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Jak to vidím aneb je před námi rok 2018
Tak to vypadá, že než se otočíme, je za námi další rok. V poslední době mám pocit, že se nějakým zvláštním způsobem otáčení zeměkoule zrychluje a tím i čas ubíhá stále rychleji.
S koncem roku je
zvykem rekapitulovat a mluvit o tom,
co připravujeme na
další rok. Můj dnešní
článek nebude výjimkou, a protože jsme se
rekapitulaci věnovali
už v minulém čísle, zmíním jenom ty akce,
které jsou pro město nejvýznamnější nebo
přecházejí do příštího roku. V tomto roce se
nám například s podporou dotace podařilo
splnit sen dačických hasičů o nové hasičárně nebo vyřešit dlouhodobý nedostatek
pitné vody v Lipolci.
Největší stavbou, která přechází do nového roku, je určitě výstavba školky Za Lávkami. V této chvíli to vypadá, že se skutečně
povede k 1. září příštího roku otevřít novou
a moderní školku pro 96 dětí, nová bude
i zahrada a ke školce se bude přicházet
novou ulicí Za Lávkami. Pro financování
výstavby se snažíme kombinovat více dotací tak, abychom co nejméně zatížili městský rozpočet. Tato snaha o shánění peněz
mimo rozpočet města je pro poslední tři
roky charakteristická, koneckonců všichni
víme, že dotace dříve či později skončí a co
nestihneme získat v tomto programovacím
období, to už budeme těžko dohánět.
Další takovou významnou investicí je
poslední etapa rekonstrukce komunikací
na Peráčku, kterou završíme několikaletou
práci na kompletní rekonstrukci této čtvrti.
Je to snad poprvé v novodobé historii Dačic, kdy jsme přikročili k rekonstrukci celé
čtvrti, a jsem přesvědčený, že je to správný

postup. Proto se už připravujeme k podobné, i když díky sítím náročnější, rekonstrukci
čtvrti k Hradišťku.
Novinkou pro příští rok bude zřízení mobilního kluziště nad sportovním stadionem.
Vy, kteří máte menší děti, určitě znáte projekt „Děti do bruslí“, kterého se už několik
let účastní i děti z dačických škol a mateřské
školky. V rámci projektu se spousta našich
dětí naučilo bruslit a od příštího roku budou moci i díky kluzišti své bruslařské dovednosti dále rozvíjet.
Máme v plánu také zlepšit podmínky
městské knihovny tím, že rozšíříme její prostory o novou studovnu, ty díky mnoha aktivitám knihovny již nestačí.
Pro podporu podnikání v Dačicích budeme pokračovat na dalším zasíťování komerční zóny na Nivách. Většina parcel je
už prodána a investoři připravují realizaci
svých projektů. Stejně tak spolupracujeme
s firmou THK na přípravě výstavby parkoviště pro její zaměstnance a zásobující kamiony nebo s firmou Centropen a.s. na řešení
obchvatu, případně jejích vlastních investičních záměrech.
Nezapomínáme na místní části, a tak
zahajujeme projekt na rekonstrukci vodovodu a kanalizace v D. Němčicích nebo
chceme s podporou dotací realizovat kanalizační sběrač v Toužíně. Připravujeme výstavbu kulturně sportovního zázemí v Bílkově, stavební úpravy hasičárny v Lipolci.
Mohl bych takto pokračovat ještě dál,
protože v investicích máme pro příští rok
zařazeno přes třicet akcí. Za vše vypovídá,
že pro příští rok chceme vynaložit na inves-
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tice téměř 113.000.000 korun.
Město ale nestojí jenom na investicích,
a tak budeme dál důležité věci projednávat s veřejností, budeme dál podporovat
v neztenčené míře spolky v oblasti kultury
a sportu, budeme dál podporovat sociální
služby. Naše školy a školka budou dál výborně připravovat naše děti pro život. Naše
knihovna, muzeum a Beseda se budou dál
kvalitně starat o to, abychom měli jak trávit náš volný čas i s tím, že nám poskytnou
další možnosti se vzdělávat. Naše technické služby se budou dál usilovně starat o to,
aby město bylo čisté a vše fungovalo, jak
má. Městské lesy se budou dál maximálně
snažit poradit si v lesích jak se suchem, tak
kůrovcem a budou se dál starat o městské
lesy i rybníky. Za to vše děkuji pracovníkům
městského úřadu, příspěvkových organizací, našich firem, městským strážníkům,
dobrovolníkům, prostě všem, kdo pracují
pro město. Jednoduše řečeno, budeme se
i nadále snažit o to, aby se nám všem v Dačicích dobře žilo a abychom se sem vždy
vraceli jako do svého domova, který máme
nade vše rádi.
Závěrem nám všem přeji, aby byl pro nás
rok 2018 rokem úspěšným, ať už v osobní
nebo profesním životě. Za sebe mohu říct,
že se na příští rok těším, protože je před
námi spousta zajímavých věcí, a pokud se
podaří uskutečnit alespoň většinu z nich,
tak si budu moct říct, že mám kolem sebe
spoustu báječných lidí, kteří mají Dačice
rádi a jsou ochotni pro ně pracovat.
Karel Macků,
starosta
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Slovo místostarosty - Dopravní situace v Dačicích
aneb co se nám za uplynulý rok povedlo
Všichni dobře víme, že křižovatka v dolní části Palackého náměstí je dlouhodobě nevyhovující, a proto se po celou dobu
snažíme tuto negativní stránku města zlepšit.
V následujících řádcích se vám pokusím
přiblížit to, co se nám
v letošním roce povedlo. Jak asi všichni
dobře víte, křižovatka
na Palackého náměstí se řeší již více jak 7 let. V roce 2011 byla
zpracována projekční společností WAY project, s.r.o. studie, která posuzovala celkem
11 variant a doporučila varianty dvě – křižovatku okružní a křižovatku průsečnou.
Průsečná křižovatka byla navržena včetně
odbočovacích pruhů a zabírala převážnou
část náměstí. Jak ze strany projektanta, tak
i ze strany policie byla jednoznačně doporučena okružní křižovatka, která se dále
zpracovala do dalších stupňů projektové
dokumentace. Tuto problematiku jsme
konzultovali s více projekčními kancelářemi a prověřovali, zda není jiné řešení. V létě
loňského roku jsme začali spolupracovat
s projekční kanceláří UDIMO spol. s.r.o., která měla za úkol navrhnout v dolní části Palackého náměstí průsečnou křižovatku tak,
aby splňovala dnešní předpisy, ale zároveň
zabírala co nejméně místa – tedy nemusely
být vybudovány odbočovací pruhy. K několika vypracovaným návrhům bylo vždy vydáno nesouhlasné stanovisko Dopravního
inspektorátu policie ČR.
V současné době máme zpracován návrh, který je ze strany policie přípustný, za
podmínky osazení křižovatky semafory,
které by byly permanentně v provozu. Nově
navržená průsečná křižovatka je oproti stávající posunuta o přibližně 15 m směrem
do náměstí z důvodu splnění rozhledových
podmínek. Ty jsou splněny jak na vlastní
křižovatce, tak i na přechodu pro chodce

v její dolní části. Došlo k jejímu rozšíření,
oproti stávající. Křižovatka je navržena na
návrhovou rychlost 30 km/h, z důvodu stávající zástavby, která neumožňuje rozhledy
pro vyšší návrhovou rychlost. Povrch hlavních komunikací je navržen v asfaltobetonu
tak, aby byla zvýšena bezpečnost silničního provozu a zároveň snížena hlučnost
z dopravy. Ostatní plochy by byly provedeny v kamenné dlažbě tak, aby byl v maximální míře zachován historický ráz náměstí.
Z důvodu dodržování povolené maximální
rychlosti je v horní části osazen ostrůvek
pro vychýlení jízdního pruhu, který zároveň
slouží jako místo pro přecházení. Toto místo by navazovalo na Kancnýřův sad.

Nový návrh byl předložen památkové,
dopravní a stavební komisi. Následně bude
toto řešení projednáno v Radě města a Zastupitelstvu města, které rozhodne o dalším postupu.
Všichni dobře víme, že dopravu v Dačicích vyřeší pouze obchvat, a proto se ho
neustále snažíme na kraji prosazovat. Tento
nový návrh křižovatky nám umožní rekonstrukci náměstí, které je dle mého názoru
v téměř havarijním stavu a zároveň zvýší
bezpečnost silničního provozu.
Přeji nám všem hodně štěstí, zdraví
a úspěchů v nadcházejícím roce. Ať se nám
spokojeně žije v našem krásném městě.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 94. schůzi konané
22. 11. 2017 mimo jiné:
• schválila výsledek hodnocení veřejné zakázky s názvem „Oprava bytu č. 5 v domě
čp. 162/V v ul. tř. 9. května v Dačicích“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem, firmou Miroslav Brtník, Peč
s celkovou nabídkovou cenou ve výši
398.230,95 Kč bez DPH,
• schválila výsledek hodnocení veřejné zakázky s názvem „Oprava bytu č. 6 v domě
čp. 190/V v ul. Komenského v Dačicích“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
uchazečem firmou Miroslav Brtník, Peč
s celkovou nabídkovou cenou ve výši
350.117,92 Kč bez DPH,
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• schválila Ceník náhrad za zatížení majetku města Dačice účinný od 1. 12. 2017,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé“
a přidělení veřejné zakázky společnosti
Agroprojekt Jihlava spol. s r. o. za celkovou nabídkovou cenu ve výši 189.000 Kč
bez DPH,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
D. Němčice“ a přidělení veřejné zakázky
společnosti VAK projekt s. r. o. za celkovou nabídkovou cenu ve výši 637.000 Kč
bez DPH,
• schválila zrušení zadávacího řízení na
akci s názvem „Výstavba ZTV Nivy II –

PD“ vzhledem k vysoké nabídkové ceně
a schválila vyhlášení nové veřejné zakázky,
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností STAVING, Studená spol. s r.o. spočívající
v realizaci stavby „Výstavba hasičské
zbrojnice pro SDH Dačice“, kterým se
rozšiřuje předmět smlouvy, a kterým se
po konečném součtu méněprací a víceprací a nečerpání finanční rezervy snižuje
celková cena za dílo o 512.502,32 Kč bez
DPH,
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
ve výši 2.574 Kč na úhradu stravného pro
1 žáka Základní školy Dačice, Neulingerova na období od 2. 1. 2018 do 30. 6. 2018
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od společnosti WOMEN FOR WOMEN
z Prahy,
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
na akci Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi od firmy PKD, s. r. o., Dačice ve výši
2.000 Kč a od firmy PAS – D, s. r. o., Dačice
ve výši 2.000 Kč,
• schválila Plán inventur k 31. 12. 2017,
• schválila rozpočtové opatření č. 27/2017
v těchto objemech: příjmy 928.974,00 Kč,
výdaje 928.974,00 Kč, financování 0,00 Kč.
Rada města na své 95. schůzi konané
30. 11. 2017:
• schválila přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 31.527 Kč, která byla poskytnuta
městu Dačice Krajským úřadem Jihočeského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2017,
• schválila rozpočtové opatření č. 28/2017
v těchto objemech: příjmy 31.527,00 Kč,
výdaje 31.527,00 Kč, financování 0,00 Kč.
Rada města na své 96. schůzi konané
6. 12. 2017 mimo jiné:
• schválila poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány rodinou v hmotné
nouzi, jejichž nezletilému dítěti je vyplácen
příspěvek na péči, rodinám s větším počtem dětí a rodinám, které se pohybují na
hranici chudoby; celková výše mimořádných finančních výpomocí činí 39.996 Kč,
• schválila smlouvu o bezplatné právní
pomoci mezi městem Dačice a JUDr. Z.
Krchňavým z Dačic, advokátem a mezi
městem Dačice a Mgr. J. Kasalem z Dačic,
advokátem v oblasti poskytování bezplatné právní pomoci v oborech občanského, rodinného a pracovního práva,
• schválila střednědobé výhledy rozpočtu
příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na roky 2019
a 2020,
• schválila Cenovou přílohu pro rok 2018 nakládání s komunálním odpadem,

• schválila uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor v nové přístavbě v DPS
Dačice, č.p. 221 s JUDr. Z. Krchňavým
a Mgr. J. Kasalem od 1. 1. 2018 pro poskytování bezplatné právní pomoci pro
veřejnost,
• vzala na vědomí vyhodnocení přípravy
a prodeje svačinek ve Školní jídelně Dačice
za období od 11. 9. do 30. 11. 2017 a schválila ukončení přípravy a prodeje svačinek
ve Školní jídelně Dačice k 31. 12. 2017,
• schválila rozpočtové opatření č. 29/2017
v těchto objemech: příjmy 777.174,00 Kč,
výdaje 777.174,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• schválila vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa a ceny za nájem a hřbitovní
služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa,
• schválila vyhlášení Veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Za Školou“ v Dačicích – III. etapa – 8. kolo,
• schválila vyhlášení 3. kola veřejné nabídky na prodej částí pozemků p. č. 2271/6
a 2271/166 v k. ú. Dačice (komerční)
o součtové výměře 1409 m2 za kupní
cenu ve výši 1.100 Kč/m2,
• schválila vyhlášení Veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Nivy
v Dačicích – 4. kolo, a to pozemků p. č.
2271/105 a 2271/185,
• jmenovala s účinností od 1. 12. 2017 nového tajemníka stavební komise.
Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání konaném 13. 12. 2017 mimo jiné:
• schválilo rozpočtové opatření č. 30/2017
v těchto objemech: příjmy -2.970.000,00
Kč, výdaje -10.810.000,00 Kč, financování
-7.840.000,00 Kč
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu
města na roky 2019 - 2021
• schválilo rozpočet města na rok 2018
v těchto objemech: příjmy 225.073,40
tis. Kč, výdaje 244.802,86 tis. Kč, schodek

rozpočtu -19.729,46 tis. Kč, financování splátky jistiny přijatého úvěru -2.334,00
tis. Kč, financování - použití finančních
prostředků z minulých let 22.063,46 tis.
Kč
• schválilo poskytnutí finančního daru ve
výši Kč 227.000,-- pro TJ Centropen Dačice na podporu sportovní činnosti dětí
a mládeže
• schválilo obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů; pro rok 2018 bude poplatek snížen o Kč 10,--, a to na Kč 590,-- na jednoho poplatníka
• schválilo na základě nařízení vlády č.
318/2017 Sb. navýšení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva od 1. 1. 2018
Rada města na své 97. schůzi konané
14. 12. 2017 mimo jiné:
• schválila zrušení zadávacího řízení na
akci s názvem „Výstavba ZTV Nivy II – PD
(2. vyhlášení)“ z důvodu vysoké nabídkové ceny,
• schválila předložení žádosti o dotaci na
akci s názvem „Přístavba učeben k ZŠ
Komenského v Dačicích“ z programu Ministerstva financí ČR – podprogram Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí
velkých měst,
• schválila darovací smlouvy o poskytnutí
finančních darů městu Dačice na uspořádání V. Městského televizního plesu od
firem SATES ČECHY s. r. o. z Telče ve výši
10.000 Kč, STAVONA Tender, spol. s r. o. z
Jihlavy ve výši 3.000 Kč a TREBILIFT, s. r. o.
z Třebíče ve výši 3.000 Kč,
• schválila uzavření dodatků ke smlouvám
na zajištění občanské obslužnosti města
Dačice na rok 2018 mezi městem Dačice a
Technickými službami Dačice s. r. o.,
• schválila Plán kontrolní činnosti na rok
2018.

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 9. prosince přivítal starosta města Karel Macků společně s dětmi z MŠ B. Němcové v obřadní síni MěÚ Dačice nové občánky
města. Přivítány byly děti: Adéla Čechová, Václav Toman, Dominik Trojan, Apolena Hartmanová, Mikuláš Tobolka, Leona Marková, Beáta Smejkalová, Teo Jakubec a Jáchym Habr.
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Rozpočet města Dačice na rok 2018
Zastupitelstvo města schválilo na svém 20. zasedání, které se
konalo 13. prosince 2017, rozpočet města Dačice na rok 2018 jako
schodkový v těchto objemech:
příjmy			
225 073,40 tis. Kč
výdaje 			
244 802,86 tis. Kč
schodek rozpočtu		
-19 729,46 tis. Kč
financování - splátka úvěru
-2 334,00 tis. Kč
úhrada - prostředky z minulých let
22 063,46 tis. Kč
K hlavním záměrům letošního roku patří:
podpora základních škol, mateřských školek a školních jídelen,
pro které je v rozpočtu vyčleněna celkem částka 61,7 mil. Kč,
podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací včetně jejich zimní údržby a úklidu za 40,2 mil. Kč,
podpora vodního hospodářství celkem za 5,5 mil. Kč; zejména
pak odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) - v investicích
částka 3,6 mil. Kč,
podpora sportovních aktivit a zájmové činnosti - celkem ve
výdajích částka 10,7 mil. Kč,
podpora kultury s celkovými výdaji 19,8 mil. Kč

•
•
•
•
•

Přijaté splátky půjček
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků

7 300,00

Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

3 500,00

Přijaté dary na pořízení dlouhodob. maj.
Kapitálové příjmy
Vlastní příjmy celkem

tis. Kč

359,00
11 159,00
153 827,50

Neinvestiční dotace

15 787,70

Investiční dotace celkem

50 119,70

Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hosp. činnosti

65 907,40
5 338,50

Příjmy celkem

225 073,40

Výdaje

tis. Kč

Lesní hospodářství
Obchod, služby (turismus, cestovní ruch)
Pozemní komunikace - doprava

Příjmy

386,00
15 927,30

Vodní hospodářství

55,00
897,00
11 635,50
1 565,50

Daně z příjmů fyzických osob

26 900,00

Školství

11 888,00

daň ze závislé činnosti a funkčních požitků

24 400,00

Kultura

13 276,80

daň ze samostatné výdělečné činnosti

600,00

daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba

1 900,00

Tělovýchovná činnost
Zdravotnictví

2 143,40
55,00

Daně z příjmů právnických osob

24 300,00

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj

daň z příjmů právnických osob

21 000,00

Ochrana životního prostřední

9 882,00

Sociální péče

1 697,00

daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Poplatky za znečišť. životního prostředí

3 300,00
51 500,00
3 096,20
11 300,00

Civilní připravenost na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana

4 547,00

185,00
4 082,00
929,50

poplatky za ukládání odpadů

7 000,00

Všeobecná veřejná správa

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4 300,00

Finanční operace

6 000,00
2 170,00

Ostatní daně a poplatky

415,00

Ostatní činnosti

poplatek ze psů

180,00

Běžné výdaje

poplatek za užívání veřejného prostranství

135,00

Rekonstr. komunikací, lokalita Peráček

61 322,78

132 331,48
17 000,00

40,00

Rekonstr. silnice II/408

poplatek z ubytovací kapacity

60,00

Rekonstr. ulice Za Lávkami v Dačicích

Příjmy za nerosty a geo práce

80,00

Rekonstr. MK na sídlišti k Hradišťku

800,00

Parkovací místa v Jiráskově ulici

100,00

poplatek ze vstupného

Daň z hazardních her
Příjmy za řidičská oprávnění
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody příspěvkových organizací

2 200,00
350,00
6 600,00
126 741,20
3 013,00
300,00

Rezerva na investice

270,00
4 500,00

160,00

Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov

2 000,00

Parkovací dům Dačice

1 000,00

Rekonstrukce lávky V. Pěčín

1 765,00

Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé

250,00
250,00

Příjmy z pronájmu majetku

8 331,60

Výstavba parkoviště THK

příjmy z pronájmu pozemků (i lesy,rybníky)

2 101,70

Parkovací stání v ul. A. Dvořáka

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

6 229,90

Splátka ČOV Toužín

Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku

187,70

500,00
1 940,00

Rekonstrukce Palackého náměstí

100,00

2 000,00

Rekonstr. vod. a kanalizace D. Němčice

800,00

Přijaté sankční platby a vratky

959,00

Stavební úpravy provozní budovy ČOV

754,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

750,00

Výstavba městských rybníků

300,00

Příjmy z podílů na zisku a dividend
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Rekonstrukce MŠ Za Lávkami

47 864,00

Snížení en. náročnosti MŠ D. Němčice

1 700,00

Rekonstrukce kuchyně MŠ B. Němcové

100,00

Bezbariérový výtah II. pro ZŠ B. Němcové

49,00

ZŠ Komenského, klimatizace učebny

63,00

Přístavba knihovny v Dačicích

3 500,00

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda

2 980,00

Kulturně sportovní zázemí pro Bílkov

400,00

Zřízení sprchy ve sportovní hale

120,00

Zřízení kluziště Dačice

8 000,00

Zhodnocení bytů v majetku města

150,00

Zateplení domu č.p. 209/V

2 000,00

Zateplení domu č.p. 211/V

2 000,00

Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa

400,00

Přeložka VO D. Němčice

2 700,00

Aktualizace územního plánu města Dačice

240,00

Výstavba ZTV Nivy II

1 500,00

Nákup nemovitostí podle potřeby

5 400,00

Územní studie veřejných prostranství
Dešná

336,38

Hygienické zařízení HZ Bílkov

400,00

Stavební úpravy SDH Lipolec

80,00

Kapitálové výdaje

112 471,38

VÝDAJE CELKEM

244 802,86

Přehled příjmů, výdajů a financování
rozpočtu na rok 2018
Příjmy
Daňové příjmy

tis. Kč
126 741,20

Nedaňové příjmy

15 927,30

Kapitálové příjmy

11 159,00

Přijaté dotace

65 907,40

Převody z hospodářské činnosti

5 338,50

Příjmy celkem

225 073,40

VÝDAJE

tis. Kč

Běžné včetně

132 331,48

Kapitálové výdaje

112 471,38

Výdaje celkem

244 802,86

Rozdíl

tis. Kč

Příjmy celkem

244 802,86

Rozdíl (příjmy - výdaje) = schodek

-19 729,46

Splátky půjček z předchozích let

Rada města vyhlásila na svém jednání dne 22. 11. 2017
grantový program „Volnočasové aktivity dětí a mládeže
na roky 2018 a 2019“. Lhůta pro podání žádostí je stanovena
od 2. 1. 2018 do 24. 1. 2018 do 17:00 h.
V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského
úřadu Dačice. Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku města Dačic včetně grantového programu jsou k dispozici
na internetových stránkách města Dačice www.dacice.cz nebo na
finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz).
Martina Havlíková, finanční odbor

Poděkování KD Beseda
Rok 2017 utekl jako voda, a tak bychom chtěli poděkovat
všem našim divákům a fanouškům za přízeň v uplynulém
roce.
Snažíme se vybírat atraktivní program pro všechny generace
a dle návštěvnosti jednotlivých akcí se nám to snad i daří. Máme za
sebou krásné koncerty, vydařená divadelní představení i letní akce.
Třešničkou na dortu byl skvělý vánoční koncert Janka Ledeckého.
Program na rok 2018 už se rýsuje a v novém kalendáři kulturních
akcí najdete několik divadel i koncertů, na které se společně s námi
můžete těšit. I program na další ročník Dačické kostky už je téměř
hotový a my pevně věříme, že se vyvede stejně jako předchozí ročník. Od 1. ledna budou spuštěny i nové webové stránky www.besedadacice.cz, které budeme plnit aktuálními akcemi, fotografiemi,
aktualitami nejen kulturního domu, ale i kina.
Ještě jednou vám všem děkujeme za přízeň a přejeme vše nejlepší do nového roku 2018.
Romana Bártů za Kulturní dům Beseda

Přijďte si vyzvednout
Kalendář akcí 2018 v kostce
Odbor kultury a cestovního ruchu opět připravil ve spolupráci s dalšími organizacemi a spolky přehled sportovních,
kulturních, společenských a vzdělávacích akcí, které se budou letos konat v Dačicích a nejbližším okolí.
Tento tištěný materiál si mohou všichni
zájemci zdarma vyzvednout na Infocentru Dačice. V elektronické podobě je kalendář akcí k dispozici na městském webu,
kde je průběžně aktualizován a doplňován
o akce nové. Současně doporučujeme sledovat také stránku Infocentra Dačice na
facebooku, na kterou průběžně vkládáme
plakáty, pozvánky a informace o zahájení
předprodejů vstupenek.
Přejeme všem divákům a návštěvníkům akcí
spoustu hezkých zážitků a dobrou zábavu.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

225 073,40

Výdaje celkem

Financování

Grant „Volnočasové aktivity dětí
a mládeže na roky 2018 a 2019“

tis. Kč
- 2 334,00
22 063,46
19 729,46

--- inzerce ---

Finanční prostředky z minulých let
FINANCOVÁNÍ CELKEM

Barbora Hudziecová,
vedoucí finančního odboru
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Co je nového
v investicích města

Investice tvoří důležitou položku
rozpočtu a dotýkají se většinou široké
skupiny obyvatel. Kromě Dačického
zpravodaje přinášíme průběžně zprávy o dění v této oblasti mj. ve skupině
Investice města Dačice 2017 - 2018 na
facebooku, která má k datu uzávěrky
tohoto vydání již 336 sledujících.
PŘIPRAVUJEME:
Rekonstrukce místních komunikací na
sídlišti k Hradišťku - jedná se o kompletní
modernizaci další městské lokality. Uzavřeli
jsme smlouvu na zpracování studie s firmou Way project s.r.o. za cenu 148.000 Kč
bez DPH s termínem dokončení díla 15. 12.
2017. V rámci zpracování se uskutečnila dvě
projednání návrhů s obyvateli čtvrti v rámci kulatých stolů. Druhý kulatý stůl se konal
v pondělí 11. 12. 2017 a přítomní na něm byli
seznámeni se zapracovanými připomínkami
z prvního setkání a s rozhodnutím města řešit dopravní situaci jako obytnou zónu. Tuto
variantu doporučila i dopravní komise rady.
Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé
- cílem je zajistit parkování pro zaměstnance pracující v centru města, řešit úbytek
parkovacích míst v souvislosti s rekonstrukcí Palackého náměstí a uvolnit tak parkoviště na Palackého náměstí pro návštěvníky
Dačic. Rada města schválila koncem listopadu na základě výsledku výběrového
řízení uzavření smlouvy s firmou Agroprojekt Jihlava s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace za cenu 189.000 Kč bez DPH.
REALIZUJEME:
Rekonstrukce MŠ Za Lávkami - kromě
toho, že už se betonují základy, rada města na základě výsledku výběrového řízení
schválila uzavření smlouvy na dodávku vybavení kuchyně s firmou KOVOSLUŽBA OTS,
a.s. za 1.444.645 Kč bez DPH. Stavba zatím
pokračuje podle harmonogramu. Primárním přínosem projektu je zvýšení kapacity
mateřské školy, díky nízkoenergetickému
řešení dojde k úspoře energií, budou zkvalitněny prostory pro předškolní výchovu,
oproti původní budově bude nová mateřská škola bezpečnější pro děti. Zkvalitní se
také pracovní prostředí pro pedagogy.
DOKONČILI JSME:
Stavební úpravy budovy OK v Hradišťku – v západní části budovy občanské komise byla provedena přístavba se sociálním zařízením a skladovacími prostorami. Termín
realizace byl stanoven na 20. 12. 2017, ale
díky úsilí místních dobrovolníků a Technických služeb Dačice a.s. byly práce dokončeny ještě před tímto stanoveným datem.
Vybavení šaten skříňkami - fotbalový
stadion Dačice – proběhla instalace šatních
skříněk do kabiny dačických fotbalistů.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní, nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Platby minimálních záloh zdravotního
a sociálního pojištění od 1. 1. 2018
Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, že v roce 2018 dochází ke změnám v platbách minimálních záloh zdravotního a sociálního pojištění
u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na zdra- 20. dne následujícího měsíce. Za den platvotní pojištění činí od 1. 1. 2018 2.024 by je považován až den, kdy platba došla
Kč. Zálohu v této výši musí OSVČ poprvé na správný účet.
S účinností od 1. 1. 2018 zůstává ve výši
uhradit za leden 2018 (posledním dnem
splatnosti je 8. 2. 2018). Zálohu v této výši 115 Kč minimální platba pojistného na neplatí OSVČ, které zahajují v roce 2018 samo- mocenské pojištění. Platby na nemocenské
statnou výdělečnou činnost nebo i ty, které pojištění platí podnikatel za celé kalendářní
podle Přehledu za rok 2016 platily v roce měsíce, kromě těch, kdy měl celý měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z ne2017 zálohy nižší než 2.024 Kč.
Minimální záloha na pojistné na dů- mocenského pojištění OSVČ. Nemocenské
chodové pojištění při výkonu hlavní pojištění je splatné stejně jako důchodové
samostatné výdělečné činnosti od 1. 1. pojištění do 20. dne následujícího měsíce.
Jana Klimešová, živnostenský odbor
2018 činí 2.189 Kč. Zálohy jsou splatné do

Nové vánoční osvětlení v Dačicích
Vánoční osvětlení, které až do loňského roku zdobilo v adventním čase Palackého náměstí v Dačicích, bylo pořízeno před téměř dvěma desítkami let. Na dobu,
ve které bylo vyrobeno, se jedná o výrobky kvalitní, ale bohužel dnes již pomalu
dosluhující.
I s ohledem na toto přistoupilo město Da- vánoční strom, za jehož dodání patří díky
čice k pořízení nové vánoční výzdoby pro společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. Za
centrum města. Základní motiv byl zvolen vánoční ozdobení celého města, náměspro Dačice typický, jak jinak než kostkový. tí i vánočního stromu, na kterém se letos
Náměstí tak díky originálním návrhům zís- objevily nově vánoční koule, které jej činí
kalo vánoční osvětlení, které neuvidíte ni- krásným i v denním světle, patří velký dík
kde jinde na celém světě. Kostky nám zdobí pracovníkům společnosti Technické služby
sloupy veřejného osvětlení, ale také nově Dačice s.r.o.
Celá nová výzdoba náměstí se předstapříjezd na náměstí ulicemi Gőthova a Masarykova. Aby kostek nebylo mnoho, dočkala vila na slavnostním rozsvěcení stromku na
se typicky vánoční výzdoby věž radnice, závěr Zvonkového průvodu. A že to byla
kterou zdobí světelné vločky kolem hodin, podívaná krásná, o tom jednoznačně svěda kašna ve spodním patře Kancnýřova sadu, čí spokojené výrazy malých i velkých Dačikde vodotrysk vodní nahradil vodotrysk čáků.
Monika Nováková,
světelný.
vedoucí OSM
Dominantou náměstí ale nadále zůstává

Orgán sociálně-právní ochrany dětí informuje
V případě, že se občan ocitne v situaci, při které se setká s dítětem ve stavu nedostatku řádné péče či je-li život dítěte, jeho zdraví nebo jeho jiný důležitý zájem
vážně narušen, obrátí se neprodleně na policii České republiky – příslušné obvodní oddělení nebo linku 158, případně na linku 155 – zdravotnická záchranná služba
či na linku 112 – evropská tísňová linka.
Při poskytování pomoci dítěti v naléhavých případech (ustanovení § 16 zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů) je součinný rovněž orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Pracovníci OSPOD jsou
pro zajišťování práv dětí zařazeni, dle Metodického pokynu MPSV ze dne 2. 11. 1995 – ve
znění účinném od 15. 3. 2007, do tzv. „systému vyrozumění“, v rámci kterého drží pracovní pohotovost i mimo běžnou pracovní
dobu, včetně víkendů a svátků.
Výše uvedené subjekty následně postupují podle platných právních předpisů za

účelem zajištění ochrany, zájmů a blaha
dítěte.
Blanka Sedláčková Vinklerová
sociální pracovnice,
sociálně-právní ochrana dětí MěÚ Dačice

Odbor správy budov
MěÚ Dačice

přeje všem nájemníkům městských
bytů hodně zdraví v roce 2018 a zároveň
chce poděkovat všem firmám za spolupráci a popřát hodně úspěchů v roce
2018.
Martina Bénová, vedoucí OSB
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Bezplatná právní pomoc pro občany Dačic

Právě opravujeme

Vzhledem k tomu, že od dubna 2017 ukončila svou činnost občanská poradna,
místní občané ztratili možnost bezplatného právního poradenství. Zástupci města
hledali alternativní řešení. Po několikaměsíčním úsilí se podařilo uzavřít smlouvu
se dvěma advokáty, kteří jsou ochotni část svého času věnovat dačickým občanům
bezplatně.
Od 1. 1. 2018 budou bezplatnou právní sociálního zabezpečení a právo insolvenčpomoc zajišťovat JUDr. Zbyněk Krchňavý ní.
JUDr. Zbyněk Krchňavý, advokát – tel.:
a Mgr. Jiří Kasal. Konzultace v délce 30
minut pro jednoho klienta, resp. jeden 604 646 898, e-mail: zbynek.krchnavy@
problém, budou probíhat po předchozí seznam.cz, konzultační dny úterý 8:30 –
telefonické rezervaci v prostorách Domu 12:00 h, první konzultační den 9. 1. 2018.
Mgr. Jiří Kasal, advokát – tel.:
s pečovatelskou službou v Dačicích, Bratr608 352 494, e-mail: jkasal@email.cz, konská 221, 380 01 Dačice.
Bezplatná právní pomoc bude zaměřena zultační dny pondělí 10:30 – 12:00 h, první
na právo občanské, rodinné a pracovní. Je- konzultační den 8. 1. 2018.
Irena Vašíčková,
jím předmětem nebude právo směnečné,
sociální pracovnice
šekové, autorské, patentové ochrany, právo

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 na facebooku.
PŘIPRAVUJEME:
Opravy budov občanských komisí
- v roce 2018 plánujeme provést opravy budov občanských komisí v Borku, Hostkovicích a Prostředním Vydří.
Oprava lávky přes řeku Moravská Dyje
- po posouzení stavu lávky připravujeme na
základě mykologického posudku opravu
dřevěných částí lávky, která bude spočívat
v odstranění ložisek dřevokazných hub, odstranění poškozených dřevěných dílů lávky
a jejich nahrazení novými. Celé dřevěné
konstrukce budou opatřeny ochranným nátěrem.
Oprava plochy před novým hřbitovem
- stávající plocha před novým hřbitovem
v ul. Kapetova v Dačicích bude opatřena
novým asfaltobetonovým krytem, zároveň
bude upraven vstup na hřbitov pro pěší.
Oprava chodníků v místní části Chlumec - v roce 2017 jsme připravili projektovou dokumentaci na opravu chodníků
na návsi v Chlumci. V rámci stavby, jejíž
realizaci předpokládáme v průběhu roku
2018, dojde k obnově konstrukčních vrstev
chodníků po obou stranách návsi, položení
nového krytu chodníku a úpravě nájezdů
k nemovitostem. V rámci stavby budou
řešena také napojení nástupních míst hromadné autobusové dopravy.
Kontejnerová stání ul. Ant. Dvořáka
- připravujeme úpravu kontejnerových stání v ul. Ant. Dvořáka. V roce 2017 byly stávající nevzhledné boxy na popelnice jejich
vlastníky odstraněny. Tento nevyhovující
způsob shromažďování komunálního odpadu bude nahrazen v průběhu letošního
roku pořízením kontejnerů.
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.
DOKONČILI JSME:
Dopadové plochy na hřišti v Borku - na
základě požadavku obyvatel místní části
bylo realizováno zkvalitnění dopadových
ploch na dětském hřišti v místní části Borek. Osazení proběhlo brigádně, materiál
poskytlo město Dačice.
Výměna stavidla u rybníka Obický
v Malém Pěčíně - nové stavidlo bylo dodáno v prosinci 2017.
(red)

Svoz odstrojených
vánočních stromků
Svoz provedou pracovníci Technických služeb v pondělí 15. ledna 2018.
Tento svoz proběhne pouze v ulicích
města Dačice, neuskuteční se tedy v místních částech. Vánoční stromky odkládejme,
již tradičně, na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů, a to nejlépe a nejpozději v předvečer svozového dne. Jen
tak se vyhneme nutnosti organizovat svoz
doplňkový.
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

Návštěva z partnerského
města Groß-Siegharts
na zvonkovém průvodu
Na letošní zvonkový průvod, který
se konal na první adventní neděli 3. prosince, přijeli čtyři Bandlkrameři z našeho rakouského partnerského města ve
svých typických oblecích a s pulty zavěšenými na ramenou.

Příspěvek na mobilitu
Tento příspěvek náleží držitelům
průkazu ZTP a ZTP/P starším jednoho
roku, kteří se pravidelně v daném měsíci za úplatu dopravují a kromě případů hodných zvláštního zřetele nejsou
klienty pobytových sociálních služeb
(domova pro osoby se zdravotním postižením, domova pro seniory, domova
se zvláštním režimem nebo zdravotnického zařízení ústavní péče).
Od ledna 2018 dochází ke zvýšení této
dávky, její výše bude činit 550 Kč měsíčně.
Ke změně dochází automaticky, Úřad práce
ČR postupně příjemcům dávky zasílá informativní dopisy.
Příspěvek na mobilitu je vyplácen zpětně, lednové zvýšení dávky se tedy reálně
projeví až v únorové výplatě dávky.
Článek poskytuje pouze zjednodušené
informace o sociálních dávkách. Podrobnější informace lze získat na kontaktních
pracovištích Úřadu práce ČR, na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, u sociálních pracovníků obecních úřadů nebo poskytovatelů sociálních
služeb.
V dalším čísle Dačického zpravodaje popíšeme dlouhodobé ošetřovné.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

Postava Bandlkramera je typickým znakem pro město Groß-Siegharts, které bylo
ve 20. století známým textilním městem
s továrnou na výrobu různobarevných
pentlí, mašlí a šňůrek. Hlavní charakteristikou Bandlkramera byl pult zavěšený na ramenou, nebo nůše na zádech, kde nosil své
zboží a nabízel ho k prodeji. Tento způsob
prodeje byl velmi rozšířen hlavně na Šumavě a v Dolnorakouských zemích.
Naši současní Bandlkrameři prošli celou
trasu ve zvonkovém průvodu a po rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí
následovalo dvouhodinové posezení na
dačické radnici, kterého se také zúčastnil
bývalý starosta města Vlastimil Štěpán.
Na radnici jsme si povídali o novinkách
z našich obou partnerských měst, a protože
i dva Bandlkrameři jsou členy současné
městské rady, tak jsme měli i hodně podobných zkušeností. Návštěva se velmi vydařila
a je důležité, že partnerství obou měst dále
pokračuje a přemýšlíme o zapojení škol
a sportovních klubů do dalších společných
aktivit.
Kateřina Marková, odbor vnitřních věcí
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Rok 2017 byl z pohledu investic města rekordní, jak odpoví ten začínající?
65 zrealizovaných akcí, 15 velkých výběrových řízení, 60 mil. Kč na schválených dotacích. Takový byl rok 2017 na odboru
dotací a investic MěÚ Dačice.
Uplynulý rok byl v mnoha ohledech jedinečný, z pohledu reali- chom rovněž zrealizovali výstavbu první cyklostezky v Dačicích
zovaných investičních akcí města Dačice dokonce rekordní. Počá- z Niv do zahrádkářské kolonie. Na jaře bude dokončena výstavba
teční rozpočet odboru dotací a investic (ODI) MěÚ Dačice, který divadelního klubu pro mluvené slovo v KD Beseda. Aktuálně zprakompletně zajišťuje realizaci veškerých investičních akcí města covávaná projektová dokumentace na rozšíření Městské knihovny
a případné dotace k nim, se z plánovaných 45 mil. Kč vyšplhal na Dačice bude převedena do realizace v druhé polovině roku. Dále
konci roku k téměř 78 mil. Kč. Co do počtu akcí se podařilo zrealizo- plánujeme zateplení bytových domů čp. 209 a 211 v Dačicích
vat či zahájit více než 65 akcí (tímto jsou myšleny projektové doku- a také zateplení MŠ v Dolních Němčicích. Z pohledu dotací máme
mentace a navazující realizace). Rok 2017 však nebyl výjimečný jen ve stádiu hodnocení žádost o dotaci na vybudování Kanalizačního
počtem realizací, nýbrž také objemem schválených dotací, městu sběrače Toužín a projekt na modernizaci MěÚ, který by měl nabídDačice bylo v roce 2017 přislíbeno na dotacích a grantech více než nout nové služby pro širokou veřejnost. Dále čekáme na posouzení
žádosti o dotaci na přístavbu učeben ZŠ v ulici Komenského.
60 mil. Kč, což je historicky vůbec nejvíce.
Vyjma výše uvedených aktivit probíhají intenzivní jednání s JihoMezi nejvýznamnější a nejviditelnější akce patří bezesporu výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice, nad Lipolcem se pak českým krajem ve věci plánované výstavby DDM v areálu nad MŠ
od října minulého roku tyčí nový vodojem. V ZŠ B. Němcové byl v ulici Bratrská. Jihočeský kraj aktuálně zpracovává žádost o dotaci
vybudován bezbariérový výtah, na Peráčku byly zrekonstruovány na výstavbu DDM.
Již v roce 2017 pak byla uskutečněna jednání za účelem zpracodalší komunikace, MŠ v Bílkově dostala nový a teplejší „kabát“.
V létě byla zahájena největší investiční akce posledních let - výstavba vání návrhu využití Göthova domu (čp. 63). Podařilo se nám v této
MŠ Za Lávkami s plánovaným dokončením na konci června tohoto věci navázat spolupráci s Fakultou stavební na VUT Brno – využití
roku. To je výčet toho „nej“. Samotné realizaci předchází výběrová Göthova domu bude pro studenty fakulty tématem v rámci nadchářízení na zhotovitele – v roce 2017 bylo na ODI úspěšně zrealizováno zejícího letního semestru 2018. Od tohoto kroku očekáváme nové
a nezaujaté nápady a podněty na využití tohoto nesporně zajímana 15 „velkých“ veřejných zakázek a desítky těch menších.
Ani rok 2018 nezůstane za svým starším bratříčkem z pohledu vého objektu.
Vážení občané, dovolte mi Vám touto cestou poděkovat jménem
aktivit nikterak pozadu, již nyní plánujeme zrealizovat téměř 30
akcí – vyjma dokončení výstavby MŠ Za Lávkami (vč. rekonstruk- celého ODI za trpělivost a pochopení, které mnohdy realizované
ce přilehlé ulice Za Lávkami) by měla proběhnout např. výstavba akce vyžadují. Ať je pro Vás tento rok vyvážený, klidný a nechť máte
mobilního kluziště nad fotbalovým stadionem. Občané na Peráčku na jeho konci nač v dobrém vzpomínat.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací a investic MěÚ Dačice
se dočkají poslední – 3. etapy rekonstrukce komunikací. Rádi by-

VEŘEJNÁ NABÍDKA

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
objektu občanské vybavenosti - KOMERČNÍ
v lokalitě „Nivy“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
22. 1. 2018 do 14:00 h.
Základní kupní cena za m2: 1.100 Kč
částí pozemku p. č. 2271/166 a 2271/6 o výměře 1409 m2
Více informací na www.dacice.cz

VEŘEJNÁ NABÍDKA

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Za Školou“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
22. 1. 2018 do 14:00 h.
Základní kupní cena za m2: 890 Kč
ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč

ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč
1

2271/105

1269

22.588,00

2

2271/185

1372

24.422,00

Více informací na www.dacice.cz

PRONÁJEM SOCIÁLNÍHO BYTU
Byt č. 1 v domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích
pokoj s kuchyní

29,34 m2

koupelna s WC

5,77 m2

předsíň

4,42 m2

sklep

5,10 m2

12

2945/12

827

14.721,00

19

2945/19

1741

30.990,00

23

2945/23

753

13.403,00

24

2945/24

1154

20.541,00

26

2945/26

1033

18.388,00

31

2945/31

975

17.355,00

VEŘEJNÁ NABÍDKA

19.117,00

na prodej nepotřebného majetku MěÚ Dačice
PŘÍVĚS ZA OSOBNÍ AUTOMOBIL
základní kupní cena: 9.200 Kč

33

2945/33

1074

parcelní číslo

výměra

2945/41

1248

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

22.215,00

Více informací na www.dacice.cz
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VEŘEJNÁ NABÍDKA

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Nivy“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
22. 1. 2018 do 14:00 h.
Základní kupní cena za m2: 890 Kč

Celkem

44,63 m2

Konečný termín pro podání žádostí: 12. 1. 2018 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

Konečný termín pro podání žádostí: 22. 1. 2018 do 14:00 h
Další informace na odboru správy majetku,
Krajířova 27/I, Dačice, tel. 384 401 227.

www.dacice.cz

Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
Tak se konečně dačičtí dobrovolní hasiči dočkali! Po letech provizorií a několika stěhování mají k dispozici pro svou zásahovou a spolkovou činnost odpovídající zázemí v podobě nové budovy hasičské zbrojnice s dostatečně velkou zpevněnou
venkovní plochou.
nasazení technického dozoru a také činnost koordinátora bezpečnosti práce, který zase bděl nad tím, aby se stavba obešla bez
úrazů a zranění. Výsledkem tohoto dobře sladěného orchestru je
zářivá červeno bílá budova, o jejíž smysluplnosti určitě nikdo nepochybuje. V řeči čísel to znamená - zastavěná plocha budovou
450 m2, asfaltová plocha a parkoviště před budovou o ploše 650 m2
s nezbytným zázemím pro umývání zásahových vozidel, z dálky
viditelný sušák hadic s výškou 11,5 m. Konstrukčně je celá budova
postavena z ocelových rámů a je opláštěná izolačními PUR panely
A to všechno díky finanční podpoře Ministerstva vnitra, Generál- a bylo na ni spotřebováno více než 180 m3 betonu, 35 tun oceli
ního ředitelství Hasičského záchranného sboru ve výši 4,5 mil. Kč, a 950 m2 izolačních panelů. Budova má dvě části – administrativní
dále finanční podpoře Jihočeského kraje ve výši 3 mil. Kč a zbytek blok a garáže. Administrativní blok je řešen jako patrový, přičemž
do celkových nákladů ve výši téměř 15,5 mil. Kč poskytlo město v přízemí se nachází sociální zařízení pro muže i pro ženy, šatna
Dačice pro povzbuzení a jako poděkování všem členům SDH Da- pro uložení zásahových oděvů, sprchy, kancelář sboru, sklad hadic
čice za jejich letitou, obětavou, dobrovolnou a obyvatelstvu města a kotelna na tuhá paliva. V patře je umístěna plynová kotelna,
prospěšnou činnost.
sklad, malá kuchyňka a školící místnost, která bude současně plnit
Jak k tomu vlastně došlo? Nejprve probíhal pro našince nevi- i funkci „zasedačky“.
ditelný proces přípravy stavby. Ten začínal už před dvěma roky
Garáže jsou řešeny jako jeden společný prostor se čtyřmi sekcevypracováním studie prvotního návrhu hasičské zbrojnice na po- mi pro vozidla sboru, které jsou opticky členěny pouze automazemku města směrem na Řečici, hned za zbrojnicí profesionálních tickými garážovými vraty. Garáže jsou vybaveny odtahem zplodin
hasičů. Návrh byl intenzivně projednáván a upravován na potřeby z nákladních zásahových vozidel.
sboru, ale i na výhledové finanční možnosti města. Dalším bodem
Nová hasičská zbrojnice tedy určitě stojí za zhlédnutí. A možnost
v procesu přípravy stavby byla změna územního plánu (aby se ha- budete mít každý, protože členové sboru dobrovolných hasičů plásičárna vešla tam, kam se vejít měla), na který už mohly navazovat nují na polovinu roku 2018 den otevřených dveří a určitě přijdou
jednotlivé stupně projektové dokumentace, což byla záležitost vy- i s nějakým překvapením. Podrobnější informace hasiči včas uvebrané slavonické projekční kanceláře f-plan, spol. s r.o. V té době, řejní.
psal se rok 2016, už také začínala na městskou pokladnu ťukat
Závěrem bych chtěl popřát hasičům, aby jim objekt dlouho slouvidina dotační podpory z programu generálního ředitelství HZS, žil k jejich náročné službě i k zájmové činnosti. K tomu, aby mohl
a tak se s projektem i se stavebním povolením začalo spěchat, aby sloužit dlouho a nebyl jen záležitostí jedné generace, je však třeba
se dala tato vidina zhmotnit do podoby hasičské zbrojnice. Urych- aktivních nových a mladých členů, a to už je zase na nás ostatních,
leně se pracovalo na žádosti o podporu a vynaložené úsilí nako- abychom vedli mládež k poznání, že nejčestnější úloha člověka ve
nec přineslo své plody v podobě příspěvku ve výši 4,5 mil. Kč. Ale společnosti je pomoc druhým. Takže zdar Vašemu i našemu úsilí.
i to by, podle v té době odhadovaných nákladů na realizaci stavZdeněk Sedláček, odbor dotací a investic
by, bylo málo. Hledal se tedy další dobrodinec, jehož role se ujal
Jihočeský kraj a na předloženou žádost zareagoval již zmíněným
příspěvkem ve výši 3 mil. Kč.
CENA STOČNÉHO PRO ROK 2018
Když byly penízky pěkně pohromadě, mohlo se pokračovat
Cena stočného: (bez DPH)
v přípravě stavby výběrem zhotovitele. Nebudu to dlouze popisoDačice, Borek, Bílkov, Dolní Němčice 28,28 Kč/m3
vat, ale věřte, že to není vůbec jednoduchá věc v dnešní džungli
ostatní místní části
23,28 Kč/m3
zákonů, vyhlášek a paragrafů. Přesto se po řadě komplikací veřejná
DPH u vodného i stočného je 15 %
zakázka zdařila a za zhotovitele stavby byla vybrána společnost
Stočné pro Dačice + místní části s napojením na ČOV
STAVING, Studená spol. s r. o. A vlastní stavba mohla po dvou leStočné pro místní části bez napojení na ČOV
tech příprav a snažení v květnu loňského roku konečně začít.
Místní část
Stočné bez DPH
Tak jako každá jiná stavba, rodila se ve velkých bolestech způsobených mnoha faktory, ale poctivou a tvrdou prací zaměstnanců
Dačice
28,28 Kč/m3
zhotovitele na stavbě se dílo podařilo a problémy se rozplynuly
Bílkov
28,28 Kč/m3
v radosti z dobře provedené práce. Nemalý podíl na tom má ješBorek
28,28 Kč/m3
tě, kromě pracovníků zhotovitele, výjimečné pracovní a odborné

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU
Byt č. 1 v domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích

Dolní Němčice

28,28 Kč/m3

Hostkovice

23,28 Kč/m3

Hradišťko

23,28 Kč/m3

pokoj 1

17,23 m

WC

1,36 m

Chlumec

23,28 Kč/m3

pokoj 2

16,53 m2

sklep

6,73 m2

Lipolec

23,28 Kč/m3

kuchyně

6,75 m

kolna

11,03 m

Malý Pěčín

23,28 Kč/m3

předsíň

7,19 m2

koupelna

3,90 m2

Prostřední Vydří

23,28 Kč/m3

Toužín

23,28 Kč/m3

Velký Pěčín

23,28 Kč/m3

2

2

Celkem

2

2

70,72 m2

Konečný termín pro podání žádostí: 12. 1. 2018 do 13:00 h
Další informace na odboru správy budov,
Palackého nám. 2/I, Dačice, tel. 384 401 234 - 35, 606 609 333.

DPH u stočného je 15 %
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Svoboda

--- inzerce ---

--- inzerce ---

Nedávno jsem byl na obědě s kamarádem Vláďou, který je
celkem úspěšný, spíše již mírně postarší podnikatel.
Vláďa, který byl v době svého mládí před listopadem 1989 tzv. „máničkou“ (nosil dlouhé vlasy)
a také tak trochu rebelem, mi vyprávěl, co zažili společně s dlouholetým kamarádem z kapely
Jardou při debatě v hospodě. Když si k jejich stolu
přisedl neznámý mladík, nevěnovali tomu celkem
pozornost. To víte, jak chlapi pijí pivo a vzpomínají
na doby svého mládí, okolí příliš pozornosti nevěnují. Vše se změnilo až v okamžiku, kdy si mladík demonstrativně rukama zacpal uši
a hlasitě pravil, že se ty jejich kecy již opravdu nedají poslouchat.
Nedá mi to a pokusím se v osobě Vládi stručně převyprávět, co se
dělo dále:
„Podíval jsem se na mladíka a zeptal jsem se ho, co dělá. Odpověděl mi, že studuje. Protože měl vlasy přes límec, tak jsem se ho
zeptal, zda tuší, že za doby našeho mládí by ho za takové vlasy ve
škole okamžitě a bez diskusí hnali k holiči nebo mu přímo napařili dvojku z chování, a že s riflemi, co má na sobě by ho do školy
nejspíše ani nepustili. Pak jsem se ho zeptal, jestli ví, že za doby
našeho mládí se nemohli mladí lidé jen tak sejít a zahrát si jako kapela. Že si nejdříve museli najít zřizovatele, který se za ně zaručil,
že potom museli absolvovat tzv. přehrávky, na kterých se museli
přetvařovat a hrát jenom písničky, o kterých věděli, že se budou
komunistické komisi líbit. Že pokud při přehrávkách uspěli a dostali
povolení hrát, že mohli hrát jenom vybrané písničky a že jejich koncerty byly pravidelně sledovány utajenými informátory. Mladík prý
jenom vyvaloval oči, ale hlavně, mladík nevěřil! Nemohl uvěřit, že
za našeho mládí nebylo možné se dívat na některé filmy, protože
bylo zakázáno je promítat. Nemohl uvěřit, že za našeho mládí nebylo možné poslouchat určitý typ muziky, protože rádia měla zakázáno ji hrát. A tak bych mohl pokračovat. Mladík s námi přesto byl
rychle hotov, řekl nám, že jeho děda byl v té době mistr v továrně,
že se měl dobře a nemusel se o nic starat.“
Debata prý potom ještě pokračovala, co však myslím, že i z této
malé ukázky plyne, je poznání, že postupem času u nás cena naší
osobní i společenské svobody dramaticky klesá.
Proto si nám do nového roku tentokrát dovolím popřát zejména
to, abychom v naší zemi dokázali zastavit další pokles ceny svobody. Abychom dokázali zastavit ty „zloděje“ svobody, kterými
jsou zejména narůstající byrokracie, plošné regulace, nedůvěra
a neznalost historie. Každý z nás tomu může napomoci, jenom chtít.
Miloš Vystrčil, senátor
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Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny
včetně přípravy na některé zkoušky

Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com
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Veřejnost byla seznámena s výslednou
studií řešení rekonstrukce komunikací
na sídlišti k Hradišťku
V pondělí 11. prosince 2017 se v rámci projektu Zdravé
město Dačice a MA21 uskutečnil kulatý stůl na téma „Rekonstrukce ulic v sídlišti k Hradišťku“. Obyvatelé byli seznámeni s výslednou studií řešení místních komunikací na sídlišti
rodinných domů u Hradišťka vystavěných v 60. a 70. letech
minulého století. Součástí rekonstrukce bude i část navazující ulice Jemnická.
Starosta Dačic Karel Macků k setkání s veřejností
sdělil: „Prostřednictvím kulatého stolu byli občané
seznámeni s úpravou v sídlišti rodinných domů. Na
základě podnětů z předchozího kulatého stolu konaného 23. října, byla vybrána nejschůdnější varianta řešící největší počet parkovacích míst, obytná
zóna. Přítomní občané kladli dotazy a informovali
se o podrobnostech například: napojení vjezdů, četnost zelených
pásů apod.“.
Kulatého stolu se účastnila téměř půlstovka občanů, včetně zástupců města a odboru dotací a investic. Hned v úvodu představil řešení studie Karel Macků s tím, že vysvětlil, proč byla vybrána
varianta k vytvoření obytné zóny v celé lokalitě. Dále sdělil, že řešení rekonstrukce bude nutné etapizovat z důvodu komplexnosti
rekonstrukce ulic, a to včetně přeložky kanalizace, vodovodu, elektřiny a možná i plynu.
Účastníci kulatého stolu vyjádřili i své požadavky, které byly zapsány a budou dále probrány se zpracovateli studie, buď k zanesení či k podrobení hlubšího prověření. Odhad realizace rekonstrukce
je následující – v příštím roce se bude soutěžit projektant a v roce
2019, pokud nenastanou komplikace, bude možné práce zahájit.
Velmi děkujeme všem zúčastněným za čas, jejich zájem, dotazy
a návrhy ke studii.
Ilona Brabencová, koordinátorka Zdravého města Dačice

V lednu do kina na české novinky
i záznam divadelního představení
V lednu 2018 to bude přesně pět let, kdy pro vás začalo
promítat v Dačicích digitální kino vybavené technologií 3D.
A k pátým narozeninám jsme pro vás připravili hned několik
novinek.
Tou asi nejzásadnější a nejviditelnější je
nové logo a webové stránky, na kterých se
budeme nově prezentovat. Vše potřebné teď
tedy najdete na webu: www.besedadacice.cz.
Co ale zůstává, je pestrá paleta filmových žánrů v našem programu. Ten lednový bude patřit především českým filmům. Hned
v pátek 5. ledna 2018 můžete přijít třeba na odvážnou, lehce erotickou komedii Špindl. Melancholickou novinku v režii Miroslava
Krobota Kvarteto nebo bláznivou komedii podle knižní předlohy
známé moderátorky, spisovatelky a odbornice na ženskou logiku
Haliny Pawlovské: Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Pro děti i dospělé pak bude připravena nová pohádka Zdeňka Trošky Čertoviny.
A máme i jednu netradičně filmovo-divadelní pozvánku. V pátek
12. ledna od 19:00 h budeme totiž promítat záznam divadelní hry
Ovčáček miláček. Druhý díl nekorektního kabaretu Městského divadla Zlín byl totiž, při svém uvedení na jevišti, nasnímán speciální
filmovou technologií, a tak se, sice ze záznamu, ale zato v plné obrazové i zvukové kvalitě, dostává také na filmová plátna kin po celé
České republice. A naše kino bude patřit mezi jedno z nich!
Přijďte tedy v lednu oslavit půlkulaté narozeniny našeho kina,
máte se na co těšit.
Milan Krotký, Kino Beseda

www.dacice.cz

Volím, volíš, volíme...

--- inzerce ---

Rokem 2016 v naší zemi odstartoval skutečný volební maraton. Délka trvání – jedenáct let. Rok co rok půjdeme k volebním
urnám. Rok co rok pojedou volební kampaně. Upřímně, především marketingové. Kdo umí lépe lidem podat, případně prodat
svůj program. V zápřahu budou všichni.
Kandidáti, kteří budou vystupovat před občany se svými pro- nemalé oběti v době, kdy jsme po ní prahli a usilovali o ni. Bude nás
gramovými body. Odborníci na politický volební marketing budou stále něco stát i v dobách, kdy ji střežíme a dál rozvíjíme. S tím je
vedle programového obsahu vymýšlet i ten správný „obal“. Voliči třeba počítat.
Volební téma mého článku jsem si pro začátek roku 2018 zvolil
se budou probírat těmito programy a vybírat ten sobě nejbližší.
Nikdo nebude ušetřen, všichni budou do tohoto maratonu chtě zcela úmyslně. Rozhodně však ne s cílem kohokoli rozčílit. Máme
za sebou svátky vánoční i přechod do nového roku. Já věřím
nechtě zataženi.
Ale ono to rozhodně není špatné! Všechno to má svoji logiku, a doufám, že pro všechny byla tato doba krásná, klidná a požehnaná
návaznost a především smysl! Tím je kontinuální ochrana demo- a těm, kterým se toto nepoštěstilo, přeji se začátkem roku uzdrakratického vývoje země a možnost zásahu v případě vychýlení. vující zklidnění. Vánoce jsou pro mne vždy dobou, kdy máme více
To je v naprostém pořádku. Jen nesmíme rezignovat na sledování času přemýšlet nad sebou, svým okolím, životem, hodnotami... Posměru, kterým se ubíráme, obsahu politiky a jejího personálního kud v průběhu roku někdy zapomínáme na pokoru, pak se svátky
vánočními se vždy jakoby znovuobjeví. V rozhovorech lidí, neforobsazení.
Takže si to shrňme, ať víme, co nás čeká. Rok 2017 byl rokem málních i oficiálních, v médiích, ve vánočních a novoročních přávoleb do Poslanecké sněmovny. Ty již máme za sebou. Rok 2018 ních. Jako slovo, pojem, vánoční mantra. Já bych byl ale rád, aby
se hned na začátku nese v duchu prezidentských voleb, ještě nás pokora byla součástí našeho života 365 dní v roce. A pro mne se
budou čekat obecní zastupitelstva. V roce 2019 budeme volit do s pokorou pojí i další atributy, jako je zodpovědnost, respekt, toleEvropského parlamentu. O rok později (2020) přijde na řadu převol- rance, láska. To vše vám rád a z celého srdci do nového roku přeji!
Jan Bartošek
ba další třetiny Senátu a volit se budou i krajská zastupitelstva. Rok
2021 obmění Poslaneckou sněmovnu. Rok na to (2022) další třetinu Senátu a dojde znovu i na obecní zastupitelstva. V roce 2023 si
zvolíme dalšího prezidenta. Užijeme si i v roce 2024, kdy půjdeme
k urnám hned ze tří důvodů a natřikrát: Senát, Evropský parlament
a krajská zastupitelstva. V roce 2025 proběhnou další volby do Poslanecké sněmovny. Rok 2026 připadne na Senát a obecní zastupitelstva. Jeden rok odpočinku přinese až rok 2027. Konečně pauza!
Roční. Ale ono to v podobném duchu pojede i roky následující
a my si musíme zvyknout, že k životu v demokracii to zkrátka patří
a je to koneckonců nejlepší způsob referenda. Že demokracie není
nic samozřejmého, ale je to dar. Je to něco, co jsme si vybojovali,
co si musíme hýčkat a chránit. Má velkou cenu. Stála nás mnohdy

Společnost FCC Dačice Vám děkuje
za spolupráci v roce 2017 a přejeme
mnoho pracovních úspěchů
i spokojenosti v roce 2018.
--- inzerce ---
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Vítězství v talentové soutěži ZAV v Telči
I v letošním školním roce naši žáci potvrzují svoji vynikající formu. Náleží jim opět
první místo v kategorii družstev v meziškolní talentové soutěži v ovládání klávesnice
PC, která se konala na Gymnáziu Otokara
Březiny v Telči.

Ve středu 6. prosince 2017 se sešlo 33
žáků ze šesti základních škol našeho regionu, aby poměřili své síly v této soutěži. Naši
školu reprezentovali tito žáci - Julie Pechová (9. B), Dominik Bouda (8. A), Kateřina Cigaleová (8. B), Tereza Křížová (7. B) a Adam
Bárta (6. třída).
Dominik Bouda vybojoval vítězství (napsal úctyhodných 101 cvičení)! Velkou pochvalu si zaslouží i ostatní žáci - 2. místo
patří naší zkušené Julii Pechové. Napjatou
atmosféru si vyzkoušeli i nováčci – Kateřina
Cigaleová (5. místo), Tereza Křížová (6. místo) a Adam Bárta (9. místo).
Jitka Krejčí
Projekt Vánoce a otevřené dveře do naší
školy
12. a 13. 12. 2017 se
již tradičně na naší
škole uskutečnily dny
projektové výuky s tématem Vánoce. Žáci
se zapsali do dílen,
kde během dopoledne vyráběli výrobky
související s Vánocemi – adventní věnce,
ozdoby z vosku, z plsti či z chvojí, vytvářeli
veselé sněhuláky, svícny, lucerničky, pekli
cukroví, vydali se do lesa připravit Vánoce
zvířátkům či nacvičili vánoční koledy. Na
závěr se žáci z každého stupně vždy sešli
a předvedli, co vytvořili.
Odpoledne se potom naše škola otevřela i pro veřejnost. Na tři sta hostů si mohlo
prohlédnout vybavení odborných učeben,
zhlédnout pokusy, práce žáků či vystoupení, která paní učitelky nacvičily s dětmi –
v pavilonu 1. stupně hrály kytary, zpívalo se,
tančila se zumba a družina zahrála krásné
divadlo. Kdo chtěl, mohl si také na jarmarku
zakoupit výrobky z vánočních dílen.
Anna Hronová
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Veselé dudy v Praze
V pondělí 20. listopadu se žáci druhého
stupně vydali do Prahy do Národního divadla na představení Strakonický dudák.
Protože jsme do Prahy dorazili s předstihem, mohli jsme se cestou po nábřeží pokochat výhledem na osvětlené Hradčany.
V divadle jsme před začátkem představení
měli ještě chvilku čas, proto jsme využili
příležitosti a vyšli jsme na terasu, odkud
byl nádherný výlet na Prahu a mohli jsme
si také zblízka prohlédnout sochy zdobící
vnějšek Národního divadla.
Známá hra Strakonický dudák byla pojata velmi tradičně, všechny její krásy byly
zachovány, jen občas herci odlehčili scénu nějakým modernějším vtipem. Všichni
jsme tak mohli zhlédnout tuto známou českou hru v její tradiční podobě.
Veselé představení se nám všem líbilo
a domů jsme se vrátili s pěknou vzpomínkou.
Anna Hronová, Radka Dvořáková
a Helena Tříletá
Pěkný výkon našich florbalistů
v J. Hradci
V pondělí 11. 12. 2017 se vybraní žáci (Patrik Hrouda, Jakub Vacek, Martin Jakubec,
Vít Škarek, Tomáš Štibich, Matěj Linhart,
Dominik Bouda, Roman Sedlák, Kryštof Budíček a Vojtěch Beneš) ze 7. – 9. tříd zúčastnili okresního kola ve florbale v J. Hradci.
Turnaj byl velice nabitý, 20 přihlášených
týmů se proti sobě utkalo ve čtyřech skupinách. Naši žáci byli rozlosováni do skupiny
A. Bohužel hned po příjezdu jsme měli asi
2 minuty na rozcvičení a než se naši kluci
stačili rozkoukat, dostali hned v první minutě gól, aniž by tušili, že právě tento gól rozhodne o (ne)postupu do finále. První zápas
tedy skončil 1:0 pro tým z Rapšachu. Další
zápas proti Gymnáziu Třeboň jsme zvítězili
3:1. Proti V. ZŠ J. Hradec jsme opět vyhráli
1:0 a s Kardašovou Řečicí jsme remizovali

0:0. Všechny zápasy se hrály v hrubém čase
10 minut, aby se vše stihlo odehrát během
jednoho dne.
Naši kluci předvedli parádní výkon v útoku, v obraně i v brankovišti.
Jana Vaňková
Dějepisná olympiáda 2017/2018
– výsledky školního kola
Téma: „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938“
Děkujeme všem sedmi soutěžícím, kteří
se 23. 11. 2017 zúčastnili školního kola.
Výsledné pořadí:
1. místo Patrik Hrouda, 2. místo Jakub
Vacek, 3. místo Jaroslav Holomý a Daniela
Nováčková, 4. místo Adéla Solařová, 5. místo Julie Pechová a 6. místo Dana Kučerová
Další dění na naší škole
Tradiční součástí školního roku jsou
u nás Příběhy bezpráví, v jejichž rámci
zhlédli tentokrát žáci 9. ročníku film Meze,
pojednávající o kolektivizaci zemědělství
v 50. letech.
V úterý 5. 12. naděloval našim žákům
1. i 2. stupně Mikuláš v doprovodu anděla
a čertovské družiny.
V pátek 1. prosince žáci třetích tříd absolvovali poslední lekci plaveckého výcviku
v Jindřichově Hradci. Deset pátků se pilně
učili plavat. Na závěr dokázali, že už tuto
dovednost téměř všichni zvládají. Mnozí si
i zasoutěžili v různých plaveckých stylech.
Největšího úspěchu dosáhl Dan Mašata,
který zvítězil ve všech disciplínách.
Žákyně z 9. B (Daniela Nováčková, Dana
Kučerová, Kateřina Tichá, Julie Pechová,
Lenka Hronová, Denisa Poláčková, Zuzana
Bišofová (9.A)) postoupily do volejbalového
turnaje vyššího gymnázia, který se konal
v pondělí 27. 11. 2017, a předvedly opět slušný výkon! V turnaji odehrály celkem čtyři
zápasy se studentkami o jeden až čtyři roky
staršími a vybojovaly 6. místo z celkem devíti týmů.
Na pátek 24. 11. 2017 si pro žáky 5. A a B
připravily paní učitelky Stanislava Dvořáková a Jitka Krejčí ukázkové hodiny přírodopisu a praktických činností.
Za spolupráci při jejich realizaci je třeba
poděkovat žákům 8. A a 9. B. Po Vánocích
budou následovat další ukázkové hodiny,
tentokrát chemie a zeměpisu.
V pondělí 11. 12. 2017 poprvé navštívily
děti z 1. A a 1. B městskou knihovnu. Pokračovali tak v seznámení s knihami, jejich
uspořádáním a také s prostorami knihovny
a s tím, jak se v knihovně i ke knihám chovat.

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

--- inzerce ---

Na návštěvě v městě Mozartově
Tento rok jsme si pro prohlídku předvánočních trhů u našich německy mluvících
sousedů zvolili vzdálenější destinaci, a to
Salzburg čili Solnohrad.

V pondělí 4. 12. 2017 se tedy žáci 7. - 9.
ročníku vypravili po stopách zdejšího nejslavnějšího rodáka - Wolfganga Amadea
Mozarta. Nejprve jsme si při procházce historickým centrem prohlédli všechny nejdůležitější pamětihodnosti např. Obilní uličku
s Mozartovým rodným domem, Salzburský
dóm či pevnost Hohensalzburg. Pak následovala vyjížďka výtahem na jeden ze
salzburských vrcholů - Mönchsberg, odkud
byl krásný výhled na celé panaroma města
na řece Salzach. Zahřát jsme se poté šli do
nového muzea přírodních věd. Interaktivní
expozice, obsahující mimo jiné také velká
akvária a terária s mnoha vodními i suchozemskými živočichy, nás nadchla. Naši exkurzi jsme tradičně zakončili na adventních
trzích.
Bohumil Šuhaj, Stanislava Dvořáková
a Radka Dvořáková

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Návštěva Vídně plná předvánoční atmosféry
Žáci 9. a 8. tříd si užili vánoční Vídeň. Prohlídku města započali
u letního sídla rakouských Habsburků, zámku Schönbrunnu. Zde
vystoupali ke Glorietě, odkud je krásný výhled na celé město. Na
nádvoří zámku pak prošli vánočními trhy, které se zde každoročně
otevírají již na konci listopadu. Následně se vydali na pěší prohlídku centra města - prošli všechna nádvoří hradu Hofburg a směřovali k Chrámu sv. Štěpána. Odtud už jejich kroky vedly před budovu Přírodovědného muzea, kde si samostatně prohlédli zajímavé
sbírky z oblasti historie, geologie či zoologie. S městem se rozloučili po prohlídce vánočních trhů před vídeňskou radnicí, které je
svou atmosférou přesvědčily o tom, že ten pravý adventní čas už
je opravdu tady.
Amoska a strašidelný les - první „setkání školy s předškoláčky“
První letošní setkání předškoláčků s Amoskou nebylo vůbec strašidelné, ale „les“ v Komenského byl naopak plný zajímavostí, zábavy, příjemné atmosféry a školní pohody. Děti s rodiči přijali pozvání
a seznámili se s naší školou – pracovištěm v ul. Komenského. Děkujeme a těšíme se na viděnou příště 16. ledna tentokrát v učebnách
našeho pracoviště v ul. Bratrská.
Alternátor Třebíč
Šesťáci navštívili ekotechnické centrum Alternátor v Třebíči. V rámci komentované prohlídky stálé expozice byli poučeni
o obnovitelných a neobnovitelných zdrojích energie. Spočítali si,
kolik stojí elektrická energie např. na nabíjení mobilního telefonu
a zjistili, proč je nutné energií šetřit. Další část exkurze byla věnována projekci na unikátní 3D kouli, kde jsme si prohlédli Měsíc, Slunce
a planety nejen naší sluneční soustavy. Projekce byla plná zajímavostí o vesmíru. Děkujeme.
Florbalová sezóna v plném proudu
V listopadu se jako každoročně odehrála všechna okresní kola
ve florbalu chlapců i dívek. V letošním ročníku nás reprezentovala
mladší družstva chlapců i dívek, ve starších pak chlapci 8. a 9. ročníku. U družstev chlapců je vždy konkurence velká, v letošním ročníku
v každé kategorii bylo dvacet týmů jednotlivých škol. S nástrahami
okrskového kola se nejlépe vypořádali naši mladší žáci, kteří zdolali
týmy Slavonic i dačického gymnázia. V okresním finále podali dobrý
výkon, ale zbyla na ně bramborová medaile. Starší chlapci obsadili
ve skupině třetí místo a postup do finále jim utekl mezi prsty. Mladší
dívky dokázaly v okresním kole vybojovat výborné třetí místo, když
k celkovému vítězství chyběla jedna výhra. Navíc S. Popelínská byla
vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje. Celkově letošní vystoupení
hodnotíme velmi kladně, umístění mezi prvními pěti týmy je vždy
úspěchem. Všem děkujeme za reprezentaci školy.
Čertovská škola popáté
V pátek 1. prosince se
u nás sešli VŠICHNI čerti –
měli generálku – a dali si
opravdu záležet. Již krátce
před úderem šestnácté
odpolední se naší školou
počal šířit pekelný kouř,
pach síry, od kopyt začaly
lítat jiskry. Čerti vylézali
z tajných místností i koutů.
Malí hříšníci museli splnit nespočet zapeklitých
úkolů, aby jim pak sám
velký Lucifer udělil milost a Mikuláš s andělem odměnu. Tradiční/
netradiční pekelná nadílka proběhla se vším všudy! S našimi čerty,
čertíky a hlavně čerticemi jste se opět nenudili. Inovací prochází
naše peklo každoročně, techniky máme stále lepší – ale hříšníků
neubývá – letos jich bylo 312, zase nám to šlo nahoru, čeká nás další
reforma! Počkejte! Příští rok uvidíme!

Mikulášská nadílka v podání žáků 9. ročníků
V úterý 5. prosince proběhla v naší škole již tradiční mikulášská
nadílka. Pro své mladší spolužáky si tuto akci připravili pečlivě na
maskovaní žáci 9. ročníku. Za básničku či písničku rozdávali andělé
drobné sladkosti, a tak lehko malí spolužáci Mikulášovi a čertům
slíbili, že se vynasnaží být stále hodní a zvýší své úsilí v rámci výuky. Tak uvidíme, zda alespoň příští rok si čerti polepší o nějaké ty
hříšné duše, které jim budou topit pod kotlem. Letos si totiž opět
nikoho do hlubin neodnesli. Mikulášská nadílka se tradičně nesla
ve znamení hodných duší - andílků a hříšníků - pekelníků. Všichni
jsme byli podle zásluh odměněni.
Vánoční vystoupení pro děti z MŠ

Ve středu 7. prosince jsme ve škole
přivítali děti z mateřských školek. Přijaly
pozvání na zábavný
program, který si pro
ně připravili žáci 3. - 5.
tříd. Básničky, pohádky a písničky se nesly
v duchu zimy, blížících se Vánoc a pohádek. Školáci tak zpestřili
svým menším kamarádům čekání na Ježíška...
13. prosince - Den otevřených dveří Komenského
Příjemné každoroční setkání, moc se každý rok těšíme. Děkujeme! Doufáme, že my jsme Vás také potěšili. Máme radost, že jste si
nás navykli pravidelně při prohlídkových dnech navštěvovat. Rádi
jsme Vám předvedli, co je u nás nového, jak probíhá výuka, zpestřili
Vaši návštěvu kulturním vystoupením žáků 3. - 5. ročníku, nabídli
Vám možnost tvoření na Vánoční dílně, školní dílně, programem
v jednotlivých učebnách a sportovním vyžitím v tělocvičně. Ještě
jednou děkujeme za návštěvu, dětem a zaměstnancům školy za
výbornou přípravu a budeme se v příštím roce těšit na naše opětovné shledání.
Eva Macků, ředitelka školy

Děkujeme za Vaši přízeň v roce 2017
a do nového roku 2018 Vám přejeme
radost ze života, pevné zdraví
a mnoho pracovních i osobních úspěchů

Dačický ZVONEČEK

Sportovec roku

Vyhlášení nejlepšího sportovce okresu Jindř. Hradec - uskuteční se opět po 3 letech (J. Hradec, Třeboň) u nás v Dačicích
v Kulturním domě Beseda ve čtvrtek 18. 1. 2018 od 17:00 h.
Věříme , že i když tento rok nebyl tak sportovně úspěšný a na
„bednu“ se dostávají zpravidla mistři ČR a výš, že z našich čtyř
přihlášených si okresní komise ČUS nedovolí alespoň jednoho
sportovce neocenit.
Volné vstupenky pro naše členy, příznivce i fanoušky budou
u předsedů oddílů. Srdečně Vás zveme.
V. Říha, TJ Centropen Dačice

13

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 1/2018

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Příprava na přijímací zkoušky
Gymnázium Dačice nabízí uchazečům
o vzdělávání z řad žáků 5. a 9. tříd základních
škol ve školním roce 2018/2019 přípravu na
přijímací zkoušky konané v dubnu 2018. Příprava se uskuteční formou tří odpoledních
setkání s uchazeči v lednu až březnu 2018
(vždy od 15:00 do 16:40 hodin ve 3. nadzemním podlaží budovy gymnázia, zájemci
o účast se nemusejí předem registrovat)
a bude zaměřena na řešení ukázkových
úkolů z přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky v minulých letech. Účast
na přípravě je zdarma a zájemce se může
zúčastnit všech tří setkání nebo jen některého z nich. Ukázky testů z minulých let je
možné najít na www.cermat.cz. Termíny
setkání: 16. ledna 2018, 21. února 2018,
15. března 2018.
Den otevřených dveří 2017
Ve středu 6. prosince se na naší škole
konal již tradiční „Den otevřených dveří“.
V dopolední části měli jeho účastníci možnost podívat se přímo do vyučovacích hodin v jednotlivých třídách.
Odpoledne následovala prohlídka školy,
kde se mohli návštěvníci seznámit s jejím
vybavením a vidět ukázky různých činností,
získat informace týkající se přijímacího řízení, vzdělávání v obou nabízených oborech
(osmileté a čtyřleté gymnázium) a maturitních zkoušek.
Školu v tento den navštívilo přibližně
80 návštěvníků. Ve většině případů se jednalo o zájemce o vzdělávání na gymnáziu
v příštím školním roce a o jejich rodiče,
kromě nich jsme přivítali také některé naše
absolventy, bývalé zaměstnance nebo ty,
kteří prostě využili možnosti vidět školu
„zevnitř“.
Pokud někomu termín letošního dne otevřených dveří nevyhovoval a chtěl by školu
blíže poznat, rádi mu tuto možnost poskytneme individuálně, nejlépe po předchozí
dohodě.
Aleš Morávek, ředitel gymnázia
Ve zkratce
V pondělí 13. listopadu se studenti kvarty Přemysl Kříž, Antonín Habr, Vojtěch Wohoska a Kryštof Blažek vydali v doprovodu
paní učitelky Vackové Hezinové do Českých
Budějovic na akci Staň se diplomatem, kde
si mohli vyzkoušet, jaké je to být členem
Rady bezpečnosti OSN. Nejdříve vyslechli
přednášku o tom, co to Rada bezpečnosti
je a jak funguje. Po obědě začala samotná
simulace jednání. Studenti měli za úkol vymyslet a schválit rezoluci o občanské válce
v Sýrii (včetně problematiky Islámského
státu apod.).
Dne 24. listopadu se naše gymnázium vypravilo na oblastní kolo v soutěži, kde mít
pětku není špatné jako ve škole, ale naopak
je to hlavním cílem, ano, myslím piškvorky.
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Dačické gymnázium vypravilo do Jindřichova Hradce tři týmy pod vedením paní
učitelky Jany Morávkové. První tým tvořili
Václav Steinhauser, Vojtěch Novák, David
Novák, Tomáš Drobil a Honza Phat. Zástupci prvního týmu nakonec obsadili krásné
2. místo po boji s gymnáziem z Jindřichova
Hradce a postoupili do krajského kola.
V pondělí 27. listopadu proběhl další
ročník turnaje v odbíjené žákyň vyššího
gymnázia. Celkem se turnaje zúčastnilo
9 družstev. Nejlépe se umístilo družstvo
kvinty, žákyň nejmladšího ročníku vyššího
gymnázia.
Ve čtvrtek 30. listopadu odjelo družstvo chlapců a dívek vyššího gymnázia do J. Hradce na okresní finále středních škol v odbíjené. Turnaje se z celého
okresu zúčastnila 4 dívčí a 4 chlapecká
družstva. Družstvo dívek jednoznačně
vyhrálo ve všech zápasech, a v turnaji tak zvítězilo. Družstvo chlapců dvakrát vyhrálo 2:0
a o vítězství se porvalo ve velice vyrovnaném zápase s družstvem SOUzas Dačice.
V pátek 1. prosince obdržela naše škola
od krajské pobočky společnosti Tyfloservis
v Českých Budějovicích poděkování za
spolupráci při realizaci celonárodní dobročinné sbírky Bílá pastelka 2017 v Dačicích.
V celé České republice se podařilo shromáždit částku ve výši 2.760.152 Kč, z toho
v Dačicích 6. 853 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na podporu programů
pro nevidomé a slabozraké spoluobčany.
Dne 4. prosince se studenti 2. ročníku
a sexty vydali do Prahy na výstavu „Světlo
v obraze“: český impresionismus. Mohli si
prohlédnout 520 obrazů od 78 autorů, včetně děl např. od Antonína Slavíčka, Maxe
Švabinského, zakladatele impresionismu
Clauda Moneta nebo Františka Kupky, od
něhož se jim nejvíce líbil obraz Biblioman.
V úterý 5. 12. odjelo družstvo chlapců
z vyššího gymnázia na florbalový turnaj –
Challenge cup do Jindřichova Hradce. Tato
sportovní akce byla organizována pod záštitou florbalového svazu ČR. Okresního
finále se zúčastnila čtyři družstva chlapců
a dvě družstva dívek.
Ve středu 6. 12. se konal v rámci dne otevřených dveří v tělocvičně naší školy turnaj
ve stolním tenise, který byl organizován
pro žáky primy a sekundy. Celkem se turnaje zúčastnilo 8 žáků – tři z primy a pět ze
sekundy.
Ve čtvrtek 7. 12. se studenti, kteří navštěvují hodiny německé konverzace, spolu
s učitelským doprovodem podívali do
předvánoční Vídně. Jejich první zastávkou
byl zámek Schönbrunn, od něhož se vydali
na prohlídku Technického muzea. Následovala prohlídka centra města, při níž měli
možnost prohlédnout si některé z nejzná-

mějších vídeňských památek. Den pak zakončili návštěvou vánočních trhů, nacházejících se před vídeňskou radnicí.
Dne 11. prosince se uskutečnil 22. ročník
volejbalového turnaje středních škol O hrnec zlaťáků. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev. Naše škola sestavila družstva dvě, dvě
družstva přijela z GOB a SOŠ Telč. Jedno
družstvo pak složila ZŠ ul. Boženy Němcové
a SŠTO Dačice. Bohužel byl turnaj bez účasti
Třebíče. Celý turnaj vyhrálo naše družstvo
A.
Podrobné informace ze života školy najdete na www.gymn-dacice.cz a www.G-ONE.tv

Ty se mnou a já s tebou…
Na projektu MŠ Bratrská v Dačicích
se podílí i žáci SŠTO v Dačicích
V průběhu prvního adventního týdne
se na vedení SŠTO obrátila ředitelka MŠ
Dačice Mgr. Hana Švarcová a přizvala žáky
školy ke spolupráci na projektu s názvem
Ty se mnou a já s tebou. Aktivity projektu
jsou zaměřeny na cílené mezigenerační setkávání dětí předškolního věku se seniory
z Domu s pečovatelskou službou v Dačicích. Cílem je, aby se děti a senioři více setkávali a poznávali při různých činnostech.
Studenti 3. ročníku oboru Ekonomika
a podnikání na SŠTO se těchto setkání
účastní v rámci předmětů Propagace a Digitální fotografie. Jejich úkolem je ze setkání seniorů s malými dětmi pořizovat videoreportáže. Během uplynulých 14 dní se
tak studenti zúčastnili již dvou akcí v rámci
tohoto projektu. Tou první bylo svěcení
adventního věnce a druhou pak společné
pečení vánočního cukroví v DPS.
Jaroslav Čajka

A jak hodnotí společná setkání sami
studenti:
„Bylo příjemné vidět seniory a děti pohromadě, jak spolupracovali při výrobě vánočního cukroví. Senioři s radostí pomáhali dětem s válením těsta i s vykrajováním různých
druhů cukroví. Ráda jsem se akce zúčastnila.
Doufám, že podobné projekty se budou realizovat v budoucnu a studenti nižších ročníků
se jich zúčastní stejně tak rádi jako my…“
Lucie Povolná, EP3
„Děti i staří se do pečení aktivně zapojili
a výborně se vzájemně doplňovali. V místnosti sice občas panoval chaos, děti nezapřely
přebytek energie, ale když tančily a zpívaly při
kytaře koledy, panovala nádherná vánoční
atmosféra…“
Kamila Lajtkepová, EP3

www.dacice.cz

Zprávy z DPS Dačice
Adventní koncert

Adventní koncert neprobíhá jen v televizi, ale i u nás v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích. Přišli nám zahrát žáci ze Základní umělecké školy Dačice pod vedením
pana učitele Mašáta a jeho kolegyň. Výtěžek, což byly dva velké pytlíky bonbónů,
jsme věnovali účinkujícím. Domovem zněly
české koledy a skladby od různých hudebních skladatelů. Adventní program se všem
líbil a domů šli všichni vánočně naladěni.
Děkujeme za pěkný vánoční koncert.
Mikuláš v DPS v Dačicích
I do DPS v Dačicích 5. 12. 2017 zavítal Mikuláš se svoji družinou. Pečovatelská služba Ledax o.p.s. ve spolupráci se Zdravým
městem Dačice připravili krátký program
k příležitosti příjezdu Mikuláše. Letos jsme
Mikuláše překvapili a připravily jsme si pro
něj na uvítanou pár vánočních koled. Abychom předvedli, že jsme hodní a šikovní
a čert Kleofáš, který Mikuláše doprovázel,
nemusí použít svůj pytel, který má připravený pro případné zlobivce, připravili jsme
si pár hádanek a za každou správnou odpověď následovala odměna.
Svěcení adventního věnce
Po příchodu Mikuláše hned druhý den
6. 12. 2017 jsme navázali vánočním vystoupením MŠ Bratrské a svěcením adventního
věnce p. Bohumilem Urbánkem, čímž jsme
naplno zahájili adventní čas v DPS v Dačicích.
Vánoční vystoupení
Advent je v plném proudu. I v Domě
s pečovatelskou službou v Dačicích máme
nabitý program. 12. 12. k nám přišly děti ze
základní školy Komenského pod vedením
paní učitelky Lenky Havlíkové. Děti si pro
nás připravily pásmo vánočních koled,
které jsme si zazpívali s nimi.
Bylo to příjemně strávené dopoledne
a děkujeme za pěkný program.
Vánoční vystoupení Základní školy
B. Němcové
13. 12. k nám do Domu s pečovatelskou
službou v Dačicích zavítala další základní
škola. Tentokrát ZŠ Boženy Němcové. Žáci
si pro nás připravili pásmo vánočních básniček a koled. Starší žákyně si pak připravily
taneční vystoupení. Na závěr děti obdarovaly uživatele vánočními přáníčky, které
vyrobily.
Děkujeme všem zúčastněným
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
středisko Dačice Marie Cimbůrková,
Eliška Mandátová

Návštěva Svazu tělesně postižených ČR
v mateřské škole v Bílkově
Ve středu 6. 12. 2017 přivítaly děti z MŠ v Bílkově již tradiční návštěvu. Přijeli
k nám členové Svazu tělesně postižených z Dačic pod vedením předsedy pana
Františka Stejskala.
Děti je přivítaly bás- zelníka, které nás příjemně překvapilo. Děti
němi a písněmi o Mi- nadšeně sledovaly jeho kouzelnické uměkuláši, andílku a čertovi ní a snažily se proniknout do zákulisí jeho
a obdarovaly je malými kouzlení s kartami, stuhami nebo prstýnčertíky a andílky ze ši- kem ukrytým v mnoha krabičkách.
Neformální setkání různých generací
šek. Vždyť nás navštívili právě na Mikuláše!
Členové svazu nám přivezli drobné dárky, probíhalo v příjemné atmosféře spontánkteré děti mohly hned vyzkoušet (např. si ních rozhovorů. Doufáme, že se budeme
pohrát s modelínou, vymalovat obrázky setkávat i nadále a udržovat hezkou tradici.
Děkujeme.
nebo uložit panenky do nových „fusáčků“).
Za MŠ Bílkov Jindřiška Maršánová
Avšak nejvíce děti zaujalo vystoupení kou-

Dačický Domeček informuje
V novém roce bychom vám chtěli nabízet
další zajímavé akce, pořádané ve spolupráci
s našimi externími pracovníky. Stačí každý
měsíc otevřít tento zpravodaj nebo si nás
vyhledat na webových stránkách: www.
ddmjh.cz/dacice, kde můžete mimo nabízených akcí shlédnout ve fotogalerii prezentaci z jednotlivých akcí.
Na leden jsme připravili:
10. 1. 2018 Workshop plesových účesů od 15:00 - 17:00 h v DDM.
Plesová sezóna je v plném proudu a právě pro ty z vás, které hledají vhodný účes
pro společenské příležitosti, je tu naše Terezka Burešová.
Terezka vede zájmový kroužek DÍVČÍ
KLUB a se svým týmem mladých slečen nejenže vymýšlí a zkouší nové účesy, ale svoji
činnost obohacují i o výrobu šperků, diářů
a všeho potřebného pro mladé slečny. Fotografie z jejich činnosti najdete také na
našich stránkách.
10. 1. 2018 Karnevalové tvoření v baby
clubu - od 9:00 - 11:00 h v DDM.
Je tady období karnevalových radovánek
a nejen malé děti se touží skrýt za maskou
třeba svého oblíbeného zvířátka, či pohádkové bytosti. Přijďte si se svými ratolestmi
vyrobit karnevalové masky, klobouky a kdo
ví, třeba i …
Přivítá vás opět Dana Syrovátková, která
neponechá nic náhodě a pečlivě se na každou akci v baby clubu připravuje. Že je to
naše sluníčko, svědčí i fakt, že dětem z baby
clubu pod vánoční stromeček ušila látková
sluníčka a vyrobila knížečky říkanek. Co
nejvíce může potěšit, než vlastnoručně
vyrobený a s láskou darovaný dáreček. Danuško, děkujeme.
3. 2. 2018 KARNEVAL - pořádaný DDM
ve spolupráci s Kulturním domem Beseda. Doufáme, že nenecháte svoji karnevalovou masku v šuplíku a zavítáte do Kulturního domu Beseda, kde nás bude čekat
spousta překvapení, zážitků a tance. Těšit
se na vás bude dačický Domeček, pracov-

níci kulturního domu a hosté.
7. 2. 2018 Karneval v Baby clubu - od
9:00 do 11:00 h v DDM. Bližší informace
o této akci vám přineseme v příštím čísle
zpravodaje.
Vánoční okénko do Domečku:
Ve středu 6. 12. zavítal do Baby clubu Mikuláš se svou družinou. Co následovalo jistě
každý z vás tuší a se svými dětmi prožil. Děti
za pomoci maminek řekly krátkou básničku
a za odměnu si každý mohl jít pro svůj balíček sladkostí. Věřte nebo ne, nebyla uroněna ani jedna slzička, ba právě naopak. Děti
se s Mikulášem a jeho pomocníky pěkně
rozdováděly a některé z nich se k nim dokonce tulily.
Vše proběhlo v poklidu, a to právě díky
našim mladým pomocníkům Kristýně Skůpové a Aničce Zázvorkové, kterým moc děkujeme.

Celý prosinec se nesl pro děti z výtvarných a keramických kroužků v duchu andělů a vánočních dekorací. Nabízíme malou
prezentaci, více na našich webových stránkách.
Váš Domeček

Blahopřání
do Velkého Pěčína
Paní Marie Neužilová oslavila 15. prosince
2017 krásné 85. narozeniny. Do dalších let
přejeme hodně zdraví,
štěstí, lásky a pohody.
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Novinky ze ZŠ Neulingerova
Den otevřených dveří
Dne 29. 11. 2017 proběhl v naší škole Den
otevřených dveří. V tento den se dveře školy opravdu nezavřely, neboť nás navštívilo
velké množství návštěvníků, včetně samotného pana starosty Ing. Macků.
Den otevřených dveří současně odstartoval Vánoční výstavu prací našich žáků
i učitelů. Tato výstava byla ukončena 21. 12.
2017. Vystavené výrobky, pokud se zalíbily,
bylo možné odnést domů, a to za dobrovolný peněžní dar.
O naše výrobky byl velký zájem.

Sponzorský dar od sochařů
Sochaři, kteří se zúčastnili Dačické řežby,
našli ještě mimo řežbu čas a společně vysochali dvě zvoničky. Prodejem zvoniček
sochaři získali 24 000 Kč, které darovali ZŠ,
Dačice, Neulingerova 108.
Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat všem sochařům za peněžní dar.
Peníze budou využity na nákup dárků pro
děti na mikulášskou nadílku, herních prvků
na školní zahradu, nebo jako příspěvek na
školní výlety.
Děkujeme!!!

Mikuláš ztratil plášť ...
Dne 5. 12. 2017 nás opět navštívil Mikuláš
se dvěma čerty a krásným andělem.
Příchod tohoto seskupení provázel velký
třesk. Po té se školou rozezněly výkřiky čertů a řinčení řetězů. Ač se někteří velmi báli,
že skončí v pekelném kotli, nakonec, stejně
jako každý rok, neodnesli čerti žádného
hříšníka. Kromě dobrot, které děti dostaly
od Mikuláše, obdržel každý kousek uhlí jako
upomínku na dobré chování.

Pohoštění v Kebab bistru v Dačicích
Je to tak, všichni žáci naší školy byli pozváni panem Houzan Ibrahimem na svačinu k němu do Kebab bistra v Dačicích.
Bylo to pro nás příjemné překvapení, když
jsme se dozvěděli tuto zprávu. Tak tedy
22. 11. v dopoledních hodinách jsme vyrazili s učitelským doprovodem do nedalekého
bistra, pěkně jsme se posadili, dostali jsme
dobrý džus nebo limonádu podle přání
a vybrali jsme si jídlo, na které jsme měli
chuť.
Milý pan vedoucí začal s přípravou jídla,
někteří jsme zvědavě pokukovali.
Za chvíli bylo jídlo hotové a my se do něj
pustili. Na závěr jsme se s panem vedoucím společně vyfotili. V bistru se nám líbilo
a jídlo bylo výtečné. Velice děkujeme!
Vše nejlepší do nového roku přeje kolektiv
učitelů ZŠ, Dačice, Neulingerova 108!!!

Nalaďte se na CESTOVÁNÍ – pozvánky do KNIHOVNY
Čtvrtek 1. února 2018 v 17:30 h –
ŠESTNÁC TITISÍCIKILOMETROVE J
VEJŠLAP – Petr Hirsch
Když se řekne „Život na cestách„,
těžko si představit
lepší vyjádření tohoto motta, než prostřednictvím člověka,
který cestováním strávil přes dva roky. Putoval pěšky jen s batohem na zádech a ušel 16 000 km – Santiago de Compostela, Řím a Jeruzalém. Chtěl
obejít svět… a proč ho neobešel, se dozvíte
v knihovně. Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 22. února 2018 – v 17:30 h
– Gruzie, napříč svérázným Kavkazem
– Pavel Svoboda.
Pavel Svoboda je český cestovatel, fotograf a geograf.
Studoval na
Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy. Půl roku
žil a studoval
na Islandu. Své cesty směřuje převážně
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do horských a velehorských oblastí. Pobyt
a treky v horách jsou jednou z cest k návratu k přírodě, zdrojem volnosti, lidské svobody a nekončící inspirace. Vstupné dobrovolné.
Multimediální cestopisná přednáška. Po
neklidných letech se bezpečnostní situace
v Gruzii uklidnila a tato země pod Kavkazem
vřele otevírá náruč turistům. Vydejme se do
nejzapadlejšího horského regionu Tušetie,
kde pohraniční vesničky střeží kamenné
rodové věže se středověkou atmosférou.
Zaledněné vrcholy se tyčí nad vesnicemi
hrdých Svanů, obyvatelů překrásné Svanetie. „Stověžatá“ vesnice Ušguli pod nejvyšší horou Gruzie tvoří snad nejzapadlejší
památku UNESCO. Obětuje se býk, koza,
ovce a víno i pálenka čača teče proudem vítejte na svátku Kvirikoba - nejdůležitější
pravoslavné oslavě Svanetie. Nastává čas si
odpočinout u Černého moře, či nahlédnout
do bohaté gruzínské historie skrze jeskynní
chrám Vardzia či všudypřítomné kostelíky.
A co absurdní rodný domek Josifa Stalina
a jeho muzeum v Gori? Přednáška je obohacena o celou řadu atraktivních a originálních časosběrných snímků!
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Lovci perel 2017 skončili
– ať žijí Lovci perel 2018!
V knihovně skončil v prosinci projekt Lovci perel. Byl to již čtvrtý ročník
a zúčastnilo se ho 47 dětí. V prvním
roce (2014) to bylo 49 dětí, o rok později se přihlásilo a četlo 78 dětí.
V roce 2016 soutěžilo 54 dětí, které
přečetly 417 knížek.
Letošní, tedy již 4. ročník, ukončilo vyhlášení
vítězů v pátek 15. prosince 2017 ve 14 hodin. Letos se přihlásilo
sice nejméně dětí, ale zato hodně čtou, některé šňůrky perel jsou plné, někteří čtenáři už mají i dvě. Přece jenom je smyslem
soutěže čtení s pozorností a porozuměním,
a to je vlastně práce, a proto si ty děti, které
to i takto berou a soutěž absolvovaly, zaslouží všechny velkou pochvalu.
Děti si od března půjčovaly knížky
s označením perlorodka a po jejím přečtení
odpověděly na vložené otázky ke knížce.
Odpovědi paní knihovnice zkontrolovala
a děti si vybraly perlu, a pokud odpověděly
i na nepovinné otázky, získaly tzv. moriony,
virtuální peníze, za které si mohly v krámku
vybrat něco pro radost. Tímto způsobem
přispívá knihovna k rozvoji a zlepšování
čtenářské gramotnosti dětí.
Nejvášnivějšími čtenáři – čtenářkami
byla děvčata a mají společné to, že jsou většinou z druhé až čtvrté třídy základní školy. Nejvíce, celkem 40 perlorodek, přečetla
Nikola Hronová, jenom o dvě knížky méně
Magdalena Uhriková. Více než 20 titulů přečetly Jitka Stejskalová, Amélie Miklíková,
Magdalena Marhounová a Kačenka Koutná. Čest kluků zachraňují: Petr Kočí, bratři
Křížkovi a Tomáš Klimeš. Ale zopakuji: každý, kdo se zapojil do této čtenářské soutěže
a čte, je VÍTĚZ.
Za hezké dárky do krámku Lovců perel
děkujeme bance Waldviertler Sparkasse
AG Bank, Infocentru Dačice, Keramice Vladimíry Vávrů a Dárkům od srdce paní Evy
Bezkočkové.
Další ročník soutěže začne hned po novém roce, aby děti měly co nejvíce času
získat co nejvíce perliček. Knížky jsou jako
perlorodky označené trvale a výběr je velký. Zkuste to, čtení je radost i zábava.
Zdeňka Chadimová, ředitelka MK

Úřední den insolvenční
správkyně

Mgr. Moniky Urbanové v měsíci lednu
2018 bude dne 12. 1. 2018 v době od 8:00
do 11:00 h.
Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože bude dne 26. 1.
2018 v době od 8:00 do 14:00 h.
Insolvenčního správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

www.dacice.cz

Žádné obavy. Uděláme vše,
abyste u nás byli spokojeni.
Jsme tu pro dostupné financování
Vaší domácnosti a podnikání.
Navštivte nás – Palackého nám. 39, Dačice.

--- inzerce ---

S námi můžete počítat
S námi můžete počítat

235157_inz_prosinec_180x254_TISK.indd 1

12/15/17 5:40 PM
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Vánoční jarmark
Federal-Mogul Valvetrain s.r.o.,
Strojírenská 160, 380 01 Dačice
Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů
přijme pracovní pozice

Operátor do výroby
Elektroúdržbář
Požadavky na operátora do výroby:
• Schopnost pracovat
ve třísměnném provozu
• Zodpovědnost a spolehlivost
Požadavky na elektroúdržbáře
• Úplné střední vzdělání v oboru
• Znalost orientace v elektro dokumentaci
• Znalost a kvalifikace dle vyhl. 50/1978 Sb. §6

--- inzerce ---

Další informace:
• Obor pracovní činnosti: automobilový průmysl
• Nástup: dle dohody
• Místo výkonu práce: Dačice
•
•
•
•
•

Nabízené benefity:
Osobní prémie, Týmová prémie
Příspěvek na stravování
Na kulturu, sport, relaxaci poskytujeme FlexiPassy
Příspěvek na penzijní připojištění
Dovolená navíc
Pokud vás naše nabídka oslovila, napište nám, prosím, na adresu
e-mail: marie.zavodska@federalmogul.com, tel. 383 131 330

Tradiční vánoční jarmark na nádvoří dačického zámku
a v městském muzeu byl letos již podvanácté. A vydařil se.
Již tím, že měl štěstí, především v dopoledních hodinách, na
počasí. Od rána svítilo sluníčko jak na objednávku. Ale mrazivo bylo, takže rukavice, šály, prostě teplé oblečení bylo
nutné. Hlavně pro všechny prodávající venku.
A tak se jistě pro
všechny hodilo, že bylo
připraveno teplé občerstvení v podobě tzv.
fofrmoštu od Mefista či
svařáku, výborné teplé
medoviny od paní Zuzany Heinige a jistě se
hodil i trdelník, langoše
a jiné občerstvení. Ve
stánku před zámkem
také krásně voněly salámy a jiné masové dobroty, k dostání byly
i sýry, med. Jinak bylo k prodeji ve stáncích venku i u stolů uvnitř
rozmanité zboží, každý si snad mohl přijít na své. Pro děti si připravili dílničku z Dačického Okénka, děti si mohly udělat svou placku
i u Zuzany Popové z Mladoňovic, či namalovat si sádrový odlitek
u paní Olgy Kalců. Mnozí návštěvníci ani nečekali, až padne desátá
hodina a již během dopoledních hodin bylo jasné, že zájem o jarmark bude opět velký. Dle našich propočtů, podle prodaných vstupenek a čáreček za neplatící děti do 15 let, přišlo za celý den kolem
1 400 lidí, což je druhá největší návštěvnost v historii pořádání jarmarků. Jen jednou bylo dosaženo 1450 osob. Také prodávajících
byl úctyhodný počet - 45. Objevili se i někteří noví prodejci, z čehož
máme vždy radost, aby byla nabídka dostatečně pestrá. V rámci výstavy Dráteníkův rok předváděl své drátenické umění jeden z vystavujících, pan Josef Pich z Milevska. Ze Znojma přijel poprvé také pan
Jan Nevrkla, který vyřezával ze dřeva a o jeho píšťalky, hry pro děti
a vánoční ozdoby z hoblin byl velký zájem. Někteří prodejci také
prodávali výrobky invalidních osob, jako pan Sezemský z Českého
Rudolce a zástupci ze Znojma. Nákupem těchto výrobků jsme mohli podpořit činnost chráněných dílen. Ještě bych ráda poděkovala
našim tradičním muzikantům z Hudby z Marsu Revajvl, kteří měli
během jarmarku tři vystoupení. Na nádvoří nechyběly opět ovečky
z chovu pana Zdeňka Valenty z Dačic. I odpoledne jsme měli štěstí,
že fujavice a sněžení počkalo, až se sklidily poslední stánky.
Z dačického muzea přejeme všem čtenářům a všem našim návštěvníkům pěkné Vánoce a dobrý nový rok 2018!
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Svaz tělesně postižených Dačice

--- inzerce ---

I v posledním měsíci roku stále pracujeme. Navštívili jsme děti
Mateřské školy Bílkov s mikulášskou nadílkou. S touto školkou
máme již čtyřleté přátelství. Pro děti jsme přivezli sladkosti pro
pobavení i kouzelníka, pana Němce. Soustředěnost na pana kouzelníka byla opravdu veliká. Děti s kouzelníkem i kouzlili a celé dopoledne bylo krásné. Na oplátku nám děti a paní učitelky zazpívaly
a zatančily. Dopoledne rychle uběhlo a po dobré svačince jsme se
s dětmi rozloučili a popřáli jsme si krásné Vánoce a za rok se budeme na sebe těšit.
Další naše akce byly tradiční dopolední čaje v Hotelu Stadion
s mikulášskou nadílkou. Velká návštěvnost i s hosty z Kunžaku
a panem starostou Ing. Karlem Macků. K tanci i poslechu nám hrál
pan Vlasák. Protože jsme celý rok byli hodní, tak za námi přišel
i Mikuláš s čertovským doprovodem a každého obdaroval balíčkem sladkostí. Poslední akce, kdy se sejdou naši členové organizace, jsou koledy v kostele sv. Vavřince a návštěva tradičního betlému
na náměstí. Výbor organizace vám přeje do nového roku hodně
štěstí, zdraví a pohody.
Stejskal František, předseda organizace
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TJ Centropen - fotbal
V podzimní části soutěže se týmu dorostenců zadařilo
a postaral se i o dva rekordní zápisy. Nejvyšší výhrou 19:0
nad Sepekovem/Milevskem B a vstřelením třinácti branek
v jednom utkání kanonýrem Šimonem Hricem.

Po odchodu tří opor týmu mezi muže (Míra Vican, Pavel Zejda
a Lukáš Neshyba) a příchodu pouze Jakuba Vacka ze starších
žáků, nám nezbylo, než se spolehnout na kvalitní výkony třinácti
statečných, a aby se nám vyhýbala zranění. Od poloviny soutěže
nám ze starších žáků vypomáhal Adam Točík, který nahradil zraněného Robina Brůžka. K prvnímu, ještě prázdninovému mistrovskému zápasu, jsme bohužel odcestovali pouze s devíti dorostenci
a dvěma žáky. Domácím jsme vítězství doslova darovali naším laxním přístupem v úvodu utkání. Po 18-ti minutách to bylo 4:0. Po
rošádách v sestavě se náš výkon zlepšil, ale nakonec jsme prohráli
5:3. Tato porážka nás moc mrzí, protože byla jediná za celý podzim.
Od tohoto zápasu jsme jen vyhrávali. Pouze v předposledním kole
v Jindřichově Hradci jsme remizovali 4:4. V penaltovém rozstřelu
jsme však zvítězili 8:7 a připsali si tak do tabulky bod navíc. Ztráta jednoho bodu nás bohužel odsunula na průběžné druhé místo po podzimní části soutěže o jediný bod za vedoucí Chotoviny.
V devíti podzimních zápasech jsme získali 23 bodů, obdrželi jsme
16 gólů a soupeřovo konto jsme zatížili 52 brankami. Nejlepším
střelcem týmu i soutěže je s jednatřiceti vstřelenými brankami Šimon Hric. Věřím, že přes zimní přestávku se nám podaří tréninkovou pílí naše výsledky v jarní sezóně potvrdit a udržet tak dačický
dorost na předních příčkách tabulky. Všem hráčům patří velký dík
za předvedené výkony, příkladnou bojovnost, přístup k zápasům
a za reprezentaci města Dačice. Poděkování patří i věrným fanouškům, kterým se za jejich důvěru budeme snažit odvděčit kvalitními
výkony i v jarní části soutěže.
Výsledky:
Větrovy - Dačice 5:3         Branky: Hric 2, Distel
Dačice - Chotoviny 6:2    Branky: Hric 2, Benda 2, Máša, Přikryl
Jistebnice - Dačice 0:5   Branky: Hric 3, Vacek, Distel
Soběslav - Dačice 2:3     Branky: Hric 3
Dačice - Sepekov/Milevsko B 19:0 Branky: Hric 13, Benda 2, Vacek,
Borza, Křivánek, Syrovátka
Týn - Dačice 1:7                Branky: Hric 3, Benda 2, Borza, Křivánek
Dačice - Nová Bystřice 1:0 Branka: Hric
Jindřichův Hradec - Dačice 4:5 (pen. 7:8) Branky: Hric 3, Benda
Dačice - Kunžak/Studená 4:2 Branky: Benda 2, Distel, Hric
Dušan Lovětínský - trenér,
Jaroslav Němec - asistent trenéra

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

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek:
6. 1. 2018, 9:00 h - Okresní přebory mužů 120 hs jednotl.
7. 1. 2018, 9:00 h - Český pohár dorostu 120 hs jednotl.
12. 1. 2018, Divize JIH 18:00 h - Dačice “D“ – Start Jihlava
13. 1. 2018, 3. liga, 10:00 h - Dačice “B“ – Loko Č. Budějovice
13. 1. 2018, 2. liga, 14:00 h - Dačice “A“ –SK Dubňany
14. 1. 2018, 1. liga dorost, 10:00 h - Dačice - Loko Tábor
17. 1. 2018, 14:00 - 15:00 h - zápis do kroužku kuželek
- děti 2006 - 8 l. pol.
18. 1. 2018, OP, 19:00 h - Dačice “E“ – Sokol Slavonice „C“
19. 1. 2018, KP, 17:30 h - Dačice „G“ - TJ Kunžak „C“
19. 1. 2018, KP, 20:00 h - Dačice „C“ - Sokol Slavonice „B“
20. 1. 2018, muži 2. liga, 14:00 h - Dačice - TJ Opav
20. 1. 2018, 3. liga, 10:00 h - Dačice „B“ - Slovan Kamenice n/L
30. 12. 2017 od 15:00 h SALÁMOVÝ TURNAJ pro širokou veřejnost
2. – 14. 1. 2018 od 16:00 do 22:00 h memoriál Ladislava Juráska
na 100 hodů dorážky.
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105, p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl volejbalu:
13. 1. 2018 v 9:00 h - 106. turnaj smíšených družstev v hale SŠTO
Dačice
Výbor TJ Centropen Dačice přeje všem sportovním příznivcům,
sponzorům, funkcionářům, trenérům a členům jednoty hodně zdraví
a optimizmu do nového roku.

Stolní tenis
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice uspořádal první prosincovou sobotu v herně Katolického domu Mikulášský turnaj pro neregistrované hráče nehrající mistrovské soutěže.
Turnaje se zúčastnilo 8 družstev o celkovém počtu 16 hráčů
z okolí Dačic a sousedního kraje Vysočina.
Družstva hrála ve skupině systémem každý s každým o celkového vítěze. Tato soutěž probíhala, že každé dvoučlenné družstvo
hrálo dvě dvouhry a následně čtyřhru. Vítězem turnaje se stalo
družstvo Babice ve složení Pavel Patočka a Josef Maule. Na stříbrném stupínku skončilo družstvo ze Strachoňovic ve složení Karel
Žahourek a Karel Vrba před bronzovým družstvem s názvem Brko
Jihlava ve složení Petr Kolros a Miloš Vrzáček. Celý turnaj proběhl
ve zdravé, soutěžní a sportovní atmosféře ke spokojenosti všech
hráčů, kteří si pochvalovali nejen úroveň turnaje, ale i jeho organizaci a zabezpečení. Všechna družstva byla po namáhavém zápolení odměněna cenami, které jednotlivým družstvům předali
zástupci pořádajícího oddílu. Dále pořádající oddíl ST-KD Dačice
touto cestou děkuje všem sponzorům tohoto turnaje: PKD Dačice,
Okna-Bastl Třebětice, Petrik – řeznictví s.r.o. Slavonice za sponzorské ceny, které věnovaly do turnaje.
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice přeje všem svým příznivcům
a sponzorům oddílu, kterými jsou Waldviertler Sparkasse a město Dačice v novém roce 2018 hodně zdraví, osobních a pracovních
úspěchů.
Zdeněk Havlík
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KAM ZA KULTUROU
3D Kino Dačice
5. ledna, pátek, 19:00 h
ŠPINDL, česká komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
7. ledna, neděle, 17:00 h
STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ, akční sci-fi, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
10. ledna, středa, 19:00 h
KVARTETO, komedie, 2D
česky, vstupné 100 Kč

31. ledna, středa, 19:00 h
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZUFALÉ VĚCI, 2D
česky, vstupné 110 Kč

Kulturní dům Beseda
1. ledna 2018, pondělí, 17:00 h
Přivítání nového roku
Palackého náměstí
13. ledna, sobota
Myslivecký ples

12. ledna, pátek, 19:00 h
OVČÁČEK MILÁČEK, 2D
česky, vstupné 110 Kč

26. ledna, sobota, 19:00 h
Maturitní ples Oktávy

14. ledna, neděle, 17:00 h
ČERTOVINY, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč

3. února, sobota, 15:00 až 17:00 h
Dětský karneval

17. ledna, středa, 19:00 h
KOLO ZÁZRAKŮ, filmový klub, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč/členové FK 80 Kč
19. ledna, pátek, 19:00 h
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI,
romantická komedie, 2D
česky, vstupné 110 Kč
21. ledna, neděle, 17:00 h
ČERTOVINY, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč

24. ledna, středa, 10:00 h
PŘÁNÍ K MÁNÍ, rodinná komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč

Městské muzeum a galerie
do 31. ledna 2018
„Dráteníkův rok“
aneb kouzla z drátků stvořená
Vánoční výstava členů Cechu českomoravských dráteníků.
Otevřeno ÚT - PÁ 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
4. února, neděle, 14:00 h
Masopustní průvod městem a závěrečný
program pod Lipkami
Začátek ve 14:00 h před budovou radnice

Sobota 10.2.2018

Předprodej vstupenek od 8. ledna v informačním středisku Dačice

20

Katolický dům
a RC Křižovatka

9. ledna, úterý, 17:00 h
První pomoc
Přednáška s praktickým nácvikem první pomoci. Pro děti bude otevřená herna.
20. ledna, sobota, 15:00 h
Maškarní bál pro děti
Tanec, hry a zábava pro celou rodinu. Občerstvení zajištěno.
27. ledna, sobota, 20:00 h
Kouzelný ples Katolického domu
Hraje kapela Stonožka. Předprodej vstupenek: M. Kučerová, kancelář Wüstenrot,
PO až PÁ 8:00 až 16:00 h, mobil 732 825 805.
Vstupenky: předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč
31. ledna, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen s Renatou Kudrnovou
(606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz)
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

