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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Číslo 12 / 2017

Jak to vidím aneb Vánoce a dárky
I když se to podle počasí zatím moc nezdá, Vánoce jsou za dveřmi. Stejně jako
já se určitě všichni těšíte na to, jak se sejdeme se svými blízkými a jak obdarujeme
ty, které máme rádi. Jsou ale mezi námi lidé, kteří rozdávají dárky po celý rok. Kdo
to je? Jsou to dačičtí dobrovolníci a jejich darem je, že se starají o to, aby se nám
v Dačicích dobře žilo.
Někteří svoji dobrovolnickou práci dělají neorganizovaně,
ale většina jich je členy dačických spolků.
Všem bez rozdílu
děkuji za jejich obětavost, za jejich práci, kterou dělají pro děti, seniory a pro nás
všechny ve svém volném čase a leckdy i na
úkor vlastních rodin. I díky nim jsou Dačice
tak bohaté na spolkový život, že nám to
závidí mnohá větší města. Město dačické
spolky dlouhodobě podporuje finančně,
ale stalo se už tradicí, že jako malé poděkování pořádáme pro spolky společenský
večer. Alespoň jeden večer v roce se naopak staráme my o zástupce, které spolky
vyšlou. Letos se tak už potřetí konalo setkání, které má výstižný název „Dnešní večer
patří vám“. Mohli jsme si společně vyslechnout vlídného písničkáře Pavla Helana,

podívat se na filmovou ukázku toho, co se
všechno v Dačicích za tento rok událo a především jsme si udělali čas jeden na druhého
a příjemně si popovídali. Byl to takový malý
dárek.
Jak jsem už psal, k Vánocům patří dárky, a tak jsme si pro vás všechny připravili
dárek v podobě nové vánoční výzdoby na
Palackého náměstí. Na sloupech veřejného
osvětlení jste si už určitě všimli netradičních
ozdob symbolizujících kostky cukru. Připravili jsme i další vánoční překvapení. Jestli
chcete být první, kdo to překvapení uvidí
na vlastní oči, tak přijďte v neděli 3. prosince na tradiční Zvonkový průvod.
Přeji nám všem, abychom si společně užili Vánoce v kruhu svých blízkých, abychom
nezapomínali na ty, kdo takové štěstí nemají a aby byl rok 2018 sladký, jako kostky
cukru, které symbolizuje naše vánoční výzdoba.
Karel Macků, starosta

ADVENTNÍ ČAS V DAČICÍCH
1. 12., 16:00 h - Čertovská škola, ZŠ Komenského
2. 12., 10:00 h - Mikuláš pod parou, Parní
železnice v Antonínské ul.
2. 12., 15:00 h - Adventní dílna, Katolický
dům
3. 12., 17:00 h - Zvonkový průvod a rozsvícení vánočního stromu
3. 12., 19:00 h - Vánoční koncert Janka
Ledeckého s kapelou, KD Beseda
5. 12., 17:00 h - Mikulášská jízda městem, Palackého nám.
6. 12., 9:00 h - Mikuláš v Baby clubu,
DDM Dačice
8. 12., 15:30 h - Balónky pro Ježíška,
MŠ Bratrská
8. 12., 18:00 h - Vánoční příběh - cesta do
Betléma, Katolický dům
10. 12., 10:00 h - Vánoční jarmark, MMaG
a zámecké nádvoří
16. 12., 19:00 h - Vánoční koncert dětských sborů ZUŠ Dačice, KD Beseda
17. 12., 15:00 h - Krkonošská pohádka,
KD Beseda
20. 12., 9:00 h - Ježíšek v Baby clubu,
DDM Dačice
20. 12., 18:00 h - Vánoční koncert pěveckého sboru, kostel sv. Vavřince
22. a 23. 12, 18:00 h - Já bych rád k Betlému, tradiční živý betlém na Palackého
nám.

Mesto Dacice Vám preje
príjemné prozití vánocních svátku
a mnoho profesních i osobních
úspechu v roce 2018
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Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 11. listopadu přivítal místostarosta města Miloš Novák společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni MěÚ Dačice nové
občánky města. Přivítány byly děti: Jakub Šebesta, Vojtěch Kryštof, Eliška Černá, Esme Utku, Jakub Vlasák, Jaroslav Chňoupek,
Vilém Kopeček, Tomáš Pelikán, Nikolas Bouda a Terezie Šedová.

Zpívání koled v Lidéřovicích
Vánoční větrání kostela a varhan v Lidéřovicích bude v sobotu
30. prosince 2017 od 14:30 h.
Bude vskutku tradiční, za doprovodu
varhan si bude moci každý z příchozích,
pokud bude chtít, zazpívat klasické české a moravské koledy. Mezi zpěvem koled zazní několik myšlenek rezonujících
s vánočním časem, který budeme prožívat.
Srdečně zve P. Gorazd se svými přáteli.

Hledáme koledníky Tříkrálové sbírky
2018 pro Dačice a okolí

1. ledna od 17:00 h
na Palackého náměstí

v Dačicích

- hudební vystoupení žáků ZUŠ Dačice
- videoprojekce s ohlédnutím za uplynulý rok
- novoroční ohňostroj
BESEDA
- přípitek s sebou
KULTURNÍ DŮM

KULTURNÍ DŮM

BESEDA
KULTURNÍ DŮM

UPOZORNĚNÍ

KLUB

BESEDA

BESEDA
MINIPIVOVAR

BESEDA

RESTAURACE

BESEDA

Změna otvírací doby
městského úřadu a Infocentra
pátek 29. 12. od 8:00 do 12:00 h
ostatní dny zůstávají beze změny

Poděkování Městské policii Dačice

Strážníkům Jitce Žaloudkové, Miloši Novákovi a Františku Šindelářovi za odpovědný a citlivý přístup při hledání od 12. 9. do
20. 9., vyšetřování a nalezení mrtvého psa Zuzíka, majitelky paní
Ludmily Fukové.
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„Přidejte se k nám......“
Přivítáme jednotlivce i skupinky
„králů“ s jedním vedoucím starším
15-let. Bližší informace na tel. 606 336
470 Marcela Svobodová (koordinátorka
sbírky).
ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a Město Dačice pořádají

NOVOROČNÍ POHÁR 2018
XIX. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 6. ledna od 10:00 h

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

www.dacice.cz

Slovo místostarosty
V letošním roce všechny sbory dobrovolných hasičů v místních částech
prodělaly námětové cvičení, kde se
ověřila jejich připravenost a akceschopnost.
Mimo tato cvičení vyjížděly i k několika ostrým zásahům. Jen pro představu,
v Dačicích a šesti místních
částech je registrováno 250
dobrovolných hasičů a z toho
je 80 členů přímo v zásahových jednotkách.

Celý rok se snažím držet čerpání rozpočtu hasičů při zemi, a proto ke konci listopadu bylo možno z ušetřených financí zakoupit nové vybavení – přejezdové můstky,
plovoucí sací koše a elektrocentrálu. Tyto
prostředky slouží přímo pro zásahové jednotky. V letošním roce jsme pro hasiče dále
získali z grantu Jihočeského kraje finanční
prostředky na osvětlovací stožár a prodlužovací kabel, od Nadace Agrofert finanční
prostředky na nákup dopravního vozidla,
na které také přispěli dobrovolní hasiči
z Dačic a město Dačice, dále od Okresního
sdružení dobrovolných hasičů v Jindřichově Hradci dvě elektrocentrály, dvě motorové pily a hliníkový žebřík. Bylo také nutné
opravit podvozek a nástavbu u Tatry 815.
Od 1. 2. 2018 nabude účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění. Tento zákon mimo jiné upravuje uznávání pracovní
neschopnosti a nárok na nemocenskou ve
výši 100 % denního vyměřovacího základu
těm členům jednotek sboru dobrovolných
hasičů, kteří se podíleli na provádění záchranných a obdobných prací.
Z výše uvedeného je znát, že si všichni
a na jakékoliv úrovni váží činnosti dobrovolných hasičů. Jsem rád, že i Dačice patří
mezi ty, kteří si váží práce dobrovolných
hasičů.
Jelikož je toto můj poslední letošní příspěvek, dovolte mi, abych vám všem popřál
klidné prožití svátků vánočních a úspěšný
rok 2018.
Miloš Novák, místostarosta
Uzávěrka lednového čísla je
15. prosince 2017.
Distribuce bude probíhat
druhý týden v lednu 2018.
Ve dnech 2. - 3. 1. 2018 budou pokladny
městského úřadu uzavřeny z důvodu
ukončení jednotlivých agend a nastavení
počátečních stavů roku 2018

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

Rada města na své 93. schůzi konané
31. 10. 2017 mimo jiné:
• schválila ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově DPS
v Bratrské ulici v Dačicích s Občanskou
poradnou Jihlava vzájemnou dohodou
k 31. 10. 2017 z důvodu ukončení činnosti
poradny,
• schválila nabídku volného startovacího
bytu č. 7 v bytovém domě 175/I v ulici
Bratrská v Dačicích veřejnosti,
• schválila zprávu o činnosti organizace
a výsledky hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2017,
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu hlavní turistické sezóny na IC
Dačice v období 1. 6. – 30. 9. 2017,
• vydala souhlas s přijetím finančního
daru ve výši 10.179 Kč na úhradu stravného pro 4 žáky Základní školy Dačice,
Neulingerova na období od 2. 1. 2018 do
30. 6. 2018 od společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s. z Prahy,
• schválila rozpočtové opatření č. 25/2017
v těchto objemech: příjmy 1.153.792,40
Kč, výdaje 1.153.792,40 Kč, financování
0,00 Kč,
• vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu města k 30. 9. 2017 s přebytkem rozpočtu ve výši 27.785.063,45 Kč, splátky
úvěru ve výši 1.750.500,00 Kč, zvýšení stavu bankovních účtů ve výši 24.494.827,98
Kč a částku 1.539.735,47 Kč jako operace
související s DPH,
• vzala na vědomí návrh rozpočtu města
na rok 2018 v prvním čtení,
• schválila bezplatné přijetí daru pěti kusů
přileb HEROS Rozenbauer v celkové hodnotě 57.450 Kč od ČR – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje,
• schválila k dalšímu rozpracování projektantem variantu „režim obytné zóny“
v rámci rekonstrukce místních komunikací v lokalitě k Hradišťku,
• schválila předání předložených návrhů
dopravní komise na 93. zasedání Rady
města Dačice firmě UDIMO spol. s r. o.
k zapracování do Generelu dopravy,
• schválila vyhledání dalších variant řešení
chodníku okolo rybníku Vražda z ulice
Hradecké směrem ke koupališti s ohledem na jejich soulad s vyjádřeními orgánů státní správy a na výši vynaložených
finančních prostředků.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 20. zasedání
ve středu 13. 12. 2017 v 17:00 h
v hlavním sále KD Beseda.
Hlavním bodem programu bude
schválení rozpočtu města na rok 2018.

Zastupitelstvo města na svém 19. zasedání konaném 15. 11. 2017 mimo jiné:
• schválilo novelu statutu Fondu rozvoje
bydlení města,
• schválilo přidělení grantu na poskytování pečovatelské služby v roce 2018
a 2019 společnosti Ledax, o.p.s., Riegrova
1756/51, České Budějovice a společnosti
Resident 2000, o.p.s., Svobodova 106/
III, Dačice za podmínek uvedených ve
smlouvě; na veřejnou nabídku byly zaslány dvě žádosti a obě splnily stanovené
podmínky,
• schválilo přidělení grantu na poskytování osobní asistence v roce 2018 a 2019
Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava za podmínek uvedených ve
smlouvě,
• schválilo přidělení grantu harm reduction zneužívání návykových látek v roce
2018 a 2019 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava za podmínek uvedených ve smlouvě,
• schválilo přidělení grantu zajištění provozu mateřského centra v roce 2018
a 2019 zapsanému spolku Katolický dům,
z.s., Masarykova 295, Dačice, za podmínek uvedených ve smlouvě,
• schválilo přidělení grantu na zajištění provozu šatníku v roce 2018 a 2019
Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava za podmínek uvedených ve
smlouvě,
• prodej dalších čtyř pozemků pro stavbu
rodinných domů v lokalitě Za Školou,
• schválilo koupi lesních pozemků v k. ú.
Chlumec za 103.603 Kč, které navazují na
lesní pozemky ve vlastnictví města,
• neschválilo prodej pozemku v k. ú. Dačice, p.č. 2643/1 o přibližné výměře 435 m2
- ostatní plocha,
• schválilo podání žádosti k Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Jindřichův
Hradec, o realizaci komunikace v rámci provedené jednoduché pozemkové
úpravy v Hostkovicích, a to: polní cesty
na pozemku p.č. 1798,
• schválilo podání žádosti k Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Jindřichův
Hradec, o realizaci komunikací v rámci
provedené komplexní pozemkové úpravy Chlumec, a to: cesty k vodojemu, cesty k Hradišťku, cesty k Vnorovicím, cesty
k Martinovskému rybníku a cesty k Dačicím k lokalitě Za Školou,
• schválilo darovací smlouvu s ČR - HZS
Jihočeského kraje, jejímž předmětem
je darování sušící skříně na oděv v hodnotě 38.152,-- Kč a vysoušecího zařízení na obuv v hodnotě 21.054,-- Kč. Tato
zařízení budou k užívání na stanici HZS
v Dačicích.
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Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
Starosta města Dačice v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky, a o změně některých zákonů oznamuje:
1. Volba prezidenta České republiky se
uskuteční: dne 12. 1. 2018 od 14:00 h do
22:00 h a dne 13. 1. 2018 od 08:00 h do
14:00 h.
2. V případě konání druhého kola volby
prezidenta České republiky se toto uskuteční: dne 26. 1. 2018 od 14:00 h do 22:00
h a dne 27. 1. 2018 od 08:00 h do 14:00 h.
3. Místem konání volby
• okrsek č.: 1 je voleb. místnost: Městský úřad Dačice, Palackého nám. 2,
Dačice, přízemí, pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
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 je voleb. místnost: Budova
Komerční banky, Palackého nám. 3/I,
Dačice, přízemí pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dačice III - B. Smetany, Družstevní, Ke Karlovu, Strojírenská, Svatopluka Čecha, Švabinského, Vápovská, Za Lávkami, místní
část Borek, místní část Hradišťko,
• okrsek č. 3 je voleb. místnost: SOUzas,
Jemnická 58/III, Dačice, přízemí pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 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 je voleb. místnost: Městský
úřad Dačice, Krajířova 27/I, Dačice,
přízemí pro voliče podle místa, kde jsou

•

•

•

•

•

•

přihlášeni k trvalému pobytu: Dačice I Bratrská, Krajířova, Palackého nám., Dačice V - Dělnická, Nádražní, Tř. 9. května,
Učňovská, U Podcestného mlýna,
okrsek č. 5 je voleb. místnost: Základní škola v ul. Komenského 7/V, Dačice,
přízemí pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Dačice V
- Bezručova, Husova, Komenského, Na
Vyhlídce, Náměstí Republiky, Sokolská,
Tyršova, U Stadionu,
okresk č. 6 je voleb. místnost: Základní škola v ul. Komenského 7/V, Dačice,
přízemí pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Dačice V Jiráskova,
okrsek č. 7 je voleb. místnost: Základní škola v ul. B. Němcové 213/V,
Dačice - horní pavilon vlevo pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 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 je voleb. místnost: Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice
- horní pavilon vpravo pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: Dačice V - Červený vrch, Jižní,
Mládežnická, Polní, Severní, Větrná, Vyderská,
okrsek č. 9 je voleb. místnost: Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice
- dolní pavilon vlevo pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Dačice V - Dlouhá,
okrsek č. 10 je voleb. místnost: Základní škola v ul. B. Němcové 213/V, Dačice
- dolní pavilon vpravo pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-

bytu: Dačice V - Antonína Dvořáka, Karla
Čapka, Máchova, Otakara Březiny,
• okrsek č. 11 je voleb. místnost: Budova Občanské komise Velký Pěčín, Velký Pěčín 31, pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Malý
Pěčín a Velký Pěčín,
• okrsek č. 12 je voleb. místnost: Budova Občanské komise Hostkovice,
Hostkovice 28, pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Hostkovice a Lipolec,
• okrsek č. 13 je voleb. místnost: Budova hospody Bílkov, Bílkov 89, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bílkov,
• okrsek č. 14 je voleb. místnost: Budova Občanské komise Dolní Němčice,
Dolní Němčice 62, pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 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 vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky, 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. V případě konání
druhého kola obdrží volič hlasovací lístky
ve volební místnosti.
Karel Macků, starosta

Informace o vystavení voličského průkazu pro volbu prezidenta ČR
konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018; případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 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 5. ledna 2018.
Volič může také požádat osobně, konec
lhůty pro osobní předání žádosti o vystavení voličského průkazu je středa 10. ledna
2018 do 16:00. Obecní úřad může předat
voličský průkaz nejdříve ve čtvrtek 28. prosince 2017 osobně voliči nebo osobě, která
se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle.
Pro případné II. kolo volby je konec lhůty
pro doručení žádosti o vydání voličského
průkazu v listinné podobě s ověřeným pod-
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pisem voliče nebo prostřednictvím datové
schránky pátek 19. ledna 2017, při osobním
předání žádosti je to středa 24. ledna 2018
do 16:00.
Na Městském úřadě Dačice vyřídíte voličský průkaz na ohlašovně, Palackého nám. 1,
přízemí, dveře číslo 138.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve
dnech voleb prezidenta České republiky
k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku
na území České republiky popř. ve volebních místnostech v zahraničí.

Přenosná volební schránka
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o přenosnou
volební schránku do pátku 12. ledna 2018,
případně pro II. kolo do pátku 26. ledna
2018, do 11:00 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, správní oddělení

www.dacice.cz

Otcovská dovolená
= otcovská poporodní péče
Na počátku roku 2017 byl poslaneckou sněmovnou schválen zákon, který umožní čerpat od 1. 2. 2018 otcovskou dovolenou v délce 1 týdne. Tato dávka se týká novopečených
tatínků. Nárok na dávku mají ti novopečení tatínkové, kteří
jsou zapsáni jako otec dítěte na matrice. Na otcovskou dovolenou dosáhnou také tatínkové, kteří převzali dítě do péče
nahrazující péči rodičů.
Jde o dávku vyplácenou z nemocenského pojištění, která se stejně jako nemocenská nebo peněžitá pomoc v mateřství vypočítá
z denního vyměřovacího základu. Její výše je 70 % denního vyměřovacího základu. Další podmínkou je tedy účast tatínka na nemocenském pojištění alespoň po dobu tří měsíců bezprostředně
předcházejících nástupu tatínka na otcovskou dovolenou.
Na otcovskou dovolenou může nastoupit otec v období 6 týdnů
ode dne narození dítěte. Otcovská dovolená se musí čerpat vcelku
bez přerušení. Otcovskou dovolenou lze čerpat i po dobu, kdy je
dítě s matkou v péči zdravotnického zařízení.
Zaměstnanec po dobu pobírání otcovské dovolené nesmí vykonávat práci v tom zaměstnání, z něhož je dávka přiznána. Zaměstnavatel je povinen svému zaměstnanci na dobu 1 týdne rodičovskou dovolenou umožnit.
Smyslem otcovské dovolené je posílit citové vazby mezi rodiči
a dětmi. Dalším smyslem otcovské dovolené je zapojit otce do péče
o novorozence a o domácnost.
V příštím vydání zpravodaje se dozvíte o novinkách, které se týkají příspěvku na péči.
Lada Štěrbová, sociální pracovnice

Listopadový sobotní večer
patřil zájmovým spolkům
V sobotu 11. listopadu se v Kulturním domě Beseda konal třetí ročník akce Dnešní večer patří vám. Město Dačice
ji věnuje všem aktivním zájmovým spolkům a sdružením se
sídlem na území města jako poděkování za celoroční činnost
a práci pro veřejnost.

Ve čtvrtek 16. listopadu se v Jindřichově Hradci sešli zástupci nově vzniklého spolku na podporu cestovního ruchu
Destinační management Česká Kanada s podnikateli, zástupci obcí a dalších organizací činných v cestovním ruchu.
O setkání, jehož cílem bylo především osvětlit fungování a činnost destinačního managementu, projevilo zájem okolo pěti desítek
příchozích účastníků. Zakládajícími členy DM
Česká Kanada je sedm obcí a tři podnikatelské
subjekty. Po necelém roce působení spolek
oslovuje podnikatele a další organizace s nabídkou partnerství,
které je založeno na propagaci služeb cestovního ruchu prostřednictvím on-line i off-line marketingových nástrojů.
V rámci setkání byla mj. představena i nově vydaná propagační
brožura, která představuje to nejatraktivnější z nabídky turistické
oblasti Česká Kanada. Tento materiál je součástí celkového záměru,
o kterém Petra Vacková, produktová manažerka společnosti, říká:
„Naším cílem je vytvořit jednotnou a silnou značku, pod kterou se
bude oblast prezentovat jako celek, proto jsme se hned v počátku zaměřili na vytvoření jednotného vizuálního stylu. Pracujeme
se sociálními médii, brzy spustíme také vlastní webové stránky.
V letošním roce jsme vydali mapu výletních cílů a image brožuru,
kterými se budeme prezentovat na nadcházejících veletrzích. Turistickou nabídku České Kanady charakterizuje 8 hlavních témat,
z nichž nejsilnější jsou čistá a zachovalá příroda a památky, na které
je oblast bezesporu bohatá.“
Petra Vacková
produktová manažerka turistické oblasti Česká Kanada

ELEKTRONICKÁ
EVIDENCE TRŽEB
Vyřešíme s vámi napojení na EET,
instalaci software, certifikátů
Vybavení sestavíme na míru
podle vašich
potřeb

naučíme vás s ním správně
pracovat a postaráme se
o technickou podporu i pozáruční servis
www.texi.cz
obchod@texi.cz
384 420 534, 602 555 707
--- inzerce ---

Pozvání přijalo 128 zástupců
těchto
organizací, kteří se ve
svém volném čase věnují sportovním, kulturním,
společensk ým
a volnočasovým
aktivitám, pracují
jako trenéři dětí a mládeže, podílí se na organizování akcí určených
široké veřejnosti, reprezentují město na soutěžích a šíří jeho dobré
jméno ve všech oblastech zájmové činnosti.
O zábavu těch, kteří se letošního večera zúčastnili, se postaral
vlídný písničkář Pavel Helan za doprovodu vynikajícího virtuóza
Štěpána Švestky. V průběhu večera byl také promítnut film s názvem „Když se daří, tak se daří“, jehož obsahem byl sestřih těch nejzajímavějších událostí ze spolkové činnosti v tomto roce. Vynikající
pohoštění připravili, jako vždy, studenti ze Středního odborného
učiliště zemědělského a služeb Dačice.
Celý večer se nesl v příjemné atmosféře. Znovu jsme si všichni
připomněli, že v Dačicích máme spoustu šikovných a aktivních lidí,
bez kterých by byl náš život ve městě a v místních částech mnohem
chudší a kterým za jejich práci pro ostatní patří velké poděkování.
Markéta Přikrylová, oddělení kulturních aktivit

Destinační management chce
spolupracovat a propagovat Českou
Kanadu pod jednotnou značkou

DAČICE s.r.o.
5

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 12/2017

www.dacice.cz
Co je nového
v investicích města
Investice tvoří důležitou položku
rozpočtu a dotýkají se většinou široké
skupiny obyvatel. Kromě Dačického
zpravodaje přinášíme průběžně zprávy o dění v této oblasti mj. ve skupině
Investice města Dačice 2017 na facebooku, která má k datu uzávěrky tohoto vydání již 329 sledujících.
PŘIPRAVUJEME:
Výstavba městských rybníků (PD)
– jedná se o zpracování projektové dokumentace za účelem budoucí výstavby
nových rybníků: 1) na Lipoleckém potoku
pod Hostkovicemi (k. ú. Hostkovice), 2) Pod
Vlažinkou na Lučním potoku (k. ú. Borek)
a 3) na Prostředním potoku U čtvrtí (k. ú.
Prostřední Vydří).
Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami
v Dačicích – v návaznosti na probíhající výstavbu MŠ Za Lávkami proběhne vybavení
kuchyně MŠ s realizací od května do června
2018. Aktuálně probíhá výběrové řízení na
dodavatele.
REALIZUJEME:
Výstavba ZTV Nivy I – probíhají práce na
realizaci zasíťování a přístupové komunikace
ke komerčním pozemkům v prostoru vjezdu
do sídliště naproti benzinové stanici. Rada
města schválila vítěze výběrového řízení,
firmu SATES ČECHY s.r.o., který realizuje
zakázku za cenu 963.153,51 Kč bez DPH
v termínu od 16. 10. 2017 do 31. 12. 2017.
Výstavba MŠ Za Lávkami – probíhá výstavba základů a odpadů nového objektu
MŠ, realizace celé akce bude ukončena do
30. 6. 2018. Akce je podpořena dotací z IROP.
DOKONČILI JSME:
Výstavba chodníku okolo rybníku
Vražda – bylo dokončeno zpracování studie řešící pohyb pěších kolem rybníku.
Cílem projektu je umožnit chodcům bezpečný pohyb okolo komunikace z Hradecké ulice ke koupališti v souladu s územním
plánem a se zájmy ochrany životního prostředí. Rada hledá další řešení s ohledem
na stanoviska dotčenýh orgánů a finanční
náročnost.
Výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice – realizace byla v souladu s uzavřenou
smlouvou o dílo ukončena 16. 11. 2017, dne
20. 11. 2017 proběhlo předání stavby a termín samotné kolaudace je stanoven na
30. 11. 2017. SDH Dačice se může ve zbrusu
nové HZ zabydlet a začít nový objekt HZ využívat až po zdárné kolaudaci.
Vodovod Hostkovice – Lipolec - dle uzavřené smlouvy o dílo byla ukončena stavba
k poslednímu říjnu 2017 s tím, že aktuálně
probíhá odstranění drobných nedodělků.
Lipolec již čerpá vodu z nového vodojemu.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice realizovaných
v roce 2017.
(red)
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Úprava provozu
v ulici Na Vyhlídce v Dačicích
Ulice Na Vyhlídce je aktuálně zejména, v pracovních dnech, při pravém okraji
směrem k nám. Republiky lemována řadou zaparkovaných vozidel (studentů, učiliště, majitelů přilehlých nemovitostí, návštěvníků sportovních zařízení). Vozidla
zde parkují v rozporu s platnými normami - není zachován dostatečný šířkový profil pro obousměrný provoz, nejsou zajištěny dostatečné rozhledové podmínky pro
výjezd z přilehlých nemovitostí.
Z výše uvedených důvodů bylo hledáno
nejvhodnější řešení, kterým by bylo zajištěno jak dodržování platných norem, tak
zachování možnosti parkování v lokalitě.
Jako jediné možné řešení byla vyhodnocena úprava provozu v ulici Na Vyhlídce
v Dačicích z obousměrného provozu na
provoz jednosměrný. Konkrétně se jedná
o vytvoření jednosměrné ulice Na Vyhlídce
ve směru od nám. Republiky k ulici Husova.
Díky tomuto kroku bude v souladu s platnými normami možné parkovat vozidla při

pravém okraji vozovky a tato vozidla tak
nebudou bránit průjezdu vozidel, ani výjezdu vozidel z přilehlých nemovitostí.
Věříme, že změna přinese značné zklidnění dopravy v lokalitě a vám, jako obyvatelům žijícím v lokalitě, i zlepšení kvality
života.
Realizaci tohoto záměru předpokládáme
v návaznosti na vhodné klimatické podmínky v 1. čtvrtletí roku 2018.
Monika Nováková,
vedoucí odboru správy majetku

Veřejnost diskutovala o úpravách ve městě v rámci
Kulatého stolu věnovanému Generelu dopravy
V úterý 17. října 2017 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a MA21 uskutečnil
kulatý stůl na téma „Generel dopravy“. Téma bylo představeno externí dodavatelskou firmou. Obyvatelé města Dačice tak byli konkrétně seznámeni s plány, které
se týkaly rozvoje dopravy a infrastruktury.
K záměru setkání s veřejností sdělil starosta
Dačic Karel Macků: „Prostřednictvím
kulatého
stolu jsme diskutovali
o budoucnosti dopravy
a infrastruktury. Přítomní
občané se dozvěděli podrobnosti k danému tématu a následně se
tak mohli vyjádřit k úpravám, které se chystají“.
O tom, že téma veřejnost skutečně zaujalo, svědčí vysoká účast téměř padesáti
diskutujících, mezi nimiž byli také zástupci
města, městského úřadu, dopravní komise, městské policie, odboru dopravy, odboru dotací a investic a dále zpracovatelé
studie „Generelu dopravy“. Hned v úvodu
představila společnost UDIMO, v zastoupení Ing. Pavlem Roháčem Generel dopravy,
což je dokument, který se snaží komplexně
zmapovat dopravu v Dačicích. V generelu
je řešen i obchvat města a bylo potvrzeno,
že nově navržená trasa odkloní z města
zhruba polovinu aut oproti variantě přes
Centropen. Ale na druhou stranu je tato
varianta realizovatelná bez protestů firmy
Centropen. Stejně se tak objevuje v Generelu dopravy téma křižovatky na Palackého
náměstí a jsou zde zmapovány průjezdy
všech aut během pracovního dne, což je
zhruba 12.000 průjezdů.
Po úvodním seznámení s Generelem
dopravy následovala práce ve skupinách,
kdy přítomní navrhovali zlepšení dopravní
situace v tématech: 1. Zklidnění dopravy

v obytných oblastech a v rizikových lokalitách, 2. Zklidnění dopravy v centru města,
3. Autobusová doprava ve městě, 4. Místní
komunikace a chodníky, 5. Parkování ve
městě, 6. Cyklo doprava a pěší doprava.
Po práci ve skupinách byly zapsány nejdůležitější hlavní podněty: rozšíření zábradlí podél chodníku u hráze rybníku Vražda,
sdílení elektromobilů a elektro kol, výstavba záchytných parkovišť, větší zaměření
na přetížené kamióny projíždějící městem,
opravení povrchu komunikace směrem do
kopce na Palackého náměstí, dodržování
rychlosti automobilů na Palackého náměstí, výstavba autobusové zastávky u vlakového nádraží, navýšení počtu autobusových
spojů a zastávek, vyřešení problematického chodníku z Masarykovy ulice na náměstí, rozšíření vozovky za Titanikem doleva
směrem k Technickým službám, změna zákazu parkování v areálu u Sokolovny, parkování obyvatel na trávě v Jiráskově ulici
u paneláků, vznik cyklozóny u rybníku Vražda oběma směry, doporučení více chodit
pěšky a méně jezdit autem a více míst pro
přecházení např. v ulici Kapetova a Třídy
9. května u Centropenu.
Vedení města také pochválili účastníci
za provedení rekonstrukce komunikací ve
čtvrti Peráček. Výstupy z kulatého stolu
budou projednány v radě a zastupitelstvu
města. Velmi děkujeme všem zúčastněným
za čas, jejich zájem a dotazy a návrhy na
zlepšení situace ve městě v oblasti dopravy.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města Dačice

www.dacice.cz

Veřejnost diskutovala o navržených úpravách
komunikací na sídlišti k Hradišťku
V pondělí 23. října 2017 se v rámci projektu Zdravé město Dačice a MA21 uskutečnil kulatý stůl na téma „Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku“. Téma bylo
představeno externí dodavatelskou firmou. Obyvatelé města Dačice tak byli konkrétně seznámeni s plány, které se týkaly rozvoje dopravních komunikací na sídlišti rodinných domů u Hradišťka vystavěném v 60. a 70. letech minulého století
s navazující ulicí Jemnickou.
Starosta Dačic Karel jednosměrného provozu ve všech ulicích
Macků k setkání s veřej- s výjimkou Svobodovy ulice a třetí varianta
ností sdělil: „Prostřednic- navrhuje vytvoření obytné zóny v celé lotvím kulatého stolu jsme kalitě. Přestože se jedná o dopravní řešení,
prodiskutovali
možnosti je nutné zdůraznit, že jde o komplexní reúprav v sídlišti rodinných konstrukci ulic, a to včetně přeložky kanalidomů. Přítomní občané se zace, vodovodu, elektřiny a možná i plynu.
Účastníci kulatého stolu se měli ke konci
dozvěděli podrobnosti k připravované rekonstrukci a následně se tak mohli vyjádřit jednání vyjádřit písemně do připraveného
formuláře, v kterém bylo mimo jiné i ork úpravám, které se chystají“.
Kulatého stolu se účastnila půlstovka ganizační hodnocení celé akce. Navržené
občanů, včetně zástupců města, členů do- podněty občanů projednala na svém jedpravní komise, odboru dopravy, odboru nání dopravní komise, která zpracované indotací a investic a zpracovatelem. Hned formace přednesla radě města. Rada města
v úvodu představila společnost WAY pro- odsouhlasené řešení studie předá zpracoject s.r.o., v zastoupení pana Šedivého, vateli, který začne pracovat na projektové
studii „Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hra- dokumentaci. Předpokládaný začátek realidišťku“, což je dokument, který navrhuje zace rekonstrukce je rok 2019.
Velmi děkujeme všem zúčastněným za
úpravy komunikací dle aktuálních norem
ve třech variantách. První varianta se týká čas, jejich zájem, dotazy a návrhy ke studii.
Ilona Brabencová,
zachování stávajícího obousměrného prokoordinátorka Zdravého města Dačice
vozu, ve druhé variantě se uvažuje o zřízení

Zvolili jsme si další čtyři roky
V říjnových volbách se rozhodovalo o našem dalším vývoji. Aktuálně se tak
společnost dělí na povolebně spokojené, nespokojené a váhavce, co si s názorem
počkají, až se ti noví, či staronoví, „nahoře“ předvedou...
Ačkoli se české ekonomice daří a země děsili rasisticky laděnými xenofobními hesprosperuje, ve společnosti to dlouhodobě ly. Vždyť ale šíření paniky (tzn. nepravdivé
trochu vřelo. Ve své podstatě ale díky za ten zprávy) je u nás trestně postihováno!? Nebo
var. Vyventiloval konkrétní strachy, obavy, není, respektive do budoucna již nebude?
ale i kritiku lidí směrem ke státu a politicUznávám ale, že domácí politika už asi
kým reprezentantům. To by teď měly být potřebovala změnu. Český občan a volič
jejich/naše stěžejní úkoly!
byl asi opravdu unaven a smutný z jejího
Máme po volbách, které vynesly na vr- vývoje. Nic není pouze černo-bílé. Špatné
chol politické hierarchické pyramidy tvr- nebo dobré. Žijeme v demokratické době
dého československého podnikatele, který a měli bychom si neustále opakovat, že dechce stát řídit jako firmu, nemá zameteno mokracie není samozřejmost. Demokracie
před vlastním prahem, ale nutí zametat je o možnostech, diskusi, životě bez obav
před prahy všechny ostatní, a jen díky zno- projevit názor, respektu k názoru druhých,
vunabyté poslanecké imunitě bylo pod stůl ale i ke kompromisu, dohodě a dodržování
zameteno jeho trestní stíhání pro daňový těchto dohod. Přesně v tomto duchu teď
podvod (zatím) atd.
musíme kormidlovat povolební vyjednáZhruba desetinu sněmovny obsadili vání a definovat další strategická politická
piráti (pardon Piráti), čímž asi máme svě- rozhodnutí. Musíme respektovat výsledky
tový primát, protože ... Nevím o tom, že voleb a zároveň nelze rezignovat na naši
by v jiné z dolních komor parlamentů politickou zodpovědnost vůči občanům.
světa zasedala regulérní pirátská strana. Veškeré žabomyší handrkování je zbytečné
(Pozn.: Dostala se ke mně informace, že a házení klacků pod nohy efekt nepřinese.
v americkém Pittsburghu působí funk roc- Proto věřím, že brzy dojdeme k přijatelným
ková skupina Pirates in Parliament. Třeba dohodám, bude sestavena většinová vláda
by se spolu mohli domluvit a zapraco- a koalice s opozicí se ujmou svých úkolů.
vat na stranické hymně.) Jen abychom Všichni přece chceme další čtyři stabilní
v budoucnu nebyli jen za každých okolností roky a pokračování demokratického vedení
cool, free a on-line ... Jiní si vybrali jako „své“ naší země!
téma migrační krizi a společnost průběžně
Jan Bartošek

Právě opravujeme
Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Na tomto
místě vám o ní přinášíme průběžné
informace. Pro stále aktuální přehled
o tom, co se kde spravuje, doporučujeme sledovat skupinu Opravy města
Dačice 2017 na facebooku.
PŘIPRAVUJEME:
Obnovení struhy – v místní části Bílkov
bude obnovena struha, která odvodňuje
komunikaci k čp. 66 .
Oprava povrchu komunikace k Podcestnému mlýnu – v současné době připravujeme opravu účelové komunikace,
a to včetně jejího odvodnění.
REALIZUJEME:
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. Letos
byly osazeny nové okapové svody a provedeno obkopání zdiva. Další práce budou
pokračovat v roce 2018.
Dopadové plochy na hřišti v Borku - na
základě požadavku obyvatel místní části
probíhá zkvalitnění dopadových ploch na
dětském hřišti v místní části Borek. Osazení
probíhá brigádně, materiál poskytlo město
Dačice.
Výměna stavidla u rybníka Obický
v Malém Pěčíně - nové stavidlo bylo objednáno a bude dodáno do konce roku 2017.
DOKONČILI JSME:
Projektová příprava oprav komunikací - byla vypracována projektová dokumentace na opravu návesních chodníků
v Chlumci - předpoklad realizace je v roce
2018.
Oprava povrchu ulice Soukenická
- v letošním roce byly v rozpočtu města
alokovány prostředky na provedení opravy
povrchu komunikace v ulici Soukenická.
V rámci opravy, která proběhla na přelomu
října a listopadu tohoto roku, došlo k přeložení stávajícího krytu z žulových kostek
a výškové úpravě některých armatur.
Oprava hasičské zbrojnice v Hostkovicích - občané místní části Hostkovice si brigádně prováděli další etapu opravy budovy hasičské zbrojnice. Konkrétně se jednalo
o výměnu okenních výplní, odizolování
zdiva a zřízení okapového chodníku. Další
etapu plánujeme zrealizovat v roce 2018.
Oprava komunikace v ul. Družstevní
- souběžně s opravou železničního přejezdu v ul. Družstevní, jejímž investorem byla
Správa dopravní železniční cesty, zrealizovalo město Dačice opravu povrchu komunikace přiléhající k přejezdu s cílem zlepšení
průjezdnosti v daném úseku. Realizace proběhla v 2. polovině měsíce října.
(red)
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Cykloplácek v lesíku
Oblast nad dačickým fotbalovým stadionem známá mezi místními jako „lesík“
bude obohacena o cyklistickou trať - tzv. single track a pumptrack. Jednoduše řečeno – v lesíku vznikne místo určené pro malé i velké cyklisty, které ponese všem
srozumitelný název „Cykloplácek“.
Na jezdce bude v lesíku čekat mírně ní. Samotná realizace bude probíhat fornáročná trať se startem pod budovou mou terénních úprav (v rámci trati budou
Středního odborného učiliště zeměděl- vytvořeny např. klopené zatáčky, boule
ského a služeb a cílem pod lesíkem poblíž a další překážky), v případě vhodného pobudovy Junáku. Zhruba uprostřed trati pak časí bude trať vyznačena ještě do konce
vznikne zmíněný pumptrack, který lze chá- tohoto roku. Součástí prací bude zrušení
pat jako ovál s boulemi, na kterém se jezdci stávajících a osazení nových laviček. Dále
pohybují pouze přenášením váhy bez šla- bude v lokalitě umístěn návštěvní řád a rovpání (tj. pumpováním).
něž tabule informující pěší o zvýšeném poDůvodů k této realizaci bylo hned ně- hybu cyklistů. Realizaci bude zajišťovat Alekolik. Těmi hlavními je využití potenciálu xandr Sidor – mj. hlavní organizátor velmi
místa nedaleko centra města, které aktuál- oblíbeného dačického Downtownu a vítěz
ně berou jako své útočiště mnohdy osoby série Czech Downtown Tour z roku 2015.
„společensky vyhraněné“. Dalším důvodem
Vyznačení trati nepoškodí stávající stroje pokračování v nastoleném trendu spočí- my, které se v řešené lokalitě nachází. Na
vajícím v postupném rozšiřování sportovní doporučení odborníků dojde výhradně
a volnočasové nabídky pro občany Dačic z preventivních důvodů k pokácení několia blízkého okolí napříč všemi věkovými ka- ka bříz, aby v budoucnu nedošlo jejich přítegoriemi.
padným poškozením či vyvrácením k ohroTrať bude vedena při pohledu od „země- žení osob a blízkých nemovitostí.
dělky“ po celé své délce po pravé straně
Martin Šťastný, vedoucí odboru
od chodníku bez jakéhokoliv jeho křížedotací a investic MěÚ Dačice

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 12/2017
Jihočeský kraj vyhlásil
dotační program
na obnovu památek
Od 18. 12. 2017 do 8. 1. 2018 mohou
zájemci o finanční podporu podávat
žádosti do grantového programu Kulturní dědictví.
Cílem programu je podpora zachování
a obnovy objektů a předmětů kulturního
dědictví za použití tradičních materiálů,
technologií a řemeslných postupů a podpora vzniku kvalitní předprojektové přípravy obnovy nemovitých kulturních památek, tj. provedení průzkumů potřebných
k provedení kvalitní projektové dokumentace obnovy objektu.
V rámci dotačního programu je vyhlášeno pět opatření:
1. Movité kulturní dědictví
2. Obnova drobné sakrální architektury
3. Zvýšené náklady obnovy staveb v památkově chráněných územích
4. Předprojektová příprava obnovy kulturních památek
5. Nemovité kulturní památky
Pravidla programu, kontakty, žádost ke
stažení a další podrobné informace jsou
zveřejněny na webových stránkách Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz/1110/
aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm.
Metodickou pomoc při vyřizování žádosti poskytne Mgr. Pavel Urban z odboru
kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice,
tel. 384 401 244, kultura2@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Vánoční chaloupka
provoní Kancnýřův sad
skořicí a hřebíčkem

Sleva knižní publikace Vlastivěda moravská
– Dačicko, Slavonicko, Telčsko
Od 1. prosince si mohou zájemci zakoupit na pultě Infocentra
Dačice tuto obsáhlou vlastivědnou publikaci (rok vydání 2005) za
sníženou cenu 290 Kč.
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V neděli 3. prosince se v centru Palackého náměstí rozzáří vánoční strom
a s první adventní nedělí nastane ta pravá
vánoční atmosféra.
Letos poprvé budou mít obyvatelé
města možnost zastavit se v Kancnýřově
sadu u „Vánoční chaloupky“ a dát si na zahřátí horký mošt nebo svařené víno.
Vánoční chaloupka bude mít otevřeno od 3. prosince do 1. ledna ve všední
dny od 13:30 do 17:00 h. Ve dnech, kdy
se na náměstí bude konat Mikulášská
jízda, Živý betlému a Přivítání nového
roku, bude otevřeno až do ukončení
těchto akcí.
Přijměte pozvání a přijďte si zažít předvánoční atmosféru na Palackého náměstí.

www.dacice.cz

Závist může zabít
demokracii
„Tak a příště ať Tě již ani nenapadne
do toho zastupitelstva kandidovat.
Máš rodinu a dost své vlastní práce.
A již vůbec nemáme jako rodina zapotřebí, abys někde povinně veřejně sděloval, kolik máme peněz na účtu nebo
jestli naše auto stálo více než půl miliónu korun.“
Úvodní větu článku jsem si sice vymyslel,
ale ani bych se nedivil, kdyby v poslední
době ve více rodinách zejména našich neuvolněných starostů a radních zazněla.
Stává se totiž typické pro naše společenství, že v rámci tzv. boje proti korupci a za
vyšší transparentnost se soustřeďujeme
na věci méně podstatné nebo fungující,
zatímco těch skutečně problematických si
nevšímáme.
A tak se namísto boje proti využívání
daňových rájů a různých daňových kliček,
zejména nadnárodních korporací a firem,
které nás ročně připravují o desítky miliard
korun daňových příjmů, soustřeďujeme na
další plošné regulace a jiné pochybné zajištění transparentnosti, a to například i na
úrovni těch nejmenších městeček a obcí.
Ne, nechci nikoho bránit za každou cenu.
Jenom si dovoluji upozornit, že na rozdíl od
parlamentu nebo vlády je současná důvěra v obecní zastupitelstva a starosty téměř
trojnásobná. To asi nebude samo od sebe.
Přesto vláda a po ní parlament zvýšily
a zvyšují dle mého názoru naprosto neúměrně u této skupiny komunálních politiků
požadavky na tzv. transparentnost na úkor
bezpříkladného omezování jejich práva na
soukromí a ochranu osobních údajů.
A tak jako společnost postupně podléháme hořkosladkému pocitu závisti
a vzájemné nedůvěry. Odtud je již jenom
kousek k obdivu a k potlesku někomu, kdo
to za nás všechno vyřeší a konečně nastolí řád, pořádek a neustálou kontrolou. Že
ztratíme svobodu? Nevadí, za ten ze shora
nadiktovaný řád a pořádek to přece stojí.
Že píšu nesmysly? Možná ano, možná ne.
Jenom upozorňuji, že ti z nás - vás, co je jim
40 a méně si tu dobu před padesáti lety již
v podstatě jako dospělí nepamatují.
Miloš Vystrčil, senátor

Nemocnice Dačice, a.s. v roce 2017
Rádi bychom na sklonku roku 2017 informovali spoluobčany o novinkách, které
se udály v naší nemocnici v průběhu roku.
Naplnili jsme investiční plán přístavbou
části kuchyně, vybudovali jsme uvnitř nový
chladící box na maso a instalovali myčku
na černé nádobí. Myčka je svým způsobem unikátní, protože na odstranění napečených a zaschlých zbytků jídla používá
granule, které vše odstraňují mechanicky
a nikoliv chemickou cestou. Kdo z vás občanů využil možnosti našeho již 8. Dne
otevřených dveří – mohl vidět myčku v akci
a sám se přesvědčit o její veliké pomoci
našim zaměstnancům v kuchyni. Přístavba
kuchyně byla nutná z důvodu plánovaných
změn v roce 2018, kdy má být otevřen Domov seniorů v Antonínské ulici. Při jednání
s kolegy z Jihočeského kraje a s ředitelem
Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec
Ing. Blížilem jsme projednávali možnost
zajištění celodenního stravování obyvatel
nového Domova seniorů Dačice naší kuchyní. Kapacita kuchyně to umožňuje a zabezpečení kvality stravy našimi nutričními
terapeuty je v domově žádoucí. Proto jsme
museli v letošním roce zajistit dostavbu
kuchyně. V areálu nemocnice nám chybí
manipulační plochy, proto v letošním roce
ke stávající ploše u kotelny z doby vlastnictví nemocnice Městem Dačice přibudou 2
další podobné plochy, jedna u ambulantní
rehabilitace a druhá u poliklinik.
V roce 2017 jsme také díky Nadaci nemocnice Dačice byli schopni uskutečnit
společný nákup již 8. přístroje Redcord
k ambulantní rehabilitaci pacientů, za to
patří náš dík všem 27 přispěvatelům - městům a obcím, které přispívají do společného nadačního fondu.
V letošním roce jsme pořádali v říjnu již 8.
ročník Dne otevřených dveří, kdy nás přišlo
navštívit cca 50 spoluobčanů, kteří se zajímali o novinky v nemocnici.
Také jsme uspořádali 8. ročník Dne zaměstnanců, kde se v naší jídelně sešlo cca
55 bývalých zaměstnanců nemocnice,
využili možnosti si zavzpomínat na dobu
minulou a probrat, jak se nemocnice vyvíjí v současnosti. Připomínám také Den
plný pohybu konaný v září tentokráte
pro děti z mateřských škol z Dačic a okolí.
Soutěžilo celkem 190 dětí v pohybových

PRONÁJEM STARTOVACÍHO BYTU
Byt č. 7 v domě 175/V, ul. Bratrská v Dačicích
pokoj 1

21,10 m2

WC

1,30 m2

předsíň

2

5,80 m

lodžie

2,50 m2

koupelna

3,40 m2

sklep

1,60 m2

Celkem

35,70 m2

Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

Úřední dny insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci prosinci 2017 budou dne
8. 12. 2017 od 8:00 h do 11:00 h.
Insolvenční správkyni najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

--- inzerce ---

Konečný termín pro podání žádostí: 15. 12. 2017 do 13:00 h

a dovednostních disciplínách a byly odměněny díky sponzoringu, který jsme zajistili od firem. Na organizování všech akcí
se podílí naši zaměstnanci a ráda bych
jim touto cestou poděkovala za jejich aktivní přístup a spolupráci na akcích. Práce zdravotnických pracovníků je náročná
a nikdy nekončící, s povinností se průběžně vzdělávat a zajišťovat služby pro jiné
osoby, a to není vždy jednoduché. Děkuji
všem našim odpovědným zaměstnancům a ráda bych jim popřála hodně zdraví
a štěstí do nadcházejícího roku 2018.
Připravujeme se také na nadcházející povinnosti jako předepisování léků formou
elektronického receptu našimi zaměstnanci. Pro praktické lékaře, kteří slouží na
Lékařské pohotovostní službě, jsme zajistili
povinné certifikáty za nemocnici. Představuje to pro nás zvýšení nákladnosti LPS,
bez zpětné úhrady od zdravotních pojišťoven. Není vůbec jednoduché zajistit služby
Lékařské pohotovostní služby v Dačicích už
jen z toho důvodu, že ne všichni privátní
praktiční lékaři pro dospělé z Dačic a okolí
jsou ochotni se podílet na službách. Legislativa v tomto smyslu pokulhává, služba
není vymahatelná a vše záleží na osobním
přístupu jednotlivých lékařů. Proto bych
ráda poděkovala těm praktickým lékařům
pro dospělé, kteří jsou ochotni a služby
zajišťují: MUDr. Kellner, MUDr. Fabešová, MUDr. Štroblová, MUDr. Štrobl, MUDr.
Dvořák, MUDr. Kelblerová, MUDr. Krajíček,
MUDr. Kříž, MUDr. Batoušek a MUDr. Morava. Obdivuji praktické lékaře pro děti
a dorost, kteří si rozpisy služeb zajišťují sami
a snaží se sehnat další kolegy, neboť lékařů
této odbornosti není v Dačicích mnoho –
slouží MUDr. Leitgebová, MUDr. Parmová,
MUDr. Hejlová, MUDr. Lanczová, MUDr. Trojanová, MUDr. Němec. Všem patří poděkování naše i našich malých pacientů.
Všem lékařům, kteří se na naší pohotovostní službě podílí přejeme šťastné
a veselé zakončení letošního roku a hlavně
hodně zdraví a pohody v roce 2018.
Za Nemocnici Dačice, a.s.
Miroslava Člupková,
předseda představenstva

včetně přípravy na některé zkoušky

Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com
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Projekt MŠ Dačice
„Ty se mnou a já s tebou“

V letošním školním roce učitelky z MŠ Bratrská zpracovaly projekt podporující přirozené soužití dvou generací: dětí předškolního
věku a seniorů.
Cílem projektu „Ty se mnou a já s tebou“ je mezigenerační setkávání předškolních dětí a seniorů z Domu s pečovatelskou službou
Dačice. Tímto projektem chceme sblížit dvě navzájem vzdálené
generace, které si mohou navzájem poskytnout radost ze života,
moudrost a energii. Při společně strávených chvílích se učí vzájemné úctě, toleranci a laskavosti.
Obsahem projektu je pět setkání dětí a seniorů v DPS, během
kterých se uskutečňují obohacující rozhovory, zážitkové hry, tvořivé dílny, společné aktivity (zpívání, cvičení, procházky, apod.)
V současnosti máme za sebou první dvě setkání. V říjnu děti se
seniory společně vyráběli papírové draky. V listopadu, za přítomnosti pana starosty Ing. Karla Macků, si všichni zahráli pohybové
hry se zpěvem, rozvíjeli motoriku pomocí netradičních pomůcek
jako např. psychomotorický padák, komunikační hadice, atd.
Do konce roku máme ještě v plánu společné žehnání adventního věnce a pečení vánočního cukroví.
Za kolektiv MŠ Dačice Hana Švarcová, ředitelka MŠ
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I v letošním roce vzlétnou nad
Dačicemi balónky pro Ježíška
Letos se neuskuteční celorepubliková akce
Balónky pro Ježíška. Mateřská škola Dačice ve
spolupráci s Městem Dačice se rozhodla tuto
tradiční předvánoční akci přesto uspořádat.
A to i díky finanční podpoře firem PAS – D
s.r.o., PKD s.r.o. a Centropen a. s.
Akce se uskuteční 8. 12. 2017 v 15:30 hodin, tentokrát v areálu
MŠ Bratrská. Pro děti bude připraveno občerstvení a pro zájemce
ochutnávka netradičních pomazánek ze Zdravé školní jídelny Mateřské školy Dačice.
Srdečně zve kolektiv pracovníků MŠ Dačice

Zoubková víla v MŠ
V listopadu, v rámci projektu Čistíme si zoubky pro zdravý úsměv,
navštívila všechna pracoviště MŠ Dačice „Zoubková víla“. Hlavním
cílem projektu určeného pro předškolní děti je získat celoživotní návyk ke správnému čištění zubů a omezit tak výskyt zubního
kazu. Během výukové lekce se děti přímo ve školce pod vedením
A. Palátové, DiS a V. Novotné seznámily s anatomií zubů, učily se
správnou techniku čištění zubů, držení kartáčku, dozvěděly se zajímavé informace o zdravé výživě a o vzniku zubního kazu. Výuka
probíhala zábavnou, hravou formou a děti velice bavila. Na závěr
děti obdržely obrázkové materiály s drobným dárkem. Chtěli bychom i touto cestou poděkovat pracovnicím z DENS caninus s.r.o.
Slavonice za čas, který našim dětem věnovaly.
Za kolektiv MŠ Dačice Hana Švarcová, ředitelka MŠ

--- inzerce ---

10

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského

Klub zábavné logiky a deskových her
V letošním školním roce nabízíme žákům druhého a třetího
ročníku novinku v oblasti volnočasových aktivit. Jedná se o Klub
zábavné logiky a deskových her, jehož cílem je rozvíjet logické
a strategické myšlení žáků, získávat nové znalosti, dovednosti
a kompetence, ale také smysluplně a atraktivně trávit volný čas. Jde
o jednu z aktivit projektu ZŠ Dačice (projekt Evropských strukturálních fondů a MŠMT - výzva č. 02_16_022 tzv. „šablony“). Z výzvy
dále čerpáme prostředky na aktivity: školní asistent - personální
podpora ZŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – oblast
čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, cizího jazyka,
inkluze, mentoring, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Všechny realizované aktivity vnímáme jako velmi přínosné pro rozvoj kvalitního vzdělávání v naší škole.

tárium v Českých Budějovicích. Nejprve zhlédli výukový program
o sluneční soustavě, v druhé části pozorovali hvězdnou oblohu.
Program byl zajímavý, žáci často kladli otázky a mohli si domů dovézt nové informace z dalekého vesmíru.
Mladý chemik
Naše škola se zapojila do soutěže Hledáme Nejlepšího mladého
chemika ČR. Žáci IX.A a IX.B se zúčastnili školního kola této soutěže,
kterou pod záštitou MŠMT organizuje Svaz chemického průmyslu
ČR. Během hodiny chemie žáci prověřili své dosavadní znalosti tohoto oboru v poměrně obsáhlém testu. Nejlepšími řešiteli se stali
M. Urbanec, E. Pejčochová a M. Tyma, kteří získali většinu z dosažitelných bodů a mohou se těšit na regionální kolo.
Eva Macků, ředitelka školy

Podzim ve školní družině

Letošní krásný podzim přímo volal
po pouštění draků a tak jsme nezaváhali, objednali krásné páteční odpoledne, zakoupili draky a opravdu si ve
školní družině moc užili. Na horním
hřišti u stadionu pouštěli draky. Pouštět draka to je umění, to se takový drak
musí složit a následně vyslat k nebi,
a to tak, aby tam co nejdéle zůstal. Děti
byly moc šikovné, všichni draci létali a někteří hodně vysoko. Následoval Halloween ve školní družině. Halloween je anglosaský
lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy den před křesťanským
svátkem Všech svatých. Děti se oblékají do strašidelných kostýmů
a chodí od domu k domu s tradičním pořekadlem Trick or treat
a „koledují“ o sladkosti. My u nás v družině máme naši českou variantu a tak se plnily h… úkoly, soutěžili jsme o nejlepší h… kostým
a samozřejmě nechyběla ani soutěž o nejlepšího h… tanečníka.
Měli jsme dokonce i h… občerstvení. Moc jsme si Halloween užili.

Historická exkurze - Lidice
Žáci 9. ročníku navštívili pietní území obce Lidice, která byla
během 2. světové války zničena nacisty. Nejprve měli možnost
projít velmi emotivní expozici muzea, následně je čekal výukový
program pod vedením zkušené lektorky. Po procházce v místech
zaniklé obce se přesunuli do Lidické galerie. Zde je čekala beseda
s paní V. Čepelovou, která jako jedna z mála celou událost přežila.
Byla totiž svěřena na převýchovu do německé rodiny. Žáky výborně postavený program velice zaujal. Děkujeme.
Etické dílny a planetárium pro 5. ročník
Stále pracujeme na rozvoji přátelských vztahů v dětských kolektivech. V listopadu v proběhl v obou třídách 5. ročníku preventivní
program Etické dílny na téma „Jak se stát dobrým kamarádem“.
Žáci průběžně vyplňovali pracovní list, aktivně se zapojovali do
zážitkových her a hraní scének. Program byl též zpestřen krátkými
videoprojekcemi a písničkami.
Součástí našeho vzdělávacího programu je pro žáky 5. ročníku
návštěva hvězdárny a planetária. Letos navštívili osvědčené plane-
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
HALLOWEEN 2017 ve školní družině
I letos měly děti ŠD možnost se zúčastnit oslav Halloweenu. Jakmile se setmělo, začali do školy přicházet kostlivci, čarodějnice,
duchové, mumie a jiná hrůzostrašná strašidla, aby si společně zasoutěžili a změřili své síly při halloweenských hrách.
Všichni chtěli zvítězit, a tak pět desetičlenných družstev (Netopýři, Horoři, Pavouci, Kostrbatky a Upíři) bojovalo do posledních
sil. Nakonec ještě na ty nejodvážnější čekala stezka odvahy. Druhý
den po probuzení si děti ve školní kuchyňce pochutnaly na připravených dobrotách, aby doplnily energii po probdělé noci. Na závěr
nechybělo ani vyhodnocení předešlého večera a vyhlášení vítězů.
Za odvahu byly odměněny všechny děti drobnými sladkostmi.
Děkujeme rodičům za spolupráci a za pomoc. Jsme rádi, že se
oslava Halloweenu vydařila a že všechny děti odcházely domů plné
zážitků.
Jana Stachová, Gabriela Procházková a Alena Šťastná
Podzimní turnaj ve volejbale a přehazované
Na turnaji konaném každoročně v listopadu se proti sobě utkaly
dívčí týmy z naší školy a gymnázia a porovnávaly své síly ve volejbale a přehazované.
Celkem se turnaje zúčastnilo 11 týmů – 5 týmů v přehazované
a 6 týmů ve volejbale. Naše děvčata se rvala jako lvice a vybojovala
pro naši školu dvě medaile v přehazované a dvě medaile ve volejbale. Na 1. místě se v přehazované umístila naše děvčata ze 7. tříd
a dívky z 6. tříd vybojovaly 3. místo. Ve volejbale patřilo 3. místo
dívkám z 8. B a zasloužené 2. místo získaly žákyně z 9. B, čímž si vybojovaly postup do turnaje vyššího gymnázia konaného v pondělí
27. 11. 2017.
Jana Vaňková
Malý technik oživuje roboty
Malý technik oživuje roboty. Díky podpoře firmy THK RHYTHM
AUTOMOTIVE CZECH a. s. může náš kroužek „Malý technik“ opět
pracovat s nejmodernějšími robotickými stavebnicemi LEGO, FISCHERTECHNIK a elektronickými stavebnicemi BOFFIN. Naše škola
tak podchycuje zájem dětí o techniku a nabízí jim velmi zajímavou
volnočasovou aktivitu.
Moc děkujeme firmě THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a. s.
za finanční podporu a možnost realizovat kroužek „Malý technik“
v takovém rozsahu a s tímto vybavením.
Jitka Procházková
Další tablety pro naši školu
V rámci projektu Tajný život města, do kterého je naše škola zapojena již druhým rokem, jsme obdrželi druhý balíček tabletů.
Naši žáci je budou využívat nejen v kroužku Globe, ale i pro další
aktivity v rámci vyučování, hlavně přírodovědných předmětů.
Bohumil Šuhaj a Stanislava Dvořáková
Exkurze do planetária
V pondělí 6. 11. 2017 se páté třídy vypravily na exkurzi do Českých Budějovic, kde navštívily místní planetárium.
V pořadu Náš vesmírný domov si žáci zopakovali znalosti, které
se naučili v hodinách přírodovědy. Kromě známých informací se
dověděli spoustu zajímavostí o Slunci, planetách sluneční soustavy a jejich měsících a o dalších tělesech sluneční soustavy jako jsou
komety, planetky a transneptunická tělesa. V planetáriu pak pozorovali hvězdnou oblohu, na které hledali různá souhvězdí, která se
objevují v podzimním období.
Exkurze do planetária byla hezkou tečkou za učivem o vesmíru.
Růžena Mocharová
Drakiáda
Druhé setkání s předškoláky v tomto školním roce neslo podzimní název - Drakiáda. Na středu 8. 11. 2017 si vyučující 1. stupně
připravili pro malé návštěvníky hry a úkoly s podzimní tématikou.
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Bruslení 1. tříd
Ve čtvrtek 9. listopadu naši prvňáčci započali v Telči kurz „Děti
do bruslí“. Někteří již navazovali na kurz DDB z mateřské školky, jiní
zde byli poprvé. Tyto kurzy výborně vedou profesionální trenéři
a je opravdu zajímavé pozorovat jejich práci. A my jim za děti moc
děkujeme.
J. Dohnalová a J. Procházková
Další dění na naší škole:
Metropolitní divadlo Praha zahrálo v pondělí 9. října pro naše
1. – 3. třídy pohádku Ať žijí strašidla. Tuto muzikálovou pohádku
režírovala Dana Bartůňková, známá z pohádky S čerty nejsou žerty
jako princezna Angelina, a sama si v ní také zahrála.
Strážníci Městské policie Dačice Jitka Žaloudková a František
Šindelář navštívili naše 1. třídy s programem „Bezpečná cesta do
školy a domů“. Ještě v lavicích nám zopakovali pravidla přecházení
chodců přes silnici a potom už jsme se vydali až k autobusovému
nádraží trénovat přecházení křižovatky řízené semafory. A protože
děti byly pozorné a prokázaly praktické znalosti, dostaly od samotných strážníků velikou jedničku do žákovské knížky.
Patronka 1. třídy paní Ivana Nováková z Velké Lhoty uháčkovala
dětem před Dušičkami a Halloweenem krásná čarovná strašidýlka.
Stalo se už tradicí, že konec října u nás ve škole patří sladkovodním rybám. V letošním školním roce mohli žáci, jejich rodiče i děti
ze školek obdivovat v akváriu hned několik druhů sladkovodních
ryb. V areálu šaten tak byl k vidění např. kapr („lysec“ i „šupináč“),
karas, okoun, candát, amur, tolstolobik, hrouzek, ježdík, lín, perlín,
plotice, cejn, slunečnice pestrá a další.
Kroužek Globe na naší škole vstupuje do své desáté sezóny! I na
začátku tohoto školního roku došlo k omlazení našeho badatelského týmu v kroužku Globe. Ve většině případů se jedná o žáky
6. ročníku, doplněné o sedmáky až deváťáky.
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Zprávy z Gymnázia Dačice

Informace pro žáky 5. a 9. tříd
Ve školním roce 2018/2019 připravuje naše škola otevření jedné
třídy osmiletého gymnázia pro 30 žáků a jedné třídy čtyřletého
gymnázia pro 30 žáků. Osmileté, všeobecně zaměřené gymnázium
(obor 79 – 41 – K/81) je určeno žákům po ukončení 5. tříd základních škol. Čtyřleté, všeobecně zaměřené gymnázium (obor 79 – 41
– K/41) je určeno absolventům 9. tříd základních škol.

Den otevřených dveří proběhne ve středu 6. 12. 2017
Všechny zájemce o studium čtyřletého i osmiletého gymnázia
a širokou veřejnost srdečně zveme na prohlídku naší školy a především modernizovaných učeben informatiky, fyziky, chemie
a biologie. Den otevřených dveří se již tradičně bude konat za plného provozu školy od 8:00 do 17:00 h, návštěvníci se v případě
zájmu budou moci zúčastnit výuky a seznámí se se všemi projekty,
které na naší škole realizujeme. Ukázky výuky s využitím nejmodernějších výukových prostředků budou probíhat i v odpoledních
hodinách po skončení pravidelné výuky. V televizním studiu školní
internetové televize G-ONE.tv si bude moci každý vyzkoušet natáčení a zpracování videa s využitím klíčování.
Zájemci o studium také získají všechny potřebné informace
o podávání přihlášek a přijímacím řízení. Vždy v celou hodinu
bude začínat prezentace, která představí školu a nabídku studia pro žáky 5. a 9. tříd.
Výuka laboratorní techniky v kvartě
V úterý 31. října si žáci kvarty v rámci laboratorní techniky ověřili s využitím moderní digitální technologie, jak pracují kvasinky
obsažené v potravinářském droždí. Sledovali, jak se mění činností
kvasinek koncentrace kyslíku v kádince s cukrem a vodou o různé
teplotě v závislosti na čase. K měření použili měřící čidla systému
PASCO (senzor rozpuštěného kyslíku a teplotní sondu). Výsledky
experimentu vyhodnotili graficky na noteboocích v programu
„PASCO CAPSTONE“. Žáci si svoje teoretické znalosti ověřili v praxi.
Sledovali tepelnou změnu reakcí různých solí s vodou s využitím
teplotní sondy. Výsledky experimentu rovnou zpracovali a vyhodnotili graficky na MacBoocích v programu Capstone. Nové vybavení učeben přírodovědných předmětů škola získala v rámci projektu „Počítačem podporované přírodovědné experimenty“,
registrační číslo CZ 1.14/2.4.0027.02878, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie.

V úterý dne 3. října se 3. ročník společně s paní učitelkou
Mgr. Janou Morávkovou, v rámci přírodovědných praktik, vydal do
Leteckého muzea Viléma Götha v Dačicích.
V termínu 9. až 13. října proběhl týdenní pobyt na Fakultě rybářství a ochrany vod ve Vodňanech. Zúčastnili se ho vybrané
studentky sexty, 2. a 3. ročníku v doprovodu vyučujících RNDr. Aleny Smejkalové a Mgr. Miroslavy Chňoupkové. Celý tento týden byl
plný nových informací, zkušeností, práce v laboratořích. Pobyt ve
Vodňanech byl velice záživný a všichni si ho velice užili.
V úterý 31. října se studenti oktávy a čtvrtého ročníku našeho
gymnázia zúčastnili dvouhodinové besedy v rámci programu Žiju
v demokracii, který pod záštitou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy a Evropského parlamentu připravuje nezisková organizace Evropské hodnoty. Cílem tohoto programu je přibližovat
středoškolským studentům principy fungování demokratického
státu a vést je k aktivnímu občanství, které spočívá v pochopení
lidských i občanských práv, ale také povinností.
V úterý 24. 10. 2017 žáci kvarty, kvinty a studenti maturitního semináře z dějepisu vyjeli do Jindřichova Hradce, aby zde navštívili
Legiovlak. „Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce
legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace čs. Legií,“ jak se můžeme
dočíst na oficiálních webových stánkách této akce.
Dne 25. 10. 2017 navštívily třídy vyššího gymnázia kinosál KD Beseda, aby zhlédly tolik diskutovaný film Masaryk. Studenti oktávy
měli následně napsat recenzi o filmu. Na internetových stránkách
školy najdete dvě přiložené práce, ve kterých si můžete přečíst,
jaký mají někteří maturanti na film názor.
V pondělí 6. listopadu 2017 proběhla na naší škole beseda na
téma Energie – budoucnost lidstva, které se zúčastnili studenti
třetího ročníku a septimy. Dvouhodinovou besedu vedli dva zkušení odborní lektoři, kteří studentům předali zajímavou formou velké
množství poznatků o energetice.
Studenti si tak mohli vytvořit představu o energetice v současném světě a poznali všechny typy energetických zdrojů s jejich výhodami a nevýhodami.
Septima, druhý a třetí ročník spolu s několika maturanty, se ve
čtvrtek 2. listopadu v Českých Budějovicích zúčastnili anglické
divadelní hry s názvem Fahrenheit 451. Sci-fi představení bylo
o hasiči Montagovi, který vedl spokojený život ve světě, kde vláda
zakazovala literaturu, a jehož prací, kterou miloval, bylo pálit knihy. Pak mu ale sedmnáctiletá bláznivá dívka a starý profesor náhle
otevřou oči. Montag začne zpochybňovat jak svou práci, tak i celý
dosavadní systém.
Milan Točík

Ve zkratce
Ve středu 11. října 2017 se konala soutěž Přírodovědný klokan
2017/2018 organizovaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Naše škola patří k pravidelným účastníkům
této soutěže, zapojila se do ní i v letošním roce.
V kategorii KADET soutěžilo celkem 47 žáků tercie a kvarty. Nejúspěšnějšími řešiteli byli Kryštof Blažek, Viktorie Daňhelová a Alexandra Palánová, všichni z kvarty. V soutěžní kategorii JUNIOR se
sešlo celkem 65 žákyň a žáků kvinty a sexty osmiletého gymnázia
a 1. a 2. ročníku gymnázia čtyřletého. Na prvních třech místech se
umístili Jakub Čurda ze sexty, Marie Solařová z 2. ročníku a Jan Zeman z 1. ročníku.
Gymnázium Dačice se zapojilo do 18. ročníku celonárodní dobročinné sbírky na podporu programů pro nevidomé a těžce zrakově postižené spoluobčany „Bílá pastelka“. Sbírku organizuje
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR)
ve spolupráci se společností TYFLOSERVIS, o.p.s. Ve středu 11. října
se dvě studentské dvojice vydaly v tričkách se symbolem Bílé pastelky do ulic a institucí města Dačice.
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DPS ve Studené
Podzimní a sychravé počasí
nám 2. 11. do DPS ve Studené
přišli zpříjemnit žáci z místní
ZŠ. Připravili si pro naše uživatele pásmo lidových písní
s doprovodem na flétny. Zároveň si pro nás připravili něco
z dramatického soudku. Zahráli nám pohádku. Celé vystoupení se jim velice povedlo a mělo velký úspěch. Budeme rádi,
pokud bude spolupráce pokračovat.
Děkujeme všem zúčastněným.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová

Okénko do našeho Domečku

První listopadová sobota
nebyla pro děti z aerobních
kroužků odpočinková. Ve
sportovní hale jsme přivítali
skupinu Lena teamu Lenky
Průchové, se kterou již několik let spolupracujeme. Přijeli
se s námi podělit o své zkušenosti a předat rady ohledně tréninků, tvorby choreo-

grafií a nácviku společných skladeb.
Pro některé z děvčat to bylo již druhé setkání s těmito lektorkami
a hodnotila ho opět jako velmi přínosné. Přestože byl workshop
náročný zejména na tělesnou průpravu, odnesli jsme si mnoho
cenných poznatků a rad, které nás posunou při naší činnosti dopředu. Toto setkání je základem pro zlepšování celého kolektivu
a dává nám šance na lepší umístění v soutěžích.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Lence Průchové a jejímu
týmu, že si ve svém programu našli čas, přestože sami trénují nové
soutěžní skladby a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat
i nadále.
Mladý kutil
V letošním roce jsme otevřeli nový kroužek Mladý kutil s nádechem elektra. Vedení se ujal Jiří Albrecht. Velmi mile nás překvapil
zájem ze strany dětí o tuto aktivitu. Náplní činnosti tohoto kroužku jsou drobné domácí práce, výroba praktických věcí ze dřeva
a jiných materiálů, práce s elektro stavebnicemi a další „chlapské“
činnosti.

Děti v kroužku též dělají drobné opravy na našem Domečku, což
je velká pomoc pro naše dočasné útočiště. Zkrátka a dobře - chlapská ruka se na baráku vždycky hodí.
Přání a poděkování
Přestože bilancování patří spíše na konec roku, my máme prostor tady a teď poděkovat všem našim dětem, externím pracovníkům, rodičům, sponzorům a partnerům, bez kterých by chod našeho Domečku nebyl myslitelný.
Dětem za to, že jsou šikovné, tvořivé, zručné, energické, přátelské, kreativní a ochotné zvednout se od televizí, mobilů a tabletů
a přijít za námi. Externím pracovníkům za jejich čas, trpělivost, nápady, rady a nasazení při vedení jednotlivých kroužků. Rodičům za
podporu svých dětí, čímž jim dávají možnost trávit volný čas smysluplně. Sponzorům za jejich finanční i materiální dary, bez kterých
by bylo těžké některé akce zorganizovat. A na závěr všem našim
partnerům, ať známým nebo bezejmenným, kteří jsou ochotni věnovat dětem a nám kus sebe – čas, materiál, finance, nápady, pomoc… Vám všem patří náš velký dík.
Přejeme, ať se Vám daří, ať jste zdraví, šťastní, užíváte si přítomnosti se svými blízkými, ať dokážete zpomalit v této hektické době
a naučíte se rozlišovat důležité věci od těch nepodstatných.
A kdyby Vám zbyl nějaký volný čas, stavte se u nás v Domečku.
Protože Domeček je tu pro Vás.
Za Domeček Jarka Bačáková a Dana Syrovátková

Předvánoční Domeček
- přijďte mezi nás
Předvánoční akce pro děti:
6. 12. 2017 od 9:00 do 11:00 h přivítáme v Baby clubu Mikuláše se svým doprovodem. Ukáže se, jak jsme byli celý rok hodní
a co nám anděl nadělí. Aby se děti nebály, je tady Danča, která zkrotí čertovskou návštěvu.
14. 12. 2017 od 16:30 h proběhne předvánoční dýchánek.
Přijďte do Domečku zažít nefalšovanou vánoční atmosféru. Ta
zahrnuje výtvarnou dílnu, zpěv koled, popíjení dětského punče
a vánočního čaje a v neposední řadě hřejivé prostředí našeho Domečku, o které se postarají Jája s Dančou.
15. 12. 2017 od 15:00 do 16:30 h zveme všechny na výrobu
lojových koulí s dětmi ze zookroužku, které následně rozvěsíme
jako zimní krmení pro ptáčky v okolí DDM. Těší se na Vás Eliška Fišarová.
20. 12. 2017 od 9:00 do 11:00 h přijde do Baby clubu Ježíšek.
Na děti čekají dárečky pod stromečkem, na rodiče pak vánoční posezení s čajem a cukrovím. Rozzářených oček dětí se už teď nemůže dočkat Danča.

--- inzerce ---
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Vychází 9. číslo Dačického
vlastivědného sborníku

Knihovna o vánocích
– jak bude otevřeno

Spolek přátel muzea v Dačicích vydává v pravidených
dvouletých intervalech vlastivědný sborník, kterým se snaží
zaplňovat bílá místa v poznání našeho města a kraje. V roce
2017 vychází již po deváté, opět s významnou finanční podporou města Dačic.

„Ten, kdo čte, žije s každou další knihou život navíc. Kdo
nečte, má jen ten svůj.“ Uhodnete autora citátu? Prozradíme
ho na konci článečku.
Knihovnice městské knihovny děkují všem
čtenářům za přízeň a spolupráci v roce 2017
a přejí hodně krásných zážitků s knížkami
a hodně dalších prožitých knižních životů
i v roce, který číhá za rohem… Běžná otevírací doba v knihovně bude i o Vánocích,
zavřeno bude pouze v pondělí a v úterý
na první a druhý svátek vánoční a v pondělí na Nový rok. V sobotu bude naposled
otevřeno 16. prosince od 8:00 do 11:00 h.
V sobotu 23. a 30. 12. bude zavřeno.
(Autorem citátu o knížkách na začátku článku je anglický spisovatel a bonviván Oskar Wilde).

Naposledy se v tomto čísle setká čtenář
s panem Miroslavem Pelikánem, dačickým
rodákem, který nás počátkem roku opustil
v požehnaném věku 90 let. Redakci ale ještě
stačil odevzdat své vzpomínky na osvobození Dačic v roce 1945, které jsou doplněny
řadou dosud nepublikovaných fotografií.
Na své dětství na dačickém Peráčku vzpodačický
míná Bohumír Smutný, dlouholetý archivář
vlastivědný
a historik, který i ve své odborné práci zůIX 2017
sborník
stal Dačicím věrný. Manželé Vavruškovi
dokončili dokumentaci zvonů v okolí Dačic, v obcích začínajících
písmeny N až Z, od Nové Říše po Zvůli. Příspěvek doplňují dodatky
a korektury k předcházejícím dvěma částem tohoto tématu, které
vyšly 7. a 8. čísle sborníku.
Mimořádnou událost, úkladnou vraždu z milostné vášně, která
se stala v Dačicích v roce 1806, nalezl v jedné kramářské písni pan
profesor Jiří Fiala. Čtenáře seznamuje s událostí poutavým způsobem na základě soudních spisů i přepisem textu kramářské písně.
Sborník neopomíjí ani okolí Dačic. Anna Jakešová se věnovala
historii domů v Toužíně; zpracovala přehled jejich majitelů a obyvatel od konce 18. století do současnosti, popsala historii obce
a díky vstřícnosti toužínských rodin mohla text doplnit řadou cenných historických fotografií. Prostřednictvím restaurátora Zdeňka
Kováříka se čtenář seznámí s oborem ve sborníku dosud nezastoupeném – s restaurováním barokní kamenné sochy ve Slavonicích, které bylo praktickou částí jeho diplomové práce. Příspěvek
se věnuje i historii poutního kostela na Montserratu u Cizkrajova,
protože existuje určitý předpoklad, že by socha mohla pocházet
právě odsud. Věrným přispěvatelem sborníku je Petr Vedra, který
dostává opět prostor k obohacení našich znalostí o dolování stříbra v Jemnici. Michal Stehlík připomíná 80. výročí úmrtí prezidenta
Masaryka, Jana Bisová se pokusila zjistit něco o osudech lidí, jejichž
jména jsou napsaná na dačickém pomníku obětem válek.
Do starší historie uvádí čtenáře Miloslav Tůma edicí dvou listů
dačických rychtářů. Mezi drobnými zprávami zaujme jistě objev
neznámého vyobrazení Dačic, které se svolením majitele přináší
sborník na barevné příloze. Přehled činnosti Spolku přátel muzea
i nejnovější regionální literatury tradičně nové číslo sborníku uzavírá.
Kromě 1. čísla jsou předcházející svazky sborníku stále k dostání
a nabízejí – bez ohledu na rok vydání – širokou škálu témat k poznání historie Dačicka. Nový sborník bude v prodeji koncem listopadu v knihkupectvích, v informačním středisku a v dačickém muzeu. Sborník a jeho autoři se veřejnosti představí na autogramiádě
v dačickém muzeu ve čtvrtek 7. prosince 2017 v 17.30. Všechny
zájemce srdečně zveme a autory příštích příspěvků upozorňujeme
na uzávěrku dalšího čísla, stanovenou na 30. prosince 2018.
Jana Bisová

--- inzerce ---
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Místo pro neformální vzdělávání
Knihovna má ve své zřizovací listině kromě vytváření
a zpřístupňování univerzálního knihovního fondu a poskytování kulturních služeb i vzdělávání a přednáškovou
činnost. Je o ni zájem, a to nás těší.
Školy využívají nabídku lekcí informační výchovy a literárních
besed. Dále v knihovně probíhají kurzy německého jazyka v rámci
OP Zaměstnanost s názvem „Pracovní uplatnění žen v pohraničí“ financovaného z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR.
Kromě němčiny projekt nabízí individuální kariérní poradenství,
vzdělávací a seberozvojové semináře apod. Aktivity projektu mohou zdarma využít rodiče s dětmi do 15 let, ženy mladší 25 let či
starší 55 let, ženy nezaměstnané déle než 5 měsíců, ženy se základním vzděláním a další. Informace, přihlášku a kontakty najdete na
www.kousekodhranice.cz.
Vu3v alias virtuální univerzita třetího věku je naopak určena
seniorům. Studium probíhá pod hlavičkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. V konzultačním
středisku při knihovně studují dvě skupiny. V první se schází na
městském úřadě 24 studentů, ve druhé se v knihovně schází 32
studentů. Řada z nich bude na jaře 2018 promovat a osm jich studuje dokonce dva kurzy najednou. Kapacita knihovny je tak naplněná, že jsme uvažovali i o rozdělení na dvě skupiny, ale potom si
účastníci schválili, že tento zimní semestr dotáhnou společně. Tvoří
příjemnou skupinu a se svými „spolužáky“ mohou sdílet jak nové
poznatky tak volnočasové aktivity.
Nové naučné knížky: do knihovny jsme doplnili mj. tituly:
M. O. Vácha – Základy moderní lékařské etiky, Ch. Brownová – Moderní jóga od A do Z, M. Petrov – Retro č. 3. Máme další díly Doby
jedové – např. 6. díl se věnuje imunitě, špíně, hygieně a alergiím,
7. díl, elektrosmogu. P. Zídek napsal knihu Utajená láska prezidenta
Masaryka – Olga Sedlmayerová, od L. Heryána nabízíme titul Stopařem na této zemi – o Boží velkorysosti mezi námi. Pro zvídavé
rodiče máme knihu K. Cajthamlové – Abeceda moderního rodiče
a řadu dalších naučných či populárně naučných titulů. Řada z nich
je k dispozici i v elektronické podobě – vše najdete na https://
knihovna.mkdac.cz/Katalog/.
Základy PC – v knihovně registrujeme zvýšený zájem o školení základů práce s počítačem. Je chvályhodné, že i lidé ve vyšším
věku jdou do toho, a protože na ně často jejich děti či vnuci nemají
čas, dozvědí se základní ovládání počítače v knihovně. Pokračovat
budeme v únoru roku 2018 (informace: 384 422 397, 721 145 265).
Přejeme všem čtenářům klidný a zajímavý konec roku 2017 a těšíme se na setkávání v knihovně.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK Dačice
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
1. prosince, pátek, 19:00 h
ZAHRADNICTVÍ: Nápadník, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
6. prosince, středa, 18:00 h
PADDINGTON 2, animovaný/rodinný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč
8. prosince, pátek, 19:00 h
10. prosince, neděle, 19:00 h
PŘÁNÍ K MÁNÍ, komedie/rodinný, 2D
česky, vstupné 110 Kč

Kulturní dům Beseda
2. prosince, sobota, 19:00 h
Závěrečný ples kurzu tance
Moderují taneční mistři manželé Málkovi,
hraje kapela Sabrin Band ze Znojma
3. prosince, neděle, 19:00 h
Vánoční koncert Janka Ledeckého
s kapelou. Jako host doprovází koncert
Nosticovo smyčcové kvarteto

15. prosince, pátek, 19:00 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIJŮ, akční sci-fi, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč

11. prosince, pondělí, 17:30 h a 20:00 h
Partička
Improvizační pořad M. Suchánka, R. Genzera
a dalších (přes rezervační systém města pouze
omezený počet vstupenek, ostatní koupíte na
Ticketstream)

16. prosince, sobota, 17:00 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIJŮ, akční sci-fi, 2D
český dabing, vstupné 110 Kč

16. prosince, sobota, 19:00 h
Vánoční koncert dětských sborů ZUŠ
Dačice

20. prosince, středa, 10:00 h
PO STRNIŠTI BOS, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 50 Kč

17. prosince, neděle, 15:00 h
Krkonošská pohádka
Odpolední divadelní pohádka pro děti

26. prosince, úterý, 20:00 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIJŮ, akční sci-fi, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč

22. a 23. prosince, 18:00 h
Já bych rád k Betlému
Kancnýřův sad

5. ledna, pátek, 19:00 h
ŠPINDL, česká komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

1. ledna 2018, pondělí, 17:00 h
Přivítání nového roku
Palackého náměstí

Městské muzeum a galerie
do 31. ledna 2018
„Dráteníkův rok“
aneb kouzla z drátků stvořená
Vánoční výstava členů Cechu českomoravských dráteníků.
3. prosince, neděle, 17:00 h
XI. Zvonkový průvod
Odchod z Havlíčkova náměstí v 17:00 h na
Palackého náměstí a rozsvícení vánočního
stromu.

Katolický dům
a RC Křižovatka
2. prosince, sobota, od 8:00 h
Mikulášský turnaj ve stolním tenise
Tradiční turnaj pro amatérské hráče, více informací p. Havlík 721 478 454

2. prosince, sobota, 15:00 až 18:00 h
Adventní dílna - výroba adventních věnců,
zimní dekorace nebo drátované ozdoby. Příspěvek na materiál 50/20 Kč.
8. prosince, pátek, 18:00 h
Vánoční příběh - cesta do Betléma
Divadlo Víti Marčíka ml. „Já to jsem“
20. prosince, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen s Renatou Kudrnovou.
(606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz)
28. prosince, čtvrtek, 17:00 h
Karel I. Habsburský
Přednáška Mgr. L. Krátkého - o císaři, který
byl příkladným křesťanem, manželem, otcem
i panovníkem.
30. prosince, sobota, od 14:00 h
Deskové hry
Zahrajte si např. Osadníky z Katanu, Bang,
Dobble, Activity, Carrcasone a mnoho dalšího
z cca 25 stolních her. Můžete přinést na ochutnání své cukroví. Občerstvení zajištěno, v sále
Katolického domu.
Pravidelné akce:
PO a ČT 9:00 až 11:30 h: Dopoledníček - klubík pro rodiče s dětmi
ÚT 16:00 až 17:00 h: Setkání nad Biblí
ÚT 16:00 až 17:00 h: Káčko S
ST 17:30 až 18:30 h: Cvičení pro zdraví
ST 18:30 až 20:30 h a NE 9:30 až 11:30 h: Stolní
tenis pro veřejnost
ČT 16:00 až 17:30 h: Káčko
Připravujeme:
20. 1. od 15:00 h Maškarní bál pro děti
27. 1. od 20:00 h Kouzelný ples Katolického
domu Dačice, hraje kapela Stonožka

7. prosince, čtvrtek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Prezentace nového – IX. čísla Dačického vlastivědného sborníku. Za účasti autorů, spojeno
s autogramiádou.
10. prosince, neděle, 10:00 - 16:00 h
XII. Vánoční jarmark
Otevřeno úterý - pátek
9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
a neděle 13:00 - 16:00 h
Zavřeno 24. - 26. 12. a 31. 12.

Dačický pěvěcký sbor srdečně
zve na tradiční

Vánoční koncert,
který se uskuteční
dne 20. prosince 2017
v 18:00 h
v chrámu sv. Vavřince v Dačicích
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Svaz tělesně postižených Dačice
uspořádal v měsíci říjnu odpolední čaje v Hotelu Stadion. Na této
akci nám hrál pan Dědina. Naše organizace popřála panu Dědinovi
k jeho životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí a dlouhá léta a mnoho
krásných písní.
Další akce, kterou jsme uspořádali, byla návštěva výstavy obrazů
bratrů Alscherových v dačickém muzeu. Prohlédli jsme si krásné
obrazy a odnesli jsme si krásný zážitek z této výstavy. Dále jsme
byli pozváni na besedu Kulatý stůl o problému dopravní situace
v Dačicích.
V měsíci listopadu jsme se znovu sešli v Hotelu Stadion na tradičních odpoledních čajích. Tentokráte nám hrál pan Richter.
Další akce pro naše členy byla návštěva Horáckého divadla
v Jihlavě na hru Rok na vsi. Úžasné vystoupení herců jsme odměnili
dlouhým potleskem.
V měsíci prosinci vás chceme pozvat na Mikulášskou nadílku do
Hotelu Stadion 9. prosince ve 14:00 hodin.
Dále vás zveme na tradiční vánoční Betlém, který se koná na náměstí v parku a na vánoční koledy v kostele sv. Vavřince. Těšíme se
na vaši návštěvu.
Svaz tělesně postižených Dačice vám přeje krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví a dobré pohody v novém roce.
Stejskal František, předseda organizace a výbor

Stolní tenis

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice, z.s.
Oddíl kuželek:
2. 12. 2017 2. liga muži 14:00 h Dačice „A“ - KK Vyškov (Souboj
o 1. místo v tabulce)
2. 12. 2017 3. liga 10:00 h Dačice “B“- TJ Sokol Slavonice
1. 12. 2017 Divize 18:00 h Dačice „D“- TJ Sokol Nové Hrady
1. 12. 2017 KPII 20:00 h Dačice „G“- TJ Fezko Strakonice
3. 12. 2017 9:00 h Pohár mladých nadějí na kuželně v Dačicích
30. 12. 2017 16:00 h Salámový turnaj pro všechny kategorie, amatéry i veřejnost
Pronájem drah pro veřejnost- amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl florbalu:
15. 12. 2017 Dětský vánoční turnaj - pátek 15:00 h Dačice Městská sport. hala
23. 12. 2017 Vánoční turnaj dospělých 9:00 h Dačice, Městská
sport. hala
Výkonný výbor TJ Centropen Dačice přeje všem svým členům,
funkcionářům, trenérům i hráčům hodně zdraví a sportovní pohody v novém roce a příjemné Vánoce. Toto přejeme i všem občanům
Dačic, zachovejte nám přízeň a UŽIJTE SI v Dačicích hodně sportovních zážitků.

Stolní tenisté ST-KD Dačice v letošní sezóně hrají se dvěma družstvy mistrovské soutěže. Družstvo „A“ hraje krajskou soutěž a po
obměně hráčů si vede dobře a zatím se pohybuje uprostřed tabulky. Družstvo „B“ hraje okresní přebor III. třídy a vzhledem k tomu,
že družstvo tvoří především mladí hráči ještě školou povinní, patří
jim v soutěži přední příčky. Oddíl stolního tenisu proto zve příznivce tohoto sportu na svá mistrovská utkání, jak v krajském přeboru,
tak i na utkání v okresním přeboru. Rozpis utkání je vyvěšen na nástěnce oddílu na Katolickém domě nebo rozpis můžete zjistit na
internetové adrese: http://stis.ping-pong.cz/.

Prodej vánočních stromků
(čerstvě uříznutých)
Smrk stříbrný - pichláč 150-200cm (200 - 300 Kč)
Jedle kavkazká 150-200cm (500 - 600 Kč)

--- inzerce ---

Ve vchodě ul. Máchova 434/V Dačice
14. 12. - 18. 12. 2017 (9:00 - 16:00 h)
Před Hotelem Stadion Dačice
16. 12. - 23. 12. 2017 (9:00 - 16:00 h)
Vladislav Říha, tel. 724 870 623

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

Oddíl stolního tenisu pořádá pro neregistrované hráče, kteří
nehrají v letošním roce mistrovské soutěže tradiční Mikulášský
turnaj dvoučlenných družstev. Turnaj se uskuteční 2. 12. 2017
v herně Katolického domu v Dačicích.
Přihlášky a bližší informace o turnaji je možno získat u pana
Zdeňka Havlíka na tel. 721 478 454 nebo na nástěnce oddílu umístěné na Katolickém domě Dačice.
Uzávěrka přihlášek do turnaje je 28. 11. 2017.

Tipy na vánoční dárky z Infocentra
• dárkový poukaz na koncert Evy Pilarové,
Yvetty Blanarovičové a Pepy Vojtka
• dřevěné ozdoby, svícen a betlémky
s motivy Dačic
• svíčky, vonný vosk a vonné sáčky
s motivy Dačic
• výrobky z chráněné dílny Dačické okénk
• regionální literatura
• Dačický vlastivědný sborník II. - IX. díl

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

Číslo: 12/2017, ročník šestý
Datum vydání: 28. 11. 2017
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/

www.dacice.cz

Investice města v 2. polovině roku 2017
Letošní rok byl opět ve znamení rozvoje města a údržby našeho majetku. Díky vysokému nasazení pracovníků městského
úřadu a díky toleranci těch, které provádění prací zasáhlo, se nám podařilo zrealizovat většinu toho, co jsme si na začátku roku
předsevzali. Pro vaši informaci jsme připravili malou ochutnávku toho, na čem pracujeme, nebo co jsme už dokončili.
vánoční osvětlení

oprava fasády č.p. 3
Soukenická ulice

letní učebna v MŠ Bratrská

výtah ZŠ B. Němcové

chodník ve Velkém Pěčíně

chodníky v ul. Jiráskova
tůňka

budova OK Hradišťko

snížení energetické náročnosti MŠ Bílkov
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www.dacice.cz

rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku

rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček v Dačicích II.
výstavba hasičské zbrojnice SDH Dačice
okna na budově čp. 175/I v ul. Bratrská
okna - budova OK Dolní Němčice

gymnastická tělocvična ve sportovní hale

budova hasičské zbrojnice v Hostkovicích

rekonstrukce MŠ Za Lávkami
výstavba ZTV Nivy I

snížení energetické náročnosti VO
P. Vydří a Bílkov

rozšíření komunikace u přejezdu u vlak. nádraží
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Zřízení vodovodu
a kanalizace
zřízení vodovodu
a kanalizace
Hostkovice
- Lipolec- Lipolec
Hostkovice

rekonstrukce části ulice Antonína Dvořáka

