ÚNOR 2018		

Vydává Město Dačice		

ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb kam s ním
I když nadpis možná v někom z nás evokuje průběh volby prezidenta, tak o tom,
koho jsme si vybrali jako hlavu státu pro příštích pět let, psát nechci (jenom doufám, že to dopadlo dobře).
Ve svém příspěv- pír. Tuto možnost mají všichni v Dačicích
ku se věnuji třídění i v místních částech, snad jen s výjimkou
odpadů v Dačicích. obyvatel bytových domů. Už tedy nemuTřídění odpadů bylo síme chodit na sběrné místo, ale můžeme
pro Dačice vždy důle- třídit v pohodlí domova, protože nám svožitým tématem a Da- zová společnost odveze vytříděné plasty,
čičtí k němu odjakži- bioodpad nebo papír přímo od domu.
va přistupovali zodKaždého z nás samozřejmě zajímá i to,
povědně. V posled- kolik peněz zaplatí za likvidaci odpadu a koních letech se ještě důraz na třídění odpadů lik peněz doplácí město. Pro letošní rok se
a tím i ochranu našeho prostředí zvýšil.
snížil poplatek o deset korun na poplatníka.
Víte, že zatímco v roce 2011 tvořil podíl Většině to asi nepřipadá jako nějaká velká
tříděného odpadu pouhých 13,5 % odpa- částka, ale je důležité, že snížení poplatku
du vyprodukovaného obyvateli Dačic, tak pro občana neznamená, že město bude
v roce 2016 už to bylo 33,2 %. Za šest let se o to víc doplácet, sleva jde totiž na vrub
třídění odpadu více nežli zdvojnásobilo. To svozové společnosti. Cestu do budoucna
považuji za úspěch a vypovídá to na jed- však nevidím v plošném snižování poplatné straně o správném přístupu města a na ků, tu vidím v odměňování těch, kteří šetří
druhé straně o zodpovědném chování nás naše životní prostředí.
všech.
Právě proto chci, abychom se v roce 2018
I když dlouhodobě množství odpadů, věnovali vytvoření systému, který bude obkteré vytváříme, roste (a s tím musíme také sahovat bonus pro ty, co snižují množství
něco dělat), tak se neustále snižuje podíl produkovaného odpadu, efektivně využíjeho netříděné části. Věřím, že ke zlepše- vají své popelnice a třídí odpad. Myslím, že
ní třídění přispělo i to, že jsme jako jedno v Dačicích je takových lidí dost a věřím, že
z mála měst umožnili občanům pořídit si do budoucna jich bude ještě víc.
domů popelnici na bioodpad, plasty a paKarel Macků, starosta

Nominace na Cenu města Dačice za rok 2017
Do 31. března 2018 mohou občané s trvalým pobytem na území města, právnické osoby či kolektivy osob se sídlem na jeho území podat písemně na adresu rady
města nominace na udělení Ceny města za rok 2017.
v průběhu roku 2017.
Cenu města uděluje Zastupitelstvo města Dačic v kategoriích:
• Hospodářský rozvoj
• Výchova a vzdělání
• Kultura
• Sport
• Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.)
Cena města se uděluje jako ocenění miÚplné znění pravidel pro udělování Ceny
mořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji města Dačice je k dispozici na www.dacice.
Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena cz nebo na odboru kultury a cestovního ruse uděluje jak za celoživotní přínos, tak za chu, tel. 384 401 275, kultura@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
výraznou činnost v jednotlivých oblastech
kultury a cestovního ruchu
v roce, který předcházel udělení ceny, tzn.
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Sportovec roku 2017
okresu J. Hradec
Ve čtvrtek 18. ledna 2018 se v sále KD
Beseda v Dačicích konalo slavnostní
vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec okresu J. Hradec za rok 2017.
V průběhu večera byli oceněni sportovci
z Dačic v kategorii:
• jednotlivci – dospělí: Mojmír Holec (Centropen Dačice – kuželky) 5. místo
• jednotlivci – mládež do 18 let: Anna Vacová (Sokol Dačice – judo) 7. místo
• kolektivy – Centropen Dačice (kuželky –
muži) 4. místo
Zvláštní cenu města Dačice za dlouholetou prospěšnou práci v oblasti tělovýchovy
získali Zdeněk Havlík, Jana Starková a Vladislav Říha.

Ocenění sportovci: Anna Vacová, Mojmír Holec a kolektiv kuželkářů

Místostarosta Jiří Baštář, Vladislav Říha, Jana
Starková a Zdeněk Havlík

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 21. zasedání
21. 2. 2018 v 17:00 h
v hlavním sále KD Beseda.
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Slovo místostarosty
Máme se dobře… To není fráze, ale
konstatování. Tím „máme“ myslím
hlavně naše město a naše spoluobčany
a tím „dobře“ myslím finanční stránku
města, potažmo státu. Mohl bych to
také vztáhnout na náš stát, ale spíše se
chci soustředit na naše město.
Jak jste si již mohli
přečíst, byl schválený
rozpočet na rok 2018.
Ten na nás klade ještě
více nároků a pracovního úsilí než v roce
2017. Co pro běžného
občana půjde nejvíce vidět, budou investice a opravy. Ta viditelnost je díky šikovnosti
lidí na našem městě a za druhé díky státu,
který nám z rozpočtového určení daní posílá na jednoho obyvatele přihlášeného
přímo v Dačicích a jeho 11 místních částech
čím dál více financí. Možná je to ale naopak,
díky financím od státu si můžeme dovolit zaměstnat šikovné lidi. Ať tak nebo tak,
jsem rád, že to jde prostě dohromady.
Pro ty, co nechodí na zastupitelstvo
a nečtou na stránkách města rozpočty
a závěrečné účty, přikládám krátké shrnutí.
V roce 2014 činily daňové a nedaňové příjmy města zaokrouhleně 121 100 000 Kč,
v roce 2015 = 123 300 000 Kč, v roce 2016 =
141 600 000 Kč, v roce 2017 = 143 900 000
Kč. Do příjmové části dále patří kapitálové
příjmy a přijaté dotace. Ty jsem zde nevyčíslil, protože ty jsou závislé na hodně veličinách (např. prodej pozemků, bytů, přijaté
dotace z kraje, dotace od státu atd.). Abych
jen nechválil, tak se nám na druhé straně
navyšují běžné výdaje na pokrytí chodu
města (opravy, mzdy, nákup drobného majetku apod.).
Ano, vše není jen o financích, ale dnes
jsem vám chtěl drobně nastínit financování
města. Na závěr bych použil slova optimisty, vždy se za přispění nás všech můžeme
mít ještě líp.
Miloš Novák, místostarosta

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

Rada města na své 98. schůzi konané
10. 1. 2018 mimo jiné:
• schválila uvolnění zboží ze skladových
zásob Infocentra Dačice za účelem propagace města na veletrzích cestovního
ruchu Regiontour Brno 2018, Slovakiatour Bratislava 2018 a Holiday World Praha 2018 v celkové hodnotě 18.820,50 Kč,
• schválila závazné ukazatele rozpočtu
příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury na rok 2018 včetně
odpisových plánů, použití prostředků
peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací,
• schválila závazné ukazatele rozpočtu
příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství na rok 2018 včetně
odpisových plánů, použití prostředků
peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací,
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace akce
„Výstavba ZTV Nivy II – PD (3. vyhlášení)“,
• vzala se souhlasem na vědomí podání žádostí o dotaci v rámci IROP – výzva č. 37 –
„Energetické úspory v bytových domech
II“ na realizaci akcí „Zateplení domu Boženy Němcové 209 Dačice“ a „Zateplení
domu Boženy Němcové 211 Dačice“,
• schválila podání žádosti o dotaci v rámci
programu Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce „Výstavba
cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov – trasa
3, Dačice – zahrádkářská kolonie Toužín“,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích –
III. etapa“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na
zhotovitele projektové dokumentace

•

•

•

•

•

•
•

•

akce s názvem „Rekonstrukce místních
komunikací v sídlišti k Hradišťku“,
schválila vyhlášení výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
schválila vyhlášení výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu s názvem
„Oprava plochy před novým hřbitovem,
Dačice“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí,
stavební povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby a zadávací dokumentaci stavby akce „Parkovací
stání Jiráskova“,
vzala se souhlasem na vědomí zhodnocení činnosti SDH v obcích Bílkov, Dolní
Němčice, Dačice, Chlumec, Hostkovice,
Lipolec a Malý Pěčín v roce 2017 a orientační plán činností na rok 2018,
schválila projednání nového návrhu průsečné křižovatky Palackého náměstí na
pracovním zasedání zastupitelstva města konaném 22. 1. 2018,
vzala se souhlasem na vědomí harmonogram schůzí komisí v místních částech za
účasti vedení města pro rok 2018,
souhlasila, aby MAS Česká Kanada o.
p. s. byla žadatelem o podporu z výzvy
č. 02_17_047 Místní akční plány rozvoje
vzdělávání II a zároveň zpracovatelem
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II za území ORP Dačice,
schválila poskytnutí věcných darů v max.
celkové výši 6.500 Kč dačickým sportovcům a dlouholetým sportovním funkcionářům, kteří budou oceněni v rámci akce
Sportovec roku 2017 okresu J. Hradec konané dne 18. 1. 2018 v Dačicích.

V. Mestský
televizní
ˇ

PLES

24. únor 2018 ● 19:30 h ● KD Beseda Dačice

Sobota 10.2.2018

KULTURNÍ DŮM

Sebranka Jazz Orchestra
KLARET - Strážský výběr
Rock and Roll Club Elvis Jihlava

BESEDA
host večera

PETRA ČERNOCKÁ

KULTURNÍ DŮM

BESEDA

Předprodej vstupenek od 8. ledna v informačním středisku Dačice
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KULTURNÍ DŮM

BESEDA
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Matriční události v roce 2017
V roce 2017 přibylo do města Dačice narozením 71 občánků, což je stejný počet dětí jako v roce 2016, ale o 11 více než v roce
2015, z toho bylo 38 děvčátek a 33 chlapečků.
Dačičtí občánci se narodili v různých městech České republiky, rozhodlo pro společný život na nádvoří zámku nebo v zámeckém
nejčastěji to bylo v Jihlavě 29x, v Jindřichově Hradci 20x, v Třebíči parku. V jednom případě snoubenci uzavřeli manželství doma
15x, v Českých Budějovicích, v Praze, v Brně a také v Ivančicích. Prv- v obývacím pokoji, 1 pár vyjádřil svůj souhlas na scéně letního kina
ním občánkem roku 2017 byla Ella Tovačovská.
a další na zahradě rodinného domu v Dačicích.
Nejoblíbenějším jménem, které rodiče vybrali pro své syny je JaOpět jsme vyjeli s naším týmem několikrát do přírody České Kakub 5x, Dominik 3x, ve dvou případech pak jména Daniel, Nikolas, nady, a to 3x na Bizon Ranč na Rožnově, na Penzion v Matějovci,
Tomáš a Jan.
na louku na Novém Světě. Své ANO si řekli snoubenci ve starém
Dačice mají také chlapečky se jmény – Eliáš, Jáchym, Jaroslav, Jiří, ovocném sadu na Penikově, na zahradě v Markvarci a také na dvoře
Marek, Martin, Matouš, Mikuláš, Ondřej, Patrik, Robin, Roman, Teo, v Dolním Bolíkově. V jednom případě byla svatba přímo na návsi
Václav, Vilém, Vít a Vojtěch.
poblíž zámku v Českém Rudolci a v dalším případě jsme navštíviMezi dívčími jmény si dělí 1. místo Eliška s Terezou 3x, na 2. místě li zámecký park v Budíškovicích. Kulisu pro svatební obřad snoujsou jména Adéla, Julie, Magdaléna a také Viktorie 2x.
bencům tvořil les s potůčkem poblíž Klepákova Mlýna u Brandlína,
Dačické holčičky jejich rodiče oslovují jmény – Agáta, Amálie, a také už víme, kde se říká „Na Kopcích“ mezi Dolními Němčicemi
Aneta, Anežka, Apolena, Barbora, Beáta, Ella, Ema, Esme, Ester, a Volfířovem, zde také vzniklo jedno manželství.
Evelína, Hana, Kamila, Klára, Kristýna, Leona, Linda, Magda, Sabina,
62 ženichů uzavíralo první sňatek a 13 mužů již mělo opakovaŠtěpánka, Tea, Tina a Veronika.
nou zkušenost, v případě žen bylo skóre podobné – 60 nevěst uzaV knize narození máme jeden zápis narození holčičky při domá- vřelo první sňatek a 15 se rozhodlo dát šanci dalšímu manželství.
cím porodu v obci našeho matričního obvodu.
Nejmladšímu ženichovi bylo 22 let, nejmladší nevěstě ve dvou
Obřadu vítání občánků, který organizuje městský úřad, se zú- případech bylo 21 let, naopak nejstaršímu ženichovi bylo 73 let
častnilo celkem 73 dětí.
a nejstarší nevěstě bylo 64 let.
Kniha úmrtí obsahuje celkem 101 zápisů, což je o 6 více než
Mezi snoubenci byla v 18 případech starší žena, největší věkov roce 2016, ale o 21 méně než v roce 2015. Z toho počtu bylo 52 vý rozdíl k mladšímu muži činil 7 let, u 45 dvojic byl starší muž, ve
mužů a 49 žen, 36 zápisů se týká občanů města Dačice.
12 případech byli novomanželé stejně staří. Největší věkový rozdíl
V knize manželství je zapsáno 75 sňatků, je to o 6 méně než mezi snoubenci byl 19 let, o něž byl muž starší než jeho nastávající.
v předešlém roce, ale o 4 více než v roce 2015.
Muži nejčastěji, a to 7x, uzavírali sňatek ve věku 25, 28 a 30 let,
Z celkového počtu uzavřených sňatků byl v 39 případech ales- nejčastějším věkem nevěst bylo 10x 26 let, 9x 25 let a 8x 27 let. Průpoň jeden ze snoubenců občanem města Dačice.
měrný věk ženichů dosáhl 34,5 roků, nevěstám bylo v průměru 31,8
Manželství se uzavírala na různých místech, např. v obřadní síni let. V předešlých letech to bylo 31,4 a 30,8 u mužů a 28,7 a 28 let u
městského úřadu si řeklo své ANO 23 párů, 22 párů bylo oddáno žen, což je zajímavý ukazatel.
před orgánem církve, z toho 19x v kostele Panny Marie Karmelské
Rok 2017 na matrice manželství byl opět s mezinárodní účastí,
v Kostelním Vydří, ale také v kostelích v Budči, v Dačicích a v Třebě- neboť zde uzavřel manželství jeden ženich z Polska a jeden ze Sloticích. K oblíbeným místům, kde vznikla manželství, patřil i dačický venska.
zámek, v jehož interiérech se nechaly oddat 3 páry a 15 párů se
Markéta Šťastná, matrikářka

Papír a plasty – individuální svoz od domu
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--- inzerce ---

Svoz papíru a plastů shromážděných ve sběrných nádobách zapůjčených do jednotlivých domácností pokračuje i v letošním
roce. Nemáte-li dosud kalendář, dle něhož bude tento svoz probíhat, nabízíme vám několik možností, jak tento dokument
získat.
Svozový kalendář je pro zájemce k dispozici na následujících
Případné dotazy zodpoví:
místech:
Jaroslav Horák, MěÚ Dačice - ( 384 401 281,
• webové stránky města (www.
e-mail: odpady@dacice.cz
dacice.cz) – sekce „PRAKTICKÉ
FCC Dačice, s.r.o. - ( 384 420 001.
INFORMACE“,
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí
• sídlo svozové společnosti FCC
Úřední den insolvenčních správců
Dačice, s.r.o. (ul. U Stadionu
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci únoru 2018 bude dne 2. 2. 2018
50, Dačice),
v době od 8:00 do 11:00 h. Úřední den insolvenčního správce
• Městský úřad Dačice - odbor
Mgr. Miroslava Ambrože bude dne 16. 2. 2018 v době od 8:00 do
životního prostředí (ul. Krají14:00 h. Insolvenčního správce najdete na adrese Dačice, Bratrská
řova 27, Dačice – I. patro, kancelář č. dv. 116),
221/I – Dům s pečovatelskou službou.
• Městský úřad Dačice - Infocentrum (Palackého nám. 1, Dačice vestibul),
• e-mailem (žádost směřujte na e-mailovou adresu:
odpady@dacice.cz).
Samozřejmě i nadále si lze zapůjčit nádoby na domácí shromažďování obou komodit. Tyto nádoby jsou připraveny k vyzvednutí
v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o. (adresa viz výše) vždy ve
všední dny od 7:00 do 16:00 h. Zájemce předloží občanský průkaz
a složí vratnou kauci ve výši 200 Kč za jednu zapůjčenou nádobu,
nebo 200 Kč za zapůjčení sady obou sběrných nádob.
Pro úplnost připomínáme, že nádoby, které mají být svezeny,
musí být připraveny ve stanovený svozový den nejpozději do
6:00 h ráno.
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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 397 sledujících.
PŘIPRAVUJEME:
Rekonstrukce ulice Za Lávkami v Dačicích - kompletní rekonstrukce bude navazovat na nově budované parkoviště v rámci
výstavby MŠ Za Lávkami - komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, trubky HDPE. V současné době probíhá finalizace projektové dokumentace, realizace akce
proběhne ve 2. Q 2018.
Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček v Dačicích – III. etapa
- probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby, realizace proběhne od dubna do
července 2018.
Parkovací dům Dačice – probíhá výběr
zpracovatele studie pro vybudování parkovacího domu v ul. Antonína Dvořáka – objekt bývalé kotelny.
Zateplení MŠ Dolní Němčice – probíhá
příprava výběrového řízení na zhotovitele
stavby. Realizace proběhne v období letních prázdnin.
Zřízení sprch ve sportovní hale – jedná
se o doplnění 3 sprch u šaten ve sportovní
hale, realizace proběhne v 1. Q 2018.
REALIZUJEME:
Kanalizace a vodovod Dolní Němčice
(PD) – zpracování projektové dokumentace
na zbudování tlakové odpadní kanalizace
na přečerpávání odpadních vod v Dolních
Němčicích do kanalizační sítě města s likvidací na centrální ČOV. V roce 2017 byl vybrán
zpracovatel projektové dokumentace.
Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku
(PD) – v roce 2017 byla zpracována studie,
řešící kompletní modernizaci další městské
lokality v Dačicích, aktuálně probíhá výběrové řízení na zpracovatele všech stupňů
projektové dokumentace.
Divadelní klub pro mluvené slovo v KD
Beseda - jedná se o stavební úpravy v suterénu a přízemí severního křídla objektu KD
Beseda. Práce budou ukončeny do konce
dubna 2018.
Zřízení mobilního kluziště – v roce
2017 byla zpracována kompletní projektová dokumentace, v únoru 2018 bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Přístavba Městské knihovny Dačice –
probíhá zpracování projektové dokumentace na přízemní dvorní přístavbu knihovny. Realizace proběhne v období letních
prázdnin.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Příspěvek na péči
Opakující se dotazy našich klientů na příspěvek na péči svědčí o tom, že informovanost veřejnosti o této sociální dávce není dostatečná.
Příspěvek na péči je peněžitá dávka pro kém zařízení lůžkové péče (trvá-li hospitaosoby, kterým jejich dlouhodobě nepříz- lizace déle než 60 dní). Sociálním šetřením
nivý zdravotní stav znemožňuje samostat- se zjišťuje schopnost člověka zvládat záné zvládání základních životních potřeb, kladní životní potřeby ve svém přirozeném
a proto potřebují pomoc dalších osob. Pří- prostředí. Vliv dlouhodobě nepříznivého
spěvek na péči náleží vždy nemocnému zdravotního stavu na schopnost zvládat záa slouží k uhrazení poskytované pomoci. kladní životní potřeby hodnotí posudkový
Příspěvek na péči nelze přiznat osobám lékař.
mladším jednoho roku.
Podle rozsahu nezvládaných základních
Dlouhodobě nemocnému mohou po- životních potřeb jsou stanoveny čtyři stupmáhat členové jeho rodiny, jiné osoby, s ni- ně závislosti a tomu odpovídající měsíční
miž si zajišťování pomoci smluvně ujedná výše příspěvku:
(asistenti sociální péče), nebo registrovaní I. stupeň (lehká závislost) - 880 Kč (nad 18
poskytovatelé sociálních služeb. Zajištění let), 3 300 Kč (do 18 let)
potřebné pomoci lze libovolně kombino- II. stupeň (středně těžká závislost) - 4 400 Kč
vat tak, aby to nemocnému člověku co nej- (nad 18 let), 6 600 Kč (do 18 let)
více vyhovovalo.
III. stupeň (těžká závislost) - 8 800 Kč (nad 18
V případě asistentů sociální péče a po- let), 9 900 Kč (do 18 let)
skytovatelů sociálních služeb je úhrada za IV. stupeň (úplná závislost) - 13 200 Kč (nad
poskytnutou péči jasně stanovená smlou- 18 let), 13 200 Kč (do 18 let)
vou. U rodinných příslušníků bývá často
Výši příspěvku lze zvýšit o 2 000 Kč měpéče o svého blízkého považována za sa- síčně v případě nízkopříjmových rodin
mozřejmost a na odměnu se zapomíná. s dětmi, dětem, které jsou v pěstounské
Pečující si každopádně odměnu zaslouží, nebo ústavní péči a u dětí s přiznaným III.
častokrát dokonce na úkor péče opouští nebo IV. stupněm závislosti ve věku od 4 do
svá zaměstnání a nemají jiný zdroj příjmu.
7 let.
O příspěvek lze zažádat na kontaktním
Příspěvek se vyplácí měsíčně v kalenpracovišti Úřadu práce ČR podle místa dářním měsíci, za který náleží. Příspěvek
bydliště nemocné osoby. Formuláře jsou lze přiznat od měsíce, kdy bylo zahájeno
dostupné na internetovém portálu Mini- správní řízení (nelze jej přiznat zpětně).
sterstva práce a sociálních věcí ČR, s jejich V případech, kdy bylo provedeno sociální
vyplněním mohou pomoci pracovníci Úřa- šetření v průběhu hospitalizace, se příspědu práce ČR, sociální pracovníci obecních vek přiznává až od měsíce, kdy byla tato
úřadů i poskytovatelů sociálních služeb.
hospitalizace oznámena. Pokud se během
Po podání žádosti provedou sociální pobírání příspěvku na péči změní zdravotní
pracovníci Úřadu práce ČR sociální šetření stav nemocného, lze zažádat o změnu výše
v přirozeném prostředí klienta. Od roku příspěvku.
2016 lze sociální šetření provést také v průIrena Vašíčková,
běhu hospitalizace osoby ve zdravotnicsociální pracovnice

Místní poplatek za
komunální odpad

Bezplatná právní pomoc
pro občany Dačic

V roce 2017 byla sazba poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za jednoho poplatníka 600 Kč.

Od 1. 1. 2018 zajišťují bezplatnou
právní pomoc JUDr. Zbyněk Krchňavý
a Mgr. Jiří Kasal.

Celková vybraná částka za tento poplatek
v roce 2017 činí 4.353.430
Kč. Celková dlužná částka
za rok 2017 činí 83.902 Kč
– jedná se o 154 poplatníků. Těmto poplatníkům
bude poplatek navýšen
o 50 % a vyměřen.
Sazba poplatku na rok 2018 je 590 Kč
za jednoho poplatníka, splatnost poplatku je do 30. 4. 2018.
Jana Klimešová,
odbor obecní živnostenský úřad

Konzultace v délce 30 minut pro jednoho klienta, resp. jeden problém, budou
probíhat po předchozí telefonické rezervaci v prostorách Domu s pečovatelskou
službou v Dačicích, Bratrská 221, 380 01
Dačice. Bezplatná právní pomoc bude
zaměřena na právo občanské, rodinné
a pracovní.
JUDr. Zbyněk Krchňavý, advokát – tel.:
604 646 898, e-mail: zbynek.krchnavy@
seznam.cz, konzultační dny úterý 8:30 –
10:00 h.
Mgr. Jiří Kasal, advokát – tel.: 608 352
494, e-mail: jkasal@email.cz, konzultační
dny pondělí 10:30 – 12:00 h.
Irena Vašíčková, sociální pracovnice

www.dacice.cz

Stavební úřad mnoha tváří

Právě opravujeme

Rok 2017 byl pro mnohé rokem změn více či méně. Odbor stavební úřad v minulém roce spadal rozhodně do kategorie první, tj. do oblasti, kde proběhlo mnoho
změn. Tou největší změnou byly změny personální. Po mnoha letech stavební úřad
opustil vedoucí Jiří Baštář starší, který za sebou zanechal veliký kus práce a věřím
tomu, že byl velikým přínosem pro město samotné, tak i pro mnoho občanů města
a okolních obcí. Stavební úřad byl dále obohacen o tři nové pracovníky.

Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Na tomto
místě vám o ní přinášíme průběžné
informace. Pro stále aktuální přehled
o tom, co se kde spravuje, doporučujeme sledovat skupinu Opravy města
Dačice 2017 a 2018 na facebooku.

Tyto personální změny se odrazily minimálně ve dvou rovinách. V té první rovině se
prodloužil čas k vyřízení podaných žádostí.
Druhá rovina se týká změny pohledu stavebního úřadu na svou práci, na vyřizování
žádostí, řešení stížností a konfliktních situací v sousedských sporech a v neposlední
řadě řešení správních deliktů. Tady jsme více
dbali na to, aby byly žádosti s projektovými
dokumentacemi řádně zpracované a měly
požadované náležitosti podle stavebního
zákona a příslušejících zákonů a vyhlášek.
Když hovořím o těchto dvou výše uvedených rovinách, stavební úřad se dnes profiluje jako stavební úřad mnoha tváří. Mnoha
tvářemi nemám pouze na mysli to, že na
našem oddělení se setkáte s novými lidmi,
ale především v našem přístupu k práci.
První významnou tváří stavebního úřadu
je tedy nabízet pomoc žadatelům nejen při
zodpovídání jejich dotazů a zorientování se
v desítkách zákonů týkajících se povolovacího procesu, ale také hledání způsobu, jak
v maximální míře vyhovět jejich žádostem.
Toto vyhovění se však opírá o další, tedy
druhou, tvář stavebního úřadu, a to je zákonnost. V této oblasti chceme nadále dbát
na to, aby podané žádosti včetně jejich vyřizování byly vždy v souladu se stavebním
zákonem. Vykonávání stavebního dozoru
je třetí tváří úřadu. Stavební úřad dozírá
na stavby, které byly postaveny v rozporu
se zákonem, a zvláště tam, kde nedošlo
k ústupku žadatele před zákonem. Z toho
nezbytně plyne řešení přestupků a správ-

ních deliktů, v neposlední řadě také řešení
sousedských sporů, které se týkají stavebního zákona.
Jsem si osobně vědom toho, že pro většinu lidí je jednodušší nahlížet na stavební
úřad jako na úřad s jednou tváří, a to takovou, se kterou má osobní zkušenost. Žadatel, který se ptá a je ochoten přizpůsobit
své představy zákonům a spolupracuje se
stavebním úřadem, bude nejspíše vnímat
úřad jako ten, který mu pomohl. Přestupník, který postavil svou stavbu „načerno“
či v rozporu se stavebním zákonem, bude
po pokutě nahlížet na stavební úřad jako
na přísného dozorce, který kontroluje, hlídá
a pokutuje. Rozhádaní sousedé, kteří řeší
své spory, budou očekávat od stavebního
úřadu spravedlivého soudce, který ale vyhoví zrovna jejich požadavkům.
Určitě by se našly další tváře, které stavební úřad má, ale důležitější je mít správný
a objektivní postoj nejen ke stavebnímu
úřadu, ale k sobě samému. Proto si závěrem
dovolím vyslovit přání, které bude mít bezprostřední vliv na společnost jako takovou.
Když ze svých životů odstraníme postoj
„jak obejít zákon, kde se dá“ a místo toho si
přivlastníme postoj „jak mohu v maximální
míře postupovat podle zákona“ a k tomu se
přidá touha řešit konflikty v mezilidských
vztazích, stavební úřad sice nadále zůstane
úřadem mnoha tváří, které ale nebude muset lidem všechny ukazovat.
Roman Vretonko,
vedoucí stavebního úřadu

Návštěvnost dačického kina v roce 2017
V lednu 2018 oslavilo dačické městské kino pět let svého fungování. Dovolte nám
ale ještě malé ohlédnutí za rokem minulým. V tom jsme totiž zaznamenali historicky rekordní návštěvnost.
Celkem jsme pro vás
lů za loňský rok umístila animovaná pohádpřipravili 159 projekcí,
ka Šmoulové: Zapomenutá vesnice. Bronkteré navštívilo 9 373
zovou příčku už ale obsadil snímek ryze pro
diváků. I v loňském
dospělé publikum – Masaryk. A nejnavštěroce jsme se zaměřili na různorodé puvovanějším titulem se v našem kině stal, s
blikum. Uspořádali jsme např.: 10 dopocelkovým počtem 1 738 diváků, film režiséledních projekcí zaměřených převážně na
ra Jana Svěráka Po strništi bos. Ten je zároseniory nebo 9 promítání filmového kluveň, s počtem neuvěřitelných 24 repríz, tím
bu. Velkou část návštěvnického spektra
úplně nejúspěšnějším filmem promítaným
tvořily také děti. A to jak ty, které do naza celou dobu existence kina.
šeho kina přišly v dopoledních hodinách,
To, že byl rok 2017 v dačickém kině velmi
v rámci školního vyučování, tak i ty, které
úspěšný, je zásluhou mnoha faktorů. Tím
chodily s rodiči na pravidelné projekce
hlavním je ale zájem vás diváků, proto vám
nejen animovaných filmů a pohádek, ale
chci, jménem všech, kteří se na chodu kina
také na doprovodné akce, které jsme pro
podílejí, ještě jednou moc poděkovat za
ně připravovali.
vaši věrnost a doufám, že nám svou přízeň
Možná i proto se na pomyslném druhém zachováte i v roce letošním.
místě nejnavštěvovanějších filmových tituMilan Krotký, Kino Beseda

V ROCE 2018 TAKÉ PŘIPRAVUJEME:
Oprava budovy čistírny odpadních
vod v Toužíně - práce spočívjí v opravě
užitných místností v přízemí administrativní budovy ČOV, kde vlivem nestabilního podloží dochází k deformaci vnitřních
příček. Rada města na svém 98. zasedání
schválila vyhlášení výběrového řízení na
zhotovitele stavby.
Obnovení struhy v Bílkově - v místní
části Bílkov bude obnovena struha, která
odvodňuje komunikaci k čp. 66 - akce byla
z minulého roku přesunuta na rok 2018.
Oprava komunikace k chatové oblasti v Hradišťku - na základě vypracované
projektové dokumentace a povolení stavby bude provedena oprava nezpevněného
svahu k chatové oblasti v místní části Hradišťko.
Oprava komunikace k vlakové zastávce Malý Pěčín - v rámci opravy bude na
části komunikace opraven povrch položením vrstvy asfaltobetonu.
Oprava hasičské zbrojnice v Hostkovicích - občané místní části Hostkovice si
brigádně provedli v roce 2017 další etapu
opravy budovy hasičské zbrojnice. Konkrétně se jednalo o výměnu okenních výplní, odizolování zdiva a zřízení okapového
chodníku. Další etapu plánujeme zrealizovat v roce 2018. V rámci této etapy bude
opravena fasáda budovy.
Oprava cesty na Urbaneč - v rámci
opravy budou na základě svolení vlastníků dotčených pozemků provedeny lokální
vysprávky komunikace, která je hojně využívána jako vycházková trasa z místní části
Toužín.
Oprava kaple Malý Pěčín - u této nemovité památky připravujeme opravu nátěrů
a opravu střechy. Dle finančních možností
také opravu okapového chodníku.
Projektová příprava oprav komunikací - bude zadáno vypracování projektových
dokumentací na opravy těchto komunikací: komunikace v lokalitě U Pily Velký Pěčín;
most přes řeku Moravská Dyje Velký Pěčín.
(red)

INFOCENTRUM DAČICE

Předprodej vstupenek:
10. 2. Hasičský ples
24. 2. Městský televizní ples
18. 2. Obušku z pytle ven
13. 4. Koncert Yvetty Blanarovičové
a Pepy Vojtka
2. 5. Koncert Evy Pilarové

5

www.dacice.cz

UPOZORNĚNÍ - Za nepojištěné
vozidlo zaplatíte příspěvek
Upozorňujeme vlastníky a provozovatele vozidel, že od
1. ledna 2018 se vrácí příspěvek za vozidlo bez povinného ručení. Po motoristech s vozidlem bez sjednaného povinného
pojištění tak bude opět požadován příspěvek do garančního
fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Z fondu se vyplácejí
náhrady škod způsobených nepojištěnými vozidly.
Výše poplatku bude odpovídat součinu počtu dní, kdy auto nemělo sjednáno povinné ručení, a sazby podle typu vozidla, kterou
stanovilo Ministerstvo financí.
Při určení osoby povinné k zaplacení příspěvku se má za to, že
osoba zapsaná jako vlastník vozidla v registru silničních vozidel je
vlastníkem vozidla a osoba zapsaná jako provozovatel vozidla v registru silničních vozidel je provozovatelem vozidla.
ČKP bude požadovat příspěvek po těch, kteří budou mít po 1. 1.
2018 registrované vozidlo pro provoz a nebudou ho mít pojištěné.
Doporučujeme všem řidičům, aby si zkontrolovali, zda mají své vozidlo řádně pojištěno. Potvrdí jim to jejich pojišťovna nebo mohou
využít aplikaci na webu ČKP.
Při prodeji nebo nákupu vozidla dbejte vždy na to, aby vozidlo
bylo řádně přepsáno v registru silničních vozidel.
Pokud si nejste jisti, dostavte se na Městský úřad Dačice, odbor
dopravy a požádejte o výdej dat z registru silničních vozidel.
Další informace Vám rádi poskytneme na tel. č. 384 401 258,
384 401 247 nebo na www.dacice.cz.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

Vlastníci památek můžou žádat o podporu
obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností
Ministerstvo kultury vyhlásilo dle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností program pro rok 2018. Žadatelé
můžou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů
příslušných obcí s rozšířenou působností.
Tento příspěvek je výhradně určen na stavební obnovu a restaurování kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které jsou umístěné mimo památkové rezervace
a památkové zóny. ORP Dačice přijímá žádosti prostřednictvím odboru kultury a cestovního ruchu do 28. února 2018.
Formuláře a tiskopisy žádosti jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury ČR: www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti.
Podmínky pro přiznání příspěvku z programu v roce 2018:
Doba trvání projektu 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018
Změny programu v roce 2018:
• dotační program bude administrován výhradně v jednom kole,
a to s uzávěrkou 28. února (odevzdání žádostí na úřad ORP),
• mění se procentuální rozložení financování, a to následovně: minimální spolupodíl žadatele je 20 %, maximální příspěvek z programu je 80 %.
Metodickou pomoc poskytne odbor kultury a cestovního ruchu
MěÚ Dačice - Mgr. Pavel Urban, 384 401 244, kultura2@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu
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Dlouhodobé ošetřovné
V tomto čísle Dačického zpravodaje si představíme další
novou dávku nemocenského pojištění, která se týká dlouhodobého ošetřovného.
Dlouhodobé ošetřovné je další novou dávkou ze systému nemocenského pojištění, která umožní osobám blízkým pečovat o příslušníka rodiny či osobu blízkou v době nemoci či po úrazu. Tato
dávka bude účinná od 1. června 2018.
Dlouhodobé ošetřovné je určeno pro pokrytí doby, která následuje po propuštění z nemocnice např. po vážném úrazu nebo nemoci. Doba hospitalizace musí trvat alespoň 7 dní. Jde o možnost
čerpání až 90 kalendářních dní pracovního volna (bude možné
dle potřeby čerpat i kratší dobu) s náhradou příjmu ve výši 60 %
denního vyměřovacího základu. Neposkytuje se ovšem za dny, kdy
je ošetřovaná osoba hospitalizována.
Tato dávka může být poskytnuta nemocensky pojištěné osobě,
tedy zaměstnanci nebo osobě samostatně výdělečně činné. Tato
osoba nesmí po dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou
činnost. Pro nárok na dávku musí být zaměstnanec nemocensky
pojištěn alespoň po dobu 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé ošetřovatelské péče nebo dni prvního převzetí této péče.
U osoby samostatně výdělečně činné je povinná účast na nemocenském pojištění alespoň 3 měsíce bezprostředně předcházející
dni vzniku potřeby. Osoba samostatně výdělečně činná nebude
muset platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíce, v nichž měla
nárok na dlouhodobé ošetřovné po celý měsíc.
Ošetřující osobou může být: manžel, manželka, registrovaný
partner, dcera, syn, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta
nebo strýc, druh nebo družka ošetřované osoby nebo další fyzická
osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti.
V průběhu čerpání dlouhodobého ošetřovného se mohou ošetřující osoby střídat. V takovém případě náleží dávka jen jednou
a jen jednomu z nich nebo postupně více oprávněným. Vystřídat
se budou moci i opakovaně, avšak podle pravidla, kdy v jednom
kalendářním dnu může poskytovat dlouhodobou ošetřovatelskou
péči s nárokem na dlouhodobé ošetřovné jen jeden oprávněný.
Pojištěnci, který poskytoval péči s nárokem na dlouhodobé ošetřovné, může vzniknout nárok na další dávku nejdříve po uplynutí
12 měsíců ode dne, za který měl naposledy nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.
Pokud zaměstnavatel souhlasí s čerpáním dlouhodobého ošetřovného, bude se jednat o překážku v práci v souladu se zákoníkem práce. Po návratu z dlouhodobého ošetřovného se zaměstnanci zaručuje návrat na původní práci a pracoviště. Zaměstnavatel
může odmítnout poskytnutí volna ze zaměstnání v případě, že
prokáže, že tomu brání vážné provozní důvody.
Další novinkou u nemocenského pojištění je zvýšení nemocenské od 1. ledna 2018. Tato změna se bude týkat dlouhodobě
nemocných. Od 31. dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 66 % denního vyměřovacího
základu a od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.
V dalším čísle Dačického zpravodaje vám přiblížíme změny, které
nastaly s příchodem roku 2018 v dávkách státní sociální podpory.
Lada Štěrbová, sociální pracovnice
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Volíme si další budoucnost!

V pátek 12. ledna 2018 ve 14:00 h odstartovaly prezidentské volby. Druhé v pořadí, kdy prezidenta volíme takzvaně přímo.
My všichni, jednoho z nás. Jednoho, kdo by měl národ reprezentovat, hájit, spojovat, motivovat, inspirovat. Kdo by byl moudrým mediátorem dění společenského, politického, veřejného. Máme za sebou první kolo. Druhé nás čeká v pátek 26. ledna
2018. A nejde jen o hlavu státu. Jde o jeho směřování, budoucnost.
A já si při této příležitosti říkám, zda si toto všichni plně uvědo- mohla přinést intenzivnější inklinace k Číně... K zemi jednoho dítěmují. Zda je jim jasné, že se teď, téměř 29 let po listopadu 1989, te, omezování přístupu k informacím na internetu. K zemi, kde 100
znovu rozhoduje, zda naše země bude dál orientovaná na prospe- milionů lidí žije za jeden jediný americký dolar denně. K zemi, kde
ritu, demokracii, právo, stabilitu, vyspělost západu. Nebo na pro- 30 milionů lidí žije v jeskynních domovech.
My potřebujeme být sami sebou, svébytným národem. Zemí se
východní „rovnoprávná“ politická přátelství a nejisté sliby. Doteď
byl každý občan starší 18 let členem jednoho z devíti táborů, nyní silnými partnerskými vazbami na vyspělé, moderní státy. Nepotřemáme na výběr pouze dva. Stále je nám umožněn výběr, což k de- bujeme se již nikomu klanět, nikoho bezmyšlenkovitě poslouchat.
mokracii patří, a měli bychom si uvědomit, že ne vždy tomu tak Musíme si udržet status země rozhodující sama za sebe, ale s vědobylo, a vzpomenout si, jak se nám tehdy v těch temných dobách mím mezinárodní odpovědnosti.
Proto, prosím, přistupte k urnám ve druhém kole prezidentských
žilo. V dobách, kdy za nás rozhodovali jiní, kdy jsme výběr neměli.
Kdy nebyla nejen nabídka prezidentských kandidátů, ale ani nabíd- voleb s vědomím, že teď nejde pouze o to zvolit prezidenta na dalka zboží, služeb. Kdy neexistovalo „můžeš“, ale „musíš“. Kdy bez- ších pět let, ale zvolit si budoucnost, která bude nadále demokrapečné bylo držet pusu a krok. Připomínám to takto surově zcela tická, prosperující, stabilní, bezpečná! Proto stejně jako v prvním
úmyslně, abychom si připomněli, čím jsme již prošli, přivinuti na kole budu volit profesora Jiřího Drahoše.
Jan Bartošek
širokou, ruskou, ochranitelskou náruč. Mrazí mne v zádech, co by

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Dačice v roce 2017

Loňský rok byl pro Sbor dobrovolných hasičů vyjímečný hned dvakrát. Uplynulo 135 let od založení sboru a po čtvrt století
se plní sen vlastního, samostatného a důstojného zázemí v podobě nové hasičské zbrojnice, vybudované vedle stávající stanice HZS směrem na Kostelní Vydří.
První akcí, kterou dačičtí dobrovolní Bernu. Zajímavých a veselých zážitků z této svoji techniku v rámci odborné přípravy na
hasiči pořádali, byl v únoru tradiční hasič- návštěvy bylo mnoho a v letošním roce různých kulturních akcích nejen na Dačicský ples, který se opět vydařil díky dobré bude naoplátku SDH hostit švýcarké hasi- ku. V loňském roce to bylo celkem 7 ukázek
kapele, pochoutkám z hasičské kuchyně, če. Po návratu ze Švýcarska čekala sbor vel- techniky. První listopadový den zástupci
bohaté tombole, ale hlavně skvělé náladě. mi důležitá akce, a to slavnostní požehnání SDH Dačice přebrali na stanici HZS v JindřiO týden později proběhlo ve městě maso- dopravního vozidla Mercedes Benz Sprin- chově Hradci vysavač na hmyz s hliníkovým
pustní veselí, na které sbor přispívá sudem ter, které bylo zakoupeno v červnu z finanč- žebříkem a kuklou. Tyto prostředky jsou
piva a gulášem. Ve druhé polovině února ních prostředků města, sboru a Nadace z finančních prostředků Jihočeského kraje.
se vyskytla v Dačicích tzv. ptačí chřipka, při Agrofert. Slavnostní akt proběhl v pátek Na konci loňského roku byla provedena
které bylo nutno informovat veřejnost a za- 8. září u první hasičské zbrojnice na Voká- oprava podvozku CAS 32 Tatra 815, která
jistit kontrolu drůbeže a ostatního ptactva čově náměstí za účasti mnoha význam- byla hrazena z rozpočtu města.
V sobotu 25. 11. se konala v předsálí KD
v domácnostech. V tomto směru byli členi ných hostů. Sbor dobrovolných hasičů
sboru maximálně nápomocni. Počátkem Dačice opět dokázal, že si umí vydělat Beseda valná hromada sboru za účasti mnoha vzácných a milých hostů. Hodnocena
března hasiči pořádali pro členky sboru a přispět na smysluplnou věc.
Ani hasičům se nevyhýbají smutné a bo- byla celková činnost sboru za uplynulý rok.
a manželky či družky oslavu MDŽ. Poslední
den v dubnu patří tolik oblíbenému pálení lestivé události, 22. září zemřel dlouholetý Závěrem bylo poděkováno vedení města
v čele se starostou Ing. Karlem Macků, dále
čarodějnic, které se konalo na obvyklém člen sboru bratr Luboš Kuchta.
Poprvé v historii se SDH Dačice účastnil pak ředitelům HZS ÚO J. Hradec plk. Ing.
místě u rybníku Vražda. Počasí nepřálo při
stavbě hranice, kdy napadl sníh a teplota v pořadí již čtvrtého ročníku Retroměsteč- Lukáši Jankovi a plk. Ing. Janu Všetečkovi
se pohybovala okolo bodu mrazu. První ka v Pardubicích v bývalých kasárnách TGM, a ostatním pozvaným hostům.
Letošní rok bude velmi důležitým mezníkvětnovou neděli se konal pietní akt na kde byla především prezentována historická
Palackého náměstí u pomníku padlých Škoda 256 B, která byla dopravena z ha- kem v historii sboru, neboť výstavbou nové
z první a druhé světové války, kde stáli sičského muzea v Bechyni za finančního hasičské zbrojnice se naskytuje mnoho
členi SDH Dačice čestnou stráž společně přispění starosty KSH Mgr. Jiřího Žižky. Na možností vývoje dobrovolné hasičské čins příslušníky AČR. Dále byla prezentována tento jediný dochovaný model Škodovky nosti v Dačicích. Sbor dobrovolných hasičů
v nálezovém stavu na světě byla zahájena Dačice potřebuje získat do svých řad přetechnika JSDH a AČR.
První víkend v červnu bylo slavnostní veřejná sbírka, která začala právě na této devším mladou a střední generaci. V březotevření naučné stezky v Kázku, při kterém akci. V letošním roce se koná pátý ročník nu budou vyškoleni na vedoucí mládeže
nejméně čtyři členi, tak aby mohl být zalopomáhali členi SDH. V tomto měsíci sbor a SDH Dačice nebude chybět.
V loňském roce zasahovala jednotka SDH žen v blízké budoucnosti kroužek mladých
zajišťoval občerstvení na Cukrování. V polovině července nechyběl sbor na pouti Dačice celkem u 28 událostí z toho bylo hasičů. Od září loňského roku má SDH Dačiv Kostelním Vydří, kde provádí již mno- 7 požárů, 19 technických pomocí, 1 doprav- ce své facebookové stránky, na které lze naho let stánkový prodej. Na přelomu srp- ní nehoda, 1 taktické cvičení. K tomu, aby psat. Do konce února by měl být v provozu
na a září přijal sbor pozvání od kolegů, mohla být jednotka akceschopná, musí její hasičský web SDH Dačice.
Sbor dobrovolných hasičů Dačice děkuje
kamarádů, hasičů z partnerského města členi splňovat zdravotní a odbornou způsoUrtenen ve Švýcarsku. Návštěva byla vel- bilost. Každý měsíc jsou prováděny kondič- radě a zastupitelstvu města, pracovníkům
mi družná a příjemná, neboť se jednalo ní jízdy s CAS 32 T 815 a CAS 20 Mercedes. MěÚ Dačice z odboru dotací a investic za
o nezapomenutelný zážitek, např. v podo- Nositelé dýchací techniky provádí 4x za rok odvedenou práci při výstavbě nové hasičbě ubytování v krytu civilní ochrany či vy- výcvik s dýchacími přístroji Saturn a Drae- ské zbojnice. SDH Dačice též děkuje všem,
pravení speciálního hasičského, záchranář- ger. Je prováděna teoretická i praktická od- kteří jej podporují.
Vlastislav Švec, velitel SDH Dačice
ského vlaku z Urtenenu do hlavního města borná příprava. Jednotka také prezentuje
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Psa venčím rád

Znáte to. Člověk jde z jednoho do
druhého. Pořád něco dělá, někam spěchá a kolem sebe se často ani pořádně
nedívá. A pak najednou přijde změna.
Pořídíte si psa. A pes se musí venčit.
A tak se občas stane, že přijdete třeba
i pozdě večer domů a uslyšíte „tak se
ani nezouvej, tady máš psa a běž ho
vyvenčit“.
Zpočátku jsem nebyl moc rád, již jsem se
těšil na večeři nebo pohodlné křeslo, anebo
jsem měl v plánu ještě něco rychle udělat,
ale postupně se to změnilo.
Psa venčím rád. Venčím ho rád, protože
on mě přinutí se zastavit a zpomalit. Náš
pes totiž nesnáší, když ho venčím a telefonuji. A také musím dávat na všechno pozor.
Důležitá je nejen likvidace psích výkalů
a správná délka vodítka, ale i další shromažďování informací domů pro paničku, jako
kde jsme byli, koho jsme potkali, s kým jsme
se pozdravili, … Však to asi mnozí znáte.
Vůbec nejlepší na venčení pokojového
psa je ale ten vynucený klid, pomalá chůze
a poklidné pozorování okolí. Já jsem například zjistil, že někteří naši spoluobyvatelé
se opravdu pravidelně a velmi zodpovědně
a intenzivně starají o dostatek práce pro
pracovníky úklidových služeb města.
Zjistil jsem, že okolo některých laviček
v blízkém parčíku vzdálených třeba jenom
jeden, možná dva metry od odpadkového
koše se každodenně díky úsilí a nasazení
spoluobčanů a ignorování existence těchto
košů objeví desítky vajglů, papírků a třeba
i prázdných krabic a lahví. Těm lidem to
musí dát hroznou práci tam každý den ty
vajgly a papíry naházet a případně vše ještě
přizdobit láhvemi a krabicemi. Zjistil jsem
i to, že v jejich pravidelné každodenní tvorbě totálního nepořádku je nezastaví ani nepřízeň počasí. Jsou to zkrátka makáči.
Také jsem zjistil, že někteří pejskaři jsou
fakt vyrovnaní a odolní kliďasové. Klidně
projdou kolem stojanu s volně dostupnými
sáčky na psí exkrementy, aby následně nechali bez povšimnutí svého miláčka vytvořit, pravděpodobně pro potěchu a radost
všech ostatních, krásnou vonící hromádku.
Jsou to zkrátka pohodoví borci mužského
i ženského pohlaví.
A tak si někdy při té své pomalé chůzi
s naším pejskem představuji, že mám kouzelnou hůlku a že jsem jedním mávnutím
zařídil, aby se všechny ty vajgly, papíry, láhve a vonící hromádky objevily jejich autorům u nich doma v obývacím pokoji. To by
se asi děly věci. Co myslíte?
Miloš Vystrčil, senátor

INFOCENTRUM DAČICE

Palackého nám. 1/I, Dačice
tel.: 384 401 265
Nabízí: kopírování, skenování,
laminování, prodej vstupenek, ...

Dačický domeček informuje

3. 2. 2018 od 15:00 h ve spolupráci s kulturním domem Beseda pořádáme dětský
karneval. Přijďte prožít maškarní rej spojený se soutěžemi a zábavou. Na každé dítě
čeká odměna.
7. 2. 2018 od 9:00 do 11:00 h proběhne maškarní karneval pro nejmenší děti
a jejich rodiče v BABY CLUBU. Do kostýmu
se oblékne i vedoucí BABY CLUBU Danča.
15. 2. 2018 od 9:00 do 11:00 h si mohou
přijít prázdninové dopoledne zkrátit všechny děti, které mají rády deskové hry. Není
důležité vyhrát, ale zahrát si. Těší se na vás
Danča.
16. 2. 2018 od 16:00 h v DDM připravila
Jája keramickou dílnu pro dospělé. Jako
inspiraci si vzala blížící se jaro. Cena kurzu je
150 Kč a je nutno se předem do 13. 2. 2018
přihlásit na tel. 723 788 736.
16. 2. 2018 od 16:00 h proběhne v DDM
jarní pedigová dílna pro dospělé. Kurz je
vhodný i pro začátečníky. Na programu je
pletení košíků s pevným dnem. Cena kurzu
je 150 Kč a i na tento kurz je potřeba se předem přihlásit do 13. 2. 2018 na tel. 724 078
677. Na šikovné ruce se těší Danča.
Valentýnské odpoledne 14. 2. 2018
od 16:00 do 18:00 h můžete strávit
odpoledne na Zimních toulkách s fotoaparátem. S sebou si vezměte jakýkoliv fotoaparát a vhodné oblečení a obutí. O své
odborné znalosti se s vámi podělí Markéta
Havlíková.
Od 22. 2. 2018 od 17:00 h se v DDM
opět rozjíždí tolik oblíbené Kurzy háčkování s Lenkou. Zájemci se mohou přihlašovat na telefonu 723 788 736.
Kurz angličtiny pro seniory s vnoučaty
Již po několikáté nabízíme Kurz angličtiny pro prarodiče s vnoučaty. Jedná se
o akci, kdy na lekce dochází babička nebo
dědeček se svými vnoučaty a zábavnou
formou se učí základům angličtiny. Je to
výborná příležitost pro obě strany strávit
společně více času, pobavit se a ještě se
něco naučit. Nikdo nemusí mít obavy, že
by výuku nezvládl, vše je přizpůsobeno
aktuálním stavu účastníků. Kurz proběhne
v 10 lekcích a trvání jedné lekce je 60 minut.
Termín bude upřesněn podle možností přihlášených zájemců. Kurz je pro účastníky
nabízen zdarma a je hrazen z prostředků
Jihočeského kraje.
Na kurz se můžete hlásit do 24. 2. 2018 na

14. 1. 2018 uspořádala děvčata s Terkou
Workshop plesových účesů. Každý zájemce měl možnost přijít, nechat se učesat na
slavnostní příležitost a naučit se jednoduchý účes, který zvládne i doma. Děvčata se
moc snažila a výsledné dílo stálo za to.
Váš Domeček

m tu žije? íjet a podporovat?
zv
dí?
...co dál ro co Vám ve městě va it?
...
ěn
líbí?
...jak to zm co se Vám ve městě
...

...jak se Vá

Fórum

Zdravého města Dačice

Přijďte nám
i Vy říct svůj názor,
jen AKTIVITA přináší
změnu

pondělí 19. února 2018
od 16 h, hlavní sál KD BESEDA
- Krátké ohlédnutí za uplynulým rokem
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tel. číslech 723 788 736 a 724 078 677.
Pobytové a příměstské nábory na léto
2018
I v letošním roce jsme pro všechny děti
připravili nabídku letních pobytových a příměstských táborů.
Pobytové tábory proběhnou na naší Turistické základně v Dolním Radíkově. První
běh se uskuteční v termínu 9. – 13. 7. 2018
a je určen pro děti od 6 do 10 let. Letošním
tématem je „Bimbule-planeta kouzel“. Druhý běh, který je určen pro děti ve věku 10 –
15 let a proběhne v termínu 14. – 23. 7. 2018.
Děti se mohou těšit na „Radíkovský filmový
festival“. Oba pobytové tábory běží pod
taktovkou Jarky Bačákové, tel. 723 788 736.
Příměstské tábory, které probíhají v prostorách DDM Dačice a okolí, proběhnou
v těchto termínech: 1. běh od 30. 7. – 3. 8.
2018 a jeho tématem jsou „Večerníčkova
dobrodružství“. 2. běh je naplánován od
6. 8. – 10. 8. 2018 pod názvem „Mladý táborník“. O průběh příměstských táborů se
stará Dana Syrovátková, tel. 724 078 677.
Bližší info ohledně táborů najdete na
našich stránkách www.ddmjh.cz, pobočka
Dačice, sekce tábory.
Okénko do dačického Domečku
V letošním roce jsme otevřeli nový kroužek pod názvem Dívčí a kadeřnický klub.
Podařilo se nám získat jako vedoucí Terezu
Burešovou, která je profesí kadeřnice. Do
činnosti se vrhla s velkou vervou a se svými
děvčaty hned od první schůzky navázala
velmi dobrý vztah. Věnují se nejen kadeřnickým dovednostem, ale také základům
líčení, péči o pleť, vyrábí vlasové a módní
doplňky a domácí kosmetiku.

- Hlasování o 10 TOP priorit
- ŠEK v hodnotě 3000 Kč na podporu
činnosti neziskových organizací
- Koutek pro malé děti s Dačickým okénkem
- VZP bezplatné měření BMI indexu,

• Krátké ohlédnutí za uplynulým rokem
• Hlasování o 10 TOP priorit
• ŠEK v hodnotě 3000 Kč na podporu
činnosti neziskových organizací
• Koutek pro malé děti s Dačickým
okénkem
• VZP bezplatné měření BMI indexu,krevního tlaku atd.
• Tombola, drobné občerstvení a káva
zdarma pro zúčastněné

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského

Bruslení je za námi, plavání před námi
Naše škola je zapojena do projektu DDB
– Děti do bruslí. Projekt je určen dětem
předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením. Žáci bruslí v 1. a 2. ročníku.
V rámci tělesné výchovy absolvují 5 hodin
výuky na Zimním stadionu v Telči. Děti do
bruslí zaštiťuje bývalý extraligový hokejista Zdeněk Ondřej, který má bohaté zkušenosti s vedením kurzů bruslení pro děti
i dospělé. Jeho pozitivní postoj ke sportu
a neutuchající touha posouvat projekt dál,
je nám všem velkou inspirací.
V pondělí 8. ledna se bruslením pro letošní školní rok rozloučila poslední skupina
bruslařů. Na ledě se sešli žáci tříd I. A a I. C
i s rodiči a prarodiči a slavnostně ukončili
kurz bruslení. Bruslení bylo pro žáky zábavné a hodně se naučili. Navíc je ve škole navštívil nový maskot projektu. Už se těší na příští
ročník. Ve třetím a čtvrtém ročníku je sou-

částí výuky plavání. Plavecký kurz realizujeme v Jihlavě, jde o deset dvouhodinových
lekcí. Sundáme brusle, oblečeme plavky
a sportu zdar.
Vzpomínky na vánoční čas
Před Vánocemi rádi rozdáváme pohodovou vánoční náladu.
Poslední týden před Vánocemi se vydali žáci 3. ročníku na besedu do knihovny.
Téma znělo „Vánoce“. Popovídali si o vánočních zvycích a tradicích, o vánočních symbolech, dozvěděli se něco o historii Vánoc,
a proč se Vánoce vlastně slaví. Společně si
zazpívali i koledy. Na samý závěr si poslechli úryvek z knihy Ježíšek. Těšení na Vánoce
se tak příjemně zkrátilo. Následně tradičně
navštívili J. Hradec a prohlédli si nádherné
Krýzovy jesličky – největší lidový mechanický betlém na světě. Cestou se všichni
prošli po 15. poledníku východní délky. Závěrem zhlédli unikátní Aqua show, světelnou a vodní podívanou v centru sv. Florián.

Ve středu 14. prosince hudební kroužek
Zpěváček naděloval radost v Domě s pečovatelskou službou. Pro obyvatele měl
pečlivě nacvičeno pásmo vánočních básní
a písní, koled. Celý program provázela vánoční nálada, pohoda a radost ze společného setkání.
Školní družina nezůstala pozadu a ve
spolupráci s hudebním doprovodem DJ
pana L. Koutného si užila krásné odpoledne. Vždy skvěle připravený pan Koutný ve
spolupráci s vychovatelkami školní družiny
přichystali dětem 19. prosince krásné odpoledne. Hrálo se, tancovalo, soutěžilo, zpívalo. Zazněly i vánoční písně a koledy. Děti
si besídku velmi užily. Děkujeme za dlouholetou vynikající spolupráci.
20. prosince, poslední školní den roku
2017, proběhl opět v režii žáků 9. ročníku.
Pro své mladší spolužáky si i letos připravili
vánoční překvapení v podobě různých soutěží a aktivit ve školní jídelně a tělocvičně...
Potěšili, děkujeme. Následovaly vánoční
besídky v kmenových třídách jednotlivých
tříd. Pokud si chcete zavzpomínat s námi,
připomínáme naše internetové stránky
www.zsdacice.eu.
Všichni jsme ve středu opustili školu vánočně naladění, tak hurá do roku 2018. Pololetí se nám blíží.
Eva Macků,
ředitelka školy

FCC Dačice, s.r.o.

Chcete třídit odpad pohodlně?
Svoz papíru a plastů přímo od Vašeho domu!
 I letos pokračuje svoz papíru a plastů shromážděných
ve sběrných nádobách zapůjčených do jednotlivých domácností
 Svozový kalendář v sídle FCC Dačice,
na odboru životního prostředí a v infocentru
 Zájemcům též zašleme – kontaktujte odpady@dacice.cz
 Nádobu na sběr si můžete vyzvednout v sídle společnosti FCC Dačice
(všední dny; 7–16h) po předložení OP a složení vratné kauce 200 Kč
 Více informací: odpady@dacice.cz;  384 420 001

FCC_Dacice_separace_180x127_v01.indd 1

--- inzerce ---

FCC Dačice, s.r.o.
U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
Tel.: +420 384 420 001, email: dacice@fcc-group.cz
www.fcc-group.cz
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Ohlédnutí za prvním pololetím
První pololetí školního roku je za námi. Nabízí se na chvilku se
zastavit a krátce se za ním ohlédnout a připomenou si některé události, které se v jeho průběhu staly.
Jsem moc rád, že se nám opakovaně podařilo 1. září otevřít dvě
optimálně naplněné první třídy, do jejichž lavic usedlo celkem 49
prvňáčků.
Ve stejný den jsme odstartovali projekt takzvaných šablon
v hodnotě 844 000 Kč, financovaný z dotačního programu evropských strukturálních fondů, zaměřeného na podporu mateřských
a základních škol. Díky prostředkům z tohoto projektu jsme například mohli ve škole zřídit místo školního asistenta, který pomáhá
zejména vyučujícím na 1. stupni. Dále z něj financujeme činnost
klubů čtenářské gramotnosti a robotiky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a některé vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky školy.
V září 2017 byl také úspěšně završen projekt vybudování výtahu v pavilonu 2. stupně, který se podařilo realizovat díky vstřícnému přístupu našeho zřizovatele a finančního přispění Jihočeského kraje a Nadace ČEZ. Tento pavilon se tak stal bezbariérovým
a věřím, že se v budoucnu podaří vyřešit problém bezbariérového
přístupu do horního patra i v pavilonu 1. stupně.
Každému pedagogovi udělá radost zájem žáků o vzdělávání.
S potěšením jsme sledovali nasazení žáků 2. stupně během týdenního kurzu konverzace s rodilými mluvčími v anglickém jazyce, který se už podruhé na podzim na naší škole odehrál.
Také nás velice mile překvapil zájem veřejnosti o život v naší
škole. 13. prosince jsme zaznamenali zatím rekordní počet 300 návštěvníků našeho tradičního dne otevřených dveří.
A bylo by možné dále psát o radosti z tu menších, tu větších
úspěchů našich žáků ve sportu i dalších dovednostech.
První pololetí je za námi a nezbývá, než s očekáváním vykročit
do pololetí druhého.
Bohumil Havlík, ředitel školy
Třetí setkání pro předškoláčky a jejich rodiče
Dovolujeme si pozvat předškoláčky a jejich rodiče na, v pořadí už
třetí ,odpolední setkání, které se uskuteční ve středu 7. února 2018.
Dominik Bouda v Jindřichově Hradci PRVNÍ
Ve čtvrtek 8. prosince se na Obchodní akademii v Jindřichově
Hradci konala talentová soutěž žáků základních škol v psaní na klávesnici.
Soutěže se zúčastnilo 17 žáků ze 6 škol. Naši školu reprezentovali
tito žáci: Dominik Bouda (8. A), Alžběta Šedová (8. B) a Tomáš
Krejčí (7. A).
Dominik Bouda dokazuje, že nemá přemožitele v těchto
soutěžích, a byl opět první (napsal 115 cvičení)! Krásného výsledku dosáhla i Alžběta Šedová (89 cvičení), které náleží 3. místo.
Neztratil se ani náš benjamínek Tomáš Krejčí se svým výkonem 87
cvičení, který ho vynesl na 5. místo.
Jitka Krejčí
Vánoční hra
Rok se s rokem sešel a děti
dramatického
kroužku si opět
připravily vánoční pohádku, tentokrát s názvem
Vánoční hra.
Své
herecké
dovednosti předvedly děti svým rodičům a blízkým 13. 12. 2017, kdy se na naší škole
konal Den otevřených dveří. Další vystoupení pak byla určená pro
děti I. stupně naší školy a pro děti MŠ.
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Podle spokojených tváří dětí i dospělých jsme usoudili, že se pohádka o nevydařených Vánocích líbila.
Vychovatelky školní družiny
DreamTeam zvítězil na soutěži v přehazované na SŠTO Dačice
Výběr žáků z druhého stupně naší školy zabodoval na turnaji
v přehazované 15. 12. 2017 na SŠTO v Dačicích.
Soupeřům nenechal ani jeden set a na plné čáře zvítězil i nad
staršími žáky. Nyní čekáme na další vyzyvatele!
Zuzana Voldřichová  
Lední medvěd v 1. a 2. třídě
Extraligový hokejista a trenér „Dětí do bruslí“ Zdeněk Ondřej
spolu s ředitelkou MŠ Dačice Mgr. Hanou Švarcovou přivedli do
naší školy krásného ledního medvěda, maskota DDB.
Děti z 1. a 2. tříd si tak připomněly krásné chvíle, které prožily při
bruslení, a mohly se s méďou vyfotografovat. V masce medvěda
byl nový trenér „Dětí do bruslí“, hokejista z daleké Aljašky. Už se
moc těšíme na další lekce DDB.
Učitelky 1. a 2. tříd
Vánoční vystoupení pro seniory
Dne 15. prosince 2017 se žáci naší školy vydali do Domu s pečovatelskou službou v Dačicích, aby zde předvedli připravené vystoupení. Žáci zazpívali koledy, přednesli básničky s vánoční tematikou a starší žákyně nakonec zatančily. Nakonec děti všem rozdaly
vlastnoručně vyrobená vánoční přání.
Další dění na naší škole:
Stejně jako každý rok, i před Vánocemi v roce 2017 nám absolventi ZUŠ pod vedením pana učitele Kamínka přišli zahrát vánoční
koledy.
Vánoce už jsou minulostí, ale na děti ze školní družiny ještě čekalo jedno překvapení v podobě dárečků pod školním vánočním
stromečkem. Podle rozzářených dětských očí je zřejmé, že se i letos
Ježíšek trefil a dětem udělal velkou radost.
Žáci ze 7. B se rozhodli pro ty, kteří nechtějí jíst ovoce a zeleninu,
připravit zdravou svačinku netradičně. Z ovoce a zeleniny tvořili
zoo, tomuto servírování jistě nikdo neodolá.
Ve středu 20. prosince 2017 byla ukončena soutěž žáků naší školy
v psaní na klávesnici – VÁNOČNÍ DATLOVÁNÍ. Soutěže se zúčastnilo
celkem 96 žáků. Žáci byli rozděleni do třech kategorií. Mladší žáci
(6. a 7. třída) a starší žáci (8. a 9. třída) soutěžili ve dvou disciplínách
– Výuce ZAV a ZAV Houbař. Třetí kategorie, nejmladší žáci (3., 4. a 5.
třídy), soutěžili pouze ve Výuce ZAV.
V kategorii nejmladších byla nejlepší Eliška Hudínková ze
4. třídy. Mezi mladšími žáky si nejlépe vedl Tomáš Krejčí ze 7. A.
Nejlepší mezi staršími soutěžícími byl Dominik Bouda z 8. A.
„Skokankou“ Vánočního datlování se stala Tereza Křížová
ze 7. B.

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice

Informace pro rodiče žáků 5. tříd
Podávání přihlášek na střední školy,
a tedy i na osmiletá gymnázia, je plně
v kompetenci rodičů. Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo řediteli
střední školy (osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb),
a to do 1. března 2018. V případě zájmu
vašeho dítěte o studium na osmiletém
gymnáziu se musíte obrátit na základní školu, kterou vaše dítě navštěvuje. Třídní učitel,
popř. výchovný poradce, vám jistě rád poskytne všechny potřebné informace včetně
přihlášky na SŠ (většinou již předvyplněné
z informačního systému školy) a zápisového lístku. V případě jakýchkoli dotazů k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo
na nás (tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726
– Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech
lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Žákům 5. tříd nabízíme studium na osmiletém gymnáziu, které přináší především:
• kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí
• prostředí moderní a nadstandardně vybavené školy
• ideální systematickou přípravu pro budoucí studium na prestižních vysokých
školách
• individuální přístup s důrazem na rozvoj
v oblastech, o které se žák nejvíce zajímá
• řadu kulturních a sportovních mimovyučovacích aktivit a akcí
• pro každého žáka k dispozici tablet iPad
Air 32 GB z projetu PRIMA ON-LINE
• nově vybavené odborné učebny IVT a cizích jazyků, biologie, chemie, fyziky
• pro rodiče elektronickou třídní knihu
a elektronickou žákovskou knížku
Informace pro žáky 9. tříd
Přihlášky podávají zákonní zástupci
žáků přímo řediteli střední školy (osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb), a to do 1. března
2018. V případě jakýchkoli dotazů k podání přihlášky se neváhejte obrátit přímo na
nás (tel.: 384 420 432, mobil: 775 675 726 –
Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech
lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Pro žáky 9. tříd otevíráme na naší škole
studijní obor čtyřleté gymnázium. Nabízíme:
• kvalitní všeobecné vzdělávání jako ideální přípravu pro studium na prestižních
vysokých školách
• prostředí moderní a nadstandardně vybavené školy
• nadstandardně vybavené učebny IVT – 2
učebny s 30 ks PC, 1 mobilní učebna s 24
ks MacBook Pro a 1 mobilní učebna s 24
ks iPad Air
• nově vybavené odborné učebny IVT a cizích jazyků, biologie, chemie, fyziky
• individuální přístup ke každému žákovi
• možnosti kulturního a sportovního vyžití
a řadu mimovyučovacích aktivit a akcí

• pro rodiče elektronickou třídní knihu
a elektronickou žákovskou knížku
Příprava na přijímací zkoušky
Gymnázium Dačice nabízí uchazečům
o vzdělávání ve školním roce 2018/2019 přípravu na přijímací zkoušky.
Příprava se uskuteční formou odpoledních setkání s uchazeči a bude zaměřena
na řešení ukázkových úkolů z přijímacích
zkoušek z českého jazyka a z matematiky
v minulých letech. Účast na přípravě je
zdarma, zájemce se může zúčastnit obou
setkání nebo jen jednoho z nich.
Termíny setkání:
středa, 21. února 2018 od 15:00 h
čtvrtek, 15. března 2018 od 15:00 h
Časový harmonogram setkání:
15:00 – 15:45 – ČJ pro žáky z 5. tříd ZŠ/M pro
žáky z 9. tříd ZŠ
15:45 – 15:55 – přestávka
15:55 – 16:40 – M pro žáky z 5. tříd ZŠ/ČJ pro
žáky z 9. tříd ZŠ
Spolupráce s VŠPJ
V září letošního školního roku se naše
škola zapojila do projektu Vysoké školy polytechnické Jihlava s názvem „Síť škol podporující technicky a přírodovědně nadané
studenty na Vysočině a okolí“, který vznikl
za podpory dotačního programu MŠMT:
Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2017.

Do projektu se zapojili studenti celkem
jedenácti středních škol, kteří pracovali na
svých projektech, celkem vzniklo více než
padesát projektů. Studenti našeho gymnázia realizovali pět projektů a nás může těšit,
že tři projekty postoupily do užšího finále
deseti nejlepších. Při závěrečných prezentacích 13. 12. 2017 jsme tak měli největší zastoupení ze všech zúčastněných středních
škol.
V celkovém hodnocení se nakonec nejlépe umístil Jan Klivan z kvinty, který se se
svým projektem „Elektronický zámek dveří“ obsadil vynikající 2. místo a získal finanční odměnu 5 000 Kč.
Přehled všech realizovaných projektů:
Jan Klivan (kvinta) – Elektronický zámek
dveří, 2. místo
Tomáš Drobil (3. ročník) – Převodník měn,
4. – 10. místo
Antonín Málek, Tomáš Přikryl, Zdeněk Škoda (všichni sexta) a Martin Švanda (2. ročník) – Boj s kůrovcem na Dačicku, 4. – 10.

místo
Jakub Čurda (sexta) – Platební databáze
Pavla Hanzlíková (sexta) – Hypotéky

Ve zkratce
Dne 28. listopadu 2017 proběhl již 10.
ročník Internetové matematické olympiády, kterou organizuje Fakulta strojního
inženýrství Vysokého učení technického
v Brně.
Z naší školy se této soutěže účastnily dva
týmy. Reprezentovali nás za 1. tým Václav
Steinhauser jako kapitán (4. ročník), Vojtěch
Novák (4. ročník), Radek Tesař (4. ročník),
Honza Phat (oktáva), Viktor Soukup (septima), Tomáš Drobil (3. ročník) a David Novák
(2. ročník). A za druhý tým Adéla Dostálová
(kapitán, oktáva), Miroslav Vican (oktáva),
Tomáš Pospíchal (3. ročník), Jakub Čurda
(sexta), Daniel Jacobs (sexta), Jan Klivan
(kvinta) a Jan Morávek (kvinta).
Olympiáda začala v 9 hodin, kdy žáci
zahájili řešení deseti záludných úkolů. Na
vyřešení příkladů měli dvě hodiny. Oba
týmy se velice snažily, aby dosáhly co možná nejlepších výsledků. Nakonec se 1. tým
umístil na 34. místě s šesti příklady vyřešenými na 100 % a jedním na 70 % a 2. tým na
163. místě z 222 zaregistrovaných týmů ze
120 středních škol z celé České republiky
a ze Slovenska.
Poslední prosincový školní den se i letos
odehrával ve znamení blížících se svátků vánočních. Od rána probíhaly vánoční besídky jednotlivých tříd, spolužáci se
vzájemně obdarovávali drobnými dárky,
ochutnávali cukroví a těšili se na nadcházející volné dny. Po deváté hodině nás navštívil žesťový soubor Základní umělecké
školy v Dačicích vedený panem učitelem
Stanislavem Kamínkem. V jeho podání jsme
v prostorách školních chodeb a schodiště vyslechli řadu vánočních písní a koled.
Dostalo se i na zpěv, v podání pana učitele
zazněla žertovná vánoční píseň z Podkrkonoší, která měla jako obvykle u posluchačů
velký úspěch.
Na vystoupení žesťového souboru navázali žáci naší školy, kteří pod vedením paní
učitelky Petry Uchytilové nacvičili v rámci
vyučování hudební výchovy pro své spolužáky drobná hudební překvapení.
Ve čtvrtek dne 21. 12. 2017, tři dny před
Štědrým večerem, se konal v tělocvičně
SOUzas v Dačicích již tradiční turnaj ve stolním tenise. Tohoto turnaje se zúčastnili žáci
našeho gymnázia – dvě družstva chlapců
a jedno družstvo dívek. Kromě naší školy
se zúčastnila tohoto turnaje ještě družstva
SŠTO a domácí SOUzas Dačice. Turnaj byl
dobře organizačně zajištěn. Žáci gymnázia
potvrdili roli favorita – dívky i chlapci zvítězili.
Podrobné informace ze života školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.G-ONE.tv
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Dačické muzeum má narozeniny
Kolikáté? Již stodvacáté páté
Právě před 125 lety bychom se mohli v dobovém tisku – Oznamovateli pro politický okres dačický - dočíst, že 16. dubna roku 1893 založilo 60 nadšenců z Dačic
a okolí v místnostech Měšťanské besedy v Dačicích (v hostinci na bývalém Kostelním náměstí, kde je dnes Salon Halen) národopisný odbor, který shromažďoval
sbírky pro národopisnou výstavu v Praze a zároveň i pro městské muzeum.
N á r o d o p i s n ý po založení bylo umístěno ve dvou zadních
odbor měl celkem místnostech Městské spořitelny v domě
čtyři sekce, nad č. 3 na Palackého náměstí, později ve dvou
nimiž
převzala místnostech radnice, která sídlila od r. 1892
patronát městská také v budově spořitelny.
rada. První sekce
První etapa sběratelské práce Národobyla zřízena pro pisného odboru, vedeného starostou měspísemné památky, ta Josefem Příhodou, vyvrcholila v r. 1895
pro nářečí lidu, pověsti a pořekadla. Druhá obesláním pražské národopisné výstavy.
pro nářadí a náčiní všeho druhu, pro stav- Jednalo se celkem asi o 300 exponátů, mezi
bu a průmysl. Třetí pro místopis, statistiku nimiž byly porcelánové talíře, mísy, lidové
a demografii. Čtvrtá pro zpěv, tance a hry. džbánky, klíče, razítka, formy na cukroví, na
Na ustavující schůzi Národopisného od- bábovky, talíře cínové, praporec svatební,
boru byl zvolen předsedou starosta Josef sekerky, ostruhy, čepce, vyšívané bílé pleny,
Příhoda, místopředsedy dr. Viktor Faber sošky, malovaná truhla, malovaná postel,
a Bedřich Kancnýř, jednatelem Karel Kame- obrázky na skle, kancionály, kraslice, perganář (správce měšťanské školy), pokladní- menové listiny. Dodnes jsou na některých
kem Emanuel Elterlein, tajemník spořitelny. sbírkových předmětech dačického muzea
Sbíralo se vše, co dokumentovalo život zachovány štítky s označením Národopisné
lidu, jako pracovní nářadí, součásti oděvů, výstavy českoslovanské v Praze.
zařízení domácností, předměty vážící se
Po celý rok vám budeme dačické muzeke zvykům. Zapisovaly se písně i s nápěvy, um představovat i formou tzv. exponátu
překreslovaly se motivy z lidové výtvarné měsíce, abyste se dozvěděli více o něktetvořivosti, sepisovala se jména pozemko- rých zajímavých a cenných sbírkách muvých tratí, zaznamenávaly se demografické zea.
údaje, velikosti usedlostí, počty řemeslníků
Exponát měsíce
v obcích, fotografoval se lidový kroj, který
Dačický nález mincí z roku 1961 – groše,
se tehdy ještě nosil ve Velké Lhotě, pracova- haléře, krejcary ... Ražby mincí pocházejí
lo se na dějinách škol, kreslily se půdorysy z let 1514 – 1620. Nádoba s mincemi byla
kostelů v okrese. Vedle důstojného obeslá- ukryta na počátku třicetileté války. Mince
ní pražské výstavy měli nadšení pracovníci byly nalezeny 22. června 1961 při zemních
na mysli především zřízení trvalého muzea pracích v zahradě domu č. 91/I v Dačicích.
ve městě. V tom měli podporu městské Celkem bylo nalezeno v rozbité nádobě
rady, která měla zajistit muzejní vitríny. Fi- 355 mincí, které byly předány do dačického
nanční prostředky na činnost se získávaly muzea. Zpracoval je a popsal PhDr. Frantidobrovolnými příspěvky a dary místních šek Křížek, tehdejší ředitel muzea, výborný
peněžních ústavů. Na muzejní vitríny již numismatik a archeolog.
v počátku přispěla místní Městská spořitelna částkou 50 zl., finančně přispívaly i okolní obce.
V prostorách městské radnice si poprvé
mohli Dačičtí získaný materiál prohlédnout
na výstavě 8. června 1893. V zasedací síni
městské radnice byly na šesti stolech vyloženy různé předměty, jako staré listiny,
části krojů, výšivky, nářadí a nádobí, mince,
pečeti, psané modlitby, zpěvníky. V srpnu
r. 1893 navštívil muzeum dr. Chytil z pražského Umělecko-průmyslového muzea Foto nádoby a části nálezu pořídil Vojtěch
a ocenil práci Národopisného odboru. Mu- Lojka.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice
zeum nemělo vlastní budovu na své sbírky,

Pozvánky do knihovny

Z pohádky do pohádky a Čtení z nových
knih
Vždy poslední pátek v měsíci od 16:00 do
17:00 h se v knihovně setkáváme s pohádkou. Společné čtení, hraní si a tvoření na
základě pohádek, pokaždé s jiným tématem a jinými pohádkami a knížkami. Přijďte
se svými dětmi strávit páteční podvečerní
hodinku v knihovně. V prvním pololetí to
jsou tyto termíny: PÁTKY - 26. 1., 23. 2., 27. 4
a 25. 5. od 16:00 do 17:00 h.
Čtení z nových knih probíhá pro změnu
vždy poslední STŘEDU v měsíci vpodvečer po skončení výpůjční doby, od 17:00
do 18:00 h, aby byl na čtení klid a pohoda.
V prvním pololetí roku 2018 jsou to tyto termíny: STŘEDY – 31. 1., 28. 2., 28. 3. a 25. 4.
Knihovna nakupuje průběžné nové knížky, a že je nabídka a výběr veliký, tak o tom
se může přesvědčit každý, kdo zajde do
knihkupectví nebo si prohlédne nabídku
vydavatelů na internetu. Přitom porozumění textu a jeho plné pochopení je ta
nejdůležitější dovednost, kterou by si děti
při svém dlouholetém setkávání se se zvládáním techniky čtení a četbou měly osvojit.
Ať se ve svém budoucím životě dostanou
kamkoliv, vždy budou potřebovat jak při
práci, studiu i ve volném čase správně dekódovat text. Není důležité, jak rychle čtou,
ale jak kvalitně, tj. zda čtený text pochopí.
Lovci perel 2018
V knihovně vypukl další ročník čtenářské
soutěže o lov perliček. Neváhejte, kdo dřív
začne, bude mít větší šance během roku
nasbírat co nejvíce perel a soutěž v prosinci
vyhrát.
Čtvrtek 1. února 2018 – v 17:30 h –
Šestnáctitisícikilometrovej vejšlap –
Petr HIRSCH
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 do horských a velehorských oblastí. Pobyt a treky v horách jsou jednou
z cest k návratu k přírodě, zdrojem volnosKULTURNÍ DŮM
ti, lidské svobody a nekončící inspirace.
Vstupné dobrovolné.
Zdeňka Chadimová, ředitelka

BESEDA

OBUŠKU Z PYTLE VEN

KULTURNÍ DŮM

BESEDA

divadelní pohádka pro děti DS JULIE JURIŠTOVÉ

18. února, 10:00 h, Kulturní dům Beseda Dačice
vstupenky v předprodeji na Infocentru a na www.rezervace.dacice.cz

vstupné v předprodeji děti 50 Kč, dospělí 80 Kč, vstupné na místě děti 80 Kč, dospělí 100 Kč
KULTURNÍ DŮM

BESEDA
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Komunitní funkce naší městské knihovny v praxi
Termín komunita (z latinského „communitas“ - společenství, společnost, obec) se k nám dostalo z anglického jazykového
prostředí. V našem prostředí je vnímáno nejednotně, a přetrvává vůči němu určitá rezervovanost, případně nejistota, ba
i negativní postoj části veřejnosti. Možná je někdy i nadužíváno, nicméně je výstižné a dobré a chtěla bych, aby naše knihovna
byla knihovnou komunitní.
Co si pod tím představuji? Představuji Moc se těšíme, že na podzim oslavíme ta tuální univerzity třetího věku. Pro velký zási ji jako instituci, která napomáhá rozvoji čtenářská výročí v Dačicích již v rozšířené jem jsme se rozdělili na dvě skupiny, a prospolečnosti v místě svého působení, pod- knihovně.
to je možné, aby se přihlásili další případní
poruje dobré soužití lidí v místě, pomáhá
Co se týká aktivit knihovny pro růz- zájemci. Jedna skupina bude studovat Včezlepšovat obec, v níž působí, a rozvíjet né skupiny občanů, chceme letos oslovit lařství, druhá se bude zabývat barokní ardobré vztahy mezi jednotlivci, skupinami i ty úplně nejmenší čtenáře, lépe řečeno, chitekturou v Čechách. Všechny informace
i organizacemi na daném území. Knihovnu, jejich rodiče, a to zapojením se do pro- najdete na webu knihovny – www.mkdac.
která nezaměřuje své aktivity pouze na re- jektu Bookstart, který připravuje Svaz cz - nebo přímo v knihovně. V knihovně
gistrované čtenáře či pravidelné uživatele, knihovníků a informačních pracovníků bude probíhat také kurz trénování paměti
ale plánovitě a systematicky oslovuje celou ČR na Březen – měsíc čtenářů. Projekt ob- s Janou Vejsadovou. V knihovně je možné
komunitu, poskytuje pro aktivity jednotli- rací pozornost k práci s nejmenšími dětmi vyzvednout si také žádost o vydání senior
vých skupin prostor a propojuje je s dalšími v před čtenářském období a s jejich rodiči. pasu, který poté opravňuje své držitele
skupinami i jednotlivci a podílí se na spo- Pro rodiče s dětmi nabízíme i další projek- k uplatnění slev na služby v Dačicích. Pro
lečném životě místa.
ty – Z pohádky do pohádky nebo Čtení zrakově handicapované občany nabízíme
Právě začínající rok dává dobrou příle- z nových knih, Lovci perel, možnost vypůj- půjčování zvukových knih a v knihovně
žitost ohlédnout se, zda se daří výše uve- čit si v knihovně nejen knížky a časopisy, ale program Friendly vox. Přes léto je přístupná
denou vizi plnit a co pro ni udělat letos? také společenské hry nebo tematické kufří- zahrada knihovny, vybavená pro všechny,
Jaký byl rok 2017 v knihovně, ohlédnutí ky. S mateřskými a základními školami reali- i pro pobyt rodičů s dětmi.
a čísla, nabídnu v příštím čísle Zpravoda- zujeme také řadu projektů: mimo jiné – Celé
Bránou do knihovny otevřenou 7 dní
je, v tomto čísle zkusím pohlédnout na Česko čte dětem, Už jsem čtenář – knížka v týdnu, 24 hodin denně a 365 dní v roce
rok letošní, rok 2018. Před 150 lety vznikl pro prvňáčka s jejich pasováním na rytíře jsou naše webové stránky na adrese: www.
v Dačicích první český spolek, a to Čtenářský řádu čtenářského, setkání se spisovateli mkdac.cz. Najdete nás i na Facebooku, pospolek Dyje a před 125 lety byla založena a ilustrátory, literární besedy, informační těší nás, když se stanete členem skupiny:
veřejná knihovna. V plánu investičních ak- lekce, výstavy a soutěže. Pro veřejnost při- Přátelé, kterým se líbí stránka Knihovny
cí je zahrnuta i přístavba knihovny zastře- pravujeme přednášky a školení základů prá- v Dačicích. Dobrý rok a na viděnou
šením části dvorku, která by měla přispět ce s počítačem, probíhá zde projekt Kousek v knihovně nebo ve virtuální realitě.
i k podpoře komunitní funkce knihovny. od hranice, v únoru začne další semestr VirZdeňka Chadimová, ředitelka

ZNÁTE
Z TV

U Nemocnice
Antonínská 85
89 Kč
Dačice
112 Kč
Tel.: 384 358 282
www.lekarnadacice.com
Otevírací doba
Po - Čt 7:15 - 17:00
Pá 7:15 - 15:00
-20 %

--- inzerce ---

Reklama na léčivý přípravek. Nosní sprej, roztok obsahuje xylometazolin-hydrochlorid a je k nosnímu podání. Před použitím si pečlivě přečtěte celou příbalovou informaci.
Držitel registrace: McNeil Products Ltd., UK
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Nové výpůjční místo
monitorů dechu
pro kojence
Od února nabízí Rodinné centrum
Křižovatka v Katolickém domě Dačice
novou službu rodičům, a to možnost
půjčit si monitor dechu Babysense II,
který je registrovaný u Ministerstva
zdravotnictví ČR jako zdravotnická pomůcka a prošel několikaletými klinickými testy.
Tento monitor
dechu hlídá nejen
zástavu dechu, ale
také apnoe (bezdeší). Při jakékoliv nepravidelnosti dechu děťátka okamžitě spustí
alarm, aby přivolal rodiče, který může v případě potřeby včas poskytnout dítěti první
pomoc.
Službu nabízí v Dačicích Rodinné centrum Křižovatka ve spolupráci s Nadací
Křižovatka, která sídlí v Brně a více než 20
let pomáhá vybavovat české nemocnice
a porodnice monitory dechu díky dárcům
a sponzorům
(http://www.nadacekrizovatka.cz).
V případně zájmu nebo dotazů kontaktujte Pavlínu Hořákovou – tel. 731 740 746.

Devatenáctý ročník Novoročního poháru
probíhal v jarním počasí
Oproti minulému ročníku byl rozdíl teplot 30°C! Loni se vyšplhal teploměr na
-20 °C, letos se teplota blížila +10°C. Začátek závodu zahalila mlha se sluníčkem
a tak první střelci měli problém s orientací na terč. Pěkné počasí a tradičně dobrá
nálada na střelnici přilákala na letošní Novoroční pohár skoro dvojnásobnou návštěvu oproti loňskému ročníku. Do závodu se přihlásilo 38 střelců z celé ČR. Mezi
nimi jsou pravidelní účastníci, kteří k nám jezdí řadu let, a to i přesto, že k nám mají
poměrně dlouhou cestu.
Závod provázela pohoda na střelištích
a bylo připravené i bohaté pohoštění pro
všechny zúčastněné. O krásném počasí
svědčí i to, že střelci trávili čekání na další
položky posezením na venkovních lavicích,
což u zimního závodu je výjimka.
Soutěž byla vypsána na 45 terčů. 25 na
automatickém trapu a 20 na loveckém kole.
Po velmi vyrovnaném závodě a dobrém víceboj tříčlenných družstev, který je vypvýkonu zvítězil s 41 zásahy ze 45 možných sán na 60 terčů pro každého střelce (20 LB;
Jan Bláha z Rodvínova a odměnou mu byla 20 LK; 20 Z+T). Ceny, tak jak je na dačické
půlka jatečního prasete. Na druhém místě střelnici zvykem, budou připraveny pro
skončil se 39 zásahy (lepší položka na LK) všechny zúčastněné střelce.
Vladimír Tomíšek z Valtínova. Třetí místo
Poděkování patří také všem sponzorům,
obsadil s 39 zásahy (horší položka na LK) bez kterých bychom tento závod nemohli
Roman Jelínek z Modřic.
uspořádat.
Děkujeme střelcům i divákům za věrnost
Přeji všem pevné zdraví a úspěšný rok
dačické střelnici.
2018.
Zveme všechny 5. května 2018 na Dačický
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Bába 2018 - Kdo neměl boty od bláta, ten na Bábu nešel po svých!

První den nového roku jsme opět vyrazili setkat se s přáteli na našem nejvyšším
vrcholu.
Ne zrovna typické zimní počasí nám na
cestu připravilo několik nepříjemných a pěkně mazlavých míst a kdo neměl po Silvestru

jistý krok, ten nemusel mít od bahna jen boty.
Jako odměnu všem, kteří se na Bábě sešli, připravili bílkovští hasiči punč a grog
a rozdali památeční placky. Součtem zbylých placek jsme se dopočítali něco přes
500 návštěvníků s batůžky, pejsky i kočárky.

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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Popřáli jsme si vše dobré do nového roku
a společně se vyfotili, opekli jsme buřtíky
a připili si na zdraví z nemála placatek.
I Vám přejeme po celý rok pohodu, bezva kamarády a hodně zdravíčka. Vaši hasiči
Bílkov.
Michal Křížek

www.dacice.cz

Multifunkční hala v Dačicích - historie s krátkým zamyšlením
Výstavba nové multifunkční sportovní haly v Dačicích, která by měla sloužit nejen sportovcům, ale i široké veřejnosti, má
svou dlouholetou historii. Dovolte mi, milí čtenáři, provést krátké zamyšlení, které začíná rokem 2012. Proč je nutná nová
sportovní hala s regulérní plochou 20x40m zejména pro oddíl florbalu, který v té době hrál 1. a 2. ligu, halový fotbal 2. ligu, je
pochopitelné. Za těch 6 let proběhlo mnoho a mnoho jednání s výsledkem snad i nadějným.
Vraťme se na začátek, do roku 2012. První náš nápad vyšel z jed- si teď dovolí každý druhý větší hotel, u nás není nutné dál psát.
nání s jednou severočeskou projektovou společností, která v té Připomenu snad pouze využití školek, škol, nás důchodců, včetně
době navrhovala plachtové zateplené haly s pevnou konstrukcí dačické špičkové nemocniční rehabilitace a pohyblivých důchodců
zejména pro tenis s potřebným hracím rozměrem, hledištěm cca v nově otevřeném domově pro seniory v areálu nemocnice. Předi100 – 200 lidí, 6 buňkových šaten s příslušenstvím a plynovým vy- menzovaná kotelna nemocnice by halu zvládla, pozemek při jedtápěním. Celková cena včetně potřebných inženýrských sítí nepře- nání s krajem přislíbil tehdejší hejtman pan Zimola převést – vrátit
vyšovala 8 milionů korun (tj. jako teď tak potřebné zimní kluziště). bezplatně zpět městu. I toto neprošlo z důvodu údajného rušení
Shodou okolností jsme jako TJ navrhovali prostor nad fotbalovým klidu nemocnice sportem .
Současné řešení je ze všech námi navrhovaných nejméně přijahřištěm s potřebou odbagrování zbytku stráně a postavení opěrné
zdi. Tím by byla hala schována v zadní části a neclonila by stáva- telné, ale byli bychom rádi i za něj. V místě fotbalového hřiště SŠTO
jící zástavbě, vpředu by vyšlo parkoviště i pro 1-2 autobusy. Další u „Pragovky“ s odkupem pozemku od JčK za cca 3 miliony, přes hřivýhoda – v okolí kompletního sportovního areálu a nové spor- ště vede inženýrská sít včetně kanalizace z fabriky, tzn. přeložení za
tovní haly města. Město projekt zamítlo jako finančně náročný, další milion, podmínka grant 20 mil. Kč od MŠMT, zkrátka toto vše
i když ročně z daní z herní loterie a hracích automatů, která se měla asi v nedohlednu. Náš návrh je z grantu JčK na tomto hřišti vybupoužívat převážně na sport a mládež, dostávalo více jak 3 miliony dovat tak potřebný umělý trávník pro fotbalový oddíl, stejně jako
ročně. Za 3 roky splaceno, a to hlavní v roce 2013 by hala stála a ne- to má Třeboň, J. Hradec, a i menší městečka, která pochopila, že
musela naše družstva dojíždět na „domácí“ zápasy do Třeště, Dolní bez tohoto rozvoj fotbalu zkrátka neexistuje. Novou výstavbu haly
Cerekve, Žirovnice apod. Nevýhoda - za 10 – 15 let nový potah cca ponechat na již námi a skupinou architektů navrhované původní
za jeden milion korun. Snad i problém s odstraněním svahu a ne- lokalitě Nivy, kde už je sportovní miniareál, snad tam ještě zůstanou nějaké zbylé pozemky města i pro zimní stadion, krytý bazén
stabilní podloží.
Při jednání s městem došlo k závěru, když hala, tak pořádná. a pod. Je to přehnané optimistické zamyšlení, ale byl by to krásný
Skupinou architektů z Pelhřimova byl zpracovaný a prezentovaný a hlavně praktický příjezd do města Dačic. Vážené vedení města,
krásný návrh super haly Na Nivách, avšak za 80 mil. korun tj. nere- radní, zastupitelé, není to malý námět k zamyšlení? Tento velmi
álný. Naše akční skupina TJ Centropen Dačice navrhovala za tyto těžký „balvan“ před sebou totiž valíme už osmý rok. Podaří se nám
peníze postavit dle navštíveného areálu v Bystřici nad Perlštejnem ho společně dovalit? Vždyť takováto regulérní rozměrná hala podpodobnou halu s bazénem, malým wellnes, saunou, popř. posilov- statně zvýší image města.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení města za nebývalou podnou a celý komplex nabídnout k možnosti soustředění ligových
mužstev jak našich, tak i z Rakouska. Ligová družstva florbalové- poru sportu, hlavně mládeže, protože za rok 2017 TJ Centropen
ho oddílu při svých soutěžních zápasech hrála v několika halách Dačice obdržela formou grantů a daru mládeže od města téměř
i v menších obcích, kde nové sportovní haly pořídili v investicích jeden milion korun.
Vladislav Říha,
do 40ti milionů korun. O výhodách menšího krytého bazénu
předseda TJ Centropen Dačice z.s.
s nízkým zastřešením, a tím menší provozní náročností, který už

Sportovní okénko
TJ Centropen Dačice
Oddíl kuželek
10. 2. 2018 - muži 2. liga, 14:00 h, Dačice „A“- KK Blansko
24. 2. 2018 - muži 2. liga, 14:00 h, Dačice „A“- KK Mor. Slavia Brno
10. 2. 2018 - 3. liga, 10:00 h, Dačice „B“- Sokol Šanov
24. 2. 2018 - 3. liga, 10:00 h, Dačice „B“- TJ BOPO Třebíč
2. 2. 2018 - Divize, 18:00 h, Dačice „D“ - TJ Třebíč „B“
16. 2. 2018 - Divize, 18:00 h, Dačice „D“ - TJ Spartak Pelhřimov „B“
9. 2. 2018 - KP, 17:30 h, Dačice „G“ - TJ Sokol Chýnov
9. 2. 2018 - KP, 20:00 h, Dačice „C“- KK Loko Tábor
23. 2. 2018 - KP, 17:30 h, Dačice „G“ - Dačice „C“
Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Volejbalový oddíl
24. 2. 2018, 9:30 h - Turnaj smíšených družstev sportovní hala SŠTO

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

Turnaj smíšených družstev ve volejbale
V sobotu 13. ledna 2018 se uskutečnil v hale Střední školy technické a obchodní v Dačicích druhý turnaj smíšených družstev ve
volejbale za účasti sedmi družstev z Dačic, Jihlavy, Znojma, Třebíče
a Moravských Budějovic. Zápasy proběhly systémem každý s každým.
Výsledné pořadí v turnaji bylo následující :
1. místo Moravské Budějovice
2. místo Našrot Valeč
3. místo To stačí Jihlava
4. místo Znojmo
5. místo Jemnice
6. místo G-tým Dačice
7. místo Mambo Dačice
Vyhlášení výsledků a předání věcných cen proběhlo po turnaji
v hotelu Dyje.
Zveme všechny příznivce volejbalu na další turnaj, který je plánován 24. února 2018.
Michael Novák
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KAM ZA KULTUROU
Kino Beseda
2. února, pátek, 18:00 h
COCO, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 110/130 Kč
4. února, neděle, 19:00 h
ŠPINDL , česká komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

21. února, středa, 10:00 h
RANDE NASLEPO, komedie, 2D
české titulky, vstupné 140 Kč

23. února a 23. března pátek, 19:30 h
Taneční kurz pro mírně pokročilé
Přihlášky: petrkrizek@centrum.cz; 604 161 135

28. února, středa, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY, drama, 2D
české titulky, vstupné 140 Kč

28. února, středa, 10:00 h do 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen s Renatou Kudrnovou.

Kulturní dům Beseda

7. února, středa, 19:00 h
S LÁSKOU VINCENT, drama, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč/ FK 80 Kč
9. února, pátek, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY, drama, 2D
české titulky, vstupné 140 Kč
11. února, neděle, 19:00 h
PREZIDENT BLANÍK, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

3. února 2018, sobota, 15:00 h
Dětský karneval
Divadelní show, bublinková minidiskotéka,
soutěže, odměny ... Vstupné dospělí 50 Kč
a děti 30 Kč. Pořádá KD Beseda a DDM Dačice.
10. února, sobota, 20:00 h
Hasičský ples
Hraje kapela Fontána, vstupné 150 Kč
18. února, neděle, 10:00 h
Obušku z pytle ven
Divadelní pohádka Julie Jurištové. Vstupné
v předprodeji děti 50 Kč, dospělí 80 Kč, na
místě děti 80 Kč, dospělí 100 Kč.

13. února, úterý, 18:00 h
ČERTOVINY, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
14. února, středa, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY, drama, 2D
české titulky, vstupné 140 Kč
15. února, čtvrtek 18:00 h
ČERTOVINY, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč

24. února, sobota, 19:30 h
Městský televizní ples
Zahajuje Sebranka Jazz Orchestra, hraje
Klaret - Strážský výběr, vystoupení Rock´n´roll
Elvis club Jihlava, host večera Petra Černocká,
vstupné 250 Kč.

Katolický dům
a RC Křižovatka

16. února, pátek, 18:00 h
COCO, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč
18. února, neděle, 19:00 h
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY, drama, 2D
české titulky, vstupné 140 Kč

20. února 2018, úterý, 17:00 h
Zdravé svačinky - beseda s ochutnávkou
Praktické rady a tipy na přípravu zdravých
svačin nejen pro děti. Přednáší Martina Kasalová, autorka knihy „Zdravá výživa pro celou
rodinu“.

3. března, sobota, 16:00 h
Krásy a zajímavosti Plezeňska - přednáška
Mgr. Lubomír Krátký nás seznámí se zajímavými místy v Plzni a okolí.
Připravujeme:
7. 3. Poznáváme se s pejsky
11. 3. Tučňáci na arše
17. 3. Okresní dětský turnaj - stolní tenis
17. 3. Jarní dílna
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
ČT 16:00 až 18:00 h: Otevřena herna

Městské muzeum a galerie
4. února, neděle, 14:00 h
Masopustní průvod městem a závěrečný program pod Lipkami: „Ať žije zimní
olympiáda“
Začátek ve 14:00 h před budovou radnice.
15. února 2018, 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Mgr. Pavel Urban: Nové poznatky o dačickém podzemí
Doplněno fotoprojekcí. Sál muzea v I. patře.

XVIII. ROČNÍK POSTUPOVÉ JIHOČESKÉ PŘEHLÍDKY „DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ“
amatérského činoherního a hudebního divadla
s výběrem pro celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2018

2. března - 4. března 2018
PÁTEK, 2. března
• 17:00 h, ALDO DE BENEDETTI MILOSTNÉ DOSTAVENÍČKO, Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice, veselohra, 110 minut
• 20:30 h, JIM CARTWRIGHT, DVA, DS Amadis
Brno, tragikomedie, 70 minut
• 22:10 h, rozbory obou předešlých představení
SOBOTA, 3. března
• 9:30 h, RAY & MICHAEL CONNY, TŘI BRATŘI
V NESNÁZÍCH, DČ divadlo Čejetice, situační komedie, 180 minut
• 13:00 h, rozbor představení
• 14:00 h, CARLO GOLDONI, POPRASK NA LAGUNĚ, DS Prácheňská scéna Písek, komedie se
zpěvy, 80 minut
• 15:50 h, rozbor představení
• 17:20 h, ZDENĚK PODSKALSKÝ, ŽENY V TRYSKU
STALETÍ, DS Tyl Dačice, komedie, 110 minut
• 20:30 h, ŠUDOMA & RACLAVSKÝ, CESTA KOLEM
SVĚTA ZA 80 DNÍ, Divadlo Stodola o.s., taneční
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dobrodružný příběh, 110 minut
• 23:00 h, rozbory obou předešlých představení
NEDĚLE, 4. března
• 10:00 h, JAROSLAVA MALINOVÁ, ČARODĚJNICKÁ NEVĚSTA, DS J.K. Tyl Č. Budějovice, pohádka, 80 minut
• 12:00 h, rozbor představení
• 13:30 h, WILLIAM SHAKESPEARE, ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY, DS Vltavan Týn nad Vltavou, komedie, 90 minut
• 15:30 h, rozbor představení
16:30 h, VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
A PŘEDÁNÍ CEN
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Cena vstupenky na jednotlivá představení 50 Kč,
permanentka na celý festival 200 Kč
Bonus k permanentce: společenský večer
v předsálí, hraje ALMOST ACOUSTIC

