Budějovice

27. 9. 2017

17:00 h

Dačice – Slavia Č. Budějovice

Nábor dětí od 12 let v úterý od 4. září 2017 venku na antuce od
16:00 h od 3. 10. 2017 od 16:00 h v tělocvičně ZŠ B. Němcové.
Zápisné na pololetí je 150 Kč.
Oddíl SPV
Cvičení mužů:
v Sokolovně každé pondělí od 20:00 h začínáme 3. 9. 2017.
Ženy cvičí:
v Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 19:15 h začínáme 4. 9. 2017.
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
1. září, pátek, 18:00 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
6. září, středa, 10:00 h
MUZZIKANTI, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč
8. září, pátek, 19:00 h
DUNKERK, válečný/akční, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
10. září, neděle, 19:00 h
PO STRNIŠTI BOS, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
13. září, středa, 19:00 h
KŘIŽÁČEK, drama, 2D
česky, vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč
15. září, pátek, 19:00 h
ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA, horor, 2D
české titulky, vstupné 110 Kč
17. září, neděle, 19:00 h
TEMNÁ VĚŽ, akční fantasy, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
20. září, středa, 19:00 h
NEJSLEDOVANĚJŠÍ, dokumentární, 2D
česky, vstupné 100 Kč
22. září, pátek, 19:00 h
PO STRNIŠTI BOS, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
24. září, neděle, 17:00 h
LEGO NINJAGO FILM, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 110/130 Kč
27. září, středa, 19:00 h
KTERÝ JEN TEN PRAVÝ? romantický, 2D
české titulky, vstupné 110 Kč
29. září, pátek, 19:00 h
ZAHRADNICTVÍ: Dezertér, drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč

16. září, sobota, 21:00 h
OLDIES DISCO s laserovými efekty
DJ Ivan Mejsnar. Vstupné 100 Kč.
KD Beseda, Dačice
26. září, úterý, 19:00 h
HRDÝ BUDŽES
Divadelní přestavení v hlavní roli s Bárou
Hrzánovou. Vyprodáno.
KD Beseda, Dačice
1. října, neděle, 17:00 - 20:00 h
DEN SENIORŮ V BESEDĚ
Hudebně-taneční podvečer, hraje Duo Adamis, moderuje Zdeněk Kaňka. Soutěže o ceny,
zákusek a káva v ceně.
KD Beseda, Dačice
Připravujeme:
7. října - Slavnostní večer města
16. října - Michal Horáček: Na cestě
23. října - Monology Vagíny
11. prosince - Partička
Na uvedené akce Vám rádi vystávíme dárkový
poukaz.

Městské muzeum a galerie
Do 3. září 2017
Ten sbírá to a ten zas tohle podruhé
Do 3. září 2017
Houby v zámeckém parku
Do 8. října 2017
Antonín Kanta – fotografie, koláž, kresba
Výstava k 65. narozeninám vysočinského
výtvarníka.
Vernisáž v sobotu 9. září v 16:00 h. Výstavu
uvede PhDr. Josef Chalupa, ředitel Horácké
galerie v Novém Městě na Moravě.
Sobota 9. 9. a neděle 10. 9. 2017
Dny evropského dědictví
Volný vstup do muzea
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h.

Dny evropského dědictví 2017 v Dačicích
9. - 10. září
Městské muzeum a galerie
9. a 10. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
Výstava: Antonín Kanta – fotografie, koláže
•
Státní zámek Dačice
9. a 10. září Kastelánské prohlídky
„Od sklepa po půdu“ vždy v 11:00 a v 15:00 h
•
Věž kostela sv. Vavřince
9. září 10:00 - 13:00 h a 14:00 – 17:00 h
10. září 13:00 - 17:00 h
Vstupné: dobrovolné

Katolický dům
a RC Křižovatka

Kulturní dům Beseda

14. září, čtvrtek, 16:00 - 17:30 h
Káčko
Pohybové, hudební a výtvarné aktivity pro
malé děti s rodiči. V klubovně (2. patro)
27. září, středa, 10:00 - 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy těhotenství,
porod a mateřství s Renatou Kudrnovou, laktační poradkyní a lektorkou nošení dětí (Kontakt: 606 151 432,
kudrnova@skolamaminek.cz)
8. října, neděle
Marek Orko Vácha - přednáška
Český římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog a spisovatel
Pravidelné akce:
• od 7. září každé pondělí a čtvrtek
9:00 - 11:30 h
Dopoledníček – klubík pro rodiče s dětmi
(4. září - první den školního roku se Dopoledníček nekoná)
• středa 17:30 – 18:30 h - Cvičení pro zdraví
s Hankou
• každou středu 18:30 - 20:30 h a každou
neděli 9:30 - 11:30 h - Stolní tenis pro
veřejnost, více ifnormací p. Havlík
721 478 454 (trenér)
• Dále nabízíme možnost pronájmu: badminton, lezecká stěna, stolní tenis, oslavy
všeho druhu. Více informací na www.
katolicky-dum.cz a www.rckrizovatka.cz
Pro dny zdraví nabízíme:
středa 20. 9.
• Cvičení pro zdraví s Hankou 17:30 - 18:30 h
• Stolní tenis pro veřejnost - po příchodu se
nahlaste p. Havlíkovi - 18:30 - 20:30 h
neděle 24. 9.
• Stolní tenis pro veřejnost - po příchodu se
nahlaste p. Havlíkovi 9:30 - 11:30 h
• Badminton - 15:30 - 17:00 h
• Lezecká stěna (Bouldering) - 15:30 - 17:00 h
2. ro
čník
VELETRH
KOMUNÁLNÍ
VELETRH
KOMUNÁLNÍ
TECHNIKY
TECHNIKY

23. 9. 2017
sobota sobota
23. 9. 2017
od 10 od
do 1610:00
hodin do
lokalita Nivy v Dačicích

16:00 h
lokalita Nivy
Na veletrhu se budete moci seznámit s komunální technikou nejen místních
organizací a firem, nebudou chybětv
aniDačicích
praktické ukázky.

Samozřejmostí bude poskytování informací ve věci pořízení techniky.
Kostel sv. Vavřince
2. ro veletrhu je bezplatná.
Účast pro návštěvníky
čník
9. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
SVOBODNÁ
10. září 13:00 - 16:00 h
KOMUNÁLNÍ TECHNIKY KŘÍDLA
u příležitosti 70letého výročí Leteckého
Vstupné: zdarma
sobota 23. 9.dne
2017z 31. srpna 1947
pořádá
•
od 10 do 16 akci
hodin
MIKROREGION DAČICKO
lokalita Nivy v Dačicích
Klášterní kostel sv. Antonína
Na veletrhu se budete moci seznámit s komunální technikou nejen místních
Paduánského
organizací a firem, nebudou chybět ani praktické ukázky.
Samozřejmostí bude poskytování informací ve věci pořízení techniky.
9. a 10. září 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
Účast pro návštěvníky veletrhu je bezplatná.
Vstupné: zdarma

VELETRH

akci pořádá
MIKROREGION DAČICKO
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9. 9. 2017
Malý Pěčín od 14:00 h

