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Jak to vidím aneb to to letí
Tak máme za sebou téměř čtyři roky, co pro vás pracuji jako starosta Dačic a co pro vás pravidelně každý měsíc píši články
„Jak to vidím aneb…“. V tom dnešním se právě chci ohlédnout za uplynulým volebním obdobím a trochu zrekapitulovat, co se
vlastně celé čtyři roky dělo.
Když jsem byl
zvolený do funkce
starosty, měl jsem
výhodu, že jsem díky
své mnohaleté praxi
tajemníka věděl, jakým způsobem funguje město a úřad.
To mně a mým kolegům umožnilo hned na
začátku nasadit ostré tempo při péči o život
města a o jeho rozvoj. I díky tomu se nám
během čtyř let podařilo posunout Dačice
a místní části o velký kus na jejich cestě
k prosperujícímu a modernímu městu, kde
se nám všem dobře žije. Někdy šlo o drobnosti, jako třeba osazení zábradlí okolo
chodníku od vlakové zastávky, díky kterému se konečně naši senioři nemusejí bát, že
upadnou na své cestě za nákupy. Jindy to
byly věci zásadní a velké, za ně bych jenom
vyjmenoval výstavbu hasičárny, přivedení
pitné vody do Lipolce, kompletní rekonstrukci komunikací na Peráčku, opravu silnic
v Toužíně a v Prostředním Vydří, novou cyklostezku k zahrádkářské kolonii u Toužína,
nebo tu největší, kterou je bezesporu výstavba nové školky Za Lávkami. Co ale považuji za nejdůležitější je, že se mi podařilo
prosadit systematický přístup k péči o město. Díky němu jsme poprvé kompletně zrekonstruovali celou čtvrť, díky němu máme
dneska kompletně opravené a případně
i zateplené všechny budovy mateřské školy
a díky němu jsme začali systematicky řešit
zásobování místních částí pitnou vodou.
Dokázali jsme navázat spolupráci s Jihočeským krajem, a tak se v Dačicích otevřel
nový dům pro seniory, a pokud vše dobře
dopadne, tak se můžeme těšit na nový dům
pro děti a mládež.
Samozřejmě ne všechno se povedlo.
Například DSO Vodovod Landštejn odmítl
zajistit připojení Malého Pěčína k vodovodu z Landštejna. A to i přes to, že jsme mu
nabídli projekt na vodovod a to i přes to, že
jsme slíbili při získání dotace dofinancovat
z městských peněz zbytek nákladů a DSO
by to nestálo nic než zpracování žádosti.
Řešení obchvatu je stále před námi, stejně

jako třeba řešení Palackého náměstí.
To, že stavíme a budujeme město, však
podle mého názoru nemůže být cílem. Je
to jenom prostředek k tomu, abychom my
všichni v Dačicích rádi žili, a abychom mohli být právem hrdí na to, že jsme Dačičáci.
K tomu patří i bohatý kulturní, sportovní
a spolkový život. Podle toho, jak rádi a hodně se scházíme, usuzuji, že se nám daří. Těší
mě, kolik se nás sejde třeba na zvonkovém
průvodu, farmářských trzích, Dačické řežbě
nebo vítání nového roku. Je vidět, že jsme
zvyklí žít dohromady a společně. A to je
dobře. Uplynulé volební období nebylo
úplně jednoduché. Museli jsme čelit trestním oznámením, osobním útokům a museli
jsme také řešit rozpad jednoho z koaličních

partnerů. Naštěstí vždy zvítězil zdravý rozum a snaha o spolupráci, když společný cíl
byl důležitější než stranická příslušnost.
Jak jsem už naznačil v úvodu, končí jedno
volební období a jsou před námi komunální volby. Myslím, že každý vidí, kdo pracuje,
kdo se veze a chlubí se cizím peřím, a kdo
u nás dělá místo práce tu „politiku“. Každý
z nás má 5. a 6. října možnost ovlivnit život
nás všech v Dačicích a místních částech.
Proto vás chci požádat, abyste obětovali
pár chvil, zamysleli se nad tím, v jakém městě chcete žít a přišli dát hlas těm, o kterých
si myslíte, že nejlépe splní vaše očekávání.
Jinak se může stát, že si budete další čtyři
roky vyčítat, jak ty naše volby dopadly.
Karel Macků, starosta

Dačice se prezentovaly na plzeňském ITEPu
Veletrh ITEP je třetím největším mezinárodním veletrhem cestovního ruchu
v České republice, který v průměru navštěvuje 13 000 lidí a účastní se ho přes 140
vystavovatelů.
Mezi nimi ani
letos od 20. do
22. září nechyběly
Dačice,
které společně
s městy Jindřichův Hradec, Slavonice a Nová Bystřice
nabízely turistické možnosti oblastí Česká a možnosti volnočasového vyžití.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
Kanada a Podyjí. Největší zájem na našem
kultury a cestovního ruchu
stánku byl tradičně o tipy na cyklotruristiku

POZVÁNKA NA KŘEST
NOVÉHO JMÉNA KNIHOVNY
čtvrtek 1. listopadu 2018 v 17 hodin





Přednáška dr. Bohumíra Smutného o Matěji Mikšíčkovi a jeho době
Proč se naše knihovna bude od 1. 11. 2018 jmenovat Knihovna Matěje Mikšíčka?
Dramatizace veselé pohádky Kmotřička – DS Tyl
Písničky národního obrození v podání žáků ZUŠ v Dačicích pod vedením
Ivany a Richarda Šedových

Odhalení reliéfu, drobné občerstvení zajištěno, všichni jsou srdečně zváni!
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Slovo místostarosty
Musím reagovat na článek pana zastupitele Švece. Jak pan Švec ví, jsem delegován do akciové společnosti Teplospol a.s. od
listopadu 2014. Na otázky proč se s výměnou teplovodů a rekonstrukcí kotelny nezačalo dříve, nevím (i když mě to také občas
napadá a to nejen v tomto případě). Spíše by to měla být otázka na mého předchůdce. Jsem si vědom toho, že až po mně někdo
nastoupí, bude mít určitě plno otázek, proč se také věci neudělaly jiným způsobem. Proto se osobně nechci zaobírat myšlenkami, co se odehrálo dříve, protože za prvé platí úsloví: „Po bitvě je každý generál“ a za druhé, stejně tyto věci nemůžeme
ovlivnit, pouze se z chyb poučit.
Když se začalo uvažovat o modernizaci provo- a vliv nového zdroje vytápění na životní prostředí. A právě enerzu v Dačicích, byla na začátku roku 2015 svolána getický posudek Teplospol a.s. napadl. U vlivu na životní prostředí
do předsálí kulturního domu v Dačicích schůze se Teplospol a.s. konstatoval, že může dojít ke zvýšení koncentrace
všemi členy SVJ, Teplospolem a.s. a představite- NO2 (vzniká při spalování zemního plynu, v případě kotelen je
li města Dačice, kde byl všem plán modernizace projektant povinen počítat roční produkci emisí). Vše posoudí
představen. Aby k modernizaci mohlo dojít, bylo nezávislý a nezaujatý úředník, který vydá rozhodnutí o povolení
zapotřebí podepsat střednědobé smlouvy, ve jiného tepelného zdroje nebo ne. Takže ne, jak píše pan Švec, že
kterých se odběratelé zavazují, že budou mini- Teplospol a.s. odpojení nedovolí. Co se týče starých teplovodních
málně sedm let odebírat teplo z centrální kotelny. Tyto předložené trubek, nelikvidují se, ale nechávají se v topných kanálech. V něktesmlouvy byly diskutovány s členy SVJ a byly dokonce vyjednány rých obcích, kde již CZT není, používají kanály pro vedení optické
lepší podmínky, než které původně Teplospol a.s. předkládal. Poté sítě, protože jsou dovedeny až k panelovým domům. Co se týče
došlo k podpisům cca 80 % odběratelů. Zbylých cca 20 % odbě- odpojení pouze jednoho panelového domu, je zapotřebí, aby zde
ratelů smlouvu nepodepsalo. Nicméně, až na panelový dům č.p. nevzniklo slepé rameno. Proto se potrubí musí přerušit u hlavní
223/V, nikdo konkrétně nezamýšlel, že by přestal teplo odebírat.
větve. Toto určitě nebude platit Teplospol a.s., ale lidé, kteří se odVšechny panelové domy byly vystavěny a zkolaudovány s před- pojují. Když se dělá přeložka jiné inženýrské sítě, ve většině případů
pokladem, že se budou vytápět centrálně z velké kotelny, která se také nechává i stávající.
zde byla také vystavěna, zkolaudována a o jejíž provoz se se starají
K poslední poznámce pana Švece o odvaze. Když se podívám, co
odborně vyškolení zaměstnanci. Pokud to nyní chce někdo jinak, se vše z pohledu centrálního zásobování v Dačicích za posledních
musí předložit projektovou dokumentaci na odbor stavební úřad, pár let udělalo a ještě udělá, mám z toho velice dobrý pocit.
protože odpojení od centrálního zásobování tepla (CZT) vyžaduje
Spíše přemýšlím nad tím, proč se o odpojení začíná nejvíce disstavební povolení. Jeden z podkladů pro odpojení od centrální ko- kutovat v době, kdy se teplo zlevňuje…
telny, je také objektivní výpočet úspor (tzv. energetický posudek)
Miloš Novák, místostarosta

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

Rada města na své 121. schůzi konané
22. 8. 2018:
• schválila udělení plné moci k zastupování při převodu motorového vozidla
A-31ZČ registrační značka CBA1142 z původního majitele na město Dačice,
• vzala se souhlasem na vědomí informaci o investičním záměru rekonstrukce
sportovní haly ve Střední škole technické
a obchodní Dačice dle varianty 1) – přestavba a přístavba současné haly.
Rada města na své 122. schůzi konané
29. 8. 2018 mimo jiné:
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
v celkové výši 3.234,00 Kč na úhradu
stravného pro 1 žáka Základní školy Dačice, Boženy Němcové a 1 žákyni Základní
školy Dačice, Komenského na období od
1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha,
• schválila rozpočtové opatření č. 17/2018
v těchto objemech: příjmy 1.615.000,00
Kč, výdaje 1.615.000,00 Kč, financování
0,00 Kč,
• schválila příspěvek ve výši 6.000 Kč na
upomínkové předměty, které budou závodníkům předány dne 14. 9. 2018 u příležitosti 25. ročníku běžeckého závodu
Dačická čtrnáctka,
• vzala se souhlasem na vědomí přijetí sponzorských darů v celkové výši
110.000,00 Kč na vydání knihy „Kříže
v krajině“ od společností Ciz-Agro, a. s.,

2

•
•

•
•

STAGRA, spol. s r. o., KROW, s. r. o., Rybářství Lipnice, a. s. a FCC Dačice, s. r. o.,
vzala se souhlasem na vědomí výsledky
hospodaření Městské knihovny Dačice ke
dni 30. 6. 2018,
vzala se souhlasem na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva
zemědělství na realizaci akce „Kanalizační sběrač Toužín“,
schválila podání žádosti o poskytnutí
dotace Jihočeského kraje na spolufinancování akce „Kanalizační sběrač Toužín“,
schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 2.000 Kč pro Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Jindřichově
Hradci na organizaci akce „Prezentační
výstava středních škol, středních odborných učilišť a odborných učilišť“.

Rada města na své 123. schůzi konané
12. 9. 2018 mimo jiné:
• vzala se souhlasem na vědomí návrh
koncepce rozvoje komunitní funkce
Knihovny Matěje Mikšíčka,
• schválila přijetí sponzorského daru ve
výši 5.000 Kč na vydání knihy „Kříže v krajině“ od společnosti STYL, výrobní družstvo knoflíkářů, Studená,
• schválila rozpočtové opatření č. 18/2018
v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Zateplení domu 189/V, Komenského“ včetně předpokládaného

•

•

•

•

•

•

harmonogramu veřejné zakázky malého
rozsahu,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Zateplení domu 190/V, Komenského“ včetně předpokládaného
harmonogramu veřejné zakázky malého
rozsahu,
schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Zateplení domu Sokolská 200“
včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018 se společností JN stavitelství, s. r. o. spočívající
v realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice“, kterým
se rozšiřuje předmět smlouvy, navyšuje
cena díla o 48.148,74 Kč bez DPH a prodlužuje termín realizace do 27. 9. 2018,
schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních
prací akce s názvem „Přeložka VO – Dolní Němčice“ včetně předpokládaného
harmonogramu veřejné zakázky malého
rozsahu,
schválila uzavření smlouvy o dílo na základě přímého zadání stavebních prací
s názvem „Oprava fasády průčelí budovy
čp. 4, Dačice“,
doporučila zastupitelstvu města schválit
přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci
akce „Přístavba učeben k ZŠ Komenské-

www.dacice.cz
ho v Dačicích“,
• doporučila zastupitelstvu města vydat změny č. 3 územního plánu Dačice,
v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona,
• doporučila zastupitelstvu města schválit
pořízení změny č. 4 územního plánu Dačice,
• schválila smlouvu o spolupráci mezi městem Dačice a nadačním fondem NOVÉ
ČESKO, Praha při realizaci programu
REVOLUTION TRAIN pro žáky, studenty
a veřejnost.

Zubní pohotovost
6. 10. 2018 sobota

Tomek Adam

nám. Míru 175, J. Hradec

777 180 860

7. 10. 2018 neděle

Slezáček Bořek

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

13. 10. 2018 sobota

Slezáčková Eva

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

14. 10. 2018 neděle

Soldánová Milada

Nádražní 293, J. Hradec

384 361 750

20. 10. 2018 sobota

Škodová Dagmar

Hradecká 265, Nová Bystřice

739 264 379

21. 10. 2018 neděle

Šmíd Pavel

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 903

27. 10. 2018 sobota

Slanina Oldřich

Schwaigrova 327, J. Hradec

384 391 774

28. 10. 2018 svátek

Trpáková Romana

Denisova 352/II, J. Hradec

603 107 991

Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček v Dačicích – III. etapa
Projekt stavby ve všech stupních vypracoval DOPRAVOPROJEKT Ostrava. Projektová příprava probíhala v letech 2014
– 2016. Celý projekt byl rozdělen na 3 logické celky – etapy. Na každou z nich se soutěžil samostatně zhotovitel. Ve všech třech
výběrových řízeních nakonec s nejnižší nabídkovou cenou uspěla firma SATES ČECHY s.r.o. z nedaleké Telče. Prakticky celou
čtvrť tedy realizovala jedna firmy a pro vlastní stavbu to bylo dobře, protože má jeden rukopis.
země a osazení nových svítidel.
Nově v III. etapě vzniklo cca 2300 m2 asfaltových ploch, přes
100 m2 dlážděných ploch ze zámkové dlažby, cca 350 m2 dlážděných ploch z kamenných kostek, 12 nových stožárů s LED svítidly.
Tato etapa si vyžádala stavební náklady ve výši cca 14,3 mil. Kč.
Celkové náklady za všechny tři etapy si vyžádaly částku převyšující
28 mil. Kč.
III. etapa, ale i celá stavba dopadla pro budoucí uživatele dobře
a to že byla kompletně dokončená obytná zóna, je velkým přínosem pro bezpečnost a zklidnění dopravy v celé lokalitě. Poděkování za celou stavbu patří jak stavbařům, kteří se potýkali s nejednou
komplikací a se stísněným prostorem, tak také všem místním lidem
za pochopení a toleranci k omezením, jenž jim stavba přinášela.
Zdeněk Sedláček, odbor dotací a investic
před rekonstrukcí
III. etapa byla zahájena předáním staveniště v dubnu 2018. Stavba se skládala ze čtyř stavebních objektů: komunikace, úprava hráze rybníka, veřejné osvětlení, pokládky trubek HDPE pro optickou
síť a podpůrný objekt – ochrana sdělovacích kabelů.
Stavební objekt komunikace zahrnoval výstavbu asfaltové vozovky, parkoviště, chodníky, kontejnerová stání, zpevněné plochy,
zábradlí kolem rybníka, zpomalovací retardéry a dopravní značení.
Stavební objekt úprava hráze zahrnoval úpravu hráze rybníka
a břehových partií pro rozšíření komunikace, opevnění hráze a břehů kamennou rovnaninou a nový vstup do loviště rybníka.
po rekonstrukci

v průběhu rekonstrukce
Stavební objekty veřejného osvětlení a HDPE trubek zahrnovaly
práce spojené s uložením kabelů a chrániček pro optickou síť do

po rekonstrukci
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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 a 2018 na
facebooku, která má k datu uzávěrky
tohoto vydání již 453 členů.
REALIZUJEME:
Autobusová čekárna Lipolec – dokončení v září 2018
Zateplení bytového domu čp. 211 –
dokončení v září 2018
Cyklostezka Nivy – zahrádkářská kolonie Toužín – dokončení v září 2018
Zateplení MŠ Dolní Němčice – projekt
spočívá v zateplení obvodových zdí, stropu, ve výměně střešní krytiny, klempířských prvků, hromosvodů, ve výměně oken
a dveří a dalších nezbytných prací. Předmětem plnění je rovněž přeložka plynovodu
v areálu MŠ. Dokončení v září 2018.
Kanalizační sběrač Toužín – cílem
projektu je zbudování kanalizačního řadu
a přípojek k objektům v místní části Toužín
a jejich napojení na ČOV v Toužíně. Akci realizuje firma ZVÁNOVEC a. s., termín dokončení do 10. 10. 2018.
DOKONČILI JSME:
Rekonstrukce místních komunikací
v lokalitě Peráček – třetí etapou skončila
celková rekonstrukce Peráčku, předáno veřejnosti 14. 9. 2018.

Kdo je sociální kurátor?
Sociální kurátoři pracují na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností. Působí i na Městském úřadu v Dačicích.
Sociální kurátor je sociální pracovník, nebo z pěstounské péče po dosažení zletikterý se specializuje na sociální práci s urči- losti, respektive v 19 letech, nebo
tou skupinou osob. Cílovou skupinu sociáld) nemají uspokojivě naplněny životně
ního kurátora vymezuje zákon č. 108/2006 důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou
Sb., o sociálních službách, zákon č. 111/2006 osobami bez přístřeší nebo
Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákon
e) jsou osobami, jejichž práva a zájmy
č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.
minimu.
Sociální kurátor pomáhá těmto osobám
Jedná se o dospělé osoby:
řešit jejich složitou životní situaci. Spolu• ohrožené sociálním vyloučením z důvo- pracuje i s rodinami osob ve výkonu tresdu předchozí ústavní nebo ochranné vý- tu. Poskytuje základní a odborné sociální
chovy nebo výkonu trestu,
poradenství. Má přehled o poskytovaných
• jejichž způsob života může vést ke kon- sociálních službách a zprostředkovává
fliktu se společností,
kontakty mezi poskytovateli a zájemci
• které splňují podmínky pro pomoc o službu. Cílem je navázání vzájemného
v hmotné nouzi,
socioterapeutického vztahu v zájmu pů• které nesplňují podmínky pro pomoc sobení na osobnost klienta tak, aby byly
v hmotné nouzi, avšak v daném čase, upevněny, event. vytvořeny jeho pozitivní
s ohledem na neuspokojivé sociální zá- vazby k okolí a nedocházelo k jeho sociální
zemí a nedostatek finančních prostřed- izolaci. Sociální kurátoři vykonávají pro cíků nemůžou úspěšně řešit svoji situaci lovou skupinu osob ohrožených sociálním
a jsou ohroženy sociálním vyloučením, vyloučením soubor činností zajišťující pojestliže zejména:
moc a podporu těmto osobám za účelem
a) jsou propuštěny z výkonu vazby nebo sociálního začlenění nebo prevenci sociálz výkonu trestu odnětí svobody nebo
ního vyloučení.
b) jsou po ukončení léčby chorobných
Pro bližší informace se můžete obrátit
závislostí ze zdravotnického zařízení, psy- přímo na sociálního kurátora MěÚ Dačichiatrické léčebny nebo léčebného zařízení ce, Neulingerova 151/I – kancelář č. 209,
pro chorobné závislosti nebo
Mgr. Lada Štěrbová, tel. 384 401 249.
c) jsou propuštěny ze školského zařízeLada Štěrbová,
ní pro výkon ústavní či ochranné výchovy
sociální pracovnice

Sociální výpomoc
Město Dačice v letošním roce opět vyčlenilo finanční prostředky na poskytnutí sociální výpomoci sociálně potřebným rodinám s nezletilými dětmi, které mají
trvalé bydliště v Dačicích a místních částech. Sociální výpomoc je určena ke kompenzaci zvýšených výdajů k uspokojení potřeb nezletilých dětí.

Rekonstrukce a rozšíření KD BesedaDivadelní klub pro mluvené slovo
Přírodní vzdělávací zahrada u MŠ
Za Lávkami – zahrada bude sloužit dětem
k prohlubování jejich vztahu k přírodě,
bude zde probíhat environmentální vzdělávání.
Doplnění veřejného dětského hřiště
u MŠ Za Lávkami
PLÁNUJEME:
Přeložka veřejného osvětlení - Dolní
Němčice
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Sociální výpomoc je vyplácena na základě posouzení individuálních žádostí.
Žádost o poskytnutí sociální výpomoci
mohou podávat rodiny s nezletilými dětmi
s trvalým bydlištěm v Dačicích nebo místních částech, které:
• pečují o nezletilé dítě s přiznaným příspěvkem na péči (přílohou žádosti bude
rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči);
• z důvodu nízkých příjmů pobírají dávku
pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na
živobytí (přílohou žádosti bude rozhodnutí o přiznání příspěvku na živobytí
nebo aktuální potvrzení úřadu práce
o pobírání této dávky);
• nepobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, ale pohybují se na hranici chudoby
(přílohou žádosti bude doklad o příjmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny);
• sociálně potřebné rodiny vychovávající
4 a více dětí (přílohou žádosti bude doklad o příjmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny).

Žádosti o poskytnutí sociální výpomoci
lze podávat od 15. 10. 2018 do 31. 10. 2018
na sociální odbor Městského úřadu Dačice,
Neulingerova 151, Dačice – Mgr. Irena Vašíčková (kancelář č. 210). Zde je také možné
vyzvednout příslušný formulář. Žádosti splňující výše uvedená kritéria budou projednány radou města. Na poskytnutí sociální
výpomoci není právní nárok.
Irena Vašíčková,
tajemnice sociální komise

Infocentrum Dačice

tel.: 384 401 265,
e-mail: info@dacice.cz
Otevírací doba
od 1. října 2018
pondělí, středa 7:30 - 17:00 h
úterý, čtvrtek 7:30 - 15:00 h
pátek 7:30 - 14:00 h

www.dacice.cz

Právě opravujeme

Komunální volby 2018

zajištění dopravy pro občany z místních částí
Městský úřad v Dačicích oznamuje, že vzhledem k umístění některých volebních místností pro hlasování mimo místní části (týká se místních částí Lipolec, Prostřední Vydří, Chlumec, Hradišťko, Borek a Velký Pěčín) bude dne 6. 10. 2018 organizována zdarma přeprava
občanů osobním devítimístným autem SDH Dačice. Časy odjezdu z místní části najdete
v přiloženém jízdním řádě. Odvoz zpět je ihned po odhlasování všech cestujících.
Místní část
Lipolec

6. 10.
8:00

Stanice
Lipolec, krytá autobusová zastávka
Hostkovice, budova občanské komise

Chlumec

9:00

Chlumec, kulturní dům

Hradišťko

10:00

Hradišťko, autobusová zastávka

Dačice, volební místnost SOUZ Jemnická ul.
Dačice, volební místnost v Komerční bance
Borek

11:00

6. 10.
8:30
9:30
10:30

Borek, autobusová zastávka
Dačice, volební místnost v Komerční bance

Prostřední
Vydří

12:00

P. Vydří, autobusová zastávka

Velký Pěčín

13:00

Velký Pěčín, autobusová zastávka

Dolní Němčice, budova občanské komise
Malý Pěčín, budova občanské komise

11:30

12:30
13:30

Připravujeme kalendář akcí na rok 2019
výzva pro pořadatele

Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Pro stále
aktuální přehled o tom, co se kde spravuje, doporučujeme kromě Dačického
zpravodaje sledovat skupinu Opravy
města Dačice 2017 a 2018 na facebooku, která má ke dni uzávěrky tohoto vydání 436 členů.
PROBÍHÁ:
Oprava chodníků podél silnice III/4088
v Chlumci - předmětem stavby je oprava
chodníků v celkové délce 164,54 a 76,00
m v místní části Chlumec. Oprava spočívá
ve výměně betonových obrub, provedení
nových konstrukčních vrstev a nové finální
vrstvy z betonové zámkové dlažby. Stavební práce, které provádí firma SATES ČECHY
s.r.o. za celkovou cenu ve výši 1.110.914,09
Kč bez DPH, jsou v plném proudu.
Oprava rybníka U Města - předmětem zakázky je oprava hráze, která již delší
dobu vykazuje netěsnost, součástí prací
je i částečné odbahnění včetně vyčištění
náletových dřevin z břehů.
Oprava fasády objektu čp. 1/I Palackého nám. – práce spočívají v opravách fasády na objektu radnice směrem do Palackého náměstí a radniční věže.

V současné době pracujeme na přípravě nového kalendáře akcí, které se budou
v roce 2019 konat v Dačicích a místních částech.
Všem pořadatelům a organizátorům kulturních,
společenských, vzdělávacích a sportovních akcí
nabízíme bezplatné zveřejnění v tištěném materiálu a na městském webu.
Stačí, když nám pošlete
název a termín akce, příKalendář akcí v kostce
2018 padně stručný popis,
a kontakt na pořadatele.
Informace zasílejte nejpozději do pátku

Dačice
město první kostky cukru na světě

Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1, 380 13 Dačice
+420 384 401 265, info@dacice.cz, www.dacice.cz

9. listopadu na e-mail kultura@dacice.cz.
Cílem připravovaného kalendáře je, kromě vytvoření bohaté programové nabídky
na příští rok, také v maximální možné míře
koordinace termínů jednotlivých akcí tak,
aby nedocházelo zbytečně ke kolizi více zajímavých akcí v jeden den a netříštil se tak
divácký zájem a návštěvnost.
Všem pořadatelům děkujeme za spolupráci.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Slavnostní odhalení sochy
a zahájení výstavy v Gross Sieghartsu
Na slavnostní vernisáži Řezbářského sympozia, která se uskutečnila dne 18. 8.
2018 v Dačicích, darovalo město Dačice rakouskému partnerskému městu Gross-Siegharts sochu „Kostky“, jejíž autorkou je MgA. Hana Svobodová.

Socha bude slavnostně odhalena 10. října 2018 v 15:00 h Gross-Sieghartsu. Součástí bude zahájení výstavy fotografií a dokumentace řezbářského řemesla na Dačicku
v místním Textilním muzeu.
Zdeňka Králíková, odbor kultury
a cestovního ruchu

Oprava kaple Malý Pěčín - předmětem stavební zakázky je oprava nemovité
kulturní památky. Na akci byla získána dotace ve výši 174.000 Kč. Obnova spočívá
v provedení udržovacích prací pod odborným dohledem pracovníků Národního památkového ústavu. Zakázku provádí firma
Technické služby s.r.o.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava fasády čp. 4 – ještě na letošní
rok připravujeme opravu uliční fasády
Kulturního domu Beseda na Palackého
náměstí.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red)
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Zateplení bytových domů č. p.
209/V a 211/V v ulici B. Němcové
Na rok 2018 byly vybrány k zateplení celkem tři objekty, z nichž se podařilo zrealizovat zateplení dvou bytových
domů a to č. p. 209/V a 211/V. Projektová dokumentace na
zateplení objektů byla vypracována v roce 2015.
V roce 2017 byly odborem
dotací a investic vypracovány žádosti o poskytnutí
finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
v rámci 37. výzvy – Energetické úspory v bytových
domech II. Žádosti byly úspěšné a na financování akcí byla městu
Dačice přidělena dotace pro každou akci ve výši 40 % z IROP a 1,5
% ze státního rozpočtu ČR, celkem tedy 41,5 % z uznatelných nákladů. Výběrové řízení na zhotovitele prací proběhlo v roce 2017.
Na základě výběrového řízení byla vybrána firma Miroslav Brtník
– ZEDNICTVÍ s cenou ve výši 1 590 149,85 Kč bez DPH za dům č. p.
209/V a 1 385 134 Kč bez DPH za dům č. p. 211/V. Stavební práce
na domě č. p. 209/V byly zahájeny dne 4. 6. 2018 a dokončeny dne
31. 7. 2018. Práce na domě č. p. 211/V byly zahájeny dne 30. 7 2018
s předpokládaným dokončením dne 28. 9. 2018. Práce zahrnují
zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem
(ETICS), dále provedení zateplení soklové části a zateplení stropu
v suterénu, zateplení půdy minerální izolací, výměnu okapových
žlabů, svodů a hromosvodu. Třetím objektem realizovaným v roce
2018 měl být bytový dům č. p. 200/V v Sokolské ulici, avšak zde se
nepodařilo vybrat zhotovitele. Snížení energetické náročnosti tohoto domu a případně dvou dalších – domy č. p. 189 a 190 v ul. Komenského, by tak mělo proběhnout v roce 2019 a i pro tyto domy
bude požádáno o poskytnutí finanční podpory z IROP. Tímto bych
chtěl poděkovat zhotoviteli za doposud bezchybné provedení prací a dále všem ostatním, kteří se na realizaci rovněž podílí.
Miroslav Štefl, odbor dotací a investic
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Turisté využívají
naše mobilní aplikace
Skryté příběhy – První kostka cukru
Je tomu právě rok, co byla v Dačicích spuštěna mobilní
aplikace Skryté příběhy. Naše trasa má název První kostka
cukru. Jedná se o okružní procházku po Dačicích, během které je nutné zodpovědět sedm úkolů. Start je u radnice a cíl
u pomníku kostky cukru.
Podle dostupných statistik vyrazilo dosud (jedna turistická sezóna) na naši trasu
52 týmů, tedy 150 - 200 lidí za předpokladu, že tým je rodina (3 – 4 lidi).
V České republice absolvovalo některou z tras Skrytých příběhů dosud 3 tisíce
týmů. Aplikace má celkově skoro 10 tis.
stažení na Google Play a okolo 5 tis. na
App Storu.
Mobilní průvodce pro Dačice a okolí
Tato aplikace vznikla v roce 2015 jako alternativa k tištěným propagačním materiálům města. Lze ji stáhnout do chytrého telefonu
pomocí QR kódu, který je umístěn u dveří IC a na velkoplošných
mapách ve městě. Informace jsou tedy dostupné i v případě, že je
infocentrum uzavřeno. Průvodce obsahuje turistické zajímavosti,
kulturní akce a osm doporučených tras.
Počet zobrazení tras se od loňského roku zdvojnásobil. Nejzobrazovanější je prohlídka městem (1053x), dále trasa Kolem mlýnů
na Dyji do Jemnice (756 x) a trasa Kolem Dačic (723 x).
Jsme rádi, že si obě mobilní aplikace našly své příznivce a věříme,
že jich bude stále přibývat.
Zdeňka Králíková, odbor kultury a cestovního ruchu

Výstava prací studentů VUT
Brno na Starém zámku

Žádost o zařazení do Programu
regenerace v roce 2019

Ve středu 5. září 2018 byly v prostorách Göthova domu
v Dačicích (čp. 63) představeny práce studentů VUT Brno Fakulta stavební, Ateliér obnovy památek Ústavu architektury), kteří se v rámci semestrální práce věnovali návrhům
využití tohoto dlouhá léta opuštěného objektu.

Pokud jste vlastníky nemovité kulturní památky na území
Městské památkové zóny Dačice, můžete pro opravy svých
domů čerpat v roce 2019 příspěvek z tohoto programu.
Závazné podíly platné pro všechny fyzické a právnické osoby:
• Příspěvek státu – max. 50 %
• Příspěvek města – min. 10 %
• Podíl vlastníka – min. 40 %
V případě restaurování může být příspěvek na tyto práce poskytnut až do výše 100 %. U plátců DPH není DPH uznatelným nákladem.
Co ještě potřebujete k podání žádosti:
• závazné stanovisko odboru kultury a cestovního ruchu,
• rozpočet, případně odborný odhad uznatelných nákladů na stavební a restaurátorské práce,
• fotodokumentaci částí stavby, které mají být financovány z Programu regenerace.
Vyplněný formulář žádosti je potřeba doručit na MěÚ Dačice,
odbor kultury a cestovního ruchu do 31. 10. 2018 včetně všech
nezbytných příloh.
Formulář žádosti je možné si stáhnout na stránkách Ministerstva
kultury ČR www.mkcr.cz. Metodickou pomoc při zpracování žádosti o zařazení do Programu regenerace poskytne Mgr. Pavel Urban,
kontakt: 384 401 244 nebo kultura2@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

K vidění bylo 7 modelů a 11 vizualizací. Osobně se výstavy zúčastnil a práce detailně popsal a představil odborný asistent
a vedoucí některých studentských prací – Ing. arch. Adam Guzdek,
Ph.D. Výstavy, v rámci které bylo rovněž možné nahlédnout do samotného objektu Göthova domu, či se projít po rozsáhlé zahradě,
se zúčastnilo více než 60 osob.
Ve studentských návrzích se objevují mnohé možnosti, jak tento
objekt využít. O tom, jaké konkrétní využití studenti navrhují, jste e
mohli dozvědět při návštěvě starého zámku (ul. Krajířova 27, Dačice), do jehož přízemí byla výstava do 28. 9. 2018 přesunuta. Při návštěvě výstavy bylo možné vyplnit hlasovací arch s číslem návrhu,
který je dle Vás ten nejpovedenější.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací a investic
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Rozkvetlé Dačice 2018 mají své vítěze
Do sedmého ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu se letos zapojilo
19 soutěžících.
Nejvíce přihlášek bylo zasláno do kate1. Ladislava Novotná
gorie Úprava předzahrádky/okolí domu,
2. Jiří a Jarmila Černí
naopak nejméně, a to pouze dvě, dorazily Úprava předzahrádky/okolí domu
do kategorie Rozkvetlé okno/balkon v by1. Květa Leitkepová
tových domech.
2. Lenka Kosová
Mezi vítěze byly rozděleny v pondělí
3. Veronika Ošmerová
17. září při vyhlášení dárkové poukázky
Oceněným gratulujeme a zároveň děna pořízení nových zahradnických potřeb kujeme nejen jim, ale i dalším soutěžícím
v celkové hodnotě 8. 500 Kč.
a všem obyvatelům města, kteří se věnují
Rozkvetlé okno/balkón v rodinných do- péči o květiny a zeleň. Dělají tak hezčí nejen
mech
svůj domov, ale zároveň i celé naše město.
1. Soňa Tauferová
Poděkování za spolupráci náleží rovněž Za2. Miroslava Holčapková
hradnictví V Kaštanech, které je sponzorem
3. Alena Mátlová
soutěže.
Rozkvetlé okno/balkón v bytových domech

Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

REVOLUTION TRAIN v Dačicích
17. října v době od 8:00 do 19:30 hodin proběhne v Dačicích program pod názvem REVOLUTION TRAIN určený pro žáky, studenty a veřejnost, jehož realizátorem je nadační fond NOVÉ ČESKO z Prahy.

„Jedná se o primární protidrogový program prevence v rámci projektu REVOLUTION TRAIN a trvá 90 minut. Komentářem ho
doprovází vyškolený lektor, který zároveň
odpovídá na dotazy účastníků. Interaktivní
program je po celý den zastávky vlaku doprovázen 6 lektory.
REVOLUTION TRAIN je vybaven technologií, jejímž působením je možné zapojit
návštěvníky vlaku do příběhu, ve kterém
sledují příčiny, vývoj a důsledky závislostí.
REVOLUTION TRAIN spatřuje inovativnost
v tom, že mladí lidé mají možnost zblízka
poznat rizika spojená s užíváním návykových látek, a to takřka reálně, ale v bezpečném prostředí. V protidrogovém vlaku
sledují a intenzivně se zapojují do příběhu
vrstevníků, kteří se stali závislými na různých drogách. Návštěvníci vlaku se hned
několikrát musí sami rozhodnout, jak by se
zachovali v některých krizových momentech. Ve vlaku jsou zkopírovaná místa, jako

například autonehoda, drogové doupě,
vězení či výslechová místnost. Díky tomu
mladí lidé odcházejí s vědomím, že návykové látky jim mohou nevratně poničit život
a že jenom oni sami nesou za svůj život odpovědnost.
(red)

Nová ulice
„K Sasiňáku“
Ve středu 12. září projednávala dačická rada města název nově vzniklé
ulice v lokalitě Za Školou, která je určena pro výstavbu rodinných domů.
V této lokalitě probíhá výstavba již od
roku 2015. Souběžně s ní začali s výstavbou rodinných domů také vlastníci pozemků v přilehlé oblasti. A právě tato lokalita
nemá v současné době žádné označení ulice. Jako nejvhodnější se pro tuto oblast jeví,
díky přání místních, název ulice K Sasiňáku,
který vychází z pomístního běžně užívaného názvu. Tato cesta totiž tvoří přístupovou
komunikaci k nedalekému rybníku Sasiňák.
Návrh na pojmenování nově vzniklé ulice
musí být ještě projednán na zastupitelstvu
města.
(red)

Infocentrum
má za sebou kontrolu
poskytovaných služeb
Infocentrum Dačice letos v srpnu
prošlo průběžnou kontrolou Jednotné
klasifikace turistických informačních
center. V září jsme dostali informaci, že
tato kontrola byla úspěšná a že dačické
íčko i nadále splňuje všechny požadované standardy.

Průběžná kontrola probíhá jedenkrát
ročně pověřeným kontrolorem za příslušný
kraj, zástupcem Asociace turistických informačních center ČR. Ten zastihl pracovnice
našeho infocentra v plném nasazení při podávání informací návštěvníkům Dačic. O letošních prázdninách navštívilo dačické íčko
téměř pět tisíc lidí.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Mobilní svoz odpadů

Firma FCC Dačice, s.r.o., provede v sobotu 13. října 2018 mobilní svoz nebezpečných odpadů a objemného odpadu.
Předmětem tohoto svozu opět nebude
bioodpad. Pro předávání bioodpadu lze
aktuálně využít sběrného dvora odpadů,
a to celoročně, sběrných nádob veřejně
přístupných v ulicích města a individuálně
zapůjčených do jednotlivých domácností,
případně kontejnerů v místních částech.
Z objemného odpadu je nutné vytřídit
odpad „kovový“, který je možno předávat
prostřednictvím sběrného dvora odpadů,

specializovaných kontejnerů umístěných
v ulicích města, příp. prostřednictvím veřejné sítě sběren druhotných surovin. Pro občany místních částí připravujeme možnost
příležitostného kontejnerového sběru této
komodity.
Sběrné vozy budou občanům k dispozici
na místech obvyklých. Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové
společnosti.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí
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Mobilní svoz odpadů
podzim - 13. října 2018

13. 10.

Bílkov

8:00 - 8:30

Malý Pěčín

8:35 - 8:50

Velký Pěčín

9:00 - 9:20

Prostřední Vydří

13. 10.

10:45 - 11:00

Červený Vrch

11:10 - 11:20

Na Nivách

11:25 - 11:35

Toužín

11:40 - 11:50

Bratrská

11:55 - 12:05

Berky z Dubé

12:10 - 12:20

Vápovská

12:25 - 12:45

Borek

12:50 - 13:00

Dolní Němčice

8:00 - 8:40

Lipolec

8:50 - 9:20

Hostkovice

9:25 - 9:35

Havlíčkovo nám.

9:45 - 10:00

Dlouhá

10:05 - 10:20

Na Vyhlídce

10:25 - 10:40

Mládežnická

10:45 - 11:00

Antonínská

11:05 - 11:20

Jemnická

11:25 - 11:40

Hradišťko

11:45 - 12:00

Chlumec

12:05 - 12:20

Lidé z Dačic přispěli na dobrou
věc, podpořili Kabelkový veletrh
V pátek 31. 8. v 11:15 h si odvezla redaktorka Jindřichohradeckého Deníku téměř 200 kabelek, přes 40 dětských knih
a spoustu bižuterie, které byly na infocentru shromážděny
v rámci Kabelkového veletrhu 2018.
Infocentrum Dačice převzalo pomyslnou štafetu od
paní Lenky Fabešové z dačického
ARMY a letos poprvé začalo shromažďovat věci pro pátý
ročník Kabelkového veletrhu.
Jedná se o charitativní projekt, jehož výtěžek jde na podporu
a rozvoj talentovaných dětí do rodin, kde na rozvoj jejich nadání
nemají z různých důvodů finanční prostředky. V minulých letech
takto získané peníze pomohly například: desetileté violoncellistce,
vítězce mnoha prestižních soutěží, pořídit příslušenství k jejímu
vzácnému nástroji; člence českého národního týmu cheerleadingu k první účasti na mistrovství světa na Floridě; handicapované
talentované zpěvačce natočit vlastní klip; úspěšné triatlonistce, reprezentantce ČR, doplnit sportovní vybavení.
Přáním všech pořadatelů bylo získat za pět let trvání projektu
pro dětské talenty milion korun. A to se letos opravdu podařilo!!!
Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

8

Přírodní vzdělávací zahrada
MŠ Za Lávkami
Snad každý občan Dačic zaznamenal výstavbu nové budovy MŠ Za Lávkami a patrně stejný počet osob také úpravu
přilehlé zahrady. O nové budově školky bylo a ještě bude napsáno mnohé, nesmíme však zapomenout ani na venkovní
prostor, který je neméně zajímavý.

V lednu 2018 zpracoval a podal odbor dotací a investic žádost
o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí na tzv.
„Přírodní vzdělávací zahradu MŠ Za Lávkami“. Na základě této
žádosti byla Městu Dačice schválena dotace ve výši téměř 500 tis.
Kč. Po nezbytném výběrovém řízení na dodavatele, jehož vítězem
byla shodou okolností lokální firma (Dřevoslav s.r.o.), byla o letních prázdninách zahájena realizace. V den slavnostního otevření
MŠ (neděle 2. 9. 2018) bylo již dílo řádně dokončeno a připraveno
k dětské zátěžové zkoušce.
Na zahradě bude
probíhat
environmentální vzdělávání a prohlubování
vztahu dětí k přírodě. Na zahradě bylo
osazeno více než
40 různých prvků –
např. pozorovatelna
ptáčků, hmyzí hotel,
tunel,
mraveniště,
nory, hmatový chodníček, meteostanice, sluneční hodiny, bylinkové záhonky, ptačí budka, krmítko, hmyzí hotel, králíkárna či příbytek pro užovky. Děti se na zahradě seznámí s různými druhy živočichů a s jejich vývojovými stádii, s jejich stravováním, životem ve
společenstvích či osamoceně. Děti budou moci rovněž poznávat
různé přírodní materiály, budou moci pozorovat rozdíly mezi různými druhy živočichů, jejich potřebami a schopnostmi. Rostlinné
prvky dětem nabídnou i poznání této části přírody.
Cílem výstavby přírodně vzdělávací zahrady je zkvalitnění technického a didaktického zázemí pro výuku a výchovu dětí ve venkovním prostředí tak, aby bylo možné i nadále rozvíjet environmentální vzdělávání dětí.
Celkové výdaje spojené s výstavbou přírodní vzdělávací zahrady
činí zhruba 780 tis. Kč vč. DPH.
Martin Šťastný, vedoucí odboru dotací a investic

Volby do Zastupitelstva města Dačice
Vážení čtenáři, pro toto číslo Dačického zpravodaje jsme
za vás, jako před každými komunálními volbami, položili
lídrům volebních stran otázku:

„Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím volebním
období?“

Na dalších čtyřech stránkách vám tedy předkládáme odpovědi
lídrů jednotlivých volebních stran. Pro zachování rovnosti jsme
každé straně vyčlenili jeden sloupec a jejich odpovědi uvádíme
v neupravované formě a rozsahu.

www.dacice.cz

1. Moravské zemské hnutí
lídr Mgr. Bohumil Šuhaj

2. Nezávislí - Změna pro Dačice
lídr MUDr. Ladislava Fabešová

„Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím volebním období?“
Jako lídr kandidátky Moravského zemského hnutí bych chtěl usilovat především o to,
aby si Dačice zachovaly to, co dělá město
městem. Tedy náležitě širokou a kvalitní úroveň zdravotnické péče, dostatečnou nabídku
vzdělávacích institucí (včetně gymnázia) a co
nejširší nabídku služeb pro obyvatele Dačicka (neboť nepříjemným jevem současné centralizace jsou bohužel mizející úřady). Neméně důležitým kritériem je také prostředí
s dobrými předpoklady pro podnikání a tedy vytváření vhodných
podmínek pro vznik pracovních míst.
Nejpalčivějším problémem Dačic ovšem je, jak všichni máme
možnost každodenně vidět, centrum města zacpané automobily.
Jediným řešením tohoto neutěšeného stavu je vybudování obchvatu, o němž se mluví již desítky let. Své největší úsilí bych tedy
věnoval vyjednávání o obchvatu s institucemi Jihočeského kraje,
do kterého jsme byli v minulosti nelogicky a pro nás nešťastně začleněni. Je mi ovšem jasné, že toto se bohužel s největší pravděpodobností za jedno volební období vyřešit nepodaří.
Dalším velkým úkolem do budoucna, který bude muset vedení
města náležitě promyslet, je rekonstrukce „dolního“ náměstí. Jsem
přesvědčen, že by měl být dán prostor skutečným odborníkům,
aby navrhli řešení, které bude respektovat potřeby všech, místních
obyvatel i návštěvníků města.
Z ostatních doposud přehlížených oblastí v Dačicích, jimž by
měla být věnována pozornost, bych jmenoval např. nedostatečně
využitý potenciál našeho hlavního vodního toku, který nese tak
krásné jméno „Moravská“, a to z hlediska turistiky a využití volného
času. Zanedbané okolí řeky opravdu nepůsobí nijak lákavě, což je
pro nás všechny velká škoda.
Dále: chybějící přechody pro chodce. Pro toho, kdo alespoň čas
od času prochází městem pěšky, by jistě bylo potěšující, kdyby na
mnoha místech přibyly a usnadnily mu jeho cestu. Cyklisté by zase
uvítali dořešení cyklostezek, kterými by se pak dalo např. s dětmi
bezpečně opustit město a napojit se na ty, které vedou v okolí. Nepodařilo se také zatím smysluplně zaplnit proluky v zástavbě centra města, kde by mohla např. sídlit knihovna, další služby či byty.
Zapracovat by se mělo i na zázemí pro sportovce – reprezentativní
sportovní hale či areálech pro zimní sporty.
Zapomenout by se ovšem nemělo ani na obyvatele místních
částí, kteří se někdy mohou cítit opomíjeni oproti zájmům města.
Zde bych zdůraznil např. potřebu opravy tamních komunikací.
Všechno výše jmenované jistě nebude v kompetenci a v silách
jednoho člověka, bude záležet na úsilí a spolupráci mnoha městských institucí a jejich zaměstnanců, aby se Dačice posunuly dál
kupředu a staly se pro své obyvatele ještě příjemnějším místem
k životu.

„Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím volebním období?“
Vážení občané Dačic a místních částí. Většina z vás mě jistě velmi dobře zná. Do Dačic
jsem přišla po promoci na Lékařské fakultě
v Brně v roce 1977. V průběhu let jsem působila na anesteziologicko-resuscitačním oddělení jako lékařka a později jako primářka,
založila jsem v Dačicích záchrannou službu
a v současné době pracuji jako praktická lékařka pro dospělé. Vydavatelem tohoto periodika mi byla položena otázka: co chci jako volební lídr Nezávislých – Změny pro Dačice udělat společně s naším hnutím pro město. Nejspíš by
někdo očekával souhrn všech možných i zdánlivě nemožných
investičních akcí, kterými si můžeme před volbami chtít zajistit sympatie voličů. Každý správný hospodář dělá opravy
a rozvíjí svěřený majetek. Město k tomuto účelu pracuje s finančními prostředky, které jsou nás všech. Jsou především penězi
z našich daní a poplatků. Politici rozhodují o tom, kam tyto peníze
půjdou. Tím jejich zásluha končí! Všechny investice připravují příslušní pracovníci úřadu a následně realizují dodavatelé. Zatímco
největší zásluhu na odvedené práci mají lidé, které není vidět, politici si přivlastňují veškeré zásluhy, přestříhávají pásky a prezentují,
co vše pro lidi udělali. Nejraději to dělají u investic, které jsou vidět
a u nichž se lze nechat vyfotografovat nebo jinak mediálně prezentovat. Ale nedostatky v dostupnosti a rozsahu zdravotní péče se již
nechlubí. Tohle není vidět jako třeba školka, lávka, silnice nebo dětské hřiště. Jedná se ale o neméně důležitou součást města. A takto
bych mohla pokračovat dále. Co Vám tímto chci říci? Každá politická reprezentace něco vybudovala. To je přirozený vývoj a normální
rozvoj. Co je ale v Dačicích třeba narovnat, jsou mezilidské vztahy
a rovné příležitosti pro všechny. Aby zakázky nedostávali pouze
lidé s vazbami na vedení radnice, aby se tito lidé nezvýhodňovali
na úkor těch neprivilegovaných. Aby každý mohl od města nakupovat pozemek či nemovitost za rovných podmínek. Aby si byli
všichni občané rovni ve všech oblastech svého života. Aby někdo
nebyl za svůj názor trestán odlišným přístupem ke své osobě či rodině. Aby zásadní rozhodnutí, která ovlivní širokou veřejnost, nebyla přijímána bez dostatečné a široké diskuse a třeba i za přispění
referenda. Náš volební program jistě dostanete do svých poštovních schránek. A hlavně nezapomeňte, že u volebních uren to budete vy, kdo rozhodne. Svobodně a tajně! Tam nemusíte nikomu
nic vysvětlovat. A pokud s námi souhlasíte, pokud máte podobný
náhled na dění ve městě jako my, volte prosím celou naši kandidátku, jedinou skutečně opoziční a hlavně přijďte k volbám v co
největším počtu. Včetně vás, co obyčejně nechodíte. Jen tak máme
v tomto volebním systému naději na co nejvyšší počet zastupitelů
a naději na změnu – „Změnu pro Dačice“! Děkuji a přeji Vám vše
dobré, pevné zdraví a šťastnou ruku u voleb.

9

www.dacice.cz

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 10/2018

3. ANO 2011
lídr Bc. Miloš Novák

4. ČSSD
lídr Ing. Luboš Stejskal

„Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím volebním období?“
Celorepublikové hnutí ANO vzniklo z Akce
nespokojených občanů. I s tímto názvem
jsme se před čtyřmi lety, kdy jsme poprvé šli
do voleb v Dačicích, ztotožnili. Jako nováčci
jsme z mého pohledu uspěli a získali tři mandáty v dačickém zastupitelstvu. Volební systém bohužel usnadňuje politickou turistiku,
bez odebrání mandátu.
Nechci být kritický, máme za sebou snad nejúspěšnější období
v novodobé historii Dačic. Více se o tomto rozepisovat ani nemusím, protože to sami vidíte, když se projdete po Dačicích a místních
částech. Jsem velice rád, že se právě v tomto období nezapomínalo
na místní části. Z těchto často zaznívala kritika, ale na posledních
schůzích i pochvala. Nechci psát, že to bylo pouze v rámci koalice,
ale chci zdůraznit i díky celému zastupitelstvu. Někdy kritickému,
ale rozpočet schvalujeme všichni společně a i kritika do demokracie patří. Za to bych chtěl všem zastupitelům poděkovat. Bohužel
některá hlasování byla „na sílu“, kdy „pro“ hlasovala pouze koalice, která měla většinu a dodržovala podepsanou koaliční smlouvu. Toho bych se chtěl v následujícím období vyvarovat, protože
občané Dačic a místních částí nám všem dávají mandát, abychom
je dle nejlepšího vědomí a svědomí zastupovali. Jsem sportovec
a vím, jak důležitá je práce v týmu. Práce v týmu znamená hledat
a nalézat kompromisy.
Co byste chtěl udělat pro Dačice v příštím volebním období?
Určitě pokračovat v jednání s Jihočeským krajem o obchvatu
města, volíme variantu za Centropenem a.s.
Určitě pokračovat v jednání se Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje při rekonstrukci Palackého nám., volíme variantu průsečné křižovatky a více zeleně na odstavné plochy.
Jednat s Jihočeským krajem o rozšíření pozemní komunikace
směr Slavonice.
V místních částech naslouchat místním a věnovat se jejich problémům. Doposud se ve většině místních částí pouze opravuje
a nedělají nové investice.
Pokračovat při realizaci parkovacích míst u panelových domů,
z bývalé kotelny a vybudování odstavného parkoviště v ul. Berky
z Dubé a v ul. Hradecká.
Motivovat spoluobčany, aby si přihlásili trvalý pobyt do Dačic
nebo místních částí – v průběhu 20 let se odhlásilo přes 200 lidí,
přitom je plná obsazenost bytů a domů. Méně lidí, znamená méně
peněz do rozpočtu obce.
Po přístavbě ZŠ Komenského, chceme přesunout odloučené
pracoviště základní školy z MŠ ul. Bratrská zpět do ZŠ Komenského.
Pro vyšší bezpečnost dětí zřídit výstupní autobusovou zastávku
v ul. B. Němcové.
Vybudování kamerového systému, aby Dačice byly bezpečnějším městem. Kamery osadit po dohodě s Policií České republiky na
problémová místa. Celkový počet kamer odhaduji na čtyři.
Pro 300 registrovaných sportovců a z toho 120 dětí (převážně
florbalistů) pomocí dotačních titulů rekonstruovat halu v ul. Vápovská, aby zde byla adekvátní hala s hledištěm. Děti a dospělí
měli další motivaci sportovat. Dopoledne budou sportovat studenti ze střední školy a odpoledne veřejnost (pro 55 hasičů jsme
také za pomoci dotačních peněz vybudovali zázemí za 16 mil. Kč).
K průmyslovým podnikům vybudovat lepší dopravní infrastrukturu, pro bezpečnost zaměstnanců a větší atraktivitu nových zákazníků.

„Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím volebním období?“
Vážení spoluobčané,
jmenuji se Luboš Stejskal, narodil jsem se
v Dačicích a žiji zde již 53 let. Po absolvování
dačického gymnázia jsem pokračoval ve studiu na Vysoké škole zemědělské v Praze, obor
provoz a ekonomika zemědělství. Ještě před
úspěšným ukončením vysoké školy mě zlákala učitelská profese. Doplnil jsem si pedagogické vzdělání a nastoupil na Střední odbornou školu v Telči, kde jsem působil jako učitel
ekonomických předmětů téměř 24 let, z toho posledních 6 let jako
zástupce ředitele. Souběžně jsem na vedlejší pracovní poměr učil
ekonomické předměty 5 let na Vyšší odborné škole v Jihlavě.
Od srpna 2013 pracuji na Krajském úřadě Kraje Vysočina jako vedoucí oddělení organizace školství. Přestože dojíždím každý den za
prací do Jihlavy, Dačice jsou mojí srdeční záležitostí a nikdy bych je
za život v jiném městě nevyměnil.
Už třetí volební období se aktivně účastním politického a společenského života ve městě jako zastupitel. Pokud budu srovnávat,
musím uznat, že se v posledních letech v Dačicích hodně vybudovalo. Více se začaly využívat dotační tituly EU. Také přibývá společenských, kulturních a sportovních akcí.
Přesto zůstává před námi veliký problém v podobě narůstající
hustoty dopravy ve městě. Dopravní situaci v Dačicích bude nutné co nejdříve řešit ve spolupráci s Jihočeským krajem. Hodně mě
mrzí, že si v Dačicích hrajeme na velkou politiku. Nežijeme přece
v Praze, ale v krásném malém městě kde se osobně známe, a tak je
zbytečné tvrdě oddělovat představitele koalice a opozice.
Zlepšením politické kultury bychom mohli přispět k dalšímu
rozkvětu Dačic. Závěrem bych vás chtěl všechny požádat, abyste
šli k volbám. Vhozením volebního lístku do urny rozhodujete o budoucnosti našeho města.
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5. ODS
lídr Ing. Jiří Baštář

6. KDU-ČSL
lídr Ing. Karel Macků

„Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím volebním období“
V nadcházejícím volebním období 2018
– 2022 by ODS chtěla navázat na svou dosavadní práci pro město Dačice a jeho místní části. Budeme znovu klást velký důraz na
čerpání dotačních titulů, kdy se nám v rámci
koalice podařilo čerpat v minulém volebním
období 150 mil. korun mimo rozpočet města.
Z uplynulého volebního období je patrné, že náš program nejsou
sliby, ale konkrétní záměry podložené schopnostmi, zkušenostmi
a znalostmi daných možností. V uplynulém období jsme s našimi
koaličními partnery několik nových projektů již započali a chtěli
bychom se podílet na jejich zdárném dokončení.
V oblasti dopravy zrekonstruujeme Palackého náměstí včetně
křižovatky, vybudujeme nová parkovací stání – ul. Berky z Dubé,
Jiráskova, Antonína Dvořáka. Ve čtvrti na Hradišťko provedeme
kompletní rekonstrukci povrchů včetně inženýrských sítí. Budeme
pokračovat v opravách komunikací a chodníků jak ve městě, tak
i v místních částech. Dokončíme výkup pozemků pro výstavbu cyklostezky do Bílkova a zrealizujeme ji. Chceme zvýšit bezpečnost
chodců vybudováním nových přechodů a osvětlením stávajících.
V neposlední řadě navážeme na dosavadní práci v prosazování obchvatu města, který je pro nás prioritou.
V oblasti bydlení připravíme a vybudujeme další lokalitu pro výstavbu rodinných a bytových domů. Zateplením bytových domů
v majetku města snížíme náklady na vytápění, jednotlivé byty budeme i nadále modernizovat.
Plně si uvědomujeme důležitost školního i předškolního vzdělávání, proto vybudujeme přístavbu ZŠ Komenského pro odborné
učebny, na prvním stupni ZŠ B. Němcové zajistíme bezbariérovost
vybudováním výtahu. I nadále budeme modernizovat areály mateřských školek. Ve spolupráci s Jihočeským krajem vybudujeme
Dům dětí a mládeže.
Nezapomínáme ani na kulturu a sport. Budeme pokračovat v rekonstrukci Kulturního domu Beseda, navýšíme kapacitu knihovny
přístavbou. Pro kvalitnější sportovní vyžití vybudujeme víceúčelovou plochu s kluzištěm a zrekonstruujeme ve spolupráci s Jihočeským krajem sportovní halu u školy technické a obchodní. Formou
grantového programu budeme i nadále podporovat sport a spolkovou činnost ve městě i místních částech.
V oblasti zdravotnictví a sociálních služeb budeme i nadále podporovat sociální služby a protidrogovou prevenci formou grantového programu.
Pro Malý Pěčín zajistíme napojení na zdroj pité vody Landštejn.
V Dolních Němčicích, Lipolci a Hostkovicích zrekonstruujeme vodovodní a kanalizační síť s využitím dotačních titulů. Zaměříme se
na opravy stávajících rybníků a vybudujeme nové pro lepší zadržení vody v krajině. I nadále budeme podporovat a rozšiřovat třídění
odpadu.
Naším zájmem je vytvoření podmínek pro podnikání, a proto
vybudujeme základní technickou infrastrukturu v lokalitě Nivy. Pro
všechny občany chceme zkvalitňovat služby úřadu.
Jsme plně připraveni pokračovat v práci pro naše město, tak jako
v minulém období.
Věříme, že voliči vyberou kvalifikované, pracovité a důvěryhodné zastupitele, kteří budou zodpovědně spravovat město a budou
reflektovat potřeby jeho obyvatel.

„Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím volebním období?“
Pokračovat v tom co děláme, v tom co se
nám daří. To asi nejlépe vystihuje odpověď
na otázku, co byste chtěli udělat pro Dačice
v příštím volebním období. Prokázali jsme, že
když místo politiky pracujeme, dokážeme vytvořit spoustu věcí.
Víme, že největším problémem Dačic je
úbytek obyvatel, a proto chceme do Dačic přivést mladé lidi. Budeme se opět věnovat rodinám a pro ně například postavíme dětské
dopravní hřiště, přistavíme Základní školu Komenského, ale také
třeba vystavíme „kostkárium“ pro maminky s dětmi nebo připravíme nové stavební parcely pro výstavbu rodinných a bytových
domů. Dokončíme to, co jsme začali v tomto volebním období
a dotáhneme do konce bezbariérovost ZŠ B. Němcové a budeme
řešit i bezbariérovost ZŠ Komenského. Jsme pro zřízení zastávky
v ulici B. Němcové, ale pouze za předpokladu, že se zvýší bezpečnost dětí, které se po této ulici pohybují. Pro rodiny bude určitě i to,
že snížíme poplatek za komunální odpad pro dítě.
Naše děti mají v Dačicích spoustu možností, jak trávit smysluplně volný čas. My pro ně navíc, ve spolupráci s krajem, postavíme
nový dům dětí a mládeže. Opět podpoříme spolky, které pracují
s mládeží. Vybudujeme in-line dráhu a parkour a zmodernizujeme
skatepark.
Nezapomínáme ani na naše babičky a dědečky, pro ně připravíme seniorTAXI a zlepšíme jejich ochranu před „šmejdy“. Připravíme
systém přivolání pomoci, aby si mohl senior nebo člověk s handicapem v případě nehody rychle přivolat pomoc.
Víme, že základem života je voda, a proto pracujeme na opatřeních pro její zadržení v krajině. Tak jako jsme připojili na vodovod
Lipolec, připojíme i Malý Pěčín, zahájíme opravu vodovodu v Dolních Němčicích a také zlepšíme kvalitu vody pro obyvatele Červeného vrchu.
Za nedílnou součást města považujeme i místní části a víme, že
v nich bydlí spousta mladých rodin. Proto v nich začneme stavět
hřiště, upravovat návsi a stavět komunikace. Komunikace chceme opravit i mezi místními částmi (například z Dolních Němčic do
Hostkovic). Začneme místní části propojovat cyklostezkami s Dačicemi. Pro obyvatele Borku pak máme specialitu, a to hledání nového místa pro letiště, které je tak trápí.
To co jsem uvedl, není samozřejmě všechno, co bychom pro Vás,
pokud uspějeme, chtěli udělat. O našich dalších plánech se dočtete
ve volebním programu KDU-ČSL. Máme za sebou volební období,
ve kterém jsme odvedli velký kus skutečné práce, a tak věřím, že
je to pro Vás příslib, že v tom dalším to bude stejně. Navíc víme,
že něco postavit, vybudovat, nebo opravit není cílem, ale jenom
prostředkem k tomu, aby se nám tady dobře žilo. Všichni jsme tady
doma, jsme zvyklí o svůj domov pečovat a jsme zvyklí se scházet
na tom malém kousku zeměkoule, který se jmenuje Dačice.
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7. KSČM
lídr Vlastislav Švec

„Co byste chtěli udělat pro Dačice v příštím volebním období?“
Vážení občané Dačic a místních částí, program KSČM pro volební období 2018 – 2022
vytváří platformu pro sjednocování všech
demokraticky a sociálně smýšlejících občanů.
Pro nadcházející volební období bude nejdůležitější. Stanovit plán jakým způsobem
a kam se bude město ubírat. V dopravě bych
zmínil vyvíjení maximálního tlaku na Jihočeský kraj ohledně obchvatu města, který neohrozí chod společnosti Centropen. Pokračovat
v naplánovaných opravách a rekonstrukcích místních komunikací
a chodníků. Najít vhodné parkoviště pro kamiony včetně sociálního
zařízení. Konečně kompletně zrekonstruovat Palackého náměstí.
V oblasti rozvoje je to zejména podpora místní podnikatelské
sféry, zajištění vhodných podmínek pro start do života pro mladou
generaci včetně volnočasových aktivit. Pro lepší komunikaci s občany rozdělení městských částí mezi radní města. Jsme názoru mít
jednoho schopného starostu a jednoho schopného místostarostu
na plný úvazek, který plnohodnotně zastoupí starostu v jeho nepřítomnosti. Další práci rozdělit mezi radní města. Ve školství, kultuře
a sportu především zachovat stávající stav všech vzdělávacích zařízení, starý zámek využít na městské muzeum a galerii, přestavět
sportovní halu v prostoru SŠTO, vybudovat plochu pro bruslení,
upravit jednoduše plochu u rybníku Vražda pro konání kulturních
akcí. Co se týká bezpečnosti uvažovat o možnosti zřízení kamerového systému v problémových místech města, formou vyhlášky
zakázat podomní prodej, podpora jednotky HZS a jednotek SDH
v péči města zejména finanční. Ve zdravotnictví neustále připomínat naplnění dohod mezi městem a Jihočeským krajem o zajištění
tolik potřebné interní a chirurgické části nemocnice. Z oblasti životního prostředí by měla být samozřejmostí péče o zeleň, čistotu a pořádek vůbec, zlepšit podmínky pro třídění odpadu. Tento
volební program není jistě vyčerpávající. Je třeba si uvědomit, že
žijeme, dá se říci na malém městě, kde se téměř všichni známe,
nechceme dělat politiku na úrovni státu či kraje. Jsme toho názoru,
řešit problémy společně s cílem zajistit co nejvíce finančních prostředků pro naše krásné město. Snahou kandidátů KSČM je prosazování srozumitelné a poctivé práce pro občany Dačic a místních
částí. Bohužel ještě pořád je to v našem městě o stranách a ne
o lidech, jak se tím někteří pořád ohání. Poctivost, slušnost, spravedlnost a chuť do práce jsou hlavní předpoklady pro to, aby město
Dačice a místní části byly ještě krásnější a život občanů bezpečný,
příjemný a šťastný.
Protože v letošním roce slavíme 100 let od vzniku samostatného Československa, dodal bych motto našeho prvního prezidenta
T. G. Masaryka, který také prosazoval poctivou a srozumitelnou politiku, a které je mi sympatické NEBÁT SE A NEKRÁST!

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 10/2018

Centrum společných služeb
Mikroregionu Dačicko
Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko (dále
jen „centrum“) poskytuje již od roku 2016 služby nejen členským obcím mikroregionu, ale také široké veřejnosti a působí jako jakýsi rozcestník při pohybu občana v rámci MěÚ
Dačice.

Mezi nejvíce poskytované služby centra patří
dotační poradenství, zpracování žádostí o dotace a granty a příprava zadávacích řízení zadávaných v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek č. 134/2016 Sb. i mimo něj. Dalšími aktivitami centra je organizace školení a seminářů a to jak pro zástupce obcí, tak širokou
veřejnost - v dubnu 2018 to byl seminář pro veřejnost týkající se
„Nové zelené úsporám“ a „Dešťovky“, v květnu 2018 pak školení
pro zástupce obcí na téma ,,DPH u obcí, měst i jiných neziskových subjektů“ a také školení ,,Elektronizace veřejných zakázek zadávaných dle zákona o zadávání veřejných zakázek“. Na
konci června 2018 pak tento blok seminářů uzavřelo školení ,,Zákon o finanční kontrole“.
Stejně jako tomu bylo u jiných subjektů, také centra se dotklo
obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR = General Data
Protection Regulation), které vstoupilo v platnost 25. května 2018.
Jak zdárně vyhovět tomuto požadavku, který postihuje mj. veškerá
školská zařízení a obce Mikroregionu Dačicko, bylo diskutováno na
mnoha valných hromadách mikroregionu. Výstupem těchto debat
byl společný zájem řešit tuto novou agendu centrálně z pozice mikroregionu, tj. jmenováním společného Pověřence pro ochranu
osobních údajů.
V této problematice velmi výrazně pomohl Svaz měst a obcí
ČR, který v rámci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ vytvořil v organizační
struktuře centra zcela novou pracovní pozici právě pro Pověřence
pro ochranu osobních údajů. Tato aktivita svazu velmi pomohla
obcím jak z finančního hlediska zajištění pověřence, tak z hlediska
metodiky a dostupných dokumentů pro jeho činnost. Pozici sdíleného Pověřence pro ochranu osobních údajů tak od května 2018
zastává pro Mikroregion Dačicko paní Bc. Martina Tomšů, která
má na starosti 29 subjektů (obce a jejich neziskové organizace) na
území celého mikroregionu a napomáhá jim se zpracováním této
velmi rozsáhlé a poměrně složité agendy.
Na závěr bychom rádi upozornili, že od září 2018 je sídlo centra
přesunuto na adresu Palackého nám. 3/I (budova Komerční banky)
do nově vzniklé kanceláře mikroregionu, kde bude k dispozici Specialista pro rozvoj mikroregionu - Jana Štěpánová a Pověřenec pro
ochranu osobních údajů - Bc. Martina Tomšů.
Veškeré důležité informace jsou průběžně zveřejňovány na
webových stránkách Mikroregionu Dačicko http://www.m-dacicko.cz/centrum-spolecnych-sluzeb/. Aktivity centra je možné rovněž sledovat na Facebooku prostřednictvím účtu Mikroregionu
Dačicko.
Martin Šťastný - Manažer centra
Jana Štěpánová - Specialista pro rozvoj mikroregionu

Úřední dny insolvenčních správců
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože
v měsíci říjnu 2018 bude dne 5. 10. 2018 v době od 8:15 do 12:45 h.
Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové bude
dne 19. 10. 2018 v době od 8:00 do 12:00 h. Insolvenčního správce
najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou
službou.
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Putovní pohár OLDY mění majitele
V sobotu 1. září odpoledne se stal sportovní stadion v Dačicích dějištěm OLDY – Sportovních her Dačicka. Jednalo se již
o třetí ročník rozpustilého klání tentokrát jedenácti týmů z obcí Bílkov, Borek, Dolní Němčice, Hostkovice, Hradišťko, Chlumec, Lipolec, Malý Pěčín, Prostřední Vydří, Velký Pěčín a z města Dačice.
Hlavním cílem OLDY tým z Borku, druhé místo patří Malému Pě- Poslední štafetová soutěž s názvem „Stobylo užít si legraci čínu a třetí místo obsadila parta z Bílkova. lečku, prostři se“ znamenala přesun pochuu netradičních disci- Putovní pohár v tomto ročníku tedy Dačice tin a věcí k prostření, směrem ke stolu, kde
plín, zkrátka pobavit se. předaly Borku.
tým končil tím, že prostřel stůl a spořádal
Smíšené sedmičlenné týmy se utkaly jeden celý rohlík.
„O tom, že zábava byla
Dovolte mi závěrem poděkovat všem liopravdu dobrá, svědčil ve čtyřech disciplínách, ve kterých mimo
častý smích, který se jiné předvedly svoji zručnost, sílu, rychlost, dem, kteří se na přípravách OLDY a na jeho
linul při zdolávání ori- sehranost a strategii. První disciplína s ná- zdárném průběhu v den akce podíleli. Děginálních úkolů ze za- zvem „Ťapaná“ skrývala chůzi pěti členů kuji zapojeným týmům za jejich dobrou náplněné tribuny. Jsem velmi rád, že se nám týmu, kteří k sobě měli svázané nohy. Další ladu a samozřejmě fanouškům, kteří přišli
akce vydařila i přes nepřízeň počasí, která soutěží byl tradičně hlavolam, který zamo- fandit. Třetí ročník OLDY se nám skutečně
panovala hlavně v dopoledních hodinách, tal hlavu nejednomu týmu. V jedné disci- povedl!
Ilona Brabencová, koordinátorka
kdy se dělaly přípravy soutěží“, uvedl sta- plíně hrály hlavní roli houbičky (na mytí
Zdravého města Dačice
rosta Dačic Karel Macků. První místo získal nádobí), které tým sbíral hodem do kýble.

Skvělé místo pro život
Pro mne to jsou jednoznačně Dačice. Není třeba přemýšlet a dlouze se rozhodovat. A opět mě v tom utvrdilo letošní léto, kdy
skutečně bohatý kulturní a společenský život města přilákal nejen místní, ale i mnoho turistů. Říká se „za vším hledej ženu“,
což si nedovolím popřít, jen bych to v tomto případě lehce upravil na „za vším hledej šikovné lidi“, lidi ochotné pro druhé něco
naplánovat a zorganizovat. Ochotné nesedět doma, ale jít se bavit mezi ostatní. Ochotné vidět věci pozitivně, než a priori hledat aspoň nějaká negativa. Ochotné věnovat čas jiným...
Cestuji hodně po republice, hodně mlu- oabsolutismu a vydání Říjnového diplomu diny. Jak jinak by u nás mohli od roku 1882
vím s lidmi a věřte, ne všude je společenský, v roce 1860. Následně od roku 1867 bylo fungovat dobrovolní hasiči, od roku 1884
či společný život obce nebo města tak pes- možné založení spolku státním úřadům ochotničtí divadelníci, milovníci dechovky
trý jako u nás. Jasně, záleží na lidech, ob- pouze oznamovat. Demokracie jak má být od šedesátých let minulého století, judisté
čanech. Záleží také na aktivitě zájmových a spolková činnost 19. století mohla začít od let sedmdesátých apod. Klobouk dolů!
spolků. Záleží na podpoře, či nepodpoře vzkvétat. Hlahol, Sokol, Umělecká beseda, Hrdý jsem ale na to o to víc, že tyto a dalradnice... My máme v Dačicích takových Americký klub dam, Tělocvičný spolek paní ší spolky nejen přetrvaly, ale vznikají další
spolků nemálo a není to jen o jejich počtu, a dívek pražských... To jsou jen namátkou a další a lidi to baví. Takže jsem za ně moc
ale především o tom, co pro své členy a roz- zájmové spolky, na jejichž tradici vlastně rád a děkuji všem, kteří vidí ve společně
voj města dělají. Lidé spolu tráví čas, mají navazujeme. A u nás v Dačicích opravdu stráveném čase plus pro sebe, pro naše
spoustu nápadů, podílí se na rozvoji měs- úspěšně. Vybere si každý, nezávisle na věku město, ale i pro celý region. Získáváme
ta. Někde jsem se dočetl, že v Rakouském a ze širokého spektra zájmů podle toho, z toho jen a jen dobré! A proto se vždy těcísařství bylo zakládání spolků umožněno v čem by se chtěl ve volném čase realizovat. ším na všechna tato naše společná setkácísařským dekretem z roku 1852, podlé- Ať sportovec, kutil nebo duchem poeta. In- vání.
Děkuji všem, kteří tímto přispívají k rozhalo ovšem schválení státních úřadů a ty trovert, či extrovert. Zakladateli spolků jsou
pak měly nad jejich zřizováním naprostou dnes, stejně jako v 19. století, lidé zapálení voji našeho města.
Krásný slunný podzim a vše dobré.
kontrolu. Zakládání českých národních pro věc, prostě nadšenci. Věnují tomu mnoJan Bartošek
spolků pak bylo možné až po skončení ne- ho volného času a energie, často na úkor ro-

Vzpomínka na plastovou láhev od Coca-Coly
Bylo mi tuším 9 nebo 10 let, když můj otec dostal nabídku, že se bez rodiny (manželka a 2 děti musely zůstat doma) může zúčastnit podnikového zájezdu k moři
do tehdejší Jugoslávie, dnes by se jednalo o území Chorvatska. Po zvážení situace
naše rodina tatínka na zájezd do Jugoslávie propustila.
Odměnou pro nás po návratu byly trenýrky a tričko značky Adidas, gramofonová
deska s písněmi skupiny Beatles a také plastová litrová láhev pravé Coca-Coly. Všechny
věci v tehdejší Československé socialistické
republice normálně nedostupné.
Když se na tehdejší dárky přivezené z Jugoslávie podívám dnešníma očima, tak si
uvědomuji, že největší až zásadní hodnotovou proměnu v mých očích zaznamenala
především plastová láhev od Coca-Coly.
Zatímco tričko, trenýrky, gramofonová
deska a vlastně i samotná tekutina zvaná
Coca-Cola si svoje využití nebo alespoň
historickou vzpomínkovou hodnotu za-

chovaly, plastová láhev se postupně u nás
z tehdejší obdivované nerozbitné láhve se
šroubovacím víčkem dnes stala obyčejným
odpadem.
A tak si někdy, třeba tentokrát na začátku školního roku, říkám, že by si zejména
mladý člověk měl v životě dávat pozor, aby
neskončil jako plastová láhev od Coca-Coly.
Na rozdíl od ubohé neživé plastové láhve,
která za svůj osud nemůže, totiž my ten
svůj osud máme dnes každý možnost ovlivnit a u těch školou povinných to nezačíná
ničím jiným než řádným plněním školních
povinností.
Miloš Vystrčil, senátor

Dobrý den,
děkuji p. Vystrčilovi za napsání a redakci za zveřejnění článku „Nemohou vědět,
že víme“ v Dačickém zpravodaji 9/2018.
Patřím mezi lidi, kteří se psů přirozeně
bojí. V mládí jsem byla psem pokousána
a dcera jako malá také.
Pejskaři venčící svého „miláčka“, hlavně bez vodítka!!!, na cestě, po které chodí lidé na procházku, by si měli článek
přečíst. Nemůžeme přece vědět, že nám
jejich volně pobíhající pes nic neudělá,
když se k nám blíží nebo běží. Proto by
měli pejskaři kolemjdoucí „pěší“ respektovat a svého psa mít na vodítku a preventivně vodítko stáhnout.
DĚKUJI!
čtenářka z Dačic
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„Jak se staví sen…“
Poslední prázdninovou neděli se otevřely dveře nové Mateřské školy Za Lávkami. O tom, že se jednalo o mimořádnou akci,
svědčilo i množství lidí, které si přišlo školku prohlédnout.

Padala slova chvály, uznání, poděkování…
A já bych ráda svým ohlédnutím poděkovala ještě jednou.
Původní budova MŠ byla v nevyhovujícím technickém stavu. Dlouhodobě se
hledaly varianty nejoptimálnějšího řešení.
Současně se v posledních letech zvyšoval
počet dětí, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání (v průměru se jednalo
o 50 žádostí). Tyto faktory a možnost žádosti
o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu přinesly konečné
rozhodnutí – výstavbu nové, kapacitně větší školy, s možností umístění dětí mladších
tří let věku.
I přes to, že výstavba, včetně demolice
staré budovy, byla realizována v rekordním
čase jednoho roku, samotné přípravy na
výstavbu probíhaly již od roku 2014. Přípravy, za kterými se skrývají desítky setkání,
jednání, návrhů, hledání, ale i nadšení, odhodlání a osobního nasazení lidí, které spojoval jediný cíl – postavit v Dačicích novou
moderní mateřskou školu. Nesmím zapo-

menout ani na rodičovskou veřejnost, která
projevila obrovskou míru pochopení, tolerance a empatie v momentě, kdy se rozmisťovaly děti na ostatní pracoviště MŠ Dačice.
Velice si vážím a děkuji za přístup vedení města, které od začátku respektovalo
a zohledňovalo požadavky učitelek s ohledem na prostorové podmínky a materiální
vybavení.
Chci dále poděkovat odboru dotací
a investic, finančnímu odboru, správě majetku, stavebnímu úřadu, odboru dopravy,
kultury a cestovního ruchu, životního prostředí, Technickým službám Dačice a všem
zaměstnancům MŠ Dačice. Domnívám se,
že toto je ukázka dobré praxe, kdy spolupráce mezi jednotlivými zainteresovanými

subjekty není jen formální papírovou záležitostí, ale důkazem profesionality a lidského nasazení.
Před několika lety jsem se svými kolegyněmi navštívila nově postavenou školku
v sousedním Rakousku. Vzpomínám si, že
domů jsem odjížděla s pocitem, že tohle je
nedosažitelný sen…
Poslední den prázdnin se ale změnil ve
skutečnost a Dačice se mohou pyšnit školkou, která nemá v okolí konkurenci. A hlavně skutečností, že všechny děti, které chtěly do mateřské školy chodit, v ní našly své
místo.
Ještě jednou všem velké a upřímné
DĚKUJI.
Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

--- inzerce ---
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Registrace
Blok přednášek

Závěrečná diskuze, ukončení semináře

www.enki.cz

www.sfzp.cz

www.mzp.cz

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České Republiky

www.dacice.cz

POKYNY K REGISTRACI NA SEMINÁŘ
Účast na semináři je zdarma. Registrace účastníků je nutná z důvodu kapacity sálu (max. 80 osob), doporučujeme včasnou rezervaci!
Registraci můžete provést nejpozději do 8.10.2018, a to e-mailem na zdravemesto@dacice.cz nebo na tel.č. 384 401 286, 702 003 956.
Těšíme se na setkání s Vámi.

10:45 - 11:00

• PŘÍSTUPY K INTELIGENTNÍMU ŘÍZENÍ MENŠÍ TEPLÁRENSKÉ SOUSTAVY
na příkladu Jindřichův Hradec
Ing. Jan Švec, (ORTEP, s.r.o.)

• OBECNÉ TRENDY V TEPLÁRENSTVÍ
vývoj spotřeby, obnova zdrojů a sítí, nové prvky a technologie
Ing. Josef Karafiát (ORTEP, s.r.o.)

• TLUMÍME PÁLENÍM BIOMASY KLIMATICKOU ZMĚNU?
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. a kolektiv (ENKI, o.p.s.)

9:00 - 10:45

8:30 - 9:00

PROGRAM:

v hlavním sále Kulturního domu Beseda v Dačicích

dne 18. října 2018, 9 - 11 h

Zdravé město Dačice Vás zve na odborný seminář, který se koná

VÝVOJOVÉ TRENDY V ENERGETICE
a jejich dopady na teplárenství

POZVÁNKA

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.

nání
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KLIMATICKÉ ZMĚNY NA DAČICKU
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Zdravé město Dačice a MA21

www.dacice.cz
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Co je nového na Základní škole Komenského
Školní rok 2018/19 zahájen!

Prvňáčci už mají svůj
velký den za sebou
a pilně pracují na tom,
co jsme si první den
slíbili. Naučí se ČÍST,
PSÁT a POČÍTAT. První
školní den je výjimečný
a především u prvňáčků.
I v letošním školním
roce usedly do lavic
naší školy na Bratrské
tři třídy prvňáčků. Všechny děti přišly včas a s dobrou náladou.
Paní učitelky děti s nadšením očekávaly a uváděly na jejich místa
do tříd. Tradiční příjemnou součástí prvního den je uvítání dětí
a jejich rodičů zástupci vedení školy a města. Přivítat nové žáčky
přišli zástupci školy a obce: paní ředitelka Ing. E. Macků s panem
starostou Ing. K. Macků a místostarosty Bc. M. Novákem a Ing. J.
Baštářem a panem tajemníkem Ing. Z. Páralem. Třídní učitelky
a paní asistentky pak společně provedly děti jejich první hodinou.
Nástup do školy představuje pro prvňáčka první opravdový krok
k nezávislosti. Rodiče jistě budou svým dětem oporou a budou naslouchat všem radostem i trápením, které se s chozením do školy
pojí. První a jediná hodina tohoto školního dne rychle uběhla a děti
si poprvé sbalily školní pomůcky vonící novotou do aktovek. Tak
hodně úspěchů ve škole!
Přivítali jsme nejen 68 prvňáčků, vítali jsme všech našich 507
žáků a žákyň v 23 třídách, jejich vyučující, vychovatelky, asistentky
pedagoga a provozní zaměstnance školy. Všem společně přejeme
skvělý start a hodně sil do nového školního roku.
Hlavní prázdniny jsou za námi, skončila doba odpočinku pro
děti a vyučující, doba pilné práce vedení škol a provozních zaměstnanců, kteří zvelebují školu pro další školní rok. V období hlavních
prázdnin se vždy realizuje většina akcí většího rozsahu, i letos k nám
v červenci nastoupili řemeslníci. Školu dle potřeby vymalovali, žaluzie a rolety opravili, doplnili. Na našem odloučeném pracovišti
v Bratrské proběhla úplná rekonstrukce sociálního zařízení pro děti
(máme krásné nové barevné záchodky). Máme novou učebnu II. C
v kompletní výbavě s interaktivní tabulí, novou podlahu ve III. C,
klimatizaci v V. B, novou knihovnu i sklad učebnic. Standardně ob-

Slavnostní zahájení výstavy

měňujeme počítače a aktualizujeme programy, výborným pomocníkem jsou interaktivní učebnice.
Škola bude i nadále reagovat na moderní výukové trendy. Život
naší školy můžete sledovat na www.zsdacice.eu. Údržbu a rozvoj
školy realizujeme na základě podpory svého zřizovatele. Město Dačice naši školu podporuje a my si toho velice vážíme. Děkujeme.
Eva Macků, ředitelka školy

Vás srdečně zve na

sázení lípy v rámci celostátního projektu Lípy republiky
slavnostní odhalení obnovené učebny dějepisu
s ukázkou současné výuky
procházka 100 lety naší země a našeho města Dačice
• třída na téma: Jak se učilo dříve
• v učebně VV tematické práce žáků
• debaty s pamětníky
a mnoho dalšího . . .

Křeslo pro hosta

Do 14. října je otevřena v dačickém muzeu a galerii prodejní výstava obrazů Pavla Bezděčky a dřevěných plastik Pavla Tomana.
Na vernisáži výstavy 8. září jsme v Dačicích poprvé slyšeli v podání Miroslava Eisenworta i hru na didgeridoo, nástroj původních
australských domorodců.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG Dačice

Po vydařené květnové akci v Domě s pečovatelskou službou
s názvem Křeslo pro hosta, jsme se rozhodli, že v září tuto akci zopakujeme. Tentokrát však do našeho „křesla“ usedl starosta Dačic
pan Ing. Karel Macků. Děkujeme panu starostovi za přijetí našeho
pozvání, za jeho otevřenost a za příjemně strávené odpoledne. Budeme se těšit na další setkání.
Děkujeme.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Slavnostní přivítání prvňáčků
V pondělí 3. září jsme ve škole slavnostně
přivítali 36 prvňáčků. Nové žáčky a jejich
rodiče přišli také pozdravit představitelé
města v čele s panem starostou Ing. Karlem
Macků.

Přejeme prvňáčkům hodně štěstí, ať se
jim ve škole daří a mají ji rádi.
Opravy v době letních prázdnin
O letních prázdninách tradičně využíváme přerušení provozu školy k provádění
rozsáhlejších oprav, které by bylo obtížné
realizovat v průběhu školního roku. Při
plánování letošních prázdninových oprav
jsme se zaměřili především na pavilon
2. stupně, kde byla ve dvou učebnách
a třech kabinetech provedena oprava rozvodů elektroinstalace a omítek a všechny
tyto místnosti byly nově vymalovány.
V závěru minulého školního roku prošel
rozsáhlejšími opravami také pavilon tělocvičen. Začali jsme už v únoru výměnou
dveří v nářaďovnách, koncem května byly
obě tělocvičny a kabinet tělesné výchovy kompletně vymalovány a v červnu pak
přišla na řadu nejnákladnější část oprav,
broušení a nové nalakování podlah v obou
tělocvičnách. O letních prázdninách pak
byly opravy v tomto pavilonu završeny
drobnými malířskými pracemi a úpravami
v šatnách.

ovládlo družstvo 7. ročníku s bilancí 2 výhry a 1 remíza. Druhý skončil tým žáků primy a sekundy. Třetí místo patří žákům VI. B.
Nejúspěšnějším týmem starších žáků bylo
družstvo IX. A/B, které vyhrálo všechny
čtyři zápasy s bilancí 12:1! Druzí se umístili
žáci VIII. B a třetí místo obsadilo družstvo
tercie. V kategorii mladších dívek vybojovalo první místo družstvo sekundy, následované bylo sedmačkami a na třetím místě
skončil tým VI. A. Turnaj ve volejbale starších dívek skončil vítězstvím kvarty, druhé
se umístily žákyně IX. B a bronz si odnesl
tým VIII. A/B.
Na závěr je třeba poděkovat panu Michalu Krtkovi, který se zhostil role hlavního rozhodčího při turnaji v malé kopané.
Už teď se těšíme na příští ročník, kdy oslaví náš turnaj půlkulatiny!
Za realizační tým základní školy Bohumil
Šuhaj, Jana Vaňková a Zuzana Voldřichová
DRUHÉ MÍSTO naší školy v ČR v psaní
ZAV
Stalo se již tradicí, že se žáci naší školy
umisťují na špici meziškolní soutěže v psaní
ZAV.
Příjemné překvapení nastalo na začátku
školního roku, protože se nám podařilo získat DRUHÉ místo z více než 300 zaregistrovaných škol!
Děkujeme žákům naší školy za krásné
umístění.
Jitka Krejčí
16. ročník Mezinárodní internetové soutěže v psaní na klávesnici INTERSTENO
2018
Soutěž probíhala ve dnech 23. dubna
až 9. května 2018. Úspěšně ji absolvovalo

přes 1000 závodníků, mezi nimi i 2 žáci naší
školy. Měli natrénováno, byli velice šikovní
a úspěch se dostavil.
Soutěž sestává z desetiminutového opisu s penalizací 50 úhozů za neopravenou
chybu, přičemž jako úspěšné jsou hodnocené práce splňující tato kritéria:
Děti (0-12 let) - 150 hrubých úhozů - 1 %
chyb
Žáci (13-16 let) - 180 hrubých úhozů - 1 %
chyb
Junioři (17-20 let) - 200 hrubých úhozů - 1 %
chyb
Praktici (21 a více let) - 240 hrubých úhozů
- 0,5 % chyb
Z naší školy se soutěže zúčastnili Alžběta
Šedová (IX. B) a Dominik Bouda (IX. A). Kategorie 13-16letých bývá silně obsazena,
o to více si ceníme dosažených výsledků.
Za zmínku stojí i fakt, že Dominik uspěl
i v kategorii junioři.
Našim žákům děkujeme za pěkné výkony
a vzornou reprezentaci školy.
Jitka Krejčí a Marie Cvrčková
Útěk na sever
Zářijovou jistotou už několik let bývá naučný program agentury Pohodáři. Už jsme
sice ve škole, ale ještě si trochu procestujeme málokým vídaná místa naší planety.
Tentokrát nám bylo umožněno poznat severské země.
Ve Finsku jsme tak díky Pohodářům navštívili Laponsko a pokochali se polární září,
v Norsku jsme rybařili a na Islandu se proletěli nad vodopády.
Pohodáři nezklamali, opět předvedli poutavý program.
Marie Cvrčková

Skřítek Podzimníček zve nejen budoucí
prvňáčky
Školní rok teprve nedávno začal, ale přesto bychom chtěli už nyní trochu naši školu
přiblížit Vám, vážení rodiče a milí předškoláčci. Těšíme se na Vás, přijďte se k nám podívat a něco hezkého zažít. První setkání se
uskuteční už v úterý 2. října.
Turnaj Duhového hřiště již po čtrnácté
Pravidelný podzimní turnaj žáků naší
školy a gymnázia v kopané a volejbale,
resp. přehazované, se letos konal ve středu
12. 9. za horkého a slunečného počasí.
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev v kategorii mladších žákyň (přehazovaná), 5 družstev v kategorii starších žákyň (volejbal),
4 družstva v kategorii mladších žáků a 5
družstev v kategorii starších žáků (malá
kopaná). Vše proběhlo v duchu fair play
a doufáme, že si žáci sportovní den užili.
A jak nakonec vše dopadlo?
Turnaj v kopané mezi mladšími žáky
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Zprávy za SŠTO Dačice
Adaptační týden žáků prvních ročníků
SŠTO již popatnácté
Stalo se již osvědčenou a dobrou tradicí,
že se žáci prvních ročníků tříletých i čtyřletých oborů Střední školy technické a obchodní v Dačicích zúčastňují první zářijový
týden tzv. Adaptačního týdne. Ten je zaměřen na začlenění žáků do nového prostředí,
seznámení se s třídními učiteli, spolužáky
a odstraňování komunikačních bariér. Letos proběhla akce již popatnácté, protože
naše škola patřila v regionu k prvním, které
adaptační týden pro žáky prvních ročníků
začaly připravovat.
3. a 4. září 2018 strávili žáci oborů Mechanik seřizovač, Obráběč kovů, Truhlář, Kadeřnice v prostorách školy. Seznámili se s vedením školy, učitelským sborem, navštívili
odloučená pracoviště, absolvovali školení
o bezpečnosti.
5. až 7. 9. 2018 byl pro žáky připraven
adaptační pobyt v Cyklocampu Staré Město pod Landštejnem. Program pobytu
připravili výchovná poradkyně (Mgr. Věra
Tomanová) a třídní učitelé tříd MS1, OK1,
TKA1 (Mgr. Pavel Novák, Mgr. Věra Tomanová, Mgr. Lenka Tobolková), část programu
zajišťovali instruktoři z Lanového centra s.
r. o. První den změřili žáci síly v různých atletických disciplínách (běh na 50 m, běh na
600 m, hod koulí, sedy lehy). V tomtéž dni
stihli ještě navštívit nově zrekonstruovanou
úpravnu vody a absolvovat výlet k starobylému hradu Landštejn, spojený se soutěžením mezi třídami v různých oborech. Po
výborné večeři zápolili žáci prvních ročníků

se svými staršími spolužáky z druhých ročníků, kteří se ve stejnou dobu účastnili jazykového kurzu s rodilými mluvčími pod hradem Landštejn. Štafetové disciplíny žáky
bavily a posílily kolektivního ducha tříd.
Druhý den se odehrál v režii kompetentních instruktorů z Cyklocampu ve Starém
Městě pod Landštejnem. Žáci absolvovali
seznamovací a společenské hry, vysoké
a nízké lanové aktivity. Večer proběhlo vyhodnocení programu a nejlepším z žáků
byly předány zajímavé ceny.
Závěrečný den čekal žáky turistický pochod nádhernou přírodou České Kanady.
Cestou do Slavonic se zastavili u Pevnostního areálu Slavonice, aby si připomněli
smutné události roku 1938. Adaptační pobyt jsme si všichni, třídní učitelé i žáci, moc
užili. Do všech aktivit se s velkou chutí a odvahou zapojila většina žáků prvních ročníků. Nikdo z nás nelituje, že jel. Seznamovací
a společenské hry, které pomohly vytvořit
mezi žáky i učiteli pohodovou atmosféru
a vzájemně se poznat, usnadnily žákům
vstup do nového prostředí, a to i těm, kteří
do školy přišli 3. 9. 2018 s určitými obavami.
Realizace adaptačního týdne se opět, již
popatnácté, ukázala jako přínosná a prospěšná.
Věra Tomanová
Anglický kemp v České Kanadě
Angličtina se stává nezbytnou výbavou
každého moderního člověka. Setkáváme se
s ní stále častěji a v řadě profesí je nutné anglický jazyk aktivně používat. Toto je také

jeden z důvodů, proč škola klade důraz na
moderní výuku cizích jazyků.
Začátek školního roku studenti druhého
ročníku Střední školy technické a obchodní, oborů Mechanik seřizovač a Ekonomika
a podnikání, zahájili netradičně. Nezasedli
do školních lavic, ale vyrazili na intenzivní
jazykový kurz angličtiny do malebné krajiny v okolí hradu Landštejn, kde měli možnost prakticky rozšiřovat a prohlubovat své
jazykové a komunikační kompetence v cizím jazyce.
Na intenzivním jazykovém kurzu s nimi
pracovali dva britští lektoři Mark a Guy.
Studenti měli možnost rozšířit si slovní
zásobu, zdokonalit výslovnost a posílit
sebejistotu především v ústním projevu.
Výuka většinou probíhala prostřednictvím
netradičních metod, konverzačních aktivit
a zábavných her, které studentům dokázaly
„rozvázat jazyk“. Pro některé ze studentů,
kteří se zúčastnili podobné akce poprvé,
bylo pokrokem už pouze to, že se zbavili
ostychu při komunikaci v angličtině s rodilým mluvčím.
Jsem ráda, že se nám podzimní jazykový kemp v prostředí České Kanady vydařil,
a to i díky krásnému počasí. Všichni účastníci z řad studentů, ale i lektorů, jej hodnotili
v superlativech. Lektoři oceňovali nejen
zájem studentů o angličtinu, ale také jejich
chování a vystupování.
Pro studenty byl kurz obohacením především jazykovým, ale i motivací do dalšího studia.
Marie Sedláková

Křížky – Spirituální krajina Dačicka
Ve čtvrtek 27. září se ve výstavních prostorách na Starém zámku v Dačicích uskutečnilo požehnání nové fotografické publikaci Křížky – Spirituální krajina Dačicka, kterého se za přítomnosti hostů a autorů knihy ujal Václav Brož, převor karmelitánského kláštera v Kostelním Vydří.

Uvedení takové knihy do života je vždy malým svátkem, a jinak
tomu nebylo ani v tomto případě.
Světlo světa spatřila a na cestu ke čtenářům se vydala výpravná
publikace, která na více jak třech stech stranách přibližuje fenomén
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zdejší krajiny, kterým jsou právě kříže.
Fotografie v této knize jsou dílem Rudolfa Prekopa a Martina
Mlynariče, předních českých autorů, kteří vyjádřili svůj vztah
k tématu a vyznání geniu loci zdejší krajiny v autorské poznámce:
„Na počátku zpracování této tematiky byl náš úžas nad četností
a malebností křížků v jihočeské krajině. Výstupem z tohoto úžasu
je tato publikace, která je otiskem našeho téměř ročního putování
krajinou, naší roční soukromé křížové cesty, uskutečněné v mnoha
etapách, čemuž odpovídá rozdělení obrazového materiálu do celkem osmi oddílů.
Kříž v krajině je pro nás symbolem jednoty. Místem, kde se světské prolíná s duchovním, jedno doplňuje druhé a umocňuje se navzájem. Horizontála se protíná s vertikálou, pozemské a nebeské
vytváří jeden harmonický celek, příběh, jednotu, úplnost.“
Autory textů v knize jsou Martin Souček, Michal Stehlík
a Jiří Müller, na komentářích k fotografiím se podílela Miloslava
Slavíková. Publikaci vydalo nakladatelství Arbor vitae societas
v Řevnicích v září 2018.
Knihu prodává Infocentrum Dačice za cenu 890 Kč.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Nový školní rok
Prázdniny uběhly rychle jako voda a 3. září byl na dačickém
gymnáziu oficiálně zahájen nový školní rok. Letos se nesl v duchu
novinek. Nové studenty primy a 1. ročníku přivítalo v nově označených třídách nové vedení školy. Ředitelem gymnázia se stal v srpnu
Mgr. Milan Točík, jeho zástupkyní je Mgr. Petra Mašátová. Nový je
také způsob omlouvání, které bude probíhat pouze elektronicky
v informačním systému Komens, s nímž jsou učitelé, dosavadní
žáci i jejich rodiče zvyklí pracovat. O nových učebnách cizích jazyků jsme již informovali. V prvních zářijových týdnech měli vyučující
s třídami možnost ověřit si, jak fungují. Nově bylo zavedeno také
programování a algoritmizace coby součást výuky matematiky
v primě. Rozhovor s novým ředitelem školy můžete zhlédnout na
internetové televizi gymnázia g-one.tv. Dozvíte se v něm podrobné informace o všech podstatných změnách na gymnáziu ve školním roce 2018/2019. A protože se do nového roku tradičně přeje,
rádi bychom popřáli všem učitelům, ať je jejich práce těší, novým
žákům, aby se drželi v náročných začátcích, maturantům, aby si užili poslední rok na gymnáziu a aby ho zdárně završili, a všem ostatním, ať je zkrátka škola baví.
Petra Mašátová
Seznamovací pobyt 1. ročníku

Ve středu 12. září se uskutečnil již 14. ročník tradičního turnaje
Duhového hřiště v areálu ZŠ Dačice, B. Němcové. Žákyně II. stupně
ZŠ a nižšího gymnázia se utkaly v přehazované a volejbale, chlapci zápasili v malé kopané. Celkem soutěžilo devatenáct družstev,
počasí akci přálo a žáci předváděli pěkné výkony. V přehazované mladších žákyň se sekunda gymnázia umístila na první příčce
a stejného umístění dosáhly i žákyně z kvarty ve volejbale. V malé
kopané obsadilo společné družstvo primy a sekundy druhé místo,
kluci z tercie v souboji starších žáků skončili třetí. Všem našim žákům i žákyním děkujeme za krásnou reprezentaci!
Pavel Fencl

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE
S NÁPISY PIVOVARŮ
TEL. 732 170 454, sběratel

Měšťanský sbor ostrostřelců
Vojtěch Marek a Karel Macků uvažují o založení spolku, který
bude sdružovat zájemce o zbraně a střelbu. Spolek naváže na
měšťanský sbor ostrostřelců založený před 220 lety v Dačicích.
Případní zájemci o členství se mohou přihlásit na telefonním čísle
602 168 795, nebo e-mailu ostrostrelcidacice@gmail.com
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Seznamovací pobyt primy
Ve čtvrtek 6. 9. ráno jsme se sešli před školou, abychom vyrazili do Vnorovic. Od školy jsme vyšli v osm hodin. Trasa vedla před
Toužín a Urbaneč. Cestou jsme plnili různé úkoly, které pro nás naši
vyučující nachystali. V Urbanči jsme si dali přestávku na hřišti, abychom se nasvačili. Do Vnorovic jsme přišli kolem oběda. Po obědě
následovalo sportovní odpoledne. Mohli jsme si zahrát přehazovanou nebo fotbal, vyzkoušet si hod granátem či člunkový běh. Na

Sportovní turnaj Duhového hřiště

--- inzerce ---

Na začátku je potřeba se seznámit, a proto každoročně v prvních
týdnech nového školního roku podstupují žáci primy a 1. ročníku
tzv. seznamováky. Letošní seznamovací kurzy se podle jejich účastníků nad očekávání povedly. Prváci vyrazili na kolech v doprovodu
vyučujících Karla Chalupy, Karla Tobolky a Petra Procházky poznávat nejen sebe navzájem, ale také krásy České Kanady. První den
urazili 56 kilometrů. Navštívili hrad Landštejn, bizoní ranč v Rožnově, pivní a limonádový automat v Novém Světě a Zvůli. Méně početná skupina turistů se v doprovodu třídní učitelky Nadi Koprové
vypravila ze základny v Dolním Radíkově ke skalnímu útvaru „Ďáblova prdel“. Druhý den pobytu studenty navštívila školní metodička prevence Jana Vacková-Hezinová, která pro ně připravila pásmo
poznávacích her. Odpoledne bylo zasvěceno sportovním aktivitám. Poslední den seznamováku se bohužel pokazilo počasí, a tak
se žáci většinou vrátili domů s rodiči, kteří je v Radíkově vyzvedli
a kterým tímto děkujeme za spolupráci. Návrat na kole ve vytrvalém dešti však zvládla hrstka šesti statečných studentů se dvěma
učiteli. Klobouk dolů.
Petra Mašátová

programu byl také branný závod. Byli jsme ubytovaní v hospůdce U Splavu, kde je i bazén, což se hodilo, protože bylo teplo a po
sportovních aktivitách jsme se mohli osvěžit. Večer jsme opékali
špekáčky a hráli různé hry. Ráno jsme uklidili pokoje, nasnídali se
a vyrazili zpět do Dačic, kam jsme došli kolem poledne. Pobyt se
nám moc líbil a děkujeme vyučujícím, že ho pro nás připravili.
Napsala Kristýna Morávková
(s pomocí ostatních primánů)

www.dacice.cz
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150 let, 125 let, 120 let – Co to je za čísla?
Krátká exkurze do historie dačického knihovnictví
To jsou čísla, která mapují historii veřejného knihovnictví v Dačicích. Nejstarším a zároveň prvním kulturním spolkem, který
v Dačicích vznikl, byl Čtenářský spolek Dyje. Jeho účelem bylo: „čtení, deklamace žertovné, vyjma ty, které by v obor politický
neb náboženský sáhaly, hovor, společenské zábavy a cvičení ve zpěvu“, vznikl v Dačicích v roce 1868. O jeho založení se velkou měrou přičinil P. Eduard Höcksmann, farář v Matějovci, který soustředil do spolku inteligentní a vzdělané občany z města
i okolí. Předsedou se stal Josef Příhoda st., knihovníkem J. Příhoda ml. Spolek byl zrušen v roce 1892 a de facto jej lze považovat za předchůdce veřejné knihovny v Dačicích - 150 let.
Zřízení veřejné knihovny bylo navrženo na valné hromadě Měš- storách dnešních výstavních prostor muzea a od roku 1993 sídlí
ťanské besedy v Dačicích dne 11. 11. 1893. Tehdy podal okresní v budově bývalé mateřské školky v Pantočkově ulici. Je to starý
sudí Bedřich Kancnýř návrh na zřízení veřejné knihovny pro lid dům, většina uživatelů říká, že je to prostor útulný a milý, nicmév Dačicích. Učitel Antonín Kesner, knihtiskař Antonín Kasalý, ředi- ně knihám i čtenářům je v něm velmi těsno. Navíc se dnes mění
tel měšťanské školy Karel Kamenář a c. k. okr. sudí Bedřich Kancnýř role knihovny, z půjčoven knih se knihovny přetvářejí v komunitní
byli osobnostmi, které stály u zrodu veřejné knihovny v Dačicích. centra, zvyšuje se jejich role při neformálním vzdělávání. Je nutné
Z besední knihovny bylo vybráno 250 svazků a od 1. února 1894 se mít prostor nejen na dokumenty, ale hlavně pro lidi. Naše knihovna
začalo každou neděli od jedné do dvou hodin odpoledne půjčovat je výrazně poddimenzovaná, podle norem a standardů máme mít
v Měšťanské besedě. V létě 1894 se knihovna přestěhovala na rad- 600 m2, v reálu máme 250 (s letní čítárnou 350 m2). Tento zásadní
nici. V roce 1898 měl spolek 122 členů, 954 svazků knih vázaných nedostatek vadí čím dál víc právě v souvislosti se změnami funkcí
veřejné knihovny.
a 452 sv. nevázaných - 125 let.
Přístavba knihovny zvětší prostory o 72 m2. Zvětší se oddělení
Vedle knihovny prosazoval Bedřich Kancnýř i zřízení veřejné
čítárny. Šel příkladem a věnoval 11 časopisů a Slovník naučný. pro dospělé, kde je největší deficit nedostatku místa. Přístavba
Knihtiskař Antonín Kasalý se nabídl, že k půjčování věnuje všech- bude jednopodlažní nepodsklepená místnost s kanceláří s přiny časopisy, které dostává výměnou. Valná hromada 27. 2. 1898 lehlou terasou. Přestěhuje se sem výpůjční pult a fond časopisů
rozhodla o tom, že bude potřeba jít od domu k domu a získávat a prostor bude sloužit mimo výpůjční dobu pro konání přednášek,
tak pro čítárnu časopisy i příspěvky peněžní. Čítárna byla otevřena besed a komunitních akcí pro veřejnost. Kancelář bude sloužit pro
v březnu následujícího roku v budově městského pivovaru a byla akvizici a zpracování nových knih. Stavební odbor Městského úřadu vydal rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení, leotevřená každou neděli a středu odpoledne - 120 let.
Další podrobné informace k celé historii dačického knihovnictví tos se nepodařilo vybrat dodavatele stavby, tož se těšíme, že se na
nás dostane v roce příštím.
najdete na: http://www.mkdac.cz/z-historie,37
Zdeňka Chadimová,
Knihovna se během své historie několikrát stěhovala, nejdéle
ředitelka knihovny
poskytovala své služby dačické veřejnosti ve státním zámku, v pro-

--- inzerce ---
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Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Dačice
CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006574

ANKETA
Vážení spoluobčané,
máte v rukou anketu, která si klade za cíl zjistit Vaše názory a připomínky související s rozvojem sociálních služeb v Mikroregionu
Dačicko. Výsledky ankety budou jedním z podkladů pro zpracování aktuálního plánu rozvoje sociálních služeb, který bude reagovat
na potřeby občanů. Prosíme Vás tedy o pomoc a vyplnění ankety. Čím více hlasů uslyšíme, tím zajímavější a přesnější bude výsledek.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na kontaktu, který je uveden na druhé straně lístku.
Realizátor projektu: Centrum pro komunitní práci jižní Čechy
Partner projektu: Město Dačice
Řídící skupina projektu: Ing. Karel Macků, Ing. Hynek Blažek, Věra Janáková, Mgr. Irena Vašíčková, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda,
PaedDr. Drahomíra Blažková, Bc. Pavlína Hořáková.

1. Žije se Vám dobře ve Vašem městě, obci?
ano

spíše ano  

spíše ne

ne

2. Postrádáte Vy nebo někdo z Vašich blízkých některé z těchto sociálních služeb?
Sociální poradenství (informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace)
Osobní asistence (doprovod, celodenní péče v domácnosti atd.)
Pečovatelská služba (donáška oběda, doprovod k lékaři, úklid domácnosti, nákupy, pomoc s hygienou atd.)
Tísňová péče (nepřetržitá možnost kontaktu s osobami vystavenými riziku ohrožení zdraví a bezpečnosti)
Průvodcovské a předčitatelské služby (pro osoby se sníženými schopnostmi orientace nebo komunikace)
Podpora samostatného bydlení (pro osoby se zdravotním postižením)
Odlehčovací služby (pro osoby se sníženou soběstačností – cílem je umožnit pečující osobě odpočinek)
Centra denních služeb (pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pravidelnou pomoc)
Domovy pro osoby se zdravotním postižením (pobytové služby pro zdravotně postižené osoby)
Denní nebo týdenní stacionáře (pro osoby se sníženou soběstačností, které potřebují pravidelnou pomoc)
Domovy pro seniory (pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku)
Domovy se zvláštním režimem (pobytové služby pro osoby s demencí – např. Alzheimerovou chorobou)
Chráněné bydlení (individuální nebo skupinové bydlení s pomocí asistenta)
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče (oddělení následné péče, LDN)
Raná péče (pro rodiny dětí se zdravotním postižením – do 7 let věku dítěte)
Telefonická krizová pomoc (pro osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života)
Tlumočnické služby (pro osoby s poruchami komunikace způsobenými smyslovým postižením)
Azylové domy (přechodné bydlení pro osoby bez přístřeší)
Domy na půl cesty (bydlení pro osoby do 26 let, které se vrátily z dětského domova atd.)
Kontaktní centra (pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách)
Krizová pomoc (pro osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života)
Intervenční centra (pomoc osobě ohrožené násilným chováním osoby vykázané ze společného obydlí)

"

Nízkoprahová denní centra (ambulantní služby pro osoby bez přístřeší)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (při ohrožení společensky nežádoucími jevy)
Noclehárny (služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického zařízení a přenocování)
Služby následné péče (pro osoby s duševním onemocněním nebo závislostí po skončení ústavní léčby)

Prosíme OTOČTE!
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Služby následné péče (pro osoby s duševním onemocněním nebo závislostí po skončení ústavní léčby)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (ve kterých je vývoj dítěte ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé
krizové sociální situace)
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (pomáhají udržet soběstačnost)
Sociálně terapeutické dílny (pro osoby se zdravotním postižením)
Terapeutické komunity (pro osoby se závislostí nebo s chronickým duševním onemocněním)
Terénní programy (pro osoby s rizikovým způsobem života - uživatelé návykových látek, osoby bez přístřeší)
Sociální rehabilitace (podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob s handicapem)
3. Na koho byste se přednostně obrátil/a v případě těžké životní situace? (možno zatrhnout více možností)
rodina 			

přátelé			

poskytovatelé sociálních služeb

úřady 			lékař			jiné, uveďte………………………………………………………
4. Využíváte sociální služby? Pokud ano, napište které.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Pokud sociální služby využíváte, jste s nimi spokojen/a?
ano

spíše ano  

spíše ne  

ne

Co by se podle Vás mělo na fungování služeb změnit:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Jste spokojen/a s rozsahem a úrovní sociálních služeb v regionu?
ano

proč?……………………………………………………………………………………………………………………

ne

proč?……………………………………………………………………………………………………………………

nevím
7. Čemu by se podle Vašeho názoru měla v regionu věnovat větší pozornost při rozvoji sociálních služeb?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jaký způsobem: ………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Jaký zdroj informací upřednostňujete?
Městský (obecní) úřad, místní organizace, katalogy, letáky, místní tisk, rozhlas, noviny, internet, přednášky, lékaři,
jiné…………………………………………………………………………………………………………… podtrhněte
9. Kde bydlíte?

10. Jste:

Obec/ Místní část:

11. Kolik je Vám let?
muž

……………………………………………………………

žena

do 20

51 - 65

21 - 35

66 - 75

36 - 50

nad 75

Děkujeme Vám za Vaše odpovědi.
Vyplněné anketní lístky vhoďte do sběrné schránky na městském úřadě (Dačice, Slavonice)
nebo je odevzdejte na Vašem obecním úřadě (ostatní obce).

Bližší informace o plánování sociálních služeb na Dačicku získáte na www.dacice.cz,
nebo Vám je sdělí vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice Věra Janáková, tel. 384401213, email: socialni@dacice.cz.
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„Hlídání rybníka“
s kapelou Almost Acoustic

K výlovu rybníka v Českém Rudolci se váže jedna specifická akce,
která se nikde jinde nekoná. A to tzv. „Hlídání rybníka“, které se
koná vždy v předvečer výlovu, tj. v pátek. Jedná se o venkovní posezení, které je určené pro širokou veřejnost a začíná v 16 hodin.
Pod velkým stanem nám letos zahraje skupina Almost Acoustic.
K jídlu bude např. grilovaná kýta a můžete se zahřát třeba svařákem, grogem nebo u táboráku.
Říká se, že od vody jde zima, ale my tu vodu přece vypouštíme,
takže nemusíte mít ze zimy strach.
Lukáš Chocholouš

SEJDEME SE V KNIHOVNĚ
čtvrtek 4. října 2018
9 – 11 hodin

Městská knihovna ve spolupráci s RC Křižovatka
zve rodiče s malými dětmi na setkání do
knihovny:





O čem je projekt S knížkou do života
(Bookstart)
Co se děje v mozku při čtení – (9,30 h.)
Nové knížky pro malé a nejmenší děti
Akce se koná v rámci Týdne knihoven. Vstup zdarma. Těšíme se na Vás.

--- inzerce ---

Tak nám pomalu začíná podzim a s tím jsou neodmyslitelně spojené výlovy rybníků. Jeden takový se každoročně
koná vždy první víkend v říjnu v Českém Rudolci. Na výlovu
je k vidění práce rybářů, ukázka ryb v akváriu, můžete si dát
něco dobrého z rybí kuchyně. Jako specialitu nabízíme kapří
řízek bez kostí vhodný pro všechny věkové kategorie. Samozřejmostí je zakoupení živé ryby, kterou si můžete nechat
zabít a vykuchat.

Sportovní okénko
Oddíl kuželek:
čt. 11. 10., 18:00 h
pá. 12. 10., 17:30 h
pá. 12. 10., 20:00 h
so. 13. 10., 10:00 h
so. 13. 10., 14:00 h
ne. 14. 10., 10:00 h
pá. 19. 10., 18:00 h
pá. 26. 10., 17:30 h
pá. 26. 10., 20:00 h
so. 27. 10., 10:00 h
so. 27. 10., 14:00 h

OPJH-Dačice „E“ - Sokol Slavonice „C“
KP II-Dačice „G“ - Fezko Strakonice
KP II-Dačice „C“ - TJ Kunžak „C“
3KLM-Dačice „B“ - Sokol Šanov
1.KLM-Dačice „A“ - SKK Hořice
1.KLD Dačice dorost - Slovan Kamenice n/Lipou
Divize – Dačice „D“ - Sokol Soběnov
KP II - Dačice „G“ - TJ Blatná
KP II - Dačice „C“ - Loko Tábor
3. KLM - Dačice „B“ - Sokol Slavonice
1. KLM - Dačice „A“ - KK Zábřeh

TJ Centropen Dačice oddíl kuželek bude od měsíce října
opět pořádat pro zájemce z řad neregistrovaných kuželkářů
soutěž družstev DAKAL. Pro úplné začátečníky bude vytvořena 2. liga (pokud budou alespoň 4 družstva). Informace na
webu oddílu, nebo u p. Kučery na kuželně (602 227 799).
Oddíl fotbalu:
13. 10. 2018 muži,
27. 10. 2018 muži,
7. 10. 2018 dorost,
21. 10. 2018 dorost,

10:00 h
10:00 h
10:00 h
10:00 h

Oddíl volejbalu
10. 10. 2018 ženy KP
24. 10. 2018 ženy KP

17:00 h
17:00 h

Dačice – Chýnov
Dačice - Milevsko B
Dačice - Sepekov
Dačice - Jistebnice
Dačice - Sokol Lišov
Dačice - Pedagog ČB A

Od 18. 9. 2018 každé úterý začínají treninky dětí od 12 let v tělocvičně ZŠ B. Němcové. Zveme děvčata i chlapce, kteří by se rádi
naučili tento „inteligentní“ sport, aby přišli mezi nás. Do poloviny
října probíhá nábor. Současně probíhá i trénink dorostenek.
Oddíl SPV
Cvičení mužů - v sokolovně každé pondělí od 20:00 h.
Ženy cvičí v skolovně každé úterý a čtvrtek od 19:30 h.
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.
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IČ: 00246476
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Kulturní dům Beseda
1. října, pondělí, 18:00 h
VESELÁ TROJKA
Koncert, vstupné 250/200/100 Kč
KD Beseda, Dačice
10. října, středa, 19:00 h
DON QUIJOTE de la mANCHA
Divadelní představení, divadlo Klauniky Brno,
vstupné 50 Kč
KD Beseda, Dačice
26. října, pátek, 19:00 h
Zdeněk Izer „Na plný coole”
Show Zdeňka Izera, vstupné 290/240/190 Kč
KD Beseda, Dačice
Předprodej:
14. listopadu, středa, 19:00 h
Mandarínková izba
Divadelní představení
KD Beseda, Dačice
Připravujeme:
3. 11.
Halloween party
1. 12.
Věneček
4. 12.
Zaslaná pošta - muzikál
9. 12.
Vánoční koncert sborů ZUŠ
16. 12.
Petr Bende - vánoční koncert

Klub Béčko
5. října, pátek, 19:00 h
Severní Korea očima Milana Bureše
Přednáška českého cestovatele
Klub Béčko, Dačice
12. října, pátek, 20:00 h
9. listopadu, pátek, 20:00 h
7. prosinec, pátek, 20:00 h
XXL modelka
Divadelní představení DS TYL Dačice, hraje:
Monika Nováková, režie Bety Minářů, vstupné
volné
Klub Béčko, Dačice
22. - 24. listopad
Festival outdoorových filmů
Program na www.besedadacice.cz
Klub Béčko, Kino Beseda, Dačice

Městské muzeum a galerie
do 14. října
1 + 1 = 2 Pavel Bezděčka – obrazy, Pavel
Toman – sochy
do 14. října
Na křídlech motýlů (aneb motýli na Dačicku)
Fotografie Adriany May na výstavní chodbě
Slavnostní zahájení v neděli 21. října, 14:00 h
„Co přineslo jedno století?“
Výstava dobových fotografií a plakátů
Dačic k 100. výročí vzniku samostatného
Československa
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00 h a 13:00 - 16:00 h
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Kino Beseda
3. října, středa, 19:00 h
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE, akční, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
5. října, pátek, 19:00 h
SPOLU TO DÁME, komedie, 2D
český dabing, vstupné 110 Kč
7. října, neděle, 19:00 h
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
10. října, středa, 10:00 h
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA, kom., 2D
česky, vstupné 50 Kč
12. října, pátek, 19:00 h
TOMAN, drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
14. října, neděle, 17:00 h
BELLA A SEBASTIAN 3, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 90/110 Kč
19. října, pátek, 19:00 h
VENOM, akční, 3D
český dabing, vstupné 130 Kč
21. října, neděle, 19:00 h
PRVNÍ ČLOVĚK, drama, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
24. října, středa, 19:00 h
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
28. října, neděle, 18:00 h
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA, pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
29. října, pondělí, 18:00 h
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA, pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
30. října, úterý, 18:00 h
VILÍK: RYCHLE A VESELE, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 90/110 Kč
31. října, středa, 19:00 h
ÚSMĚVY SMUTNÝH MUŽŮ, drama, 2D
česky, vstupné 100 Kč

Divadelní studio Tyláček
a herci souboru Tyl Dačice uvádějí:
divadelní hru na motivy
knižní předlohy Karla Poláčka:

Bylo nás pět
ve čtvrtek 25. října 2018 od 17:00 h
v sále KD Beseda Dačice

Městská knihovna
4. října, čtvrtek, 9:00 - 11:00 h
Sejdeme se v knihovně
Městská knihovna ve spolupráci s RC Křižovatka zve rodiče s malými dětmi na setkání
do knihovny: O čem je projekt S knížkou do
života (Bookstart), Co se děje v mozku při
čtení – (9:30 h), Nové knížky pro malé a nejmenší děti.

Katolický dům
a RC Křižovatka
13. října, sobota, 16:00 až 18:00 h
Dýňování
Přijďte s námi oslavit podzim společným
dýňováním. Můžete si vyřezat dýni, ochutnat
ji v různé podobě nebo i přinést ochutnat
svůj výrobek ostatním. S sebou: nůž, prkénko.
Dýně jsou zajištěny. Těšíme se na vás!
14. října, neděle, od 15:00 h
Krásy Rakouska a Švýcarska
Přednáška s projekcí z cest o. Jaroslava Pezlara. Otevřená herna pro děti.
15. října, pondělí, od 17:00 h
Bylinky proti nachlazení a jiným neduhům
O léčivé síle bylinek nám popovídají paní
Alena Schlosserová a Ing. Dana Pokorná
Otevřená hernička pro děti.
20. října, sobota, 9:00 až 12:00 h
Burza oblečení a spotřebního zboží aneb
připravujeme se na zimu – lyže, brusle,
sáňky a další zimní výbava.
Více informací, rezervace prodejních míst:
Marcela Svobodová, tel. 606 336 470, e-mail:
marcelka1177@seznam.cz
21. října, neděle, 19:00 až 21:00 h
TANEČNÍ pro znovuzačínající a mírně
pokročilé
6 dvouhodinových lekcí pod vedením
manželů Horníkových z Telče, první lekce
21. 10. 2018, poslední lekce 25. 11. 2018.
Přihlášky (nejpozději do 12. října) a další informace: petrkrizek@centrum.cz,
tel. 722 743 748
středa 31. října, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy
těhotenství, porod, mateřství a pohybový
vývoj dítěte s Renatou Kudrnovou
Pravidelné akce:
PO a ČT 8:00 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 16:00 až 17:30 h: Káčko
ST 16:00 až 18:00 h: Otevřená herna
ST 17:30 až 18:30 h: Cvičení pro zdraví
ST 18:30 až 20:30 h: Stolní tenis pro veřejnost
NE 9:30 až 11:30 h: Stolní tenis pro veřejnost
Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz

