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Jak to vidím aneb dřeme jako koně
Prázdniny máme za sebou, ale popravdě řečeno jsem si jich téměř nevšiml. Po celé léto probíhají nejenom tak oblíbené
kulturní akce, ale také jsou v plném proudu investice a opravy města.
V létě se nám podařilo
dokončit druhou etapu
oprav komunikací na Peráčku. Kromě toho, že jsou
nové povrchy v Pantočkově ulici, v ulici Na Peráčku
a Na Jordánku (tam jsme
opravovali i kanalizaci), tak jsme také vydláždili bezejmennou ulici mezi zahradami, které se dříve říkalo „Smradlavka“. Ve
zrekonstruovaných ulicích je i nové LED
veřejné osvětlení. Předpokládám, že najdeme finance a dostatečnou podporu v zastupitelstvu pro to, abychom v příštím roce
dokončili celý Peráček tím, že zrekonstruujeme i ulici Na Sádkách. Začínáme připravovat k rekonstrukci další čtvrť, a tou bude
čtvrť na Hradišťko.
Děti v bílkovské školce se mohou těšit
z nově zateplené školky, která změnila svůj
šedivý kabát na zářivě žlutý. Kromě toho,
že ušetříme za topení, působí školka vesele
a věřím, že potěší každého obyvatele Bílkova a všechny rodiče, kteří do školky dávají
své děti.
Stále pokračuje výstavba zbrojnice pro

dačické dobrovolné hasiče, kteří tak po
mnoha letech provizorií získají prostor pro
svoji zájmovou činnost a pro svoji techniku.
Když už jsem u té techniky, tak jsme v minulých dnech společně světili nově pořízený
dopravní automobil pro hasiče.
Stejně tak běží výstavba vodovodu
z Hostkovic do Lipolce. V dohledné době
nejenom, že bude konečně vyřešený letitý
problém s nedostatkem vody v Lipolci, ale
ještě nádavkem získá Lipolec novou „dominantu“, a tou bude 22 metrů vysoký vodojem.
Za Lávkami začala demolice staré školky,
a tak věřím, že v příštím roce skutečně otevřeme školku novou. S rekonstrukcí školky
chceme také spojit rekonstrukci ulice Za
Lávkami, protože jsem rád, když na sebe
věci navazují a vzájemně se doplňují.
Zahájili jsme v těchto týdnech rekonstrukci lávky ve Velkém Pěčíně a sklepů
v Kulturním domě Beseda. Opravili jsme
Mládežnickou ulici, ulici Antonína Dvořáka
a probíhá oprava chodníků v Jiráskově ulici.
Určitě jste si všimli nové fasády domu čp. 3
na Palackého náměstí a další rekonstrukce,

která sice není vidět, ale je z bezpečnostního hlediska důležitá je rekonstrukce tahů
na jevišti v Besedě.
Probíhá spousta dalších akcí, jako je výstavba výtahu v ZŠ B. Němcové, určitě jste si
všimli nových tůněk u lávky přes Dyji, v Hradišťku dobrovolníci staví sociální zázemí
v budově občanské komise, vysekli jsme
a zpřístupnili pěšinu okolo Dyje od Lidlu
k Homolkovu mlýnu a dál, vyměnili okna
v malometrážních bytech, vybavili novými skříňkami šatny dorostu na sportovním
stadionu, a tak bych mohl ještě dlouho pokračovat. Téměř se dá říci, že místní stavební firmy už našemu tempu nestačí a těžko
sháníme dodavatele.
To vše se může dít díky mému a místostarostovu občas i vražednému tempu. Stejně
jako díky vysokému pracovnímu nasazení
úřadu, a to nejenom odborů, které se na
těchto akcích přímo podílejí, ale i těch, jejichž činnost je sice podpůrná, přesto stejně
důležitá. Jsem přesvědčený, že Dačice si tu
práci zaslouží, a že to přispěje ke spokojenému životu nás všech.
Karel Macků, starosta

Svobodná křídla připomněla dvě sedmdesátiletá výročí
Poslední srpnový den uběhlo přesně sedmdesát let od odhalení pamětní desky dačickému občanovi, účastníkovi
zahraničního odboje, válečnému pilotovi ve službách RAF, plukovníkovi in memoriam Vilému Göthovi.
Vilém Göth se narodil v roce 1915 v Brně
a zahynul 25. října 1940 během leteckého
souboje nad Velkou Británií. Jeho ostatky
jsou uloženy na hřbitově Sittingbourne-Milton v hrabství Kent a jeho jméno je
navždy zapsáno v kapli Jindřicha VII. ve
Westminsterském opatství. V roce 1990 po
něm byla pojmenovaná ulice spojující Palackého a Havlíčkovo náměstí v Dačicích.
Na odhalení pamětní desky 31. srpna 1947
na čp. 62 v dnešní Göthově ulici se podílel
Moravskoslezský aeroklub Dačice (existoval
zde v letech 1945 – 1952). Ten také ve stejný
den zorganizoval poblíž města směrem na
Karlov první letecký den v Dačicích.
A právě tyto dvě události jsme si připomněli v sobotu 9. září tohoto roku. S myš-
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lenkou uspořádat vzpomínkovou akci přišel pan Vlastimil Kolomazník z Leteckého
muzea Viléma Götha v Dačicích, zajištění
a organizace akce pak proběhla ve spolupráci s městem Dačice.
Přes tři sta diváků, kteří se přišli během
sobotního odpoledne podívat mezi Malý
Pěčín a Hříšici, mělo možnost vidět unikátní
stroje, kterými byly věrné repliky bojových
letounů z první světové války – Fokker Dr1,
Spwith F.1 Camel nebo Moran Saunier, dále
ultralehké letouny z třebíčského aeroklubu,
dva motorové paraglidingy, balónový koš,
ale také velký, radiem řízený model Smith
Miniplane. Příjemným oživením akce byla
také přítomnost krásných automobilových
veteránů.
Poděkování za uspořádání vzpomínkové akce Svobodná křídla náleží Leteckému
muzeu V. Götha v Dačicích, sponzorům
ELSUN Budíškovice, HM Metal Bílkov, Zemědělskému družstvu Hříšice, společnosti
AIR Jihlava a panu Jaroslavu Pokornému za
ukázku autoveteránů.
Dále děkuji za přípravu akce všem dobrovolníkům, kteří s jejím zajištěním pomáhali, pracovníkům KD Beseda, SDH Dačice
a místní organizaci Červeného kříže.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Změna v zastupitelstvu
města Dačice
Na 18. zasedání zastupitelstva města
konaném 13. 9. 2017 složila slib zastupitele nová členka, kterou je Ludmila
Rehartová za stranu KDU-ČSL.
Paní Rehartová nahradila doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., který se pro pracovní
vytížení mandátu vzdal.
Paní Rehartová zastává v tomto volebním období funkci předsedkyně sociální
komise.
Ludmila Jankůjová, útvar tajemníka

Slovo místostarosty
V měsíci srpnu a v září jsem navštívil naše partnerské město ve Švýcarsku Urtenen – Schönbühl. Město leží necelých dvacet kilometrů severně od Bernu a žije
v něm přibližně stejný počet obyvatel jako v Dačicích.

Poprvé si pro nás tamější radnice připravila poznávací výlety po okolí a také návštěvu sportovní a kulturní akce s názvem Hornuss. Druhá návštěva byla za dobrovolnými
hasiči. Hasiči si pro nás připravili ukázku
požárního zásahu a dvě překvapení. První
překvapení bylo nocování v protiraketovém civilním krytu pod základní školou
a druhým překvapením bylo vypravení
speciálního hasičského vlaku pouze pro nás
s projížďkou do Bernu. Pokaždé se jednalo
o velice přátelskou návštěvu, která navazovala na předchozí návštěvy u nás v Dačicích.
Vždy, když jsem v zahraničí, snažím se
s lidmi mluvit i na neoficiální rovině - po
našem „u piva“. A rozpoznávat osobnosti
a přirovnávat k mým přátelům v Čechách.
Jednu takto naroubovanou osobnost jsem
poznal. Celá delegace se shodla, že níže
uvedený je povahově stejný jako náš Láďa
Říha - předseda Tělovýchovné jednoty Dačice. Je to bývalý učitel tělocviku a také zapálený sportovec v důchodu a jmenuje se
Heinz. Je tak zapálený do sportu, že se mu
podařilo v nedalekém městě Sumiswaldu
vybudovat sportovní centrum. Neměl to
lehké a musel také přesvědčit hodně lidí
a obhájit si svůj projekt. Vše se mu podařilo
a nyní zde relaxují a trénují i reprezentanti
z okolních zemí. Asi je to sportovní výcho-

vou, nutkáním předávání myšlenek sportu
nebo jeho smyslem pro humor a vlídností,
že mi tento muž velice přirostl k srdci. Vysvětloval mi filosofii Švýcarska, v níž se především myslí na děti, společnou budoucnost, přírodu, turisty a tradice.
Na všech místech, která jsme navštívili
– Alpská zubová železnice, sportovní hala,
hala na výrobu elektrokol, hasičská zbrojnice, byla znát výše uvedená filozofie. Hala na
výrobu elektrokol má solární panely na zatravněné střeše, dešťovou vodu používají
v budově jako užitkovou. Základní škola má
dvě tělocvičny nad sebou, aby zastavěná
plocha byla co nejmenší. Železnice elektrifikovaná, rychlovlaky plné lidí, nákladní
vlaky přepravující kontejnery s materiálem,
tunely pro železniční i silniční dopravu,
solární panely na protihlukových stěnách
u dálnice, dálnice téměř bez kamionů, bez
billboardů, na dálnici maximální povolená
rychlost 120 km/h, na silnicích 80 km/h
(maximální rychlost pro ně opravdu znamená maximální a ne minimální) apod.
Švýcaři si váží zemědělské půdy, jsou na
svoji zemi hrdí, mají přísná pravidla pro získání občanství a hlavně ničím a nikým nepřerušené tradice a zvyky. Určitě také mají
své problémy, které bych při delším pobytu
zaznamenal, ale zatím u mě převládají pozitiva.
Možná jsem to viděl jen já, ale velice to
na mě zapůsobilo. A zamýšlel jsem se, že
v Čechách se mluví často o přibližování
se západním platům, které si bezpochyby
zasloužíme, ale již ne tak často o tom, zda
zvýšení platů bude znamenat i vyšší morální hodnoty.
Miloš Novák, místostarosta

Dračičáci za sebou mají další úspěšnou sezónu
Již čtvrtou sezónu mají Dačice zastoupení v závodech dračích lodí, které se staly v posledních letech velice oblíbeným kolektivním sportem. Předposlední závod absolvovalo družstvo Dračičáků 26. srpna na Vajgaru v Jindřichově Hradci, kde obsadilo
5. místo a naposledy se utkalo se soupeři v sobotu 9. září v Horní Cerekvi na závodech nazvaných Půlnoční drak.
Tento závod dračích lodí je zcela výjimeč- rozroste o nové členy.
Martin Šťastný
ný, jako jediný totiž nabízí divákům a soutěžícím jedinečnou podívanou spojenou Foto: horní řada zles nočními závody na osvícených lodích na va: Miroslav Anderl,
trati lemované ohni. Závodu se účastnilo David Vávrů, Adam
24 týmů ve 3 kategoriích a do celkového Šebesta, Marta Kovápořadí se počítal lepší čas ze dvou absolvo- řová, Jitka Zemanová,
vaných jízd. Posádka Dračičáků obsadila se Milada
Kolandová,
svou lodí ve své kategorii velmi sympatické Lenka Fabešová, Eva
6. místo. Organizátorům patří velké díky Riedlingová, Romana
a obdiv za skvěle připravený závod.
Kapová, Irena VašíčZa čtyři sezóny, kdy Dračičáci při závo- ková, Dana Vláčilová,
dech měří síly s ostatními soupeři, se v lodi Andrea Damiánová,
vystřídalo více než 60 osob. Nábor nových Michael Novák, Danizájemců probíhá bez přestávky a budeme el Damián; dolní řada zleva: Irena Pekárková, Jiří Lojka, Martina Havlíková, Martin Šťastný,
rádi, když se naše posádka v příštím roce Vít Kučera, Zdeněk Sedláček, Hana Mrkvičková; za fotoaparátem stál: Richard David.
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INFORMACE Z RADY A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/radnice/samosprava

Rada města na své 87. schůzi konané
30. 8. 2017 mimo jiné:
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Oprava komunikace v ulici
Družstevní v Dačicích“ včetně harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
• vydala souhlas s přijetím finančního
daru pro Školní jídelnu Dačice ve výši
4.246 Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni ZŠ Dačice, B. Němcové od společnosti
Lékárna Na Náměstí Dačice, s. r. o. a dále
vydala souhlas s přijetím finančního daru
pro Školní jídelnu Dačice ve výši 12.352
Kč na úhradu stravného pro 2 žáky ZŠ
Dačice, B. Němcové a 1 žáka ZŠ Dačice,
Komenského od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. z Prahy,
• schválila poskytnutí finančního daru pro
Dačický Zvoneček, z. s. ve výši 10.000 Kč,
pro Jockey Club Malý Pěčín ve výši 8.000
Kč, pro Občanské sdružení při ZUŠ Dačice
ve výši 11.000 Kč, pro Český svaz včelařů
o. s., ZO Dačice ve výši 10.000 Kč,
• schválila rozpočtové opatření č. 20/2017
v těchto objemech: příjmy 1.213.142,00
Kč, výdaje 1.213.142,00 Kč, financování
0,00 Kč,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
programu Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II, podprogram Podpora
výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II, vyhlášeném Ministerstvem zemědělství na realizaci akce „Kanalizační sběrač Toužín“,
• schválila realizaci projektu – vydání fotografické knihy „Kříže v krajině“,
• vzala se souhlasem na vědomí výsledky
hospodaření Městské knihovny Dačice ke
dni 30. 6. 2017.
Rada města na své 88. schůzi konané
5. 9. 2017 mimo jiné:
• schválila vyhlášení 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 vyhodnocení veřejné zakázky
„Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém

Pěčíně (2. vyhlášení)“ a uzavření smlouvy
o dílo s vítězným účastníkem společností
SWIETELSKY stavební s. r. o., s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 1.457.166,28
Kč bez DPH,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice
– Divadelní klub pro mluvené slovo (3.
vyhlášení)“ a uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem STATUS stavební
a. s., s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 2.768.117,67 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání konaném 13. 9. mimo jiné:
• schválilo finanční dar Nadačnímu fondu
Nemocnice Dačice ve výši 51.849 Kč na
zakoupení léčebného pohybového přístroje Record Workstation Profesional,
• schválilo finanční dary pro spolky pracující s dětmi a mládeží: Katolický dům
Dačice z. s. 24.000 Kč, Tělocvičná jednota
Sokol Dačice 41.000 Kč, DM studio - mažoretky Dačice 37.000 Kč, TJ Velký Pěčín
22.000 Kč,
• schválilo souhlasné prohlášení Města Dačice, Československé obce legionářské,
z. s., SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů
Dačice a Sdružení zdravotně postižených
v ČR z. s., jehož předmětem je prohlášení zúčastněných stran, že vlastníkem
pomníku občanům padlým ve světové
válce 1914 - 1918 včetně pamětní desky
k uctění památky popravených a umučených dačických občanů za doby německé okupace 1939 - 1945 a pamětní desky
obětem holocaustu, který se nachází
v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí, je Město Dačice,
• schválilo doplnění pomníku padlým
v Kancnýřově sadu o pamětní desku se
jmény novodobých válečných veteránů,
kteří zahynuli při výkonu služby v zahraničních misích, a to Václava Martínka, Bohumila Vávrů a Petra Hosa,
• schválilo směnnou smlouvu se ZD Hříšice
o majetkoprávním vypořádání pozemků
pod komunikací z Malého Pěčína na Hříšici,
• schválilo uzavření čtyř smluv budoucích

Gratulace do Malého Pěčína
Na začátku září oslavil 70. narozeniny soukromý zemědělec pan
František Kolba z Malého Pěčína.
Před nedávnem také s manželkou Marií oslavili zlatou svatbu,
a tak zástupci občanské komise
měli k čemu blahopřát. Hodně
zdraví, štěstí, Boží pomoci a mnoho úspěchů v nelehkém podnikání přeje celá obec Malý Pěčín.
Kronikářka L. Norbertová

kupních na prodej částí pozemků pro
podnikatelské záměry v lokalitě Nivy podél silnice na J. Hradec,
• schválila dohodu o bezúplatném převodu splaškové kanalizace v lokalitě Za Školou od několika soukromých vlastníků
• zvolilo novým členem kontrolního výboru Jana Klivana.
Rada města na své 89. schůzi konané
19. 9. 2017 mimo jiné:
• schválila uzavření dohody o přistoupení
k partnerství mezi městem Dačice a organizací LEDAX o. p. s. za účelem rozvoje
projektu Zdravé město Dačice a místní
Agendy 21,
• schválila předložení žádosti o poskytnutí
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, Prioritní oblast: 5 Životní prostředí
ve městech a obcích, Podoblast podpory:
5.1 Implementace systémových nástrojů
na realizaci akce „Udržitelné využívání
území v Dačicích a místních částech“,
• požádala DSO Vodovod Landštejn o realizaci akce „Vodovod V. Pěčín – M. Pěčín“,
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
pro Školní jídelnu Dačice ve výši 27.144 Kč
na úhradu stravného pro 1 žáka ZŠ Dačice, Boženy Němcové, 2 žákyně ZŠ Dačice,
Komenského a 4 žáky ZŠ Dačice, Neulingerova od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. v rámci projektu „Obědy pro
děti“,
• schválila základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2018 pro přípravu návrhu rozpočtu roku 2018,
• schválila uzavření smlouvy o dílo na zajištění péče o zvláště chráněné území PP
Toužínské stráně a PP EVL Moravská Dyje
mezi městem Dačice a panem Z. Valentou z Dačic,
• schválila přidělení veřejné zakázky s názvem „Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích“ vítěznému uchazeči
Chládek-Tintěra Havlíčkův Brod a. s.,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Výstavba ZTV Nivy I“ včetně
předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu.

Příležitost pro nezadané muže i ženy
V sobotu 28. října 2017 od 10:00 do 17:00 h se uskuteční
v klášteře v Kostelním Vydří „Setkání nezadaných“. Karmelitán
P. Gorazd s několika spolupracovníky chtějí nezadaným, kteří by
rádi našli partnera a založili rodinu, ale zatím jsou sami, dát možnost
zamyslet se nad touto životní situací, přijmout povzbudivou inspiraci a v neposlední řadě zažít i příležitost k vzájemnému seznámení
a společně se za dobrou volbu partnera pomodlit.
Přihlásit se k účasti na setkání je třeba buď na webové adrese: https://goo.gl/forms/gbJXptX68dG6CHqB3 nebo e-mail:
gorazd@karmel.cz nebo na tel. 775 970 462. Termín uzavření přihlášek je neděle 22. října 2017.
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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 aktuálním dění v této oblasti mj.
ve skupině Investice města Dačice 2017
na facebooku, která má k datu uzávěrky tohoto vydání již 295 sledujících.
PŘIPRAVUJEME:
A.01.23 Rozšíření komunikace u přejezdu u vlak. nádraží - cílem je zajistit
bezpečnější a kapacitnější přejezd kolejí. Ve
spolupráci se SŽDC bude rozšířen železniční
přejezd včetně přilehlé komunikace. Rada
města na své schůzi dne 19. 9. 2017 rozhodla na základě výběrového řízení o přidělení
zakázky firmě Chládek - Tintěra Havlíčkův
Brod a.s. za cenu 1.069.498,80 Kč bez DPH.
Termín realizace 13. 10. - 17. 10. 2017. V této
době bude provoz na přejezdu omezen.
A.01.18 Rekonstrukce lávky V. Pěčín
– lávka, která slouží ke spojení domů na
okraji Velkého Pěčína s vlakovou zastávkou
a další částí sídla, je v havarijním stavu. Na
základě výběrového řízení rozhodla rada
města o uzavření smlouvy na rekonstrukci
lávky s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o. za
cenu 1.457.166,28 Kč bez DPH s termínem
realizace do 30. 3. 2018.
A.01.14 Rekonstrukce místních komunikací na sídlišti k Hradišťku – byl vybrán
zpracovatel studie, která bude řešit kompletní modernizaci další městské lokality
v Dačicích, konečný termín pro zpracování
studie byl stanoven do 15. 12. 2017, součástí zpracování studie bude mj. prezentace
studie veřejnosti a zohlednění případných
připomínek.
REALIZUJEME:
G.02.04 Pořízení generelu dopravy –
máme k dispozici pracovní verzi generelu
dopravy v Dačicích. A tak zatím jenom pár
zajímavostí. Například na 1000 obyvatel
Dačicka připadá 513,2 automobilu (v rámci
republiky je to 503,9 automobilu). Za posledních 7 let u nás narostla automobilizace
o 26,2 %. Denně dojíždí do Dačic 1.643 lidí,
z Dačic naopak vyjíždí 410 osob. Výsledky
průzkumu budou nyní předloženy dopravní komisi města, následně radě města,
projednány s veřejností a následně bude
generel finalizován, včetně návrhů řešení.
Termín realizace do 31. 10. 2017.
DOKONČILI JSME:
B.01.19 Bezbariérový výtah ZŠ B. Němcové - smlouva na částku 1 234 486 Kč bez
DPH byla uzavřena se společností TREBILIFT, s.r.o. Předmětem plnění byla výstavba bezbariérového výtahu pro ZŠ Dačice,
B. Němcové 213, jedná se o výtah pro 6 osob
s nosností 500 kg. Na tuto akci byl schválen
grant Jč. kraje a příspěvek z NADACE ČEZ.
Práce byly dokončeny ve stanoveném termínu, to znamená do 20. 9. 2017.
(red)
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Parlamentu České republiky
Starosta města Dačice podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje:
1. Volby do Parlamentu České republiky
se uskuteční: dne 20. 10. 2017 od 14:00 h
do 22:00 h a dne 21. 10. 2017 od 8:00 h
do 14:00 h.
2. Místem konání voleb
Volební místnosti pro voliče podle
místa, kde jsou příhlášeni k trvalému
pobytu.
Okrsek č. 1
Městský úřad Dačice, Palackého nám.
2/I, Dačice, přízemí
• Dačice I - Cukrovarnická, Göthova, Havlíčkovo nám., Křížovnická, Masarykova, Na
Příkopech, Na Rybníčku, Neulingerova,
Pivovarská, Soustružnická, Školní, Vlašská, Vokáčovo nám., Dačice II - Antonínská, Mikšíčkova, Soukenická, U Nemocnice, U Valchy, V Kaštanech, místní část
Toužín
Okrsek č. 2
Budova Komerční banky, Palackého
nám. 3/I, Dačice, přízemí
• Dačice III - B. Smetany, Družstevní, Ke Karlovu, Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského, Vápovská, Za Lávkami, místní
část Borek, místní část Hradišťko
Okrsek č. 3
SOUzas, Jemnická 58/III, Dačice, přízemí
• Dačice III - Berky z Dubé, Jana Žižky, Járy
Cimrmana, Jemnická, Jiřího z Poděbrad,
J. K. Rada, Kapetova, K. Dalberga, Na Výhoně, Svobodova, U Třech křížů, V. Fuky,
Zahradní, Za Školou, místní část Chlumec
Okrsek č. 4
Městský úřad Dačice, Krajířova 27/I, Dačice, přízemí
• Dačice I - Bratrská, Krajířova, Palackého
nám., Dačice V - Dělnická, Nádražní, Tř. 9.
května, Učňovská, U Podcestného mlýna
Okrsek č. 5
Základní škola v ul. Komenského 7/V,
Dačice, přízemí
• Dačice V - Bezručova, Husova, Komenského, Na Vyhlídce, Náměstí Republiky,
Sokolská, Tyršova, U Stadionu
Okrsek č. 6
Základní škola v ul. Komenského 7/V,
Dačice, přízemí
• Dačice V - Jiráskova
Okrsek č. 7
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - horní pavilon vlevo
• Dačice IV - Červenkova, Hradecká, Krátká,
Na Jordánku, Na Peráčku, Na Sádkách,
Na Výsluní, Nivy, Pantočkova, Příčná, Příhodova, Strachovského, Toužínská, V Lukách, Dačice V - B. Němcové

Okrsek č. 8
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - horní pavilon vpravo
• Dačice V - Červený vrch, Jižní, Mládežnická, Polní, Severní, Větrná, Vyderská
Okrsek č. 9
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - dolní pavilon vlevo
• Dačice V - Dlouhá
Okrsek č. 10
Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - dolní pavilon vpravo
• Dačice V - Antonína Dvořáka, Karla Čapka, Máchova, Otakara Březiny
Okrsek č. 11
Budova Občanské komise Malý Pěčín,
Malý Pěčín 30
• Malý Pěčín a Velký Pěčín
Okrsek č. 12
Budova Občanské komise Hostkovice,
Hostkovice 28
• Hostkovice a Lipolec
Okrsek č. 13
Budova hospody Bílkov, Bílkov 89,
• Bílkov
Okrsek č. 14
Budova Občanské komise Dolní Němčice, Dolní Němčice 62
• Dolní Němčice a Prostřední Vydří
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.
Každý volič se musí před hlasováním
odebrat do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní.
K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý
povinen uposlechnout pokynů předsedy
okrskové volební komise.
Hlasovací lístky budou voličům dodány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb. V den
voleb volič může obdržet hlasovací lístky
i ve volební místnosti.
Karel Macků, starosta

Insolvenční správkyně
Úřední dny insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci říjnu 2017
budou dne 13. 10. 2017 a 20. 10. 2017.
Insolvenční správkyni najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou, od 8:00 do 14:00 h.

www.dacice.cz
Hlasování do přenosné
volební schránky
Při volbách do Poslanecké sněmovny
může volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat o přenosnou volební
schránku. Žádosti o hlasování do přenosné schránky může volič podat do pátku
20. října 2017 do 11:00 h na čísle 384 401 267
nebo na e‑mailové adrese evidence@dacice.cz. Po této době je možno požádat o přenosnou volební schránku přímo příslušnou
okrskovou volební komisi.
Jitka Hubatková,
odbor vnitřních věcí - oddělení správní

Infocentrum Dačice

tel.: 384 401 265,
e-mail: info@dacice.cz
Otvírací doba
od 1. října 2017
pondělí, středa 7:30 - 17:00 h
úterý, čtvrtek 7:30 - 15:00 h
pátek 7:30 - 14:00 h

Výměna řidičských průkazů
Odbor dopravy vyzývá řidiče ke kontrole svých řidičských průkazů. Dle aktuální
srpnové statistiky zbývá do konce roku 2017 vyměnit 792 řidičských průkazů. Jedná se o průkazy, které byly vydány v roce 2007 s dobou platnosti na 10 let.
Během října a listopadu tohoto roku
uplyne platnost nejvyššímu počtu řidičských průkazů. Řidiči by si měli platnost
svého řidičského průkazu hlídat a dostatečně včas požádat o jeho výměnu, aby se
vyhnuli frontám a případným sankcím.
V případě, že o vydání nového řidičského
průkazu nepožádají včas a budou řídit i po
uplynutí jeho platnosti, vystavují se riziku
pokuty za řízení bez platného řidičského
průkazu. Za tento přestupek hrozí řidiči pokuta na místě do 2000 Kč a v případě správního řízení až 2500 Kč.
Požádat o výměnu se může nejdříve
3 měsíce před skončením platnosti řidičského průkazu a je zcela bezplatná. Zákonná lhůta pro vydání nového řidičského průkazu je do 20 dnů nebo ve zkrácené lhůtě

do 5 pracovních dnů za poplatek 500 Kč.
Žádost o vydání řidičského průkazu se již
nevyplňuje, žádost je tisknuta ze systému
registru řidičů.
K vydání nového řidičského průkazu
je nutné přijít s platným dokladem totožnosti, současným řidičským průkazem a jednou průkazkovou fotografií
o rozměrech 35 mm x 45 mm.
Fotografie musí odpovídat současné podobě řidiče v době podání žádosti a může
být v barevném i černobílém provedení.
Upozorňujeme řidiče, že na odboru
dopravy se nefotí a fotografii je nutné
mít s sebou!
Další informace vám rádi poskytneme na
tel. č. 384 401 259.
Bohumila Svobodová, odbor dopravy

Sociální výpomoc
Město Dačice vyčlenilo finanční prostředky na poskytnutí sociální výpomoci
sociálně potřebným rodinám s nezletilými dětmi, které mají trvalé bydliště v Dačicích a místních částech. Sociální výpomoc je určena ke kompenzaci zvýšených
výdajů k uspokojení potřeb nezletilých dětí.
Sociální výpomoc je vyplácena na základě posouzení individuálních žádostí.
Žádost o poskytnutí sociální výpomoci
mohou podávat rodiny s nezletilými dětmi
s trvalým bydlištěm v Dačicích nebo místních částech, které:
• pečují o nezletilé dítě s přiznaným příspěvkem na péči (přílohou žádosti bude
rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči);
• z důvodu nízkých příjmů pobírají dávku
pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na
živobytí (přílohou žádosti bude rozhodnutí o přiznání příspěvku na živobytí
nebo aktuální potvrzení úřadu práce
o pobírání této dávky);
• nepobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, ale pohybují se na hranici chudoby
(přílohou žádosti bude doklad o příjmech, sociálních a majetkových pomě-

rech rodiny);
• sociálně potřebné rodiny vychovávající
4 a více dětí (přílohou žádosti bude doklad o příjmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny).
Žádosti o poskytnutí sociální výpomoci
lze podávat od 16. 10. 2017 do 31. 10. 2017
na sociální odbor Městského úřadu Dačice,
Neulingerova 151, Dačice – Mgr. Irena Vašíčková (kancelář č. 210).
Zde je také možné vyzvednout příslušný
formulář. Žádosti splňující výše uvedená
kritéria budou posouzeny sociální komisí,
na základě jejího doporučení budou projednány radou města.
Na poskytnutí sociální výpomoci není
právní nárok.
Irena Vašíčková,
tajemnice sociální komise

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:
Obílení kapličky a štítu budovy občanské komise v Chlumci - kaplička, resp.
její věž, se dočká nového nátěru, a to nejpozději do poloviny října tohoto roku. Ve
stejném termínu bude také provedena lokální oprava a nátěr štítu budovy občanské
komise v Chlumci.
Obnovení struhy - v místní části Bílkov
bude obnovena struha, která odvodňuje
komunikaci k čp. 66
REALIZUJEME:
Oprava lávky v Bílkově - v rámci postupné údržby mostních objektů ve vlastnictví města Dačice probíhá oprava lávky
u hlavního silničního mostu v místní části
Bílkov. Aktuálně bylo provedeno nakonzervování ložisek mostní konstrukce, následovat bude obnovení nátěrů kovové
konstrukce a výměna mostovek. Realizace
opravy září až říjen 2017.
Oprava ohradní zdi na novém hřbitově - probíhá lokální vyspravení ohradní zdi,
včetně nátěrů železných konstrukcí.
Oprava autobusové čekárny v Lipolci občané místní části Lipolec si brigádně provádí opravu autobusové čekárny směrem
na J. Hradec. Čekárna, která se nachází ve
svahu, bude odizolována a opatřena okapovými svody a novým nátěrem.
Oprava hasičské zbrojnice v Hostkovicích - občané místní části Hostkovice si
brigádně provádí opravu budovy hasičské
zbrojnice. Konkrétně se jedná o výměnu
okenních výplní, oddizolování zdiva a zřízení okapového chodníku.
Oprava chodníků v ul. Jiráskova - v rámci výběrového řízení byly podány 3 nabídky. Nejnižší nabídkovou cenu podala firma
Technické služby Dačice s.r.o., a to ve výši
682.924,14 Kč bez DPH. Rada města na
svém 85. zasedání přidělila zakázku výše
uvedené firmě. Práce byly zahájeny v září.
DOKONČILI JSME:
Oprava komunikací v ul. A. Dvořáka v návaznosti na akci společnosti Teplospol
a.s., v rámci které byla provedena oprava
teplovodu, realizovalo město opravu chodníků a vozovky v ul. A. Dvořáka. Konkrétně
šlo o opravu krytu vozovky v úseku mezi
křižovatkou s ul. Jiráskova a křižovatkou
s ul. Dlouhá, dále o opravu chodníků ve
stejném úseku a chodníků kolem panelových domů až po křižovatku s ul. B. Němcové. Chodníky u paneláků se na základě
požadavků výškově upravily tak, aby byl
vstup do domů bezbariérový.
(red)
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Služby sociální prevence
terénní programy
Seriál o službách sociální prevence
pokračuje dalším dílem, který je věnován terénním programům.
Jak už vyplývá z názvu, jde o terénní
formu sociálních služeb. Cílovou skupinou
jsou osoby, které vedou rizikový způsob
života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy. Terénní programy se zaměřují na
problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách a jiné
sociálně ohrožené skupiny. Pracovníci
terénních programů se snaží tyto osoby
aktivně vyhledávat a minimalizovat rizika
způsobu jejich života. Nespornou výhodou
této sociální služby je anonymita uživatelů.
Pracovníci terénních programů mají
přehled o místech, kde se vyskytují jejich
potenciální klienti. Bezplatně jim poskytují poradenství a pomoc při řešení různých
životních situací. Součástí služby může být
výměna injekčních jehel a stříkaček, testování na infekční onemocnění a motivace ke
změně způsobu života, pokud o ni klient
usiluje. V takovém případě je možné klienta
nasměřovat na návazné sociální nebo zdravotní služby.
Terénní programy zajišťují tyto základní činnosti:
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Pro osoby žijící na Dačicku zajišťuje
terénní programy jediný poskytovatel,
a to Metha, z.ú., Pravdova 837, 377 01
Jindřichův Hradec, tel.: 775 567 704, web:
http://www.osmeta.cz.
Článek poskytuje pouze základní informace o terénních programech. Pro bližší
informace se můžete obrátit přímo na konkrétního poskytovatele, nebo na sociální
pracovnice odboru sociálních věcí MěÚ
Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č.
209 Bc. Lada Štěrbová a č. 210 Mgr. Irena
Vašíčková, kde poskytujeme sociální poradenství. V příštím čísle představíme sociální
rehabilitaci.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

--- inzerce ---

Dám odměnu

3000 Kč i více za sehnání
starého traktoru nebo pásáčku
(i nepojízdného). Ne inzeráty.
Prosíme, pomozte nám,
budujeme nové muzeum
starých traktorů pro další
generace. Tel. 777 154 614
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Pozvánka na seminář: „Kotlíkové dotace“
Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ se uskuteční dne 10. 10. 2017 od
16:00 h ve 3D Kině Dačice, Palackého náměstí 4/1, Dačice.
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech
v rámci kotlíkových dotací v Jihočeském kraji. Informace budou prezentovány zástupci
Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou kotlíkové dotace na Odboru evropských
záležitostí přímo administrovat.
Další informace poskytne Jaroslav Horák - Městský úřad Dačice,odbor životního prostředí, tel.: 384 401 281.

IC Dačice bylo certifikováno v systému Jednotné
klasifikace turistických informačních center ČR
V průběhu hlavní turistické sezóny na dačickém infocentru proběhla certifikační kontrola a začátkem září obdržel odbor kultury a cestovního ruchu informaci
o tom, že infocentrum je na další dvouleté období opět držitelem certifikátu
třídy B.
Tato jednotná klaPředmětem certifikační kontroly je celkosifikace je v pravo- vý stav prostor infocentra, jeho bezbariéromoci a odpovědnosti vost a úroveň IT vybavení, nabídka služeb
A.T.I.C. ČR a agentury poskytovaných zdarma i služeb zpoplatCzechTourism.
něných, vystupování pracovníka IC a jeho
Pro její potřeby je znalosti o místě a okolí včetně šíře doporudefinován minimální čovaných tipů na výlety, nabídka propagačstandard služeb a dal- ních materiálů a například i skladba zboží.
ší požadavky pro zařazení do příslušných
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
tříd.
kultury a cestovního ruchu

Rozkvetlé Dačice 2017 mají své vítěze
Do šestého ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu se letos zapojilo patnáct soutěžících, z toho deset bylo přímo z Dačic a pět z místních částí Malý Pěčín,
Velký Pěčín, Hostkovice, Dolní Němčice a Borek.

Komise dle pravidel posoudila v úterý
5. září přihlášené květinové výzdoby z hlediska kompozice, barevnosti a nápaditosti
a rozdělila body, po jejichž součtu známe
pořadí ve všech třech kategoriích. Mezi
vítěze byly rozděleny v pondělí 18. září při
vyhlášení dárkové poukázky na pořízení
nových zahradnických potřeb v celkové
hodnotě devět tisíc korun. Na prvních třech
místech se umístili:
Kategorie rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech:
Miroslava a Ladislav Holčapkovi, Dačice;

Drahoslava Šteflová,
Dačice;
Soňa Tauferová, Borek
Kategorie rozkvetlé okno/balkón v bytových
domech
Ladislava Novotná,
Dačice;
Marie Pospíchalová,
Dačice;
Dana Semorádová,
Dačice;
Kategorie úprava předzahrádky/okolí domu
Veronika Ošmerová, Dačice;
Lenka Kosová, Dačice,
Marie Šlahůnková, Malý Pěčín.
Oceněným gratulujeme a zároveň děkujeme nejen jim, ale i dalším soutěžícím
a všem obyvatelům města, kteří pečují
o květinou výzdobu svých obydlí. Dělají tak
hezčí nejen svůj domov, ale zároveň i celé
naše město. Poděkování za spolupráci náleží rovněž Zahradnictví V Kaštanech, které
je sponzorem soutěže.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Mobilní svoz odpadů
podzim 2017
14. října 2017

Firma FCC Dačice, s.r.o. provede v sobotu 14. října 2017
mobilní svoz nebezpečných odpadů, objemného odpadu
a bioodpadů. Sběrné vozy budou přistaveny na místa obvyklá (zpravidla se jedná o bývalá stanoviště velkoobjemových
kontejnerů).
Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové společnosti. Děkujeme za pochopení.
14.10.

14.10.

Bílkov

8:00-8:30

Malý Pěčín

8:35-8:50

Velký Pěčín

9:00-9:20

Prostřední Vydří

10:45-11:00

Červený Vrch

11:10-11:20

Na Nivách

11:25-11:35

Toužín

11:40-11:50

Bratrská

11:55-12:05

Berky z Dubé

12:10-12:20

Vápovská

12:25-12:45

Borek

12:50-13:00

Dolní Němčice

8:00-8:40

Lipolec

8:50-9:20

Hostkovice

9:25-9:35

Havlíčkovo nám.

9:45-10:00

Dlouhá

10:05-10:20

Na Vyhlídce

10:25-10:40

Mládežnická

10:45-11:00

Antonínská

11:05-11:20

Jemnická

11:25-11:40

Hradišťko

11:45-12:00

Chlumec

12:05-12:20

Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Oprava fasády na budově čp. 3/I
Oprava fasády na budově čp. 3/I na Palackého náměstí
v Dačicích firmou TROJSTAV s.r.o., Telč, byla úspěšně dokončena. Tím došlo ke zlepšení celkového vzhledu budovy.
Chtěl bych poděkovat občanům města
a hlavně nájemníkům
nebytových prostor
v budově čp. 3/I za
vstřícnost a spolupráci při realizaci
stavby a stavební firmě TROJSTAV s.r.o.
poděkovat za dobře
odvedenou práci.
Jiří Koudelka,
odbor správy budov

Operační program
Doprava v Jihočeském kraji
Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, to vše jsou cíle, které se
daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014-2020
(OPD2). OPD2 navazuje na Operační program Doprava 2007–
2013 (OPD1) a představuje nejvýznamnější zdroj prostředků
pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České
republice v období 2014–2020.
Nové silnice a modernizované železniční tratě v Jihočeském
kraji
Prostřednictvím OPD1 bylo podpořeno 419 projektů, postaveno
a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno
675 km železničních tratí. V Jihočeském kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 28 projektů týkajících se dopravy, jejichž
prostřednictvím bylo zrekonstruováno 83,74 km železničních tratí a postaveno nebo zrekonstruováno 34,58 km silnic.
Bližší informace naleznete na webových stránkách www.opd.cz/
opd1.
Díky výstavbě křižovatky v rámci projektu „Rychlostní silnice
R4 křižovatka I/20 – Nová Hospoda“ byly výrazně zkráceny jízdní doby a došlo také ke zvýšení bezpečnosti jízdy. Celková délka
všech úseků dotčených výstavbou činila 2 610 m. Součástí stavby
bylo rovněž 6 mostních objektů o celkové délce 460 m, 140 m opěrných zdí a 550 m protihlukových stěn.
V oblasti železniční dopravy představuje významný projekt „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“. Realizací projektu došlo ke zdvoukolejnění tohoto úseku trati a rovněž k výstavbě
dvou směrových přeložek trati. První z nich přemostila dálnici D3
a na druhé byl zbudován nový dvoukolejný tunel o délce 430 m.
Nejen dobudování dálnice
Mezi nejvýznamnější dopravní projekty v oblasti jižních Čech
bezesporu patří dobudování dálnice D3. Do roku 2023 je plánováno propojit Veselí nad Lužnicí s Dolním Dvořištěm. V rámci budovaných úseků bude mj. realizováno mnoho mostních objektů,
několik mimoúrovňových křižovatek a jeden hloubený tunel.
V rámci železničního ramene Praha-České Budějovice dojde
ke zdvoukolejnění úseku Sudoměřice-Votice, který bude zároveň nově trasován převážně na přeložce tratě se dvěma tunely
a s estakádami. Zdvoukolejněn a nově trasován na přeložce s jedním tunelem bude také úsek Soběslav–Doubí.
Ve vybraných stanicích a zastávkách budou rovněž zřízeny mimoúrovňové bezbariérové přístupy pro cestující a vybudováno
nové zabezpečovací zařízení. Více informací se dozvíte na webu
OPD2 – www.opd.cz/jiznicechy nebo můžete navštívit Eurocentrum, které má pobočku také v Českých Budějovicích.

Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

Výměna oken na bytovém domě
Během měsíce srpna 2017 provedla firma VANELLUS Lightning s.r.o., Jindřichův Hradec výměnu oken a vstupních dveří
na bytovém domě čp. 175/I v Bratrské ulici v Dačicích.
Tím by mělo dojít k lepší tepelné pohodě v bytech a k celkovým
úsporám nákladů na vytápění bytového domu.
Zároveň bych chtěl poděkovat nájemníkům bytového domu
čp. 175/I za spolupráci při realizaci díla a firmě VANELLUS Lightning
s.r.o. poděkovat za dobře odvedenou práci.
Jiří Koudelka,
odbor správy budov
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www.dacice.cz
Investice do zefektivnění výroby
a rozvodu dálkového tepla v Dačicích pokračují

Příprava Programu
regenerace 2018

Během letních měsíců realizovala v Dačicích společnost Teplospol a.s. rekonstrukci soustavy tepelného hospodářství. Jak již byli občané, smluvní odběratelé
v této lokalitě informováni, tak proběhla 1. etapa rekonstrukce teplovodních rozvodů po loňské rekonstrukci kotelny v ulici Antonína Dvořáka.
Práce na rekonstrukci teplovodu byly ny s cílem maximální spokojenosti odběrazahájeny začátkem června. Došlo k polo- telů.
V rekonstrukci teplovodních rozvodů
žení nových teplovodních rozvodů z předizolovaného potrubí náhradou za původní bude společnost po jednotlivých etapách
rozvody uložené v betonových prefa ka- pokračovat i v dalším období. O zahájenálech. Během akce byla společnost nu- ní takových prací budou občané, dotčení
cena přistoupit na krátkodobou odstávku odběratelé v dostatečném předstihu opět
dodávek tepelné energie pro ohřev teplé informováni. Postupně tedy bude zrekonužitkové vody v souvislosti s přepojováním struována celá soustava centrálního zásonových rozvodů, neboť z technologického bování teplem v Dačicích tak, aby z dlouhlediska bohužel jiné řešení není možné. hodobého hlediska vytvářela co nejlepší
Snahou všech zúčastněných subjektů bylo energetické parametry při výrobě a distridobu odstávky co nejvíce zkrátit, aby to od- buci.
Teplospol a.s. děkuje svým odběratelům,
běratelům tepelné energie nezpůsobovalo
příliš velké komplikace. Přesto se v tomto občanům města Dačic za pochopení, trpělisměru společnost svým odběratelům za vost a zástupcům města pak za součinnost,
vzniklé dočasné nesnáze omlouvá a věří kterých se jí v rámci této 1. etapy rekonstrukce dostalo.
v jejich pochopení.
Pevně věříme, že s obdobným přístupem
Koncem srpna se pak podařilo práce na
rekonstrukci teplovodu dokončit a proběh- bude možné počítat i při dalších etapách
la i konečná úprava zpevněných povrchů rekonstrukcí.
Všechny investiční záměry společnosti
dotčených stavbou. Souběžně s touto akcí
společnosti uskutečnilo Město Dačice i cel- v této lokalitě zajišťují odběratelům spokovou rekonstrukci krytu vozovky v ulici lehlivost, patřičný komfort poskytovaných
služeb za sjednaných cenových podmínek.
Antonína Dvořáka.
Milan Kučera,
Investiční akce přispěje k zefektivnění
ředitel Teplospol a.s.
procesu distribuce dálkového tepla z kotel-

informace pro vlastníky památek

Webové stránky města změnily svoji podobu
Od srpna se uživatelům, kteří navštíví www.dacice.cz, zobrazuje nová podoba
webu. Změna se týká jak grafického výrazu stránek, tak jejich celkové struktury.
Hlavním cílem této změny bylo zjednodušení uživatelské orientace a přístupu k informacím.

Webové stránky jsou pro město jedním
z důležitých komunikačních kanálů směrem k občanům, obyvatelům blízkého okolí, ale i potenciálním návštěvníkům, turistům a široké veřejnosti obecně. Na kvalitu,
aktuálnost, přehlednost a také na množství
informací jsou proto kladeny velké nároky.
Z tohoto důvodu byl během letních měsíců provedený tzv. redesign městského
webu, jehož výsledkem je nová grafika, která v sobě přesto záměrně uchovala některé
prvky z té původní, a nové a přehlednější
členění všech informací.
Tři hlavní témata – město, turistika a kul-
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tura - jsou dále členěny na podpoložky, ke
kterým je díky jednotlivým rolovacím nabídkám snadnější přístup.
Novinkou na úvodní stránce webu je
například záložka PRAKTICKÉ INFORMACE. Uživatel v ní najde na jednom místě
informace typu: objížďky a uzavírky silnic, seznam lékařů, důležitá telefonní čísla
(opravy, poruchy), nabídky práce na Dačicku, katalog firem, životní situace apod.
V záložce MÉDIA jsou soustředěny odkazy na archiv Dačické televize, Dačického
zpravodaje nebo na fotogalerii. Z dalších
jmenujme například veřejné nabídky na
pronájmy a prodeje, které město vyhlašuje, ty jsou opět všechny k nalezení ve
stejnojmenné záložce na úvodní stránce
www.dacice.cz.
Věříme, že uživatelé městského webu
budou jeho aktualizaci vnímat pozitivně
a že v něm budou i nadále nacházet všechny požadované informace.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Vlastníci nemovitých kulturních
památek na území Městské památkové zóny Dačice můžou pro opravy
svých objektů využít v příštím roce
příspěvek z Programu regenerace MPR
a MPZ.
Závazné podíly z rozpočtu platné pro
všechny fyzické a právnické osoby jsou:
příspěvek státu z Programu regenerace max. 50 %, příspěvek Města Dačice - min.
10 %, podíl vlastníka - min. 40 %. V případě
restaurátorských prací může být příspěvek
na tyto práce poskytnut až do výše 100 %.
U plátců DPH není tato daň uznatelným nákladem.
Pro zařazení do programu je nezbytné
mít k dispozici: závazné stanovisko odboru
kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice,
rozpočet akce a vypovídající fotodokumentaci. Žádost o zařazení do Programu
regenerace v roce 2018 je potřeba doručit
na MěÚ Dačice, odbor kultury a cestovního
ruchu nejpozději do 31. 10. 2017. Více informací k možnosti čerpání příspěvku z Programu podá Mgr. Pavel Urban, 384 401 244,
kultura2@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Tůňky u lávky v Dačicích
Pokud jste se v poslední době pohybovali po lávce, tak jste si určitě všimli dvou jam v louce. Jedná se o tůňky,
které město vybudovalo v rámci Programu péče o krajinu.

Tento program Ministerstva životního
prostředí podporuje jednoduchá opatření
ke zlepšení přírodního prostředí. V tomto
případě se jedná o tůně pro obojživelníky,
vážky a vodní brouky. V bezprostředním
okolí se v minulosti vyskytovaly populace
mnoha zvláště chráněných druhů živočichů. Vybudování tůní znamená vytvoření
biotopu pro výše uvedené živočichy, kteří
zde najdou prostor pro svůj nerušený vývoj. Jedná se také o příspěvek Dačic k zadržení vody v krajině. U tůní bude instalováno několik laviček a vybudován povalový
chodník směrem k soutoku Dyje a Vápovky.
Karel Macků, starosta

www.dacice.cz

Návštěva partnerského města
Urtenen-Schönbühl

Řízení a kontrola
ano, ale …

Začátkem léta byla v Dačickém zpravodaji uveřejněna pozvánka pro občany
města k výletu do partnerského města ve Švýcarsku. Nakonec nás do Urtenenu-Schönbühlu, který se nachází zhruba 12 km od Bernu, odjelo celkem devět. Původně se počítalo s dopravou 15místným mikrobusem, ale nakonec jsme využili
nově pořízeného osobního vozidla SDH Dačice, které je 9místné, a auto tak prožilo
první velkou zatěžkávací zkoušku, kdy najelo během pěti dnů téměř 2000 kilometrů.

Na konci srpna projednávaly Senát
a následně na začátku září podruhé
Poslanecká sněmovna návrh zákona
o řízení a kontrole veřejných financí.

Po příjezdu do Urtenenu nás na místní radnici přivítali starosta Hanz Nuzzbau
s tajemníkem Hänsjorgem Lanzem a s dalšími zástupci městské rady a seznámili nás
detailně s programem, který nás během
pobytu čekal.
A program to byl opravdu bohatý. Podnikli jsme např. výlet do bernských Alp
do vysokohorského průsmyku na Kleine
Scheidegg, jeli jsme ozubnicovou železnicí do známého vysokohorského střediska
Grindelwald. Dále jsme navštívili závod na
výrobu elektrokol ve městě Huttwil - firma

se nazývá Flyer a ve svém oboru patří ve
Švýcarsku mezi top výrobce. Zde jsme pak
po prohlídce měli možnost podniknout na
elektrokolech společnou projížďku po okolních vesnicích. K dalším zajímavým návštěvám patřila prohlídka vesnice Emmental,
která je proslulá výrobou stejnojmenného
sýru a také prohlídka multifunkční sportovní haly v Sumiswaldu, která je v provozu již
20 let, ale jenom příprava na výstavbu a získávání peněz trvaly celých 10 let.
V sobotu, tedy poslední den pobytu,
jsme navštívili Bern a na závěr se konala
společná rozlučková večeře se zástupci radnice v Urtenen-Schönbühlu. Naše návštěva
ve Švýcarsku byla dalším bodem vzájemného partnerství, kdy se oboustranně snažíme, aby i občané našich měst měli možnost
poznat vzájemně svá partnerská města.
Kateřina Marková,
odbor vnitřních věcí

Kdy černá je černá, bílá je bílá
a válka je skutečně válka
Titulku není třeba se bát! Titulek svého sloupku jsem zvolil lehce kontroverzně
zcela úmyslně. Koneckonců měl by přivést pozornost čtenářů... Vedlo mě k tomu
zamyšlení nad několika zkratkovitými výroky, které jsem zaregistroval v médiích,
a které společně operovaly se slovem „válka“. Ale v jakém významu?
„Válka v Evropě názoru, vést k jejich devalvaci. Žijeme
začala“, „ČSSD vy- v době a především v části světa, kde již máhlásila válku levné lokdo z nás ví, co je to skutečná válka. Tou
práci“, „Bitva skon- prošli naposledy naši prarodiče, případně
čila, válka začala“ rodiče. Ale pouze několik hodin letu od
a... Jistě by se v mé- nás už je situace zcela odlišná a pro tamní
diích našlo nemálo obyvatele už má válka naprosto konkrétní
podobných „váleč- a osobní obrysy. Já jsem například opaných výkřiků“. Ale kovaně navštívil Irák a viděl jsem, co válka
ač se jedná o vyjá- umí! Jak tragicky zatočí s lidskými osudy,
dření zástupců SPD k migrační krizi a te- jak vymaže z povrchu zemského přírodní
roristickým útokům, které mají k válce sice krásy a historické památky, jak otřese se
nejblíže, ale přesto válkou nejsou, nebo svobodou a demokracií!
A právě proto mne užití slova válka
o chytlavá hesla do volební kampaně, či
přirovnání vývoje vztahů mezi koaličními v jakémkoli jiném, než skutečně válečném,
partnery, mám obavu z nadužívání slova tedy vojenském, významu, vedlo k tomuto
válka (potažmo řady jiných). Jsem si vědom zamyšlení.
Zamyšlení, kterým nemoralizuji, nepoutoho, že se jedná o chytlavou novinářskou
zkratku, ale když se zamyslíme v jakých čuji, pouze si říkám, jak se dnešním genesituacích a v jakých významech dnes růz- racím dětí a mladých zkreslují obsahy řady
ná slova a termíny používáme, musíme výrazů, termínů a slov a jak snadno se je
uznat, že se mnohdy posouvají do úplně učíme používat v neodpovídajících situajiných rovin. Ano, český jazyk je bohatý cích, a to jen proto, abychom vyznívali zajía významově pestrý, ale příliš široké hra- mavěji, úderněji, útočněji, válečněji...
Jan Bartošek
nice slovních obsahů mohou, podle mého

Na úvod si dovolím připomenout, že velmi zjednodušeně řečeno veřejné finance jsou peníze,
které odvádí (odevzdávají) zaměstnavatelé, zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné a další státu („berňáku“) v rámci plateb sociálního a zdravotního pojištění a různých typů daní a jiných
odvodů. Jen pro představu množství odevzdaných peněz je u zaměstnance zhruba
stejně velké, jako je jeho čistý příjem.
Z těchto peněz se potom vyplácí důchody, platí zdravotní péče, staví silnice, opravují chodníky, hradí platy zaměstnanců
veřejných institucí a politiků, vyplácí různé
druhy dotací, atd., atd.
Že se jedná o stovky miliard korun, je
nyní asi zřejmé, že je třeba vydávání (utrácení) veřejných financí nějak řídit a kontrolovat je také zřejmé.
Obecně platí, že se při výdeji veřejných
financí mají ctít následující zásady či pravidla: soulad s právními předpisy, přiměřenost, transparentnost, účelnost, hospodárnost a efektivnost.
Aby tomu tak bylo, se kromě jiných zákonů a pravidel snaží zajistit ne úplně dokonalý, ale fungující zákon o finanční kontrole. Ministerstvo financí se po dvouleté
přípravě rozhodlo zákon o finanční kontrole nahradit zákonem o řízení a kontrole
veřejných financí.
Nemohu si pomoci a musím bohužel napsat, že se jednalo o pokus neuvážený a nepovedený. Kromě toho, že při definici cíle
řízení a kontroly veřejných financí nepochopitelně vypadly soulad s právními předpisy, transparentnost a přiměřenost, tak navíc zákon neodstraňoval duplicitu kontrol,
kontrolní činnost nezjednodušoval a spíše
systém kontrol zaváděním nových pojmů
a nárůstem povinností znepřehledňoval
a činil ještě složitějším a administrativně
náročnějším. I proto jsem rád, že Poslanecká sněmovna podpořila návrh Senátu a potvrdila zamítnutí zákona.
Jako zpravodaj vyslaný Senátem do Poslanecké sněmovny si na závěr dovolím přístup většiny poslanců ocenit a poděkovat,
že jsme tentokrát nakonec dokázali více
než 6 000 měst a obcí a dalších cca 11 000
veřejných institucí uchránit od možných
důsledků, dle mého názoru, nepovedené
a v případě přijetí život jenom komplikující
právní normy.
Miloš Vystrčil, senátor
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TAX Fine s.r.o, Palackého náměstí 3/I, Dačice, 38001, IČ: 05754160
e-mail: info@tfine, telefon: + 420 384 420 499, web: www.tfine.cz

Nabídka pracovního místa
na pozici ASISTENTKA/ÚČETNÍ
Naše společnost zabývající se vedením účetnictví, mzdové agendy a daňovým poradenstvím hledá kolegu nebo kolegyni pro výkon práce
asistenta-asistentky/účetního-účetní ve své kanceláři v Dačicích s možností nástupu od 1.11.2017.
Náplň práce:
- sekretářské práce,
- správa recepce a péče o kancelář a její materiální zázemí,
- vedení účetnictví a mzdové agendy vybraných klientů
společnosti, kterými jsou malé a střední firmy.

Výhodou:
- praxe ve vedení účetnictví a mzdové agendy,
- znalost programu Redlich Software,
- zkušenost v jednání s úřady,
- doložené kladné reference.

Požadavky:
- minimálně středoškolské vzdělání ekonomického zaměření,
- znalost zásad obchodní korespondence, práce na PC: Word,
Exce ,
- kladný vztah k výpočetní technice vůbec,
- orientace v podvojném účetnictví, daňové evidenci a mzdové
problematice,
- samostatnost, pečlivost, spolehlivost, příjemné vystupování.

Nabízíme:
- pracovní poměr na dobu neurčitou,
- částečný úvazek 30 hodin týdně s možností rozšíření na plný úvazek po
zapracování,
- možnost učit se a zdokonalovat v oblasti účetnictví a daní pod vedením
zkušených kolegů,
- prostor pro zaučení se v programu Redlich software,
- práce v malém kolektivu, přátelská atmosféra na pracovišti, vynikající vztahy
s klienty,
- odpovídající platové ohodnocení.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, kontaktujte telefonicky některého z jednatelů, viz níže. V případě, že Vás naše nabídka zaujala,
zasílejte prosím Vaše životopisy a doklad o Vašem nejvyšším dosaženém vzdělání v oblasti ekonomiky na e-mail: info@tfine.cz .
Následně v průběhu měsíce října 2017 budeme informovat vhodné kandidáty o termínech osobních pohovorů, jejichž součástí bude
dotazník, odborný test z oblasti účetnictví, mezd a daní a sestavení některého z typů obchodních dopisů, případně vytvoření tabulky.
--- inzerce ---

Těšíme se na Vás
Ing. Josef Havlíček, tel: 606 742 029
Ing. Jana Papežová, tel: 724 294 961

DAČICKÁ nevědomost

FCC Dačice, s.r.o.

Kamínky na židovském pomníku či hrobě = květiny, věnce
a pieta

Spadané ovoce, listí, tráva ze zahrádky?
Na bioodpad je tu hnědá nádoba!
• Při
bioodpadu
v černé
nádobě
na komunální odpad
 Přivýskytu
výskytu bioodpadu
v černé nádobě
na komunální
odpad budete
v rámci informační kampaně společnosti FCC Dačice upozorněni
samolepkou,
že do černé
nádoby bioodpadkampaně
nepatří
budete
v rámci
informační
společnosti FCC Dačice upo Speciální hnědou
nádobu na bioodpad
si můžete
vyzvednout
zorněni
samolepkou,
že do
černé
nádoby bioodpad nepatří
v sídle společnosti FCC Dačice
• Speciální
na bioodpad si můžete vyzvednout
 Do bionádobyhnědou
patří rostlinnénádobu
zbytky, tráva,
ovoce či listí
v spadané
sídle společnosti
FCC Dačice
 Nádoby jsou v období od dubna do října vyváženy
• Do
bionádoby
patří rostlinné zbytky, tráva, spadané ovoce či listí
v pravidelném
harmonogramu
• Nádoby jsou v období od dubna do října vyváženy v pravidelném
harmonogramu
FCC Dačice, s.r.o.
U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice

384 420
001, dacice@fcc-group.cz
FCC
Dačice,
s.r.o.
www.fcc-group.cz
U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
384 420 001, dacice@fcc-group.cz, www.fcc-group.cz

--- inzerce ---
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„Já už opravdu nevím co s tím. Mám tam dát fotopast?“ Odpověděl mi, snad symbolicky otázkou, starosta Dačic Karel Macků,
když jsem se ho zase ptal, proč se znovu a neustále ztrácí kamínky
z památníku třiceti jedna židovských spoluobčanů, obětem holokaustu (ŠOA).
„Možná jde o lidskou nevědomost?“, pokračoval nahlas v úvaze starosta.
Židé zkrátka po tisíce let vyjadřují úctu, vzpomínku či přímo
pietní povinnost i tak, že položí na pomník či hrob kamínek!
Není týden beze dne, co bych jako repatriant nepřivítal v rodných Dačicích významné zahraniční kolegy, rabíny, chazany (kantor) či mašgiachy (supervizor na košer problematiku).
Pro mnohé je to už zaběhlá samozřejmost, při cestě mezi Prahou
a Vídní. Odtud mají totiž lepší letecká spojení do Izraele i celého
světa.
Poslední měsíce však raději už zase vyprovázím své hosty do Slavonic. Zde totiž, na odsvěcené „synagoze“ s pomníčkem, by zcela
určitě našli mezi dalšími stovkami, ten svůj předešlý kamínek. A že
by si mohl majitel domu, Paul Kafka, právem postavit hlavu.
Na konec léta svou návštěvu ohlásili Daniel Löw-Beer (jehož rodině patřila mj. fabrika, ze které pochází příběh oscarového filmu
Stevena Spielberga – Schindlerův seznam) i Don Trump.
Mrknem tedy společně do zámku na expozici o kostkovém cukru
a … Třeba jim „v kostce“ cestou do Slavonic povím Dačickou historii od Jaroslava Haška?
PhDr. Rod – Kodesh, Chef startup
manager a ( שמׂשšámes - duchovní dohled a správa)
nadačního fondu PAMÁTNÍK ŠOA a OSKARA SCHINDLERA v ČR

www.dacice.cz

Co je nového na ZŠ Komenského
Hlavní prázdniny jsou za námi, začal nový školní rok 2017/18
První školní den je výjimečný především u prvňáčků. I v letošním usedly do lavic naší školy na Bratrské tři třídy prvňáčků. Všechny děti přišly včas a s dobrou náladou za doprovodu rodičů a dalších rodinných příslušníků, kteří přihlíželi slavnostnímu zahájení
školního roku. Paní učitelky je s nadšením očekávaly a uváděly na
jejich místa do tříd. Tradiční příjemnou součástí prvního dne je uvítání dětí a jejich rodičů zástupci vedení školy a města. Přivítat nové
žáčky přišli zástupci školy a obce: paní ředitelka Ing. E. Macků s panem starostou Ing. K. Macků a místostarosty Bc. M. Novákem a Ing.
J. Baštářem, Ing. Z. Páralem a E. Strachotovou. První a jediná hodina
tohoto školního dne rychle uběhla a děti si poprvé sbalily školní
pomůcky vonící novotou do aktovek. Tak hodně úspěchů ve škole!

Přivítali jsme nejen 66 prvňáčků, vítali jsme všech našich 503
žáků a žákyň v 22 třídách, jejich vyučující, vychovatelky a provozní
zaměstnance školy. Všem společně přejeme skvělý start do nového
školního roku a hodně sil pro nelehkou cestu k cíli.
Hlavní prázdniny jsou za námi, skončila doba odpočinku pro
vyučující a děti, doba pilné práce vedení škol a provozních zaměstnanců, kteří zvelebují školu pro další školní rok. V období
hlavních prázdnin se vždy realizuje většina akcí většího rozsahu,
i letos k nám nastoupili řemeslníci, technici. Školu jsme dle potřeby
vymalovali, žaluzie a rolety opravili, doplnili. Na našem odloučeném pracovišti v Bratrské proběhla výměna osvětlení a děti mohou využívat herní prvky na zahradě mateřské školy, děkujeme.
V učebně a kabinetech máme novou podlahovou krytinu. Zakoupili jsme nový nábytek do učebny 1. stupně – lavice, židle.
Z hlediska IT standartní obměna počítačů, v učebnách i kabinetech, zvýšení výkonu a zabezpečení bezpečnostní brány internetu.
Nově zavádíme elektronický přístupový systém - jádrem řešení je
přístup žáků a zaměstnanců školy pomocí čipů. Škola bude i nadále
reagovat na moderní výukové trendy. Život naší školy můžete sledovat na www.zsdacice.eu.
Eva Macků, ředitelka školy

ZD Popelín nabízí od října 2017

prodej konzumních brambor
na uskladnění

--- inzerce ---

Cena: tříděné (balení 20 kg) - 800 Kč/q
netříděné (volně ložené) - 450 Kč/q
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Prodejní doba:
středa a pátek 12:30 - 15:00 h
na bramborárně v České Olešné
Kontakt: 384 397 700, 384 397 555, 725 421 142

Obrazy a kresby
Ivana a Stanislava Alscherových
V sobotu 14. října bude v dačickém městském muzeu zahájena další podzimní výstava. Jména vystavujících malířů nebudou řadě čtenářů neznámá. Bratři Ivan a Stanislav Alscherovi v Dačicích prožili své dětství a mládí. Další životní osudy
je zavály jinam, ale co je spojovalo, bylo malování, kterému
se oba věnovali. Muzeum tak představí další výtvarníky, kteří měli k našemu městu vazbu.
A jak vlastně samotná výstava vznikla? Tentokrát z velice hezkého popudu bývalých
spolužáků (ročník 1943) Ivana Alschera ze základní školy
v Dačicích. Ti se stále pravidelně
scházejí a nyní chtějí i dačické
veřejnosti představit svého
spolužáka Ivana Alschera (na snímku) jako malíře. Bude to jeho první výstava v Dačicích. Bohužel se jí však autor nedožil. Předchozí
výstavy probíhaly především ve Slaném. Stanislav Alscher (19341993) působil jako správce Anežského areálu Národní galerie v Praze. Na stávající výstavě bude zastoupen několika obrazy. Na rozdíl
od bratra Ivana měl již v dačickém muzeu samostatnou výstavu
v roce 1984 v prostorách bývalého františkánského kláštera.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v sobotu 14. října 2017 ve
14 hodin odpoledne. K výstavě promluví dcera Ivana Alschera paní
Monika Hornofová a za spolužáky pan Ivan Čapek.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Požehnání vozidla SDH Dačice
V pátek 8. září se konalo na Vokáčově náměstí před budovou historické hasičské zbrojnice slavnostní požehnání hasičského dopravního automobilu.
Akce se zúčastnili vzácní hosté z řad Hasičského záchranného sboru ČR a Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Požehnání byli také přítomni senátor
Miloš Vystrčil, místopředseda
poslanecké sněmovny Jan Bartošek, poslanec Andrej Babiš,
starosta Karel Macků, zastupitelé a další hosté.
Příprava pořízení dopravního vozidla pro SDH Dačice započala
v polovině loňského roku, kdy byla oslovena Nadace Agrofert, pod
kterou lze vyhledat Hasičský fond. Žádost o příspěvek zpracovali
pracovníci odboru dotací a investic MěÚ Dačice.
Najít vyhovující auto pro 9 osob nebylo právě jednoduché.
Úspěch se dostavil na sklonku letošního května, a to v podobě vozidla Mercedes Benz Sprinter r. v. 2007 červené barvy, které bylo
ve vynikajícím stavu a mělo najeto cca 138 tisíc km. V červnu rada
města schválila nákup tohoto vozu za cenu 345 000 Kč. Částkou
125 000 Kč přispěl SDH Dačice, 90 000 Kč činí dar z Hasičského fondu Nadace Agrofert a 130 000 Kč financovalo město Dačice.
Vozidlo bude sloužit jednotce SDH Dačice k zásahům i spolkové
činnosti. Dokazuje se, že sbor si dokáže vydělat pořádáním tradičních kulturních akcí ve městě na smysluplnou a užitečnou věc, která bude sloužit i veřejnosti.
Poděkování patří starostovi Karlovi Macků, místostarostům Miloši Novákovi a Jiřímu Baštářovi a zastupitelům, kteří tento projekt
podpořili, Nadaci Agrofert, která prostřednictvím Hasičského fondu podporuje dobrovolné i profesionální hasiče a v neposlední
řadě děkujeme dačickému farářovi Jaroslavu Pezlarovi za požehnání tohoto automobilu. Dík všem, kteří podporují naši činnost.
Vlastislav Švec, velitel SDH Dačice
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Školní rok 2017/2018 začal

Prázdniny utekly a máme tu nový školní
rok. Pro 49 letošních prvňáčků začal jejich
první školní rok slavnostním přivítáním
v aule naší školy.
Ve svých třídách byli přivítáni i všichni
ostatní žáci naší školy. Všem přejeme v novém školním roce mnoho úspěchů, pohody
a pěkných zážitků.

Co se dělo v naší škole o prázdninách

Během letních prázdnin proběhla na naší
škole celá řada oprav. Došlo k opravení žaluzií a rolet v učebně chemie, k odstranění
luxfer ve velké tělocvičně a k výměně oken
v celém pavilonu TV, bylo provedeno kompletní vymalování tříd 2.A, 7.B a 8.B, pavilonu šaten a výzdoba šaten 1. stupně (paní
Sylvie Muselová). Dále došlo k rekonstrukci
sborovny na 1. stupni, rekonstrukci elektroinstalace v 7.B a 8.B a v pavilonu 2. stupně
probíhala montáž výtahu pro handicapované (plánované dokončení 20. září 2017).

13. ročník Turnaje Duhového hřiště

Každoroční klání žáků naší základní školy a gymnázia v přehazované, ve volejbale
a kopané se uskutečnilo v pondělí 11. září
2017. Turnaje v přehazované se tentokrát
zúčastnilo pět dívčích družstev a celkové
pořadí vypadá takto: 1. místo 7. A/B, 2. mís-

to SEKUNDA, 3. místo 6. třída, 4. místo PRIMA 1, 5. místo PRIMA 2.
Turnaj starších dívek ve volejbale dopadl
takto: 1. místo TERCIE, 2. místo 9. B, 3. místo
8. B, 4. místo 9. A, 5. místo KVARTA, 6. místo
8. A.
Chlapecká družstva se utkala v kopané
a mezi mladšími žáky vybojovala 1. místo
6. třída, 2. místo PRIMA-SEKUNDA a na
3. místě skončila 7. A/B.
Nejúspěšnějším týmem starších žáků
bylo mužstvo 9. A/B, druhá skončila TERCIE,
na třetím místě KVARTA a bramborová medaile zbyla na 8. A/B.
Vše probíhalo v duchu fair-play a doufáme, že si všichni zúčastnění sportovní dopoledne užili. Na závěr bychom chtěli poděkovat panu J. Němcovi, který se opět ujal
role rozhodčího při turnaji v kopané.
Jana Vaňková, Marie Urbánková
a Bohumil Šuhaj

Novinka naší školy
- Touchscreen Prowise

pracovat na stolečku až deset dětí. Stolek
mohou používat všechny třídy naší školy.
Nyní jej využívá 1. ročník ke „kruhové výuce“. Jedna skupinka dětí pracuje na interaktivní tabuli, druhá se učí v lavicích a třetí
skupinka dělá třeba uvolňovací cviky.
Máme radost z této multifunkční dotykové obrazovky. Věříme, že bude velkým pomocníkem při výuce dětí naší školy.
Jitka Procházková

Zastupitelstvo mladých

Žáci 9. ročníku si na vlastní kůži vyzkoušeli role zastupitelů města. Dne 14. září 2017
usedli k připraveným stolům s hlasovacím
zařízením a projednávali aktuální problémy
města, např. podporu dětí a mládeže, fórum Zdravého města Dačice atd. Po schválení všech bodů programu měli žáci volný
prostor pro dotazy, na které jim odpovídal
pan starosta.
Jana Kühtreiberová

Fotbal to je hra

Chceme-li udržet krok se současným
světem, musí škola pružně reagovat na
technologický vývoj celé společnosti. Interaktivní tabuli, notebook či tablet učitelé
i žáci využívají na obou stupních naší školy.
Loni byl také zakoupen SMART Table, nebo-li „Kouzelný stoleček“, patřící k nejmodernějším technologiím, které se na světovém
trhu nachází a umožňují efektivní a zábavnou formu výuky.
Nyní má naše škola úplnou novinku varianty chytrého stolku – Touchscreen Prowise. Dotykovou obrazovku s vysokým rozlišením lze polohovat dálkovým ovládáním
do svislé polohy, nebo ji lze rychle naklonit
do pozice stolku. Přizpůsobit se dá také
výška či úhel sklonu desky. Zároveň může

Fotbalový oddíl TJ Centropen Dačice
si 13. září připravil pro školky, 1. a 2. třídy
sportovní dopoledne plné pohybu, her
a zábavy.
A my jim za to moc děkujeme.
Vyučující 1. a 2. tříd

Velký úspěch naší bývalé žákyně na
mistrovství světa

Letošní rok se ve dnech 22. 7. - 28. 7. 2017
konalo v rámci kongresu Intersteno v Berlíně mistrovství světa v záznamu a zpracování textů. Tohoto šampionátu se zúčastnila
i naše bývalá žákyně Tereza Kupcová, která
se v kombinaci disciplín a v korektuře umístila na skvělých 6. místech a krásných umístění dosáhla i v dalších disciplínách. Tereze
velmi blahopřejeme.

--- inzerce ---

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

Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

--- inzerce ---
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--- inzerce ---

Hledáme lesního dělníka

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

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Zahájení školního roku 2017/2018
V pondělí 4. září byl zahájen nový školní rok také na Gymnáziu
v Dačicích. V průběhu letních prázdnin byly v budově školy nákladem města Dačice nově zrekonstruovány dvě učebny. Rekonstrukce zahrnovala výměnu elektroinstalace včetně osvětlovacích těles,
vodoinstalace a odpadů a rozvodů datových sítí. Opraveny byly
vnitřní omítky a učebny byly vymalovány. V závěru prázdnin byly
některé další učebny a prostory školy vybaveny novým školním nábytkem, proběhl generální úklid.
Na začátku školního roku 2017/2018 usedlo do školních lavic dačického gymnázia celkem 257 žáků a žákyň. Přání mnoha úspěchů
při vzdělávání na naší škole v právě začínajícím školním roce patří
všem studentům školy, zvláště pak těm, kteří nastoupili nově do
primy osmiletého gymnázia a do prvního ročníku čtyřletého gymnázia. Poslední rok školní docházky u nás naopak zahájili studentky
a studenti maturitních tříd, oktávy a 4. ročníku. Přejeme jim, aby se
dobře připravili nejen na maturitní zkoušku, ale také na následné
přijímací řízení na zvolené vysoké a vyšší odborné školy.
Pedagogický sbor gymnázia letos tvoří 24 vyučujících, o provoz
školy se starají 4 nepedagogičtí zaměstnanci.
Školská rada
S platností od 1. září 2017 byla usnesením Rady Jihočeského
kraje zřízena Školská rada při Gymnáziu Dačice. Jejími členy jsou
paní Ing. Marta Krechlerová a pan František Přikryl zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a učitelé školy, pan
Mgr. Luboš Krátký a pan Mgr. Karel Tobolka, zvolení pedagogickými pracovníky školy. Jako zástupci zřizovatele ve školské radě byli
jmenováni pan Jiří Albrecht, zastupitel Dačic, a pan Ing. Karel Macků, starosta Dačic.
Nově zřízená školská rada se sešla ke svému ustavujícímu zasedání v pondělí 11. 9. 2017. Schválila jednací řád, seznámila se s legislativním rámcem své činnosti a zvolila předsedkyní paní Ing. Martu
Krechlerovou.
Aleš Morávek, ředitel školy
Seznamovací pobyt primy 2017
Ve čtvrtek 7. 9. jsme se s celou třídou vypravili na seznamovací
pobyt do Vnorovic. Vyšli jsme v 8 hodin od školy a šli přes Toužín
a Urbaneč. Po cestě byl pro nás připraven branný závod, kterého
se všichni zúčastnili. Kolem poledne jsme dorazili do cíle – do vnorovického mlýna. Vybrali jsme si pokoje a chvíli jsme si odpočinuli.
Odpoledne pro nás bylo přichystáno sportovní odpoledne. Vyzkoušeli jsme si běh, hod granátem, holky přehazovanou a kluci
„menší fotbal“. Večer u táboráku bylo vyhodnoceno naše sportovní snažení. Také jsme ostatním řekli něco o sobě, abychom se více
poznali.

Další informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz
a www.g-one.tv.

Pozvánky do knihovny
Ve středu 4. října v 17:30 h srdečně zveme na přednášku historika Michala Stehlíka o FRANTIŠKU KOŽÍKOVI
Spisovatel František Kožík patří k nejčtenějším autorům historických románů, jeho Největší z Pierotů měl i mezinárodní úspěch.
Kožík měl zároveň velmi silný vztah i k jihozápadní Moravě, je
čestným občanem Telče a právě blízké Telči věnoval i knihu Město šťastných lásek. Jaké byly však osobní osudy tohoto spisovatele, novináře, scénáristy a dramaturga? Prožil si těžké období války
a byl dokonce v roce 1943 vyslán jako svědek do katyňského lesa.
V roce 1956 byl na podzim v Budapešti právě ve chvíli, kdy se tam
rozhořelo povstání. Dostal se tak i do hledáčku Státní bezpečnosti.
Přednáška, včetně prezentace neznámých fotografií a dokumentů,
tak bude mapovat dílo, ale především životní osudy velkého spisovatele. Vstupné dobrovolné. Historik Michal Stehlík se zabývá přípravou monografie o Františku Kožíkovi, publikoval prozatím studii
o jeho vztahu s StB a osud Františka Kožíka bude i v jeho nejnověji
dokončované knize o roce 1937.
Čteme z nových knih pro děti a mládež - 25. října, 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).
Z pohádky do pohádky – 27. října a 24. listopadu 2017 (16:00
– 17:00 h)
Pokračování společného čtení, hraní si a tvoření s pohádkami,
vždy poslední pátek v měsíci v knihovně, pro rodiče s dětmi. Motto:
Dejte dítěti pohádky a bude mít zdravou duši.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

--- inzerce ---

Ráno jsme si zabalili věci, nasnídali se a vyrazili směrem k domovu. Všem se nám ve Vnorovicích moc líbilo. Zároveň bychom chtěli
poděkovat paní učitelce Elsterové, Švarcové a panu učiteli Chalupovi, kteří se pobytu s námi zúčastnili.
Za třídu primu napsala Lída Stejskalová

Běh městem Gross-Siegharts
V sobotu dne 9. 9. 2017 vyjela čtyřčlenná skupina Gymnázia Dačice na přespolní běh, který se konal v Rakousku ve městě Gross-Siegharts. Byl to již 23. ročník. Skupinu tvořili tito studenti – Ondřej
Poledník (sekunda), Jindřich Poledník (tercie), Jakub Šimánek (kvinta) a Štěpán Pokorný (1. ročník). Studenti byli velice úspěšní – každý
si přivezl na památku pohár. Organizace této sportovní akce byla
na velice dobré úrovni. Studenti dostali pamětní medaili, po závodě občerstvení. Při závěrečném posezení ve společenském domě si
mohl každý objednat něco k jídlu.
Novinkou při závodě bylo to, že každý závodník měl na botě
čip a ten byl v cíli snímán senzorem. Poděkování patří organizátorům – hlavně panu Fröhlichovi – řediteli soutěže, panu Zibuschovi
a M. Schelmovi – oba jsou pracovníci na radnici. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem čtyřem studentům za vzornou reprezentaci školy v zahraničí (studenti využili konverzaci jak v němčině, tak
i v angličtině).
Výsledky přespolního běhu:
Mladší žáci – Schüler I – 1. místo – Ondřej Poledník. Starší žáci –
Schüler II – 1. místo – Jindřich Poledník. Mládež – Jugend – 2. místo
– Štěpán Pokorný, 3. místo – Jakub Šimánek.
Karel Chalupa, vyučující Tv
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Prázdninový výlet

Dačický domeček je tu pro vás

Svaz tělesně postižených Dačice
v měsíci srpnu uspořádal výlet osobními auty na hrad Roštejn. Počasí nám
přálo a sluníčko nás doprovázelo celé
odpoledne.
Prohlédli jsme si hrad, navštívili jsme expozici mrákotínského kamenolomu. Zde
jsme si prohlédli, jak se dříve i dnes těží
mrákotínská žula. Protože se hrad opravuje, je prohlídka svedena pouze do jednoho křídla. Přesto komnaty a skvělý výklad
o jeho historii a jejho pánech v podání průvodkyně se moc líbil. Po prohlídce vylezli
ti zdatnější z nás na hradní věž. Jejich úsilí
bylo odměněno krásným pohledem po
okolní krásné krajině. Pak jsme si odpočinuli na nádvoří, kde jsme se odměnili kávou
a zmrzlinou.
Další akcí byla Dačická řežba a dačické
Kovářské dny. Mnoho našich členů organizace se chodilo dívat, jak z kusu dřeva
vznikají krásné sochy. Na Kovářských dnech
jsme mohli vidět krásné svícny, podkovy
pro štěstí i hřebíky, jak vznikají rukou mistrů i tovaryšů. Dále jsme mohli vidět i kování koně.
Další akcí bylo zhlédnutí filmu pana Jana
Svěráka Po strništi bos, který se natáčel ve
Slavonicích. Z kina jsme odcházeli nadšeni.
Příští akce v měsíci říjnu budou Odpolední čaje v Hotelu Stadion v sobotu 17. 10.
2017 ve 14:00 h. Dále pak je rehabilitační
koupání v areálu Laguna Třebíč, vždy druhé
pondělí v měsíci.
V listopadu bychom rádi vyrazili na divadelní představení v Horáckém divadle
v Jihlavě Rok na vsi. Srdečně zveme.
Za výbor organizace svazu
Stejskal František, předseda

Doba prázdninového lenošení je nenávratně pryč a nás čeká nový školní rok,
a proto není čas otálet. Pro letošní rok jsme nachystali spoustu novinek a již od
2. října se kroužky rozběhnou naplno v rekonstruovaných prostorách v Nemocnici
Dačice, v areálu bývalé Domovinky.
Ještě v průběhu měsíce října se děti mo- dete moci ozdobit domácí interiér, popř.
hou přihlašovat. Celou nabídku najdete na venkovní prostory – balkon, zahradu, pernašich stránkách www.ddmjh.cz.
golu… Vaše děti vám jistě rády pomohou
Jsme velmi rádi, že si děti našly cestu do a odměnou vám bude společné dílo. Těší se
našich nových prostor. Zároveň chceme na Vás Dana Syrovátková.
poděkovat veřejnosti za jejich podporu Podzimníčkova dílna pro děti
a pochvalu za výzdobu našeho Domečku.
Ve čtvrtek 26. 10. 2017 můžou děti strávit
Je to pro nás velká vzpruha pro naši další prázdninové dopoledne u nás v Domečku
činnost.
na Podzimníčkově dílně. Budou se vyrábět

V neděli 22. října 2017 od 14:30 h bude v kostele sv. Linharta v Lidéřovicích další
větrání.
vický kostel rádi, velmi přínosná. Dr. Lavička se o něm totiž již předem vyjádřil: „Váš
kostel je významným reprezentantem českomoravské skupiny dvoulodních kostelů
s prvky opevnění.“ A jeho slova mohou přivést na pravou míru naše dosavadní laické
domněnky a debaty o tom, jestli byl tento
kostel stavěn také jako případné opevněné
útočiště pro obyvatele obce.
Kromě poznatků o historii a architektuře
Hostem bude PhDr. Roman Lavička, zazní při větrání také krásná hudba, kterou
Ph.D. z Národního památkového ústavu přednesou na trombon Jan Nosek a na varv Českých Budějovicích, který bude hovořit hany Petr Sobotka.
o dvoulodních kostelích. Na toto téma se
Všechny přátele lidéřovického kostela,
jeho zájem zaměřuje již delší dobu a jeho dějin a umění zvou P. Gorazd a účinkující
přednáška bude pro ty, kdo mají lidéřo- hosté.

Opékání špekáčků

Výlet do Prahy

Prázdninové odpoledne 16. 8. 2017
jsme si v DPS v Dačicích zpříjemnili
odpoledním posezením a opékáním
špekáčků.

V sobotu 9. září uspořádal Katolický dům Dačice ve spolupráci s místní organizací KDU-ČSL výlet autobusem do Prahy.

Opekli jsme si špekáčky, poseděli jsme,
popovídali a dokonce jsme si i zazpívali
známé a lidem blízké písničky. Velké poděkování náleží městu Dačice, které věnovalo
přenosné otevřené ohniště pro tyto účely.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
středisko Dačice Marie Cimbůrková
a Eliška Mandátová
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Podzimní dílna v BABY CLUBU
Ve středu 18. 10. 2017 od 9:00 do 11:00 h
se v Baby clubu uskuteční dílna na téma
Podzimní lucernička. Pomocí přírodnin si
vyrobíme vkusnou dekoraci, kterou si bu-

dekorace s využitím přírodnin, které si děti
odnesou domů. Akce se koná od 9:00 do
11:00 h v DDM Dačice (areál nemocnice).
Akci připravuje Jarka Bačáková.
Váš Domeček

Říjnové větrání kostela v Lidéřovicích

Dopoledne jsme přijali pozvání místopředsedy poslanecké sněmovny Ing. Jana
Bartoška, který nás provedl nejen hlavním
jednacím sálem sněmovny, ale i dalšími
prostorami, jako je například tiskové centrum, či hlavní vchod se schodištěm určené
pro přijímání delegací. Setkání se velice
vydařilo. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého a nového o fungování této instituce,

za což Janu Bartoškovi patří velký dík. Odpoledne jsme procházeli Prahou a jejími
památkami s naším oblíbeným průvodcem
Mgr. Lubomírem Krátkým. Děkujeme
i jemu za poutavý výklad z historie i ze současnosti. Poděkování patří také L. Cvrčkové
a L. Macků, které společně zájezd připravily
a zorganizovaly.
Za spokojené účastníky zájezdu Petr Křížek

www.dacice.cz
Zdravé město Dačice a MA21

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl kuželek:
14. 10. 2017 muži 2. liga ve 14:00 h Dačice „A“ - TJ Prostějov
28. 10. 2017 muži 2. liga ve 14:00 h Dačice „A“ - TJ Sokol Chvalíkovice
14. 10. 2017 muži 3. liga v 10:00 h Dačice „B“ - SK Podlužan Prušánky
28. 10. 2017 muži 3. liga v 10:00 h Dačice „B“ - TJ Slavoj Žirovnice
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Rozpis mistrovských utkání na kuželně v Dačicích - říjen 2017

„GENEREL DOPRAVY“
úterý 17. 10. 2017 od 17:10 h
v KD Beseda Dačice

P R O G R A
M
- Seznámení
se studií bud
oucího
komplexního
řešení doprav
y
- Návrhy na dop
lnění či úpravu
navržené stu
die
- Shrnutí výs
ledků jednán
í
Doprovodný pro
gram autoškol
„Zásady bezpeč
né jízdy
a bodový sys
tém“

ZA ÚČASTI:
- vedení města
generelu
- zpracovatele návrhu
- dopravní komise
- Odboru dopravy
tic
- Odboru dotací a inves
ce
- Městské policie Dači
- Policie ČR

Program: seznámení se studií budoucího komplexního
řešení dopravy, návrhy na doplnění či úpravu navržené studie,
shrnutí výsledků jednání. Doprovodný program autoškol
„Zásady bezpečné jízdy a bodový systém“

PROVEDEME
TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ A ODVOZ DŘEVA

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.

VYTĚŽENOU HMOTU
VYPLATÍME V HOTOVOSTI
PŘED ODVOZEM.

úterý

17. října 2017
od 17:10 h

--- inzerce ---

TEL. 774 532 901, 608 902 420
www.expo-drevo.cz
Firma HM-Metal s.r.o.
PŘIJME
zaměstnance na pozici
svářeč, obsluha svářecího robotu MIG, TIG

pá 6. 10.

20:00 h KP II Centropen Dačice C - Sokol Chýnov

čt 12. 10.

18:00 h

OPJH Centropen Dačice E - Slovan J.Hradec

so 14. 10.

10:00 h

3KLM Centropen Dačice B – Podlužan Průšánky

so 14. 10.

14:00 h

2KLM Centropen Dačice A - TJ Prostějov

ne 15. 10. 10:00 h

1KLD Centropen Dačice - PSJ Jihlava

čt 19. 10.

OPJH Centropen Dačice E – Nová Včelnice

18:00 h

pá 20. 10. 18:00 h

divize JIH Centropen Dačice D – Sokol Částrov

pá 20. 10. 20:15 h

KP II Centropen Dačice C - Loko Č.Velenice

pá 27. 10.

19:00 h

KP II Centropen Dačice C – Centropen Dačice G

so 28. 10.

10:00 h

3KLM Centropen Dačice B – Slavoj Žirovnice

so 28. 10.

14:00 h

2KLM Centropen Dačice A – Sokol Chvalíkovice

7. 10.

muži KP

16:00 h

Dačice –Táborsko „B“

21. 10.

muži KP

15:30 h

Dačice - Dražice

8. 10.

dorost KP

10:00 h

Dačice - Sepekov

22. 10.

dorost KP

10:00 h

Dačice - N. Bystřice

7. 10.

žáci

9:30 h

Dačice - Suchdol n/L

21. 10.

žáci

15:00 h

Dačice - Lomnice n/L

Oddíl volejbalu
Od 3. 10. 2017 - každé úterý - začínají treninky dětí od 12 let
v tělocvičně ZŠ B. Němcové, zveme děvčata i chlapce, kteří by se
rádi naučili tento „inteligentní“ sport, aby přišli mezi nás. Do poloviny října (18. 10.) probíhá nábor. Současně probíhá i trenink dorostenek.

Jitka DANYIOVÁ ml.
úklidové práce
čištění interiéru vozidel,
koberců, sedaček
tel.: 608 873 068

periodický tisk územně správního celku
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3150 výtisků
Registrační značka: MK ČR E 20530
Šéfredaktor: Mgr. Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
Redakční uzávěrka: 15. den v měsíci
Redakce si vyhrazuje právo
na zkrácení zaslaných příspěvků

--- inzerce ---

--- inzerce ---

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

KP II Centropen Dačice G - Sokol Slavonice

Oddíl SPV
Cvičení mužů - v sokolovně každé pondělí od 20:00 h.
Ženy cvičí v skolovně každé úterý a čtvrtek od 19:30 h.
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.

Požadavky: manuální zručnost, schopnost čtení technických
výkresů, samostatnost, schopnost týmové spolupráce,
praxe se svářecím robotem
Pracovní náplň: svařování malých a středních konstrukcí,
související práce v zámečnické dílně
Možnost získání odměn a benefitů: stravenky,
při splnění podmínek nárok na příspěvek na dopravu
Bližší informace na telefonním čísle 739 454 504
V případě zájmu zašlete Váš strukturovaný životopis
na e-mailovou adresu: stanislava.svobodova@hm-metal.cz
nebo vlastimil.behan@hm-metal.cz
další kontakty a aktuální pracovní nabídky na www.hm-metal.cz

17:30 h

Oddíl fotbalu:

v KD Beseda Dačice

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

pá 6. 10.
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
4. října, středa, 19:00 h
NERODIČ, dokumentární, 2D
česky, vstupné 100 Kč, členové FK 80 Kč
6. října, pátek, 19:00 h
PO STRNIŠTI BOS, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
8. října, neděle, 19:00 h
ZAHRADNICTVÍ: Dezertér, drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
11. října, středa, 10:00 h
MANŽEL NA HODINU, komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč
13. října, pátek, 19:00 h
SNĚHULÁK, detektivní thriller, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
15. října, neděle, 17:00 h
ESA Z PRALESA, animovaný/rodinný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč
18. října, středa, 19:00 h
PO STRNIŠTI BOS, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
20. října, pátek, 19:00 h
BAJKEŘI, česká komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
22. října, neděle, 19:00 h
8 HLAV ŠÍLENSTVÍ, drama/životopisný, 2D
česky, vstupné 100 Kč
26. října, čtvrtek, 18:00 h
HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM, anim., 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
27. října, pátek, 19:00 h
BAJKEŘI, česká komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

Kulturní dům Beseda
1. října 2017, neděle, 17:00 až 20:00 h
Den seniorů v Besedě
Hudebně taneční podvečer, k tanci a poslechu hraje DUO ADAMIS, moderuje Zdeněk
Kaňka, ke vstupu káva a zákusek zdarma.
7. října 2017, sobota, 19:00 h
Slavnostní večer města
Předávání cen města, koncert X-TET, Leona
Machálková.
16. října 2017, pondělí, 19:30 h
Michal Horáček a hosté: Na cestě
Recitál s texty Michala Horáčka.
23. října 2017, pondělí, 19:00 h
Monology vagíny
Divadelní představení, účinkuje Jitka Asterová, Dáša Bláhová ...
29. října 2017, neděle, 19:00 h
Smetanovo trio
Komorní koncert k výročí vzniku Československa.

Městské muzeum a galerie
Do 8. října 2017
Antonín Kanta – fotografie, koláž, kresba
Výstava k 65. narozeninám vysočinského výtvarníka.
Do 12. listopadu 2017
Ivan a Stanislav Alscherovi: obrazy, kresby
Výstava bratří Alscherových, kteří mládí prožili v Dačicích. Slavnostní zahájení v sobotu
14. října 2017 ve 14:00 h.
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h.

19. října od 17:30 h, v sále muzea v I. patře
Muzejní čtvrtek: Doc. PhDr. Michal Stehlík,
PhD. „Fenomén Masaryk“
Přednáška je připravena v rámci připomenutí
80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.

Katolický dům
a RC Křižovatka
8. října, neděle, od 17:00 h
Marek Orko Vácha - přednáška
na téma vztah člověka k víře, k životnímu
prostředí a k celému lidskému společenství.
Český římskokatolický kněz, přírodovědec,
pedagog a spisovatel je farářem ve farnosti
Lechovice u Znojma a přednostou Ústavu
etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
14. října, čtvrtek, od 16:00 h do 18:00 h
Dýňování
Dýně jsou zajištěny, příspěvek na materiál
50/20 Kč, s sebou: nůž, prkénko
20. října, pátek, 19:30 až 21:30 h
TANEČNÍ pro znovuzačínající a mírně pokročilé
6 dvouhodinových lekcí pod vedením manželů Horníkových z Telče. Přihlášky a další informace: petrkrizek@centrum.cz, 604 161 135
21. října, sobota, 9:00 až 12:00 h
Burza oblečení a sportovního zboží aneb
připravujeme se na zimu
Více informací M. Svobodová 606 336 470,
marcelka1177@seznam.cz
23. října, pondělí, 17:00 h
Jak přežít pubertu svých dětí - přednáška
Přednáší psychoterapeutka Marcela Blažková,
koordinátorka Poradny Ruth Třebíč
Terapeutické poradenství - individuální soukromý rozhovor s psychoterapeutkou M. Blažkovou, po tel. domluvě - tel. 608 613 612
25. října, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy těhotenství,
porod a mateřství s Renatou Kudrnovou.
(606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz)
5. listopadu, neděle, 16:30 h
OBOROH - koncert
Folkrocková kapela OBOROH hrající od roku
1989 konečně v Dačicích… Jako předskokan
vystoupí písničkář Pavel Pokorný (Třebíč), kterého doprovodí Ivo Drbohlav na djembe.
Pravidelné akce:
Pondělí a čtvrtek 9:00 až 11:30 h : Dopoledníček - klubík pro rodiče s dětmi
Úterý 16:00 až 17:00 h: Setkání nad Biblí
Středa 17:30 až 18:30 h: Cvičení pro zdraví
s Hankou
Středa 18:30 až 20:30 h: Stolní tenis pro veřejnost
Čtvrtek 16:00 až 17:30 h: Káčko

TJ OREL TŘEŠŤ

16. října, 19:30 h KD Beseda Dačice
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23. října, 19:00 h KD Beseda Dačice

K výročí 200 let vynálezu kola chystáme
výstavu kol v Třešti. Pokud máte kolo, které pro Vás již nemá funkční hodnotu, ale
je historickým kouskem železa, pak prosím volejte na číslo 608 065 576.
Děkujeme. Dederova kola, Třešť

