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Jak to vidím aneb po volbách
Máme za sebou volby do zastupitelstva města. Předvolební vášně opadly a přišel čas na to, abychom si my, kteří jsme byli
zvoleni do zastupitelstva, ujasnili, jak a s kým chceme pracovat pro vás obyvatele Dačic.
Děkuji všem, kteří ní výbor. Pevně věřím, že stejně jako v mi- se jmenuje „Dnešní večer patří vám“. Sál
k volbám přišli, ať už nulém volebním období zvítězí v zastupi- Besedy byl plný, program bohatý a nálada
volili jakkoli.
telstvu snaha pracovat pro Dačice a místní výborná. I když podporujeme dačické spolV letošních volbách části nad „politikařením“ a osobními spory. ky materiálně i finančně, je určitě důležité,
nás bylo o 142 více Stejně tak věřím, že si po vzoru „velké“ po- abychom jim vyjádřili uznání a vděčnost za
než při volbách minu- litiky nebudeme hrát na koalici a opozici. to, co po celý rok dělají pro všechny z nás.
lých a lehce jsme pře- Jenom tak můžeme společně posunout Letos jsme tento večer využili i k tomu, abykročili 50% volební naše město zase o kousek dál k moderním chom předali Cenu města Vladislavu Říhovi
účast. Není to o moc, ale snad to naznačuje, a prosperujícím Dačicím. Moc bych si to přál. a Vítězslavu Jindrovi, právě za jejich práci
že zájem o to, jak je město vedené mezi lidKomunální volby jsou velmi důležité, ale pro město. Myslím si, že dobře fungující
mi stoupá. Před námi je ustavující zastupi- Dačice žijí dál svým životem a jeho důleži- město se pozná podle toho, že volby netelstvo, na kterém bychom měli zvolit radu tou součástí jsou naše spolky. V minulých volby žije dál. Dačice takovým městem jsou
města, místostarostu/y a starostu. Musíme dnech jsme měli možnost poděkovat jejich a já jsem rád, že v nich mohu žít a pracovat.
také podle zákona zřídit kontrolní a finanč- zástupcům na už tradičním setkání, které
Karel Macků, starosta

Ceny města Dačice byly předány na společenském večeru
V sobotu 20. října se v sále Kulturního domu Beseda konal společenský večer, během kterého předali starosta města Karel
Macků a místostarostové Miloš Novák a Jiří Baštář Ceny města Dačice za rok 2017. Ceny za předchozí rok udělilo na svém červnovém zasedání zastupitelstvo města.
Tuto akci, s názvem Dnešní večer patří
vám, věnuje Město Dačice všem aktivním
zájmovým spolkům a sdružením se sídlem
na území města jako poděkování za celoroční činnost a práci pro veřejnost.
Pozvání přijalo 131 zástupců organizací,
kteří se ve svém volném čase věnují sportovním, kulturním, společenským a volnočasovým aktivitám, pracují jako trenéři dětí
a mládeže, podílí se na organizování akcí
určených široké veřejnosti, reprezentují
město na soutěžích a šíří jeho dobré jméno
ve všech oblastech zájmové činnosti.
V průběhu večera byly předány již zmíněné Ceny města. V kategorii Kultura převzal
ocenění za vydávání regionální literatury
pan Vítězslav Jindra. V kategorii Sport získal ocenění pan Vladislav Říha za své dlouholeté působení jako trenér a člen výboru
TJ Centropen Dačice.
Ceny se udělují šestým rokem a během
Celý večer se nesl v příjemné atmosféře.
těchto let se předalo již devatenáct oceně- s pořadem Na stojáka a hudební skupina
ní. Osm v kategorii Sport, čtyři ceny v ka- Almost Acoustic. V průběhu večera byl také Znovu jsme si všichni připomněli, že v Dategorii Kultura, dvakrát byla cena udělena promítnut film s názvem „Když se daří, tak čicích máme spoustu šikovných a aktivních
v kategorii Výchova a vzdělání, čtyřikrát se daří“, jehož obsahem byl sestřih těch lidí, bez kterých by byl náš život ve městě
v kategorii Jiné - propagace města a jed- nejzajímavějších událostí ze spolkové čin- a v místních částech mnohem chudší a ktenou byla cena udělena v kategorii Jiné za nosti v tomto roce. Vynikající pohoštění rým za jejich práci pro ostatní patří velké
připravili, jako vždy, studenti ze Středního poděkování.
záchranu lidského života.
Markéta Přikrylová,
O zábavu těch, kteří se letošní akce zú- odborného učiliště zemědělského a služeb
oddělení kulturních aktivit
častnili, se postaral Arnošt Frauenberg Dačice.
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Slovo místostarosty
Komunální volby jsou za námi a občané jednotlivým subjektům rozdali „karty“ pro nadcházející čtyřleté volební období.
Za sebe i všechny kandidáty ODS bych chtěl za vaše hlasy velmi poděkovat. Jsem velice rád, že díky vašim hlasům můžeme
navázat na nedokončenou práci, která bude ku prospěchu nás všech.
Volby ovšem neznamenají přerušení staPřed dokončením opravy fasády radnice se nám rozběhly stavebních prací. Jak jste si mohli všimnout, vební práce na budově čp. 4, tedy objektu Kulturního domu Betak byla dokončena I. etapa opravy fasá- seda. Předmětem je oprava fasády, výměna klempířských prvků,
dy budovy radnice. Jedná se o renesanční odvodnění a odvlhčení soklové části, změna velikosti některých
stavbu, která je nemovitou kulturní památ- okenních otvorů a jejich výměna v přízemní části, vytvoření nové
kou. Stavbu prováděla Stavební huť Slavo- členitosti spodního parteru a nová barevnost celé fasády. Stavbu
nice, spol. s r.o., za cenu ve výši 1.010.100 Kč provádí stavební firma MK-STAV Group s.r.o. za celkovou cenu ve
bez DPH. Na tuto akci se nám podařilo zís- výši 1.609.426,60 Kč bez DPH. I na tuto opravu se nám podařilo získat příspěvek ve výši 450 tis. Kč z Programu regenerace.
kat prostředky mimo rozpočet města, a to ve výši 400 tis. Kč z miBarevnost fasády naznala změny, a to z důvodu, že jsme se chtěli nisterstva kultury.
přiblížit době, ve které byla postavena. Navíc bylo provedeno
V současné době již pracujeme na rozpočtu města pro rok 2019.
doplnění zdobení ciferníku hodin na věži dle dobových fotografií. Je před námi spousta práce a pevně věřím, že v rámci nového zaVlastní věž je jednou z dominant Dačic, a proto prověřujeme tech- stupitelstva budeme všichni tahat za jeden provaz a nebudeme si
nické možnosti jejího nasvícení. Na opravu fasády navázal nový ná- hrát na koalici a opozici.
těr jednotlivých výplní otvorů. V příštím roce bychom rádi na tuto
Jiří Baštář, místostarosta
opravu navázali a tím dokončili fasádu na celém objektu radnice.

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

ZASTUPITELSTVO MĚSTA na svém 24. zasedání konaném 24. 9. 2018 mimo jiné
• schválilo rozpočtové opatření č. 19/2018
v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje
-657.289,92 Kč, financování -657.289,92 Kč,
• schválilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 102.500 Kč stavebníkovi rodinného domu v lokalitě Za Školou za splnění podmínky vyhlášené veřejné nabídky
prodeje pozemků
• prodej pozemku pro stavbu rodinného
domu v lokalitě Za Školou o výměře 1741 m2
za kupní cenu ve výši 1.549.490,00 Kč,
• schválilo název nové ulice v lokalitě
Za Školou, a to K Sasiňáku,
• schválilo poskytnutí návratné finanční
výpomoci ZŠ v ul. B. Němcové ve výši
2.024.053,08 Kč na dočasné krytí potřeb
projektu „Vybavení Základní školy Dačice“; v rámci projektu budou mimo jiné
modernizovány učebny pro přírodopis,
zeměpis, fyziku,
• rozhodlo o vydání změny č. 3 územního
plánu Dačice v souladu s § 6 odst. 5 písm.
c) stavebního zákona,
• schválilo pořízení změny č. 4 územního
plánu Dačice,
• schválilo informace o plánované akci
s názvem „Přístavba učeben k ZŠ v ulici
Komenského v Dačicích“,
• schválilo veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z Programu regenerace
MPZ Dačice v roce 2018 na realizaci akce
obnovy objektu čp. 12/I v Krajířově ulici.
Rada města na své 124. schůzi konané
26. 9. 2018 mimo jiné:
• schválila peněžní dar ve výši 15.000 Kč
pro Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích, který použije muzeum na rozvoj
další činnosti,
• schválila: I. zvýšení nájemného v bytových domech v Dačicích, kde je vybíráno

2

•
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bývalé regulované nájemné, od 1. 1. 2019
takto: 1) byty, kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina
na vytápění na 64 Kč/m2 podl. plochy,
2) byty, kde jsou nová plastová okna nebo
zaveden plyn či elektřina na vytápění na
60 Kč/m2 podl. plochy, II. zvýšení nájemného u bytů, kde byla zaplacena základní složka, od 1. 1. 2019 takto: byty, kde
jsou nová plastová okna a zaveden plyn
či elektřina na vytápění na 56,50 Kč/m2
podl. plochy bytu,
schválila zvýšení nájemného v Domě
s pečovatelskou službou v Dačicích s regulovaným nájmem od 1. 1. 2019 takto:
1) o 3 Kč/m2, tedy na 42 Kč/m2 podlahové
plochy bytu za podmínky sjednání sociálních služeb jako je uvedeno v nových
smlouvách, 2) o 5 Kč/m2, tedy na 59 Kč/m2
podlahové plochy bytu bez podmínky
sjednání sociálních služeb jako je uvedeno v nových smlouvách,
schválila zvýšení nájemného v bytovém
domě 175/I ul. Bratrská v Dačicích takto: 1. v roce 2019 o 4,39 Kč/m2, tedy na
48,30 Kč/m2 podlahové plochy bytu,
2. v roce 2020 o 4,39 Kč/m2, tedy na 52,69
Kč/m2 podlahové plochy bytu,
vydala souhlas s přijetím finančního
daru ve výši 7.600 Kč na nákup hraček
a učebních pomůcek pro děti MŠ Dačice
na pracovišti v ul. Boženy Němcové od
firmy W.A.G. payment solutions, a. s., Praha a finančního daru ve výši 7.600 Kč na
nákup hraček a učebních pomůcek pro
děti na pracovišti v ul. Sokolská od firmy
REAMON Tax, a. s., Dačice,
schválila rozpočtové opatření č. 20/2018
v těchto objemech: příjmy 499.970,00 Kč,
výdaje 499.970,00 Kč, financování 0,00 Kč,
schválila základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2019 pro přípravu návr-

hu rozpočtu roku 2019,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Přeložka VO – Dolní Němčice“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem
společností SETO, spol. s r. o., Dačice
s celkovou nabídkovou cenou ve výši
2.249.996,98 Kč bez DPH a s termínem
dokončení realizace akce do 31. 8. 2019,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Oprava místní komunikace
Bílkov – Hříšice“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
• schválila uzavření Smlouvy o dílo na zajištění managementu (péče) o zvláště
chráněné území PP Toužínské stráně a PP
a EVL Moravská Dyje.
Rada města na své 125. schůzi konané
10. 10. 2018 mimo jiné:
• schválila ceny za pronájem prostor Klubu
Béčko v KD Beseda v Dačicích s účinností
od 15. 10. 2018,
• vzala se souhlasem na vědomí dokument
„Informace o průběhu investičních akcí
2018“,
• schválila zahájení zadávacího řízení s názvem „Modernizace MěÚ Dačice“ včetně
předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila vyhlášení veřejné nabídky
na prodej stavebních pozemků pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě
Za Školou v Dačicích – III. etapa – 12. kolo,
a to pozemků v k. ú. Dačice p. č. 2945/23,
2945/24, 2945/26 a 2945/41,
• schválila vyhlášení 6. kola veřejné nabídky na prodej pozemků v k. ú. Dačice - p. č.
2271/6 o výměře 1382 m2 a pozemku p. č.
2271/202 o výměře 36 m2 za kupní cenu
ve výši 1.100 Kč/m2,
• schválila poskytnutí dotace na provoz
pojízdné prodejny, a to na rok 2018 ve

www.dacice.cz
výši 28.000 Kč,
• schválila „Operační plán zimní údržby
místních komunikací pro město Dačice
2018/2019“,
• schválila přímé zadání stavebních prací
akce „Parkovací stání ul. Ant. Dvořáka
v Dačicích“ firmě Technické služby Dačice s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 867.740,35 Kč bez DPH a termínem
realizace od 11. 10. 2018 do 31. 3. 2019,
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu prodeje investičního majetku

a výhled prodeje investičního majetku
do konce roku 2018,
• schválila přidělení veřejné zakázky „Oprava místní komunikace Bílkov – Hříšice“
společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o.,
Č. Budějovice za celkovou nabídkovou
cenu ve výši 1.114.358,95 Kč bez DPH,
• vzala na vědomí informaci jednatele
společnosti Městské lesy Dačice s. r. o.
o záměru koupě lesnické techniky – traktor Valtra N 123 Hitech 5 s nájezdem cca
2 000 Mth, s lesnickou nástavbou a pří-

slušenstvím (traktorová vyvážečka s hydraulickou rukou, traktorový naviják),
• vzala na vědomí výstupy vzešlé z kulatého stolu s mládeží na téma „Klub Béčko“
ze dne 18. září 2018,
• schválila poskytnutí věcného daru v hodnotě 1.000 Kč příslušníkovi HZS Dačice za
opravu požárních stříkaček pro JSDH Bílkov a JSDH Lipolec,
• schválila rozpočt. opatř. č. 21/2018 v těchto objemech: příjmy 1.190.633,33 Kč, výdaje 1.190.633,33 Kč, financování 0,00 Kč.

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 20. září 2018 přivítal místostarosta města Miloš Novák společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni nové občánky. Přivítány
byly děti: Kristýna Jackuláková, Emily Jirků, Terezie Králová, Rozárie Krůčková, Jan Knotek, Kristýna Marková, Anděla Maršánová a Týna Stejskalová.

Větrání o svatém Linhartovi

Uspávání přírodní zahrady
v MŠ Za Lávkami

Listopadové větrání kostela a varhan v Lidéřovicích bude
věnováno svatému Linhartovi.

Podzimníčku, Podzimníčku,
zamkni naši zahrádku.
Po létě a po sluníčku,
má jen listí hromádku.
Zamykej, zamykej na zlatý klíč,
podzim bude už zcela pryč.
Usnou stromy, keře, květiny...
Na jaře probudí je petrklíč.

V neděli 18. listopadu 2018 od 14:30 h bude připomenut životopis svatého Linharta, zprávy o něm zachycené ve starých legendách a historie úcty ke svatému Linhartovi. Dojde i na starou
píseň, se kterou se naši předci ke svatému Linhartovi obraceli, zazní
i litanie, které se k němu modlili.
To vše v autentickém prostředí lidéřovického kostela, pro který si naši předci po velké přestavbě na dvoulodní kostel (koncem
15. století) zvolili právě svatého Linharta jako nového patrona.
Jako obvykle bude mluvené slovo doprovázeno hudbou.
Všechny zájemce srdečně zve P. Gorazd s přáteli.

Mikuláš pod parou 2018
sobota 1. prosince od 10:00 h do setmění
ulice Antonínská 75 v Dačicích

Jízda s parní lokomotivou „Jůlinkou“
Mikulášská nadílka

1. prosince
od předmětů
10 hod do setmění
Muzeum drážních
různých historických
ulice aAntonínská
75samohybů
v Dačicích
Dvě soupravy vlaků

Sobota

Cukrová vata, výborné domácí sýry od Fukových, kovářské práce
Jízda s parní lokomotivou “Jůlinkou”
Občerstvení a posezení v teple
Mikulášská nadílka 739 002 280
kontakt: www.zelezniceplnapary.cz,
Muzeum drážních předmětů a
různých historických samohybů
Dvě soupravy vlaků

•
•
•
•

Zveme rodiče a veřejnost na „Uspávání naší zahrady“
v MŠ za Lávkami
ve středu 7. 11. 2018 od 15:00 do 17:00 h
Společně budeme pracovat, brigádničit,
ale také se bavit a poznávat.
Program:
Co nám roste na zahrádce? – kvíz pro děti a rodiče
Vystoupení dětí – příprava přírody ke spánku v 15:30 h
Práce na zahradě - zazimování rostlin, vypletí živého plotu
z habrů, úklid prvků, hrabání listí aj.
Při odchodu odměna a uzamčení zahrady zlatým klíčem
Těšíme se na vaší návštěvu.
Vezměte s sebou dobrou náladu a nářadí.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Za Lávkami

Vzpomínka

V neděli 25. 11. 2018 uplyne pět roků, co nás
navždy opustila naše maminka paní Ludmila
Pavlíčková z Dačic.
Za tichou vzpomínku děkují manžel, děti s rodinami a sourozenci s rodinami.
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Výsledky voleb
do zastupitelstva města Dačice
konaných 5. a 6. října 2018
Voleb do zastupitelstva města Dačice se zúčastnilo 50,72 % voličů.
Kand.
listina č.

název

Hlasy
abs.

v%

1

Moravské zemské hnutí

8 957

15,72

2

NEZÁVISLÍ - ZMĚNA PRO DAČICE

4 016

7,05

3

ANO 2011

8 628

15,14

4

Česká strana sociálně demokratická

3 019

5,30

5

Občanská demokratická strana

9 925

17,42

6

Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid.

16 866

29,60

7

Komunistická strana Čech a Moravy

5 565

9,77

Číslo

Zvolení členové
zastupitelstva

Strana

Hlasy

1

Točík Milan Mgr.

„MZH“

698

1

Šuhaj Bohumil Mgr.

„MZH“

692

1

Albrecht Jiří

„MZH“

584

2

Fabešová Ladislava MUDr.

NEZ

420

3

Novák Miloš Bc.

ANO 2011

893

3

Navrátil Milan

ANO 2011

585

3

Koutná Zdeňka Ing.

ANO 2011

538

4

Stejskal Luboš Ing.

ČSSD

350

5

Baštář Jiří Ing.

ODS

934

5

Tůma Richard Ing.

ODS

701

5

Macků Eva Ing.

ODS

564

5

Kubek Milan

ODS

550

6

Macků Karel Ing.

KDU-ČSL

1 325

6

Bartošek Jan Ing.

KDU-ČSL

1 078

6

Marková Kateřina Ing.

KDU-ČSL

899

6

Svoboda Vít Bc.

KDU-ČSL

845

6

Nováček Petr

KDU-ČSL

835

6

Rehartová Ludmila

KDU-ČSL

815

6

Rychlík Martin Bc.

KDU-ČSL

829

7

Švec Vlastislav

KSČM

555

7

Dušek Vladimír

KSČM

306

VEŘEJNÁ NABÍDKA

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
objektu občanské vybavenosti - KOMERČNÍ
v lokalitě „Nivy“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
30. 11. 2018 do 14:00 h. Základní kupní cena za m2: 1.100 Kč
p. č. 2271/6 o výměře 1382 m2; p. č. 2271/202 o výměře 36 m2
Více informací na www.dacice.cz
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože
v měsíci listopadu 2018 bude dne 9. 11. 2018 v době od 8:30 h do
12:30 h. Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové bude dne 23. 11. 2018 v době od 8:00 h do 12:00 h. Insolvenční
správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.
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Antifetfest poprvé v Dačicích
Antifetfest aneb Jde to i jinak! je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování mládeže a je určen pro žáky a studenty základních a středních škol.
Soutěž vznikla v roce 2007 v Městské části Praha 12. Po deseti ročnících, které se konaly pouze na
území hlavního města, byl vyhlášen nultý ročník celorepublikové soutěže a o vše se opět organizačně
postarala Městská část Prahy 12.
Z dačických škol se do soutěže zapojili žáci základní školy v ulici B. Němcové se dvěma snímky
a studenti Gymnázia Dačice se třemi snímky.
V pražském kině Světozor na Václavském náměstí se 20. září konalo vyhodnocení celorepublikové soutěže a ocenění soutěžních
snímků. Z Dačic se vyhodnocení zúčastnili téměř všichni, kteří se
podíleli na tvorbě svých soutěžních snímků. Velkého úspěchu se
dočkali tvůrci z Gymnázia Dačice za film Proměny, který vyhrál
1. místo v kategorii středních škol.
I když ne všechny filmy byly oceněny, tak je třeba vyzdvihnout
zájem všech zúčastněných žáků a studentů, jejich šikovnost. Všichni si zaslouží veliký obdiv jak od svých vrstevníků tak i od nás dospělých.
Přehled všech dačických filmů, tvůrců a ocenění:
Gymnázium Dačice
Proměny – Helena Blažková,
Jáchym Vágner, Jiří Kohout
a Kateřina Macků – 1. místo
Výhra nebo prohra – Barbora
Bubeníková, Jan Klivan, Jakub
Šimánek, Klára Šimánková
Závisláci pod lupou – Aleš
Lojka, Přemysl Kříž, Kryštof
Blažek
ZŠ v ulici Boženy Němcové
Šikana – Kateřina Cigaleová, Kristýna Nehybová, Janette Horníková, Radim Máša, Vojtěch Macků (zvláštní cena poroty za vzájemnou
spolupráci dětí a pedagogů)
V zajetí bulimie – Alžběta Šedová, Barbora Šedová, Adéla Stehlíková, Patrik Javůrek, Matyáš Vágner (zvláštní cena poroty za vynikající uchopení tématu)
Kateřina Marková,
Zdravé město Dačice a MA21

Novinka v Kině Beseda
Vybrat ten správný zážitek je někdy pěkný oříšek. Máte
strach, že „šlápnete vedle“? S poukazem do kina neuděláte
chybu. Obdarovaný si vybere film podle chuti a nálady.
Od 1. listopadu 2018 můžete
na Infocentru Dačice pořídit dárkový poukaz do Kina Beseda
v hodnotě 130 Kč s platností 6-ti
měsíců.
Obdarovaný, který chce poukaz využít, si zarezervuje místo na požadované představení
Kina Beseda a na Infocentru
Dačice si lístek vyzvedne. Na poukazu je vyznačena jeho platnost,
poté nelze poukaz využít! Pokud bude představení levnější, než je
udaná hodnota poukazu, peníze nevracíme. Dárkový poukaz je jen
na jednu vstupenku. Hodnota poukazů se nesčítá.
Dárkový poukaz lze využít na všechna představení, která pořádá
Kino Beseda.
Markéta Nováčková, odbor kutlury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Virtuální opilci na Dni bez aut
Zdravé město Dačice a MA21 uspořádali v sobotu 8. září na Palackého náměstí osvětovou kampaň Den bez aut. Jejím cílem
bylo vyvolat zájem k omezení automobilové dopravy a poukázat na přijatelnější způsoby dopravy. Zejména mladí návštěvníci
akce přišli buď pěšky nebo přijeli na kolech, odrážedlech, koloběžkách, ale také na skateboardech.
V rámci programu byly pro děti i dospělé připraveny soutěže v jízdě zručnosti a testy v poznávání dopravních značek. Atrakcí byla jízda na
elektrokolech.
Stánek BESIPu opět nezklamal a přivezl s sebou „kouzelné brýle“, které z návštěvníků vyčarovaly opilce nebo velmi unavené řidiče. Ti se
následně pokoušeli projít překážkovou dráhu,
která jim většinou dělala velké problémy.
Den bez aut se letos velmi vydařil i díky krásnému slunečnému

počasí a velkému množství návštěvníků. Věříme, že si lidé díky této
kampani připomněli, že je dobré někdy nechat auto doma a raději
použít k dopravě buď vlastní chůzi nebo dopravní prostředek na
vlastní pohon, čímž i uleví životnímu prostředí.
Osvětová kampaň Den bez aut byla realizována ve spolupráci s našimi partnery, kterým touto cestou děkujeme za podporu
(hmotnou a finanční): MA21, MŽP, SFŽP, Cyklo-sport Petr Kunkal,
BESIP, Technické služby Dačice, Odbor dopravy MěÚ Dačice.
Ilona Brabencová,
koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21

VEŘEJNÁ NABÍDKA

NABÍDKA VOLNÉHO BYTU

na prodej stavebních pozemků pro výstavbu
rodinných domů v lokalitě „Za Školou“ v Dačicích
Lhůta pro podání žádostí o koupi pozemku se stanoví na:
30. 11. 2018 do 14:00 h.
Základní kupní cena za m2: 890 Kč
ev. č. parcelní číslo výměra Výše jistoty
parcely dle GPL 2644-7259/2015
Kč

v Domě s pečovatelskou službou („DPS“)
V souladu se Směrnicí rady města č. R2-18 zveřejňuje město
Dačice nabídku týkající se pronájmu volného bytu č. 12,
o velikosti (1+0), situovaného v přízemí, ulice Bratrská,
č. p. 221/I v Dačicích.
Charakteristika:
pokoj s kuch.
koutem

18,90 m2

koupelna

2,70 m2

5,52 m2

WC

1,00 m2

23

2945/23

753

13.403,00

předsíň

24

2945/24

1154

20.541,00

Celkem

26

2945/26

1033

18.388,00

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

2945/41

1248

22.215,00

Více informací na www.dacice.cz

Ocenění pro Letecké muzeum
Vlastimil Kolomazník, majitel Leteckého muzea V. Götha,
převzal na dačické radnici od zástupců Českého svazu letectví Františka Blahouta a Josefa Říhy Pamětní list a Čestnou
medaili ke 100 letům československého letectví.

Vybavení bytu: kuchyňská linka, elektrický bojler, vestavěná
skříň, elektrický vařič, šatníková skříň, vodoměr
Základní nájemné: 2.448 Kč
Zálohy na služby (mimo el. v bytě): 1.283 Kč
Nájemné celkem: 3.731 Kč
Sleva z nájmu (čerpání služeb): - 759 Kč
Nájemné celkem po slevě: 2.972 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti
v danou dobu pronájmu. Byt je pro jednotlivce. Schody ve společných prostorách vybaveny schodišťovou sedačkou. Byt spadá
do energetické třídy D.
Nabídka musí obsahovat:
1. žádost o byt s přílohami na předtištěném tiskopise k vyzvednutí na odboru správy budov dveře č. 205, 206, odboru sociálních věcí dveře č. 210 nebo na stránkách města www.dacice.cz.
2. potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí
na finančním odboru MěÚ Dačice za poplatek 100 Kč), nesmí být
starší jak 3 měsíce ke dni podání žádosti.
Termín pro podání žádosti: 15. 11. 2018 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2/I, 380 13
Dačice v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT
– žádost o byt č. 12 v DPS“
Město Dačice si vyhrazuje právo neuzavřít
nájemní smlouvu s žádným zájemcem.

--- inzerce ---

Stalo se tak ve čtvrtek 18. října, kdy se
slavnostního setkání
vedle zástupců svazu
zúčastnili také starosta Karel Macků, místostarostové Miloš Novák a Jiří Baštář a tajemník úřadu Zdislav
Páral. Ti všichni poblahopřáli panu Kolomazníkovi k mimořádnému ocenění jeho práce
a elánu, se kterými se věnuje propagaci letectví, památce vojenských i civilních letců z dačického regionu a také propagaci a šíření dobrého jména města. Starosta Karel Macků předal za město
Dačice Vlastimilu Kolomazníkovi na další rozvoj muzea dárkový
šek na 15 000 Kč. Z radnice pak všichni přítomní zamířili k prohlídce
leteckého muzea. I když letošní muzejní sezona již skončila, zájemci
budou mít možnost navštívit muzeum na Palackého náměstí v sobotu 10. listopadu při příležitosti oslav Dne válečných veteránů.
Panu Kolomazníkovi ještě jednou gratulujeme k významnému
ocenění a přejeme mu hodně úspěchů, nápadů, elánu a spokojených návštěvníků i v následujících letech.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

28,12 m2
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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 455 členů.
REALIZUJEME
Kulturně sportovní zázemí pro Bílkov
– stavbu realizují Technické služby Dačice
s.r.o. za cenu 311.307,28 Kč bez DPH. Na
stavbě se podílí také místní dobrovolníci,
za což jim patří velké poděkování. Zázemí
bude využíváno pro sportovní i kulturní
akce. Termín dokončení je stanoven na listopad.
DOKONČILI JSME
Cyklostezka Nivy – zahrádkářská kolonie Toužín – stavební práce byly dokončeny, byly osazeny sloupky a proběhla výsadba stromů podél stezky.
Kanalizační sběrač Toužín
Zateplení MŠ Dolní Němčice
Zateplení bytového domu čp. 211
– práce prováděla firma Miroslav Brtník ZEDNICTVÍ.
Autobusová čekárna Lipolec
PLÁNUJEME
Přeložka veřejného osvětlení - Dolní
Němčice - jedná se o uložení vedení veřejného osvětlení do země, zrušení vzdušného vedení, výměnu a doplnění svítidel.
Akce souvisí s připravovanou akcí firmy
E.ON. Zakázku bude realizovat společnost
SETO, spol s r. o., termín dokončení byl stanoven na 31. 8. 2019.
Výstavba ZTV Za Školou, II. etapa - cílem je vytvořit další pozemky pro bytovou
výstavbu. ZTV Za Školou, II. etapa zahrnuje
vytvoření nových parcel pro bytovou výstavbu včetně veřejné infrastruktury.
Modernizace MěÚ Dačice – cílem projektu bude zefektivnění práce dačického
úřadu a rozšíření jeho služeb. Rada města
schválila zahájení zadávacího řízení této
akce, která by měla být realizovaná od
prosince 2018 do března 2019. Projekt má
čtyři části – 1) Hlavní informační systém,
2) Portál zaměstnance, 3) Portál občana
(elektronická komunikace mezi občanem
a městským úřadem) a 4) Zvýšení dostupnosti služeb města v návaznosti na softwarové vybavení.
Plynovodní a vodovodní přípojka
k č.p. 65/II v Dačicích
Autobusová čekárna Hostkovice
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Pěší a obytné zóny
V obytných oblastech, kde je intenzita dopravy velmi nízká, je dobrou možností
zvýšení životní kvality zavádění tzv. obytných zón. Hlavní myšlenkou obytné zóny
je odstranění tradičního dělení uličního prostoru na vozovku a chodník, resp. vytvoření plochy v jedné úrovni, kterou mohou v celé šířce používat lidé k pobytu,
chůzi, děti k hrám atd. Možnost průjezdu automobilu malou rychlostí přitom zůstává zachována. Zkušenost ukazuje, že dobře zpracované obytné zóny mohou
velmi pomoci zlepšit životní podmínky obyvatel a zatraktivnit veřejné prostranství.
Pěší a obytná zóna je prostor, kde mají
Obytná zóna je určena pro chodce
chodci přednost před auty. I zde ale platí a cyklisty. Do obytné zóny mohou vjíždět
určitá pravidla.
vozidla, maximální povolená rychlost je
Pěší zóna
20 km/h. Parkování je dovoleno jen na vyJe určena hlavně
značených parkovištích (zastavit se může
chodcům. Můžou se
jen například na vyložení nákladu nebo na
zde pohybovat po celé
vystoupení osob).
šířce ulice. V pěší zóně
V obytné zóně je možné si hrát i na komohou jet na kole poumunikaci. V pěší zóně nikoliv.
ze děti do 9 let (stejVjezd do obytné zóny musí být stavebně jako na chodníku).
ně upraven tak, aby byla patrná změna
Pokud je v dolní části
dopravního režimu a zdůrazněny základznačky „Pěší zóna“ naní atributy obytné zóny (snížená rychlost,
kresleno kolo, mohou
smíšený provoz). Vjezd do zóny může být
do pěší zóny vjíždět i cyklisté.
navržen přes snížený obrubník, zpomaloChodci mají vždy přednost před ostatní- vací práh popřípadě zpomalovací polštámi účastníky silničního provozu!
ře. Vjezd do obytné zóny musí být i řádně
Do pěší zóny mohou vjet vozidla vy- osvětlen veřejným osvětlením. Výrazné
značená na spodní části značky (např. zá- značení má své opodstatnění při vjezdu
sobování, taxi, kola apod.) Navíc může být i výjezdu z obytné zóny.
vjezd omezen časově. Maximální povolená
Při výjezdu z obytné zóny dává řidič
rychlost vozidel je 20 km/h a vozidla nesmí přednost všem vozidlům či organizovaným
ohrozit chodce. V případě nutnosti musí skupinám chodců.
i zastavit. Chodci však musí vozidlům
Tato přednost nemusí být nijak zdůrazumožnit jízdu.
něna, např. nemusí být zdůrazněna doObytná zóna
pravní značkou „Dej přednost v jízdě“ nebo
V
obytné „Stůj, dej přednost v jízdě“.
zóně platí stejZnačka Konec obytné zóny povinnost
ná pravidla ja- dát přednost ukládá sama o sobě. Obytná
ko v „Pěší zó- zóna je totiž postavena na úroveň napříně“ s několika klad polní nebo lesní cesty.
výjimkami.
Martin Procházka, odbor dopravy

Slavnostní odhalení sochy
a otevření výstavy v Gross-Siegharts
Ve středu 10. října 2018 byla v rakouském Gross-Siegharts slavnostně odhalena
socha s názvem Kostky, kterou našemu partnerskému městu darovalo město Dačice na vernisáži letošního Řezbářského sympozia. Autorkou sochy je výtvarnice
Hana Svobodová.
Současně byla ve
zdejším textilním muzeu zahájena výstava
o deseti letech trvání
Řezbářského sympozia
v Dačicích a třiceti letech
„Žijícího muzea textilu
v Gross Siegharts“. Výstava bude v listopadu
přesunuta do prostor
infocentra na dačické radnici.
Projekt „Řezbářské sympozium“ byl podpořen z Fondu malých projektů, Program
Interreg V-A Rakousko – ČR.
Zdeňka Králíková,
odbor kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Klub Béčko hlásí OTEVŘENO!
Už 21. září byl zahájen provoz nově vybudovaného Klubu Béčko při Kulturním
domě Beseda. Nachází se v rozšířených prostorách bývalého „pekla“.
řádně ozvučen, do prostorů pro mládež
přibude bluetooth reproduktor, nové hry,
v budoucnu snad i Smart TV. Postupně dolaďujeme a rozšiřujeme nabídku na baru,
který by v blízké době měl nabízet i drobné
občerstvení.
Velmi úspěšné, co do návštěvnosti, jsou
Celý rok probíhaly stavební, vzduchotechnické, vodácké a další práce, které byly páteční či sobotní večery s programem – ať
korunovány prací designérů a truhlářů, už je to divadelní představení XXL modelka
a tak mohlo vzniknout krásné, atraktivní DS Tyl Dačice, které každý měsíc reprízujemísto pro setkávání všech generací ná- me, nebo cestopisná přednáška či karaoke
vštěvníků. Klub je totiž řešen tak, aby v něm večer, klub bývá krásně naplněn. V dalších
byly dostatečně atraktivní prostory pro měsících připravujeme halloweenské promládež, a zároveň se v něm cítila dobře mítání v klubu, tematický retrovečer, outdoorový festival, Na Stojáka a v novém roce
i starší a střední generace.
Po téměř měsíci fungování klubu může- i hudební program.
Program klubu můžete sledovat na
me konstatovat, že klub si pomalu nachází
své štamgasty a je hojně využívaný mlá- facebooku i na webových stránkách
deží, která zde nachází útočiště např. při www.besedadacice.cz.
Přejeme si, aby se Vám v nových prostočekání na autobus – a tak to mělo být. Odrách
líbilo, aby si tam každý našel to své
polední klubovna pro mládež byla přáním
studentů, a tak klub během všedních dnů místo a klub Béčko se stal místem příjemných setkání.
i funguje.
Romana Bártů,
Stále ještě se snažíme klub dovybavovedoucí odd. kulturních aktivit
vat a zvelebovat, v blízké době bude klub

Péče o veřejnou zeleň
O zeleň ve městě Dačice i v místních částech převážně pečuje společnost Technické služby Dačice s.r.o.
Zajišťují velký cí nových projektů a náhradních výsadeb
rozsah různých za odstraněné dřeviny.
a g r o t e c h n i cTypickým příkladem je pokácení jedné
kých úkonů: se- ze čtyř lip u pomníku TGM, který se nachází
čení trávníko- vedle cesty z Dačic na Dolní Němčice. Z důvých ploch, sběr vodu havarijního stavu stromu muselo být
listí, úpravu ke- provedeno jeho pokácení, ale v první pořů a živých plo- lovině října již byla na jeho místo vysazena
tů, kácení a výsadbu vzrostlých stromů, lípa nová.
údržbu trvalkových a letničkových záhonů.
Stále nás trápí kůrovec, který likviduje
Se sečením jim v místních částech pomáha- i stromy v intravilánu. Příkladem takto nají místní dobrovolné spolky. Při nové výsad- padených stromů byly dva smrky na návsi
bě město spolupracuje s Městskými lesy Velkého Pěčína a jeden smrk v areálu ZáDačice, které pak obvykle poskytují i její ná- kladní školy na Komenského ulici v Dačicích,
slednou celoroční údržbu. Odbornou péči, které byly v minulých dnech pokáceny.
kupříkladu výchovné, zdravotní a redukční
Od listopadu letošního roku – v období
řezy stromů, zajišťují pro město specializo- vegetačního klidu - bude probíhat v Davané arboristické firmy.
čicích i v některých místních částech další
Město Dačice získalo v letošním roce od kácení a údržba dřevin. V Dačicích to bude
Ministerstva životního prostředí v rámci například kácení jeřábů ptačích u stadioProgramu péče o krajinu v roce 2018 částeč- nu a u kostela na Vokáčově náměstí, které
nou dotaci na ošetření památného stromu byly poškozeny spálou růžovitých, dále se
- lípy malolisté u rybníku Vražda v Dačicích. budou provádět ořezy dřevin například
Zkušeným arboretistou byl v září proveden na ulici Máchova a B. Němcové kolem byredukční řez stromu a symetrizace koruny, tových domů. V místních částech se bude
kde byla následně instalována dvouúrov- například provádět ořez dřevin na návsi
ňová vazba.
a u hřbitova v Chlumci, tújí na návsi v Lipolci
Snahou odboru správy majetku je neu- a dále pak probírka náletových dřevin
stálý rozvoj péče o zeleň, a to rozšiřováním v Prostředním Vydří. Prováděných prací
údržby i na plochy v minulosti opomíjené bude mnohonásobně více, ale zde uvádí(především v okrajových lokalitách města), me jen ty většího rozsahu.
zkvalitněním stávající údržby a také realizaMonika Nováková, vedoucí OSM

Právě opravujeme

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 435 členů.
PŘIPRAVUJEME:
Parkovací stání v ulici A. Dvořáka předmětem zakázky je zvýšení parkovací
kapacity v dané lokalitě. Záměrem je vybudování cca 8 parkovacích míst pro osobní
automobily a vytvoření plochy pro kontejnerové stání. Rada města na svém 125. zasedání schválila zadání zakázky firmě Technické služby Dačice s.r.o. za celkovou cenu
ve výši 867.740,35 Kč bez DPH a termínem
realizace od 11. 10. 2018 do 31. 3. 2019.
PROBÍHÁ:
Oprava komunikace Bílkov – Hříšice
v říjnu 2018 byla vyhodnocena veřejná
zakázka na opravu komunikace Bílkov Hříšice. Oprava bude provedena v průběhu
měsíce listopadu zhotovitelem SWIETELSKY
stavební s.r.o. za cenu 1.114.38,95 Kč bez
DPH. Oprava bude provedena vyrovnávkou z asfaltobetonu tl. 30 mm a pokládkou
finální vrstvy z asfaltobetonu tl. 40 mm.
Oprava fasády KD Beseda - předmětem
zakázky je oprava uliční fasády kulturního
domu. Bude provedena úprava a výměna
výplní otvorů v přízemí objektu. Částečně
bude provedeno nové členění a výměna
všech klempířských prvků. Stavební práce
provádí firma MK-STAV GROUP s.r.o. za celkovou cenu 1.609.426,60 Kč bez DPH. Na
opravu jsme získali dotaci z Ministerstva
kultury ve výši 400.000 Kč.
DOKONČILI JSME:
Oprava fasády objektu čp. 1/I Palackého nám. - byla provedena oprava jihovýchodní fasády (z Palackého nám.) a fasády
věže, a dále pak odvětrání obvodového
zdiva celého objektu čp. 1/I. Ve veřejné
zakázce byla jako nejúspěšnější vyhodnocena nabídka firmy Stavební huť Slavonice.
Realizace probíhala bez omezení provozu
Městského úřadu, a to od května do října t.r.
Oprava rybníka U města – zhotovitel
stavby JN Stavitelství provedl opravu hráze,
která dlouhodobě vykazovala netěsnosti,
dále došlo k částečnému odbahnění. Náklady na akci dosáhly částky 497 tisíc Kč bez
DPH.
Oprava kaple Malý Pěčín – práce na
obnově probíhaly v měsících září a říjen
a prováděla je firma Technické služby Dačice s.r.o. Byly provedeny lokální vysprávky vnějších i vnitřních omítek a obnoveny
nátěry. Ve vnitřních prostorách kaple bude
nad rámec rozpočtu umístěn nový koberec.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red)
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„Sociálka“ – jak se v tom vyznat
Mnohým z nás se již určitě stalo, že jsme byli v určité záležitosti odkázáni na „sociálku“, ale odhadnout, na kterou sociálku
s danou věcí jít, není úplně snadné. Tento článek by měl pomoci se v systému českých „sociálek“ zorientovat.
3. vyplácení podpor v nezaměstnanosti konávat větší rozsah sociální práce, do jePojmem „sociálka“ se označují převážně
a podpor při rekvalifikaci
tři instituce: Česká správa sociálního zabezjich povinností však spadá výkon veřejného
4. zabezpečení rekvalifikací
pečení, Úřad práce ČR a obecní úřady (resp.
opatrovnictví a rozhodování o ustanovení
5. poradenství a pracovní rehabilitace zvláštního příjemce důchodu.
jejich sociální pracovníci).
osob se zdravotním postižením
Česká správa sociálního zabezpečení
Pověřené obecní úřady již obvykle mají
6. spolupráce se zaměstnavateli a vy- svého sociálního pracovníka, který se věnu(ČSSZ) má řadu poboček v městských
plácení účelových příspěvků (např. je občanům s materiálními problémy, končástech (Pražská nebo městská správa sona zřízení společensky účelných míst, krétně osobám v hmotné nouzi. Sociální
ciálního zabezpečení – PSSZ, MSSZ) a v býna vytvoření chráněného pracovního pracovník nemůže svým klientům poskytvalých okresních městech (okresní správa
místa aj.)
sociálního zabezpečení – OSSZ). Tyto instinout peněžité dávky, ale pracuje s nimi na
7. zabezpečení mzdových nároků za- řešení jejich situace, např. pomáhá s hledátuce se zabývají důchodovým a nemocenměstnanců při platební neschopnosti ním bydlení, poskytuje poradenství, spoským pojištěním a vyplácí dávky z těchto
zaměstnavatele
systémů:
lupracuje s dalšími organizacemi, pomáhá
• Důchodové pojištění a dávky z něj ply- • Agenda státní sociální podpory a dávek s hospodařením s penězi apod.
pěstounské péče
noucí:
Obce s rozšířenou působností mají na
1. přídavek na dítě
1. starobní důchody
svých úřadech sociální odbor, který mimo
2. rodičovský příspěvek
2. invalidní důchody
výše uvedené činnosti vykonává několik
3. příspěvek na bydlení
3. pozůstalostní důchody (vdovský/vdoagend:
4. porodné
vecký, sirotčí)
• Agenda sociálně právní ochrany dětí
5. pohřebné
• Nemocenské pojištění a dávky z něj ply• Agenda náhradní rodinné péče
6. dávky pěstounské péče
noucí:
• Agenda kurátora pro mládež
• Agenda pomoci v hmotné nouzi
1. nemocenské
• Agenda kurátora pro dospělé
1. příspěvek na živobytí
2. peněžitá pomoc v mateřství
• Sociální poradenství
2. doplatek na bydlení
3. dávka otcovské poporodní péče - ot• Vydávání parkovacích průkazů označu3. mimořádná okamžitá pomoc
covská - od 1. 2. 2018
jících vozidlo přepravující osobu těžce
• Agenda dávek pro osoby se zdravot4. ošetřovné
zdravotně postiženou
ním postižením
5. dlouhodobé ošetřovné - od 1. 6. 2018
• Individuální sociální práce vedoucí k ře1. příspěvek na zvláštní pomůcku
6. vyrovnávací příspěvek v těhotenství
šení nepříznivé sociální situace a k soci2. příspěvek na mobilitu
a mateřství
álnímu začleňování, která zahrnuje de3. průkaz osoby se zdravotním postiže• Lékařská posudková služba - posuzuje
pistáž, individuální plánování, provádění
ním
zdravotní stav pro všechny sociální systésociálního šetření, spolupráci s dalšími
4. příspěvek na péči
my a sociální dávky související s nepřízniinstitucemi, pomoc s uplatňováním klivým zdravotním stavem
entových nároků, zplnomocňování kliKontakt na nejbližší pracoviště: Kontaktenta aj.
Kontakt na nejbližší pracoviště: OSSZ ní pracoviště Dačice, Antonínská 7, 380 01
v Jindřichově Hradci, Sládkova 332, 377 01 Dačice, tel.: 950 124 200, web: www.portal. • Komunitní plánování sociálních služeb,
spolupráce s poskytovateli sociálních
Jindřichův Hradec, tel.: 384 359 111, web: mpsv.cz.
služeb v daném území
Obecní úřady vykonávají sociální práci
www.cssz.cz.
Úřad práce ČR se člení na generální ře- v různém rozsahu. Obce se v ČR dělí do tří • Kontakt na nejbližší pracoviště: Městský úřad Dačice, odbor sociálních věcí,
ditelství (GŘ), krajské pobočky (KRP) a kon- skupin: všechny obce jsou tzv. I. typu, náNeulingerova 151, 380 13 Dačice, tel.:
taktní pracoviště (KOP). Úřad práce zajišťuje sledují obce II. typu – obce s pověřeným
384 401 213, web: www.dacice.cz.
obecním úřadem (širší rozsah kompetencí
komplex několika agend:
Článek uvádí pouze základní výčet
a výkonu přenesené působnosti; v nejbliž• Agenda zaměstnanosti:
1. poradenství v oblasti zaměstnanosti ším okolí např. Slavonice), dále pak obce činností a dávek jednotlivých „sociálek“.
(trh práce, volná pracovní místa, volba III. typu – obce s rozšířenou působností Konkrétním dávkám se v tomto periodiku
povolání, zprostředkování zaměstná- (nejširší rozsah kompetencí a výkonu pře- pravidelně věnujeme a informujeme o aknesené působnosti pro větší území; např. tuálních změnách. Bližší informace je možní)
né získat přímo u jednotlivých organizací.
2. evidence uchazečů a zájemců o za- Dačice).
Irena Vašíčková, sociální pracovnice
Obce I. typu obvykle nemají možnost vyměstnání

Mezinárodní festival outdoorových filmů v Dačicích
Již 16 let probíhá tento festival v mnoha městech ČR a letos poprvé můžeme maraton outdoorových filmů zažít i v Dačicích,
a to ve dnech 22. - 24. listopadu. Ve třech dnech se promítne celkem 60 filmů – projekce poběží jak v Klubu Béčko, tak v Kině
Beseda.
Každá projekce je blok několika filmů o celkové délce kolem 100
minut. Vstupné na jeden takový blok činí 50 Kč jak do klubu, tak do
kina. Na všechny projekce bude možné rezervovat vstupenky v rezervačním systému on-line, a to i do klubu. Nutno říci, že kapacita
kina i klubu je omezena a permanentní vstupenky bohužel nemůžeme vystavit. Po celou dobu festivalu bude v provozu pokladna
kina, kde bude možné vstupenky zakoupit i na místě.
Mezinárodní festival outdoorových filmů je velká událost nejen
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pro milovníky cestování, přírody a extrémních sportů a my věříme,
že několik desítek českých i zahraničních filmů si v Dačicích najde
své diváky.
Začátky a promítací místa jednotlivých bloků jsou pevně stanoveny v programu festivalu, který je k dispozici na www.outdoorfilms.cz a na www.besedadacice.cz.
Nenechte si tuto jedinečnou podívanou ujít. Těšíme se na Vás!
Romana Bártů, vedoucí odd. kulturních aktivit

www.dacice.cz

Program Mezinárodního festivalu outdoorových filmů
22. 11. 9:00 h

Kino Beseda

Arne letí

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

6 min.

Postoj vděčnosti

Horský a horolezecký film

30 min.

Za tajemným krokodýlem do Konga

Cestopisný film

Sultanát Omán

Cestopisný film

Ve svitu hvězd

Horský a horolezecký film

53 min

Procházka

Cestopisný film

5 min.

22. 11. 20:00 h
Stumped

Horský a horolezecký film

25 min.

48 min.

Varanasi, místo kde
minulost je přítomností

Cestopisný film

64 min.

19 min.

Plavba do Grónska

Dobrodružný vodní sportovní film

14 min.

22. 11. 11:00 h

23. 11. 15:00 h

Dračí ohon

Horský a horolezecký film

34 min.

Procházka

Horský a horolezecký film

26 min.

Zpátky ve výškách

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

15 min.

Chytání dechu

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

51 min.

OYMIAKON: Příběh nejstudenějšího obydleného místa

Cestopisný film

28 min.

Canyoning Ticino 2017

Dobrodružný vodní sportovní film

19 min.

Skákat a cestovat:
Vietnam

Zámky na Loiře

Cestopisný film

6 min.

Cestopisný film

28 min.

Beskid Maly

Cestopisný film

3 min.

Nafukovací lidé

Dobrodružný vodní sportovní film

14 min.

Domov

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

36 min.

23. 11. 9:00 h
Potápění

Dobrodružný vodní sportovní film

4 min.

Elbrus

Horský a horolezecký film

68 min.

Krásy Grónska

Cestopisný film

Dualita

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

3 min.
25 min.

23. 11. 11:00 h
Divoký led

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

3 min.

Buďme tvůrci svého
života

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

60 min.

Lyžařské trasy ve Svanetii

Horský a horolezecký film

38 min.

23. 11. 17:00 h

MINYA KONKA alias moje
Horský a horolezecký film
nervy
V dějišti zimní olympiády

Cestopisný film

22. 11. 16:00 h
Inari

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

8 min.

Život

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

9 min.

Tichá chůze

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

5 min.

Následuj vítr

Cestopisný film

38 min.

Hózhó

Cestopisný film

11 min.

Dobrodružství v regionu
Basillica

Cestopisný film

3 min.

Island

Cestopisný film

4 min.

Pizza století v New
Yorku

Cestopisný film

7 min.

22. 11. 18:00 h
Aconcagua

Horský a horolezecký film

Island - místo, kde vše
začíná

Cestopisný film

Král hor

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

13 min.
4 min.
27 min.

6 min.

23. 11. 19:00 h
Vábenie Výšok

Horský a horolezecký film

98 min.

23. 11. 21:00 h
Ženský způsob

Horský a horolezecký film

Poslední království draků Cestopisný film

Klub Béčko

42 min.

42 min.
50 min.

Hledající - cesta probuzení

Horský a horolezecký film

6 min.

Barevná Indie

Cestopisný film

4 min.

24. 11. 15:00 h
Dobrodružný a extrémní
sportovní film

104 min.

Hledání zlata

Horský a horolezecký film

22 min.

Našeptávač Nahanni

Dobrodružný vodní sportovní film

53 min.

Popadat dech (oficiální
Dobrodružný a extrémní
český název: “BEZ DECHU:
sportovní film
CELÝ PŘÍBĚH”)

29 min.

My jsme triatlonisté
24. 11. 17:00 h

24. 11. 19:00 h
Divoč co to dá!

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

24 min.

Život v oblakoch

Horský a horolezecký film

51 min.

Magdaleniny ostrovy

Cestopisný film

Na pomezí objevů

Dobrodružný vodní sportovní film

3 min.
12 min.
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Buddha je hora, hora je
Buddha

Cestopisný film

6 min.

10 nejtěžších lezeckých
tras za 6 dní!

Horský a horolezecký film

6 min.

24. 11. 21:00 h
B.A.S.E. Jumping

Dobrodružný a extrémní
sportovní film

26 min.

Jižní výprava

Horský a horolezecký film

26 min.

Cestopisný film

4 min.

Dobrodružný vodní sportovní film

5 min.

Sahara - Poklady v písečném moři

Cestopisný film

--- inzerce ---

Nový Zéland
Dobrodružství volá

43 min.

Zubní pohotovost
3. 11. sobota Slezáček Bořek

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

4. 11. neděle Kovář-Matejová

Horní náměstí 516, Slavonice

384 396 167

10. 11. sobota Zadražilová Zdeňka

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 571

11. 11. neděle Zajícová Monika

Hradecká 254, Nová Bystřice

384 397 576

17. 11. sobota Žídková Ilona

Benátky 672,
Kardašova Řečice

384 382 254

18. 11. neděle Blechová Dana

Antonínská 85, Dačice

384 423 117

24. 11. sobota Bouchal Ivo

Vrchlického 5, Třeboň

384 723 036

25. 11. neděle Cuřín Jiří

Třeboňská 215,
Chlum u Třeboně

384 797 235
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Tipy na vánoční dárky
z infocentra
• dárkový poukaz do kina
• dárkové pukazy na Kamelot + Ilona
Csáková, Miroslav Donutil, Partička
• svíčky, vonný vosk a vonné sáčky
s motivy Dačic
• nové publikace
Křížky - Spirituální
krajina Dačicka
a Jindřichohradecko z nebe

www.dacice.cz

Mladí v Dačicích diskutovali nejen o klubu „Béčko“
V úterý 18. září 2018 se ve Zdravém městě Dačice uskutečnil kulatý stůl s mládeží, u něhož se sešli žáci a studenti dačických
základních a středních škol. Cílem setkání bylo vyslechnout jejich názory na trávení volného času nejen v nově vzniklém Klubu
Béčko. Dali jsme mladým lidem možnost se vyjádřit, co za aktivity pro trávení volného času v Dačicích postrádají a jaký program by rádi měli v nově vzniklých prostorách klubu. Důležitosti této akce odpovídalo i její obsazení. Byl zde starosta Dačic
Ing. Karel Macků, který celou akci moderoval, tajemník Ing. Zdislav Páral a dále vedoucí oddělení Kulturního domu Beseda
Mgr. Romana Bártů.
Kulatý stůl se skládal ze tří částí. V té první pro- o dění kolem sebe a ukázat jim, že i oni mají možnost toto dění
běhla rekapitulace a plnění z posledního Kulaté- aktivně ovlivňovat. „Díky Zdravému městu Dačice a podpoře místho stolu s mládeží ze dne 20. 9. 2016, kdy mladí ních škol bylo možné kulatý stůl s mládeží realizovat. Studenti veldiskutovali nad volnočasovými aktivitami v Dači- mi dobře formulovali a prezentovali své názory, celková atmosféra
cích. Dále byla na programu prezentace Saši Si- byla skvělá. Získanými podněty se na městě určitě budeme zabýdora, který již delší dobu spolupracuje s městem vat“, uzavřel Karel Macků.
Ilona Brabencová,
Dačice na různých projektech např. cykloplácek
koordinátorka Zdravého města Dačice a MA21
v lesíku, DownTown aneb Den bez aut atd. Saša
Sidor velmi poutavou formou představil realizaci svých aktivit a byl
až překvapen, že mládež velmi kladně reagovala.
Třetí část kulatého stolu byla zaměřena na vlastní práci žáků
a studentů, které předcházela exkurze do nového klubu Béčko.
Mládež dostala dostatečný časový prostor na diskuzi, ve které zazněly jak návrhy na trávení volného času nejen v klubu, tak i hodnocení aktivit, které se v Dačicích udály. „Město Dačice momentálNabízím tato studijní zaměření:
ně připravuje různé dotační granty a dále i plán akcí na rok 2019,
proto jsme chtěli znát návrhy mladých, abychom mohli pružněji
Výtvarné činnosti – kresba, malba (věk 9 – 18 let)
zareagovat na případnou realizaci jejich návrhů“, sdělil starosta DaIntenzivní příprava ke studiu na školách s uměleckým
čic Karel Macků.
nebo pedagogickým zaměřením
Závěrem akce proběhlo hlasování. Nejčastěji zmiňované bylo
Kurz kresby a malby pro dospělé
využití klubu Béčko pro vystoupení začínajících kapel a pronájmu
klubu pro soukromé akce. Jinak mladí zmínili mezi pochvalami –
Informace: Václava Zamazalová, 724 702 312,
současnou úpravu a vzhled Dačic, velký počet akcí pro veřejnost
e-mail v.zamazalova@centrum.cz
a dále i snahu města vybudovat místo pro mládež.
Cílem realizace akce s mladými lidmi je vzbudit jejich zájem

Výtvarné vzdělávání
Václava Zamazalová

--- inzerce ----- inzerce ---
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U nás se k volbám chodí!
A věřte, že to není všude samozřejmostí... Celostátní (po)volební statistiky uvádějí průměrnou volební účast 47,34 %.
V Dačicích toto číslo činilo pěkných 50,72 %. V Dačicích si zasloužíme pochvalu, je vidět, že nám není jedno, kdo a co bude dělat
na radnici.
Mám rád čísla a celostátní statistiky a rád je vztahuji k naše- Dačice a naše lidi právem hrdý, a že, i když trávím hodně času mimo
mu městu, protože je pak většinou vidět, že u nás se žije pěkně ně, vždycky se sem rád vracím a vždycky se budu zasazovat o to,
a zodpovědně. Je uváděno, že se v rámci komunálních voleb volilo aby se nám i návštěvníkům našeho města dobře žilo.
Děkuji všem!
v 6.388 obcích, resp. do 6.533 zastupitelstev. To uvádím především
Jan Bartošek
proto, že v tak vysokém počtu si při sledování první desítky obcí/
měst s nejnižší, a první desítky s nejvyšší, volební účastí Jihočeský
kraj nevedl ale vůbec špatně.
V prvně zmiňovaném žebříčku má náš kraj zastoupenu pouze
jednu obec na Českobudějovicku (Římov, 24,24 %). Zato ve druhém
zaujímáme jednak prvenství (Radimovice u Tábora, 98,36 %), tak
také třetí místo (Milejovice, okres Strakonice, 96,72 %). Pro mne ta
čísla dokládají, jaký význam má pro nás komunální politika a její
kvalita. Díval jsem se například i na Prahu jako celek a tam k urnám
přišlo 46.44 % voličů. Necelé polovině obyvatel záleží na tom, jak
bude dál vypadat jejich město?
Z povolebních statistik mne ještě zaujal celkový počet kandidujících osob. Nebylo to malé číslo – 216.501, ale potěšila mne třetina
kandidujících žen (70.001). Ženy jsou v politice nesmírně důležité,
jejich role je neoddiskutovatelná a zvyšující se počet kandidátek
a následně i političek mne těší. Rád pracuji se ženami – pro jejich
smysl pro spravedlnost, pořádek, systém, loajalitu, schopnost
zjemnit atmosféru, zklidnit emoce, ředit mužskou ješitnost apod.
Dámy, děkuji, jen tak dál!
Ale zpět k nám do Dačic. Opět se ukázalo, že stranické programy
jsou jedna věc, druhou, naprosto zásadní, jsou lidské charaktery,
vztah kandidátů, resp. následných zastupitelů k městu, regionu,
kraji, a ochota a schopnost spolupracovat. Ta u nás je.
Jsem opravdu rád, že prioritně řešíme naše město, jak jej rozvíjet a kdo pro něj chce pracovat. Na radnici si úkoly vyříkáme
a po dohodě rozhodneme a v hospodě si klidně můžeme sednout
k jednomu stolu. Přesně takhle má komunální politika vypadat. Samozřejmě pod kontrolou ostatních občanů a ruku v ruce s nimi.
Takže se mi nikdo nemůže divit, když opakovaně říkám, že jsem na
--- inzerce ---

Co napovídá volební účast?

www.catering-vydri.cz
e-mail: catering@vyderskyklaster.cz

Hledáme do našeho týmu
nové kolegy na pozici

Lesní dělník
- těžař
praxe výhodou, případně zaučíme
Nabízíme zázemí společnosti, smlouva na dobu neurčitou,
výhodné platové podmínky, firemní vozidlo.
Nástup možný ihned.
Informace na tel: Pechková Barbora, 608 920 420

--- inzerce ---

12

Vánoční cukroví z Vyderského kláštera

--- inzerce ---

Jihlava 37,48 %, Třešť 43,70 %, Telč 43,83 %, Slavonice
48,95 %, Dačice 50,72 %, Luka nad Jihlavou 52,28 %, Polná 52,90 %, Brtnice 53,09 %, Mrákotín 54,38 %, Stonařov
59,88 %, Kamenice 62,06 %, Větrný Jeníkov 71,14 %.
To je výsledek seřazení některých měst a městysů v našem senátním obvodu podle volební účasti. Zatímco v padesátitisícové
Jihlavě přišel k volbám zhruba každý třetí občan s volebním právem, ve Větrném Jeníkově se šesti sty obyvateli přišlo volit 5 občanů ze sedmi. I z této krátké ukázky jasně plyne, že v menších obcích
a městech mají občané o komunální volby větší zájem.
Pokud se zeptáme čím je to způsobeno, odpověď se sama nabízí.
V menších městech či městysích jsou si lidé blíže, znají se a vědí,
koho volí, a proto mají pravděpodobně větší motivaci k volbám
přijít.
Osobně to považuji za výhodu malých obcí, neboť se zdá, že
jsou v nich v komunálních volbách zastupitelé voleni - vybíráni mnohem pozorněji. Je dobře si to uvědomit a bylo by možná
dobře, kdyby si občané větších měst z těch menších měst a městysů vzali v této věci příklad. Není totiž dobře, když o kvalitě života
v místě, kde žijeme, necháme v některých věcech rozhodovat jenom ty druhé.
Na závěr již jen blahopřání a poděkování. Blahopřání všem, kteří
byli zvoleni a poděkování všem, kteří přišli k volbám a aktivně se
tak zapojili do rozhodování o tom, jak se bude rozvíjet místo, kde
žijí.
Miloš Vystrčil, senátor

www.dacice.cz

S námi doma
Vážení spoluobčané, dne 26. 9. 2018 se v rámci projektu
Zdravé město Dačice a Dnů zdraví konala v Kulturním domě
Beseda v Dačicích Konference pro pečující nazvaná „S námi
doma“, kterou uspořádala společnost Resident 2000 o.p.s.
Konference byla určena jak těm, kteří pečují o své blízké, tak
i těm, kteří sice nejsou pečujícími osobami, ale tato problematika je
zajímá a rádi by si v ní rozšířili obzory. Všichni návštěvníci se dozvěděli, jací poskytovatelé zdravotní a sociální péče fungují v Dačicích
a okolí. Dále získali podrobnější informace o terénních zdravotních
službách poskytovaných Domácí péčí Dačice s.r.o. (domácí a hospicová péče), o sociálních službách poskytovaných společností Resident 2000 o.p.s. (terénní pečovatelská služba, terénní odlehčovací
služba, poradna pro pečující, půjčovna kompenzačních pomůcek)
a o sociálních dávkách pro pečující a krocích nezbytných k jejich
získání. Informace o domácí hospicové péči všem přítomným podala paní Renata Zacharová z Asociace domácí péče ČR, s příspěvkem o přidělování bytů v DPS Dačice vystoupila paní Mgr. Irena
Vašíčková z MěÚ Dačice, problém inkontinence a inkontinenčních
pomůcek přiblížila paní Monika Horejšová zastupující společnost
Hartmann – Rico a.s., o možnosti předepisování pomůcek mluvil
pan David Pospíchal ze Zdravotnických potřeb Aktiv, a konečně
za Unii pečujících vystoupil pan Zdeněk Choura. Každý účastník
konference obdržel tištěnou brožuru, která byla shrnutím všech
příspěvků a kontaktů na poskytovatele sociálních a zdravotních
služeb v Dačicích a okolí.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na přípravách a realizaci akce. Velké díky patří Jihočeskému kraji a společnosti Hartman – Rico a.s. za finanční
i věcnou podporu, městu Dačice za poskytnutí prostor v Kulturním
domě Beseda, paní Točíkové a studentům Zemědělského učiliště
Dačice za přípravu cateringu, panu Malému za IT podporu v průběhu konference, všem přednášejícím za poctivou přípravu a poutavou prezentaci příspěvků a v neposlední řadě také návštěvníkům
konference, kteří byli ochotní přijít, strávit s námi odpoledne a vyplněním dotazníků nám dát zpětnou vazbu na naši práci.
Za společnost Resident 2000 o.p.s.
Jaroslava Havlíková a Petra Syrovátková, sociální pracovnice

Připněte si vlčí mák jako symbol úcty
k válečným veteránům, podpoříte natáčení
vzpomínek pro sbírku Paměť národa

Novinky ze ZŠ praktické
a speciální v Dačicích
Sponzorský dar od sochařů z Dačické řežby
Začátkem školního roku naši školu navštívili dačičtí sochaři pan
Rudolf Procházka a pan Michal Kelbler. A jako již několik let nazpět
přinesli peněžitý sponzorský dar. Domluvili jsme se, že dar bude
použit jako příspěvek na koupi zahradního domku na školní zahradu. Naše děti se již velice těší, až si na jaře budou moci v domku
hrát. Děkujeme tímto všem sochařům z Dačické řežby, kteří se na
daru podíleli!!! Děkujeme!
Kompostárna – Týn nad Vltavou
Dne 25. 9. 2018 se naše škola zúčastnila výletu do Týna nad Vltavou do kompostárny. Tato návštěva zahrnovala další druh zpracovávání odpadu, a to odpadu, jež tvoří biosložka. Dozvěděli jsme
se, že zde zpracovávají kromě zahradního odpadu (trávy, větví,
hlíny, rostlinných zbytků apod.) také zbytky z kuchyní a potravinářských provozů. Jelikož v místě bylo zařízení i pro tvorbu bioplynu
ze zemědělských produktů, pohovořil nám náš průvodce i o tomto
provozu. Podnětná byla návštěva zvláště oddělení pro likvidaci kuchyňských zbytků, kde jsme si uvědomili, kolik jídla se v jídelnách
nesní. Také jsme zjistili, že na toto jídlo již není ani pěkný pohled,
a že ani už tak libě nevoní.
Cestou z kompostárny jsme navštívili ještě nedalekou Třeboň.
Zde jsme si řekli něco o zakládání zdejších rybníků a prošli se po
hrázi rybníka Svět. Procházka nás přivedla až k Schwarzenberské
hrobce a nakonec byly ukojeny i chuťové pohárky díky pochutinám, jež jsme si dopřáli na náměstí.
Byl to pěkný výlet a těšíme se na další.
Družina v novém školním roce
V novém školním roce jsme se setkali s dětmi po vyučování
tentokrát už v nové družině. Přes prázdniny bylo nahrazeno staré
linoleum novým, s dekorem dřeva a došlo také na výměnu některých kusů nábytku. Také nová kuchyňská „mini linka“ poskytuje
možnost přípravy rychlého občerstvení. Nové jsou také relaxační
sedací vaky a pohodlná pohovka, která nabízí možnost odpočinku.
Těšíme se, že v tomto pěkném a útulném prostředí školní družiny budou naši žáci i nadále rozvíjet svoji fantazii a tvořivost.
Vychovatelky školní družiny
Zahrada v novém hávu
Během letních prázdnin se nám také podařilo vyspravit zahradu.
Staré chodníčky nahradily nové, ze zámkové dlažby, takže se mohou po zahradě lépe pohybovat i děti na invalidním vozíku.

Letos v listopadu pořádá nezisková společnost Post Bellum již počtvrté veřejnou sbírku ke Dni válečných veteránů.
Poprvé se do ní zapojuje také město Dačice.
Každý, kdo během sbírkových
dní od 1. do 11. listopadu 2018
navštíví dačické infocentrum a zakoupí si symbol Dne veteránů, kterým je květ vlčího máku, přispěje do sbírky, která je určená na podporu projektu Paměť národa.
Co je Paměť národa? Je to největší veřejně přístupná on-line
sbírka více než 4 000 autentických svědectví pamětníků 20. století (www.pametnaroda.cz). Své příběhy v ní vyprávějí lidé, jichž se
dotkla válka i komunistický režim, lidé, kteří bojovali za svobodu
a demokracii. Ale i ti, kteří diktaturám sloužili, např. bývalí důstojníci StB.
Proč vlčí mák? Je symbolem válečných veteránů už od konce
první světové války. Červené květy v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě.
Proč slavíme Den válečných veteránů 11. listopadu? 11. listopadu 1918 byla podpisem příměří ukončena 1. světová válka.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Došlo také k terénním úpravám, kdy se lépe srovnal povrch zahrady. Díky krásnému podzimu si nyní můžeme na zahradě lépe
relaxovat a užívat posledních teplých dnů před zimou.
ZŠ Neulingerova
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Zprávy z Gymnázia Dačice

První podzimní týdny
V prvních podzimních týdnech se už naplno rozběhla výuka,
jejíž nedílnou součástí jsou exkurze, soutěže a další aktivity, které
umožňují žákům třeba na vlastní oči vidět to, na co ze školních lavic
nedohlédnou, poměřit své síly se studenty jiných škol či vyzkoušet něco, co se do vyučování prostě nevejde. A tak se naši studenti v zářijových dnech začali věnovat skládání lego robotů v rámci
odpoledního zájmového kroužku, vydali se na exkurzi do České
televize i do jihlavské zoologické zahrady, na regionální sportovní klání středoškoláků Corny cup či na vyhlášení výsledků filmové
soutěže Antifetfest do Prahy, kde získali fantastické 1. místo. O této
mimořádné události (i o několika dalších) se dozvíte více, budete-li pokračovat ve čtení. Reportáže ze všech akcí jsou k vidění na
stránkách naší internetové televize g-one.tv a ke čtení na webu
školy gymn-dacice.cz. Tak příjemné počtení i pokoukání a pěkné
podzimní dny.
Petra Mašátová
A protože žáci pátých tříd společně s rodiči už možná přemýšlí,
zda by osmileté gymnázium mohlo být to pravé, máme pro ně následující pozvánku:
Odpoledne pro páťáky
Gymnázium Dačice srdečně zve
žáky pátých tříd základních škol,
jejich kamarády, rodiče i prarodiče
ke společnému odpoledni na gymnáziu.
Chcete si vyzkoušet, jak se učí na gymnáziu?
Přijďte kdykoli od 15 do 18 hodin ve středu 21. listopadu 2018.
Čeká Vás skládání a programování lego robotů, zážitek rozšířené
reality, zkoumání světa pod mikroskopem, moderování zpráv
naší internetové televize i práce v moderní jazykové laboratoři.
Těší se na Vás učitelé i studenti Gymnázia Dačice

První na Antifetfestu!
Ve čtvrtek 20. září 2018 se uskutečnilo vyhlášení výsledků celostátního kola nultého ročníku amatérské filmové soutěže Antifetfest zaměřené na tvorbu filmů s tematikou rizikového chování. Do
Prahy se na vyhlášení vydaly dva týmy z gymnázia společně s dvěma týmy ze Základní školy Boženy Němcové. Naší skupinku z gymnázia nedoprovázel nikdo jiný než pan učitel Tobolka. Po příjezdu
do Prahy jsme se společně přesunuli na Václavské náměstí. Naším
cílem bylo kino Světozor, kde celá akce v jedenáct hodin začala. Vyhlašování moderoval Jan Musil, jehož většina lidí zná z televizního
pořadu Nebezpečné vztahy. Volné chvíle mezi promítáním nám
zaplnila taneční skupina Ondřeje Bohaty, se kterou jsme si na závěr
i zatancovali jednoduchý tanec.
Po promítnutí třinácti soutěžních snímků, které postoupily do
užšího finále, jsme se konečně dozvěděli dlouho očekávané výsledky. Naše nejšikovnější skupina ve složení Kateřina Macků,
Helena Blažková, Jirka Kohout a Jáchym Vágner dosáhla zcela
mimořádného výsledku, když se v kategorii středních škol z celé
republiky umístila na 1. místě. Jejich vítězný soutěžní snímek s názvem Proměna najdete na G-ONE.tv. Druhý tým ve složení Honza
Klivan, Kája Šimánková, Kuba Šimánek a Bára Bubeníková skončil
těsně pod stupni vítězů v užším finále. Pro všechny byla tato soutěž
novou zkušeností a velkým zážitkem. Děkujeme panu učiteli Tobolkovi za trpělivost, laskavost a rady při tvorbě filmů a za podporu po
celou dobu vyhlašování.
Bára Bubeníková (sexta)
Tým G-ONE v České televizi
Jednoho krásného dne, konkrétně v pondělí 17. září 2018, se ti
nejschopnější, nejochotnější a nejúžasnější studenti naší školy,
tedy pracovníci G-ONE, zúčastnili „exkurze za odměnu“, kterou
jsme si vskutku zasloužili. Za odměnu, že snáší naše jazykové projevy před kamerou s velkou dávkou trpělivosti, jel s námi i pan učitel
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Krátký. A samozřejmě jel pan učitel
Tobolka, pro kterého byl tento výlet
odměnou za to, že
nás vůbec nezahlcuje prací ani nás
nijak nepřetěžuje.
Lidé jsou materialisticky založené
bytosti a mají neutuchající potřebu stále něco nakupovat. A protože velká část populace je líná (samozřejmě to neplatí o týmu G-ONE) a nechce se jí
chodit od obchodu k obchodu po celém městě, vznikají obchodní
centra. Jedno takové velké, největší v České republice, vyrostlo i na
Chodově. Kupodivu se nikdo během rozchodu v tomto rozsáhlém
komplexu neztratil a všichni jsme se sešli u metra, kterým jsme
poté úspěšně dojeli na Kavčí hory k hlavnímu cíli naší výpravy. Na
úvod prohlídky České televize jsme se společně s dětmi z druhé
třídy nějaké pražské základní školy dozvěděli, komu patří Česká
televize. Druháci navrhovali osobnosti jako Miloš Zeman nebo Andrej Babiš. Po oznámení, že televize patří VŠEM, se u dětí projevil
velký myšlenkový potenciál, když prohlásily, že „tedy patří i Milošovi.“ Po krátké debatě o tom, zda pan prezident platí koncesionářský poplatek, jsme zhlédli krátký, informacemi nabitý film. Během
procházení jednotlivých studií jsme se vrátili do dětských let při
natáčení Kouzelné školky a v bufetu jsme zahlédli Jiřinu Bohdalovou. Na závěr jsme si mohli vyzkoušet práci kameramanů, moderátorů, večerníčka nebo pana krále. Venku bylo teplo, takže královský hermelín jsme nechali v televizi a pokračovali jsme na Petřín.
Kdo chtěl, mohl se stát Dlouhým nebo Širokým v místnosti plné
zkreslujících zrcadel. Jen Bystrozraký zůstal ztracen v zrcadlovém
bludišti, odkud jsme se my i přes zklamání pana učitele Tobolky
vymotali. Pak jsme společně překonali i 299 schodů a vystoupali
na vrchol Petřínské rozhledny. Krásnou scenérii obohatil pan učitel
Tobolka poutavým výkladem o různých budovách, které vidíme.
Za doprovodu hřejivých zářijových slunečních paprsků jsme sešli
na Malostranské náměstí. Měli jsme zhlédnout ještě fotovýstavu ke
stému výročí založení republiky, ale bohužel Valdštejnská zahrada
již byla zavřená. McDonald’s naštěstí otevřeno měl, takže jsme si
nakoupili zásoby do autobusu a zamířili jsme k domovu. Obrovské
poděkování patří našim úžasným pánům učitelům za to, že s námi
absolvovali tak pěkný a pohodový výlet, a panu Nekulovi za to, že
nás v pořádku dopravil do Prahy i domů.
Denisa Hledíková (oktáva) a Anežka Kálalová (septima)

Programování lego robotů
Díky získanému grantu od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE
CZECH a. s. ve výši 20.000 Kč jsme mohli od nového školního roku
otevřít kroužek Programování LEGO robotů. Slavnostní předání
stavebnic robotů proběhlo v úterý 25. září a na první hodině 3. října se sešlo celkem osmnáct žáků nižšího gymnázia, pro které je
kroužek určen.
V úvodních hodinách skládají studenti robota LEGO Boost, přičemž z jedné stavebnice lze vytvořit celkem pět různých variant.
„Pracujeme většinou ve skupinách po čtyřech a je to bezva,“ vysvětlil Jáchym Kolář, žák sekundy. „Je to super!“ okomentoval kroužek Kryštof Lojka z tercie.
Hotové roboty budou žáci programovat a bezdrátově ovládat
přes aplikaci v tabletech, popř. mobilních telefonech. Aplikaci využívají už při sestavování robotů, protože návod je k dispozici pouze
v elektronické podobě. „Líp by se skládalo podle papírových návodů, ale i tak je to fajn,“ řekl Martin Uchytil ze sekundy. „Jo, je to
hodně zábavné. I pro holky,“ dodala Martinova spolužačka Boženka Nováková.
Zapsal Milan Točík, komentovali žáci sekundy a tercie
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Malý technik v novém školním roce
V letošním školním roce jsme díky finančním darům manželů Černých a dále také firmě BOZP - PO servis s.r.o. nakoupili další elektronické a robotické stavebnice BOFFIN, FISCHERTECHNIK
a LEGO a nově otevřeli „Malého technika“ pro 1. a 2. třídy. Mohli
jsme tak uspokojit velký zájem o tento kroužek.
Měli jsme velikou radost a dárcům děkujeme. Děti se nenásilnou a zábavnou formou učí základům fyziky sestavováním stovek
projektů stavebnice BOFFIN. Na různých modelech, které postaví,
poznávají základy mechaniky a seznamují se s programováním robotů. Všichni „Malí technici“ zde rozvíjejí logické myšlení, představivost a také jemnou motoriku.
Budoucnost patří připraveným. A ROBOTŮM!
Jitka Procházková
Kurz angličtiny s rodilými mluvčími již potřetí na naší škole
Žáci šestých až devátých tříd měli možnost potrénovat svou angličtinu v patnáctihodinovém kurzu v týdnu od 17. do 21. září. Letos
k nám opět zavítali mladí američtí lektoři – Ben (stejně jako vloni)
a Courtney. Jako již tradičně se jednalo o zábavnou formu výuky.
Prostřednictvím skupinových cvičení a různých her procvičovali
žáci především své komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Zároveň trénovali i psaní a porozumění mluvenému slovu.
Všichni účastníci dostali na konci týdne zaslouženě certifikát
o úspěšném absolvování kurzu. Věříme, že tento kurz byl pro žáky
velkým přínosem a hlavně že si při komunikaci v anglickém jazyce
zvýšili sebevědomí.
Jana Vaňková
Předškoláci plnili úkoly skřítka Podzimníčka
Předškoláci plnili úkoly skřítka Podzimníčka. Máme za sebou
první akci pro předškolní děti v tomto školním roce, a to odpolední program nazvaný Úkoly skřítka Podzimníčka, který si vyučující
1. stupně nachystali na úterý 2. 10. 2018.
Finále Antifetfestu v Praze
Šikana žáků ve škole a - především dívčí problém - nemoc bulimie patří k běžnějším patologickým jevům dospívající mládeže.
A o nich od února natáčely dvě skupiny žáků z VIII.B (nyní IX.B) krátké filmy. Oba se povedly a přes místní kolo postoupily do dalšího
kola soutěže.

ventivním programem „Nebezpečný člověk“. Názornými scénkami
seznamovali děti se situacemi, kdy se mohou setkat s neznámým
člověkem, který je osloví. Děti se tak učily, že je slušné poradit například s cestou nebo říct, kolik je právě hodin, ale na otázky týkajících se jich samých odpovídat nemají, mají utéct nebo volat
o pomoc. Takový člověk totiž nepotřebuje pomoct, ale mohl by mít
zlý úmysl. Přejeme dětem, aby na cestě životem potkaly jen slušné
lidi. Strážníkům děkujeme za možnost vyzkoušet si, jak se v takových situacích zachovat a především děkujeme za jejich čas.
J. Dohnalová a J. Procházková
Běh zámeckým parkem 2018
V pátek 21. 9. dopoledne se skupina běžců z 1. i 2. stupně naší
školy vydala do parku změřit své síly v přespolním běhu. Za krásného počasí si pro medaile doběhli hlavně žáci 1. stupně. Ondra
Kadrnožka v kategorii nejmladších chlapců (2. a 3. ročník) obsadil
krásné 2. místo. Dan Mašata a Dan Šmíd v kategorii starších chlapců (4. - 5. ročník) se podělili o 1. a 2. místo. U starších dívek získala bronz Eliška Hudínková, ale hned za ní doběhly sestry Natálka
a Nela Novákovy. Mezi žáky 2. stupně dosáhla na medaili pouze
Zuzka Kadrnožková, která s přehledem vyhrála běh dívek 6. - 7. ročníku. Další pěkný výkon podali Adam Tůma (4. místo) a Tina Pátková (5. místo).
Marie Urbánková a Bohumil Šuhaj
Druhé místo v běhu v okresním kole
Za slunného počasí se ve čtvrtek 4. října 2018 konalo okresní
kolo v přespolním běhu v Jindřichově Hradci. Přes třicet závodnic si
v soutěži družstev a jednotlivců v kategorii mladších žákyň (6. a 7.
třídy) proběhlo trať o délce 1,5 km. Velkou radost nám udělala Zuzana Kadrnožková, která obsadila krásné 2. místo. Na trati přitom
upadla, lehce se zranila a k tomu ještě stačila pomoci soupeřce,
které pomohla po pádu vstát. O to více si ceníme jejího umístění
na stříbrné pozici.
Lenka Janoušková
Další dění na naší škole:
V rámci přípravy na mimořádné události jsme si opět po roce vyzkoušeli cvičnou evakuaci celé naší školy. Jak se spořádaně „prchá“
žáci a učitelé ukázali ve středu 26. 9. 2018.
Druháčci mají ve třídě akvárium. Na konci loňského školního
roku byli na výletě v ZOO Jihlava. A právě zdejší program „Mazlíček“, ve kterém se seznamovali s různými domácími zvířátky, je
inspiroval k založení akvária v jejich třídě. Budou se starat o živorodky ostrotlamé.
Opět probíhají kurzy bruslení na zimním stadionu v Telči v rámci
projektu „Děti do bruslí“. Nejprve jezdili bruslit druháčci. Svých pět
kurzů ukončli ve čtvrtek 18. října, od 25. října se pak pohybu na ledě
učí prvňáčci.

Naši žáci se s nimi nakonec dostali až do celorepublikového finále do Prahy, které se konalo 20. září. Přivítalo je kino SVĚTOZOR
a v něm mimo jiné i známý moderátor Honza Musil. Sešli se tam
všichni postoupivší „filmaři“ z celé republiky a promítaly se vítězné
snímky. Oba příspěvky našich žáků získaly zvláštní cenu poroty za
spolupráci s učitelem (Šikana) a skvělé uchopení tématu (V zajetí
bulimie).
Marie Cvrčková
Preventivní program městské policie „Nebezpečný člověk“
pro 2. třídy
Strážníci městské policie paní Jitka Žaloudková a pan Bc. Miloš
Novák navštívili ve středu 19. září žáky našich druhých tříd s pre-
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Co je nového na Základní škole Komenského
Projekt Bezpečně a zdravě oslavil již 10 let
V sobotu 22. září jsme se sešli v prostoru hasičských zbrojnic
v Dačicích při X. ročníku projektu Bezpečně a zdravě, který pro
žáky, rodiče a širokou veřejnost tradičně pořádá naše škola ZŠ Dačice, Komenského společně s jednotlivými složkami IZS Jihočeského kraje.
Žáci naší školy mají tento den jako vrchol celoročního projektu,
kterým se prolíná zdravotní, dopravní výchova a prevence rizikového chování. Právě v prevenci s námi úzce spolupracují strážníci
Městské policie, policisté obvodního oddělení Dačice, ČČK Jindřichův Hradec, BESIP České Budějovice a místní hasičské sbory. Všem
těmto složkám patří velký dík. Projekt má podporu města Dačice,
Zdravého města Dačice a OS při ZŠ Komenského.
Letošní program byl opravdu vynikající. A co všechno jste mohli
vidět? Komentované ukázky výcviku psů předvedené členy ZKO
Dačice, boj zblízka v podání vojáků 44. lehkého motorizovaného
praporu armády ČR z J. Hradce, práce Policie ČR v ukázce „Auto
není trezor“ a práce hasičů při vyprošťování řidiče z havarovaného
vozu. V areálu obou hasičských zbrojnic si mohli návštěvníci prohlédnout vybavení, výstroj a výzbroj vojáků, policie a hasičů. K vidění byla i práce kriminalistického technika. Pracovníci Českého
červeného kříže předvedli základy první pomoci. Na děti i dospělé
čekaly otázky z dopravní výchovy. Všichni obstáli na jedničku.

Lidice
Žáci 9. ročníku navštívili pietní území v Lidicích. Žáci IX.A a IX.B
navštívili místo, které je velmi smutnou připomínkou české historie. V Lidické galerii byli poutavou formou seznámeni s osudy dvou
rodin, jejichž život silně zasáhla válka. Následovalo emotivní vyprávění pamětnice, která jako jedna z mála lidickou tragédii přežila,
neboť byla vybrána jako vhodná k převýchově v německé rodině.
V odpoledních hodinách prošli žáci bývalým územím vypálené
obce a celý program zakončili v místním muzeu.

Adaptační kurz pro 6. ročník
První týden školy prožili šesťáci v Centru Česká Kanada. V rámci zajímavého programu s environmentálním zaměřením navštívili
nádherné skalní útvary v okolí Kunžaku, poznali okolní lesy a prozkoumali, co roste a žije v místních rybnících. Sžili se s novými spolužáky, zahráli si spoustu her a při tom všem stihli nachodit přes
25 kilometrů.

Nová školní knihovna otevřena
V úterý 2. října jsme poprvé slavnostně otevřeli novou školní
knihovnu. Snažili jsme se pro naše malé i větší čtenáře vytvořit
útulné zázemí. Knihovnu tedy zdobí koberec, sedací vaky a především nově uspořádané knihy opatřené přehlednými popiskami.
Důkazem toho, že zájem o četbu neutuchá ani po prázdninách, je
číslo 83. Přesně tolik knih jsme v první otevírací době vypůjčili.
Eva Macků, ředitelka školy

Výuka s rodilou mluvčí
Tento školní rok čeká žáky příjemné zpestření výuky angličtiny
s rodilou mluvčí pocházející z Anglie. Ta by se postupně měla střídat prozatím u úterních skupin žáků a vést výuku výhradně v anglickém jazyce. Zároveň jsme žákům 5. až 9. ročníku opět nabídli
možnost účastnit se v listopadu konverzačního kurzu s dalšími rodilými mluvčími. Příjemný a hlavně vysoce funkční přínos k výuce
jazyka, rodilí mluvčí při výuce = používání pouze angličtiny, autentičnost – reálná simulace cizojazyčného prostředí, pouze angličtina = vyšší soustředěnost, naposlouchání perfektní výslovnosti
angličtiny, různé přízvuky, přirozený cit pro jazyk v různých kontextech.

Dravci na stadionu
V úterý 25. září jsme si příjemně zpestřili vyučování. Nabízela se
nám totiž jedinečná šance zhlédnout na stadionu výukový program pro školy týkající se dravých ptáků. Všichni žáci naší školy
měli možnost prohlédnout si vystavené zástupce dravců, mezi
nimiž nechyběli orli, supi, sovy, výři, sokol stěhovavý, raroh velký,
ostříž lesní, zábavný karančo jižní nebo krásně zbarvený orlík kejklíř
a další. Dozvěděli jsme se o nich mnoho informací a nejpozornější
děti pak byly za správné odpovědi odměněny kalendářem, pexesem nebo také možností vypustit si z ruky některého ze vzácných
ptáků. Sokolníci společnosti Zayferus nám nakonec předvedli specifický způsob letu a lovu některých svých dravých a drahých svěřenců. Tohle dopoledne, ač bylo dost chladné, jsme si opravdu užili. Alespoň zavzpomínat můžete na našem webu www.zsdacice.eu.

Běh v zámeckém parku

V pátek 21. září uspořádala
naše škola tradiční přespolní
běh v zámeckém parku. Na toto
běžecké klání dorazilo velké
množství závodníků. Reprezentovali pět škol z Dačic a okolí.
Přálo nám i počasí, a tak jsme
byli zvědaví, jaké budou výsledky. Ty dopadly nad očekávání
dobře. V některých kategoriích se podařilo našim závodníkům obsadit všechna pódiová umístění. Všem blahopřejeme a děkujeme
za hojnou účast. Po velmi pěkných výsledcích v zámeckém parku
jsme se vypravili ve čtvrtek 4. října na okresní kolo v přespolním
běhu. Sestavili jsme kompletní týmy obou družstev chlapců a jedno děvčat. V mladší kategorii (6. - 7. ročník) se družstvu chlapců podařilo obsadit výborné druhé místo z deseti zúčastněných týmů.
V jednotlivcích se tři naši kluci dostali do první desítky (bratři Zamazalové, F. Jelínek). Ve starší kategorii dosáhlo družstvo chlapců na
celkové 6. místo z jedenácti. V kategorii děvčat soutěžilo pouze šest
týmů. Výborného umístění dosáhla P. Trojanová, vybojovala druhé
místo. Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
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Přejmenování knihovny
Proč se naše městská knihovna bude od 1. 11. 2018 jmenovat KNIHOVNA MATĚJE MIKŠÍČKA?
Matěj Mikšíček je regionální osobnost, jejímuž odkazu se knihovna dlouhodobě věnuje, vydali jsme dva výbory z jeho pohádek
a pověstí, proběhlo několik projektů ve spolupráci se základními
školami ve městě k připomenutí a popularizaci jeho osobnosti
a jeho díla. Jeho sepětí s Dačickem, jeho úzký vztah k literatuře
a jeho působnost, přesahující regionální lokalitu, se jeví vhodným
k pojmenování městské veřejné knihovny. Navíc pohádky, část
Mikšíčkova odkazu, jsou literární žánr, který si zaslouží trvalou
a neumdlévající pozornost, protože archetypy (pravzory, tradicí
posvěcené a typické postavy, představy, příběhy), objevující se
a opakující se v pohádkách, jsou věčné. Mikšíčkem sesbírané pověsti a pohádky jsou praporem, tou červenou nitkou, kterou bychom chtěli nést a moderní dačickou knihovnu (automatizovaný
knihovní systém, online služby, e-knihy, vzdělávání i relax) vést
do budoucnosti s vědomím jejích kořenů i zajímavé historie – 125
let od založení.
Mikšíček neměl jednoduchou povahu a to se odráželo i v jeho
životní pouti, byla klikatá a hrbolatá. Docent Bohumír Smutný je
archivář a historik, který se po celý život věnuje mimo jiné i regionální historii našeho regionu, podílel se na vydání řady regionálních publikací a jeho přednáška bude určitě zajímavá. Navíc se
ujme role kmotra nového jména knihovny, což je pro nás velká čest
i závazek. Po přednášce a dotazech zahraje trojice herců z DS Tyl
veselou pohádku Komotřička, kterou zdramatizovala paní Naděje
Jahelková a žáci Základní umělecké školy s manželi Šedovými nám
připomenou trochu melodií z doby, kdy všechno bylo jinak a český jazyk s národním sebeuvědoměním byly štafetou, kterou nesli
odvážní občané, abychom my dnes brali samostatný stát i všechny
vymoženosti 21. století jako samozřejmost. Odhalíme Mikšíčkův
reliéf, který vytvořila dačická výtvarnice Vlaďka Vávrů a který bude
umístěn na budovu knihovny.
Matěj MIKŠÍČEK (* 03. 2. 1815 Dačice-Toužín - ┼ 12. 3. 1892 Brno)
se narodil jako syn chalupníka a základní vzdělání získal na dačické
škole. Byl významným sběratelem moravských lidových pohádek
a pověstí. „Sbírka pověstí moravských a slezských“, „Národní báchorky“, „Pohádky a pověsti lidu moravského“, „Národní pohádky
moravské a slezské“. Přispíval do mnoha novin a časopisů. Věnoval
se divadlu, pracoval v knihkupectví, byl novinářem a úředníkem
Severní dráhy. Přátelství jej pojilo s mnoha vlastenci. Nezapomínal na své Dačicko, často sem zajížděl a snažil se zlepšovat kulturní
poměry. Do Dačic byl přemístěn brněnský Mikšíčkův pomník, na
domě na Havlíčkově náměstí, v němž nějaký čas u bratra Petra žil,
je umístěna pamětní deska, na čestném místě nového dačického
hřbitova je uložena urna M. Mikšíčka a jeho ženy Veroniky.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka knihovny

Sváteční ženský horácký kroj pro vdanou
ženu (je s čepcem) vznikl obnovením horáckého kroje po druhé světové válce. V roce
1946 v něm vítaly dačické ženy prezidenta
dr. Edvarda Beneše. Pro horácký kroj je typická bílá výšivka, která vždy vychází na plenách
a zástěrkách z jednoho rohu – srdíčka, květináče apod. a dál se rozvětvuje. Límečku se říkalo „krádlík“, na čepci je uvázána tzv. půlka,
to znamená šátek pouze ve tvaru trojúhelníku, který je vyšit barevnou výšivkou. Původní
horácký ženský kroj se nosil na Dačicku do
konce 19. století, ale podle dobových fotografií se objevuje ještě
v nedaleké obci Chlumec kolem roku 1920. Tento kroj patřil paní
Julii Zadražilové (Šicnerové) z Dačic, která ho také sama vyšívala.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Bezpečnost seniorů

Podzimní dýňování

V rámci Týdne sociálních
služeb, který připadá na měsíc říjen, se v DPS v Dačicích
uskutečnila 2. 10. přednáška
s názvem Bezpečnost seniorů, kterou pro nás připravila Městská policie Dačice.
Přednáška se týkala, jak se
bránit taktikám „šmejdů“.
Dále se hovořilo o bezpečí
v DPS i venku. Byly předány reflexní pásky a telefonní čísla na složky záchranného systému.
Děkujeme paní Jitce Žaloudkové a panu Miloši Novákovi.
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová

Exponát měsíce - listopad

V sobotu 13. října se
v Katolickém domě sešly
rodiny s dětmi, aby si vyrobily podzimní dekorace z dýní. Všichni si také
mohli ochutnat různé
slané i sladké dýňové
pokrmy. Tato podařená akce by se nemohla
uskutečnit bez podpory
Zahradnictví v Kaštanech, kterému tímto děkujeme za vypěstování tolika dýní. Některé výtvory můžete vidět na fotce. Už se všichni
těšíme na další ročník!
Rodinné centrum Křižovatka
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Co nového na dačické zušce

A je to tady! V pondělí 3. září ožily prostory všech základních, uměleckých a středních škol nebývalým ruchem. Začal totiž
školní rok 2018/2019. I naše škola se po půl
deváté ráno naplnila rodiči a jejich dětmi,
které chtějí svůj volný čas naplnit hudbou
a výtvarnými aktivitami, aby se s vyučujícími domluvili na rozvrhu. Velmi nás těší, že
je o naši školu i letos velký zájem jak mezi
staršími žáky, tak i mezi těmi, kteří k nám
přicházejí poprvé.
S rodiči dětí, které u nás mají premiéru,
se ve čtvrtek 6. září vpodvečer setkal ředitel
školy Josef Mochar v sále naší školy. Seznámil je s prostředím, s rozvrhem, systémem
výuky a představil pedagogy, kteří budou
naše nejmladší žáky učit. Přejme tedy našim začínajícím hudebníkům a výtvarníkům, aby se jim u nás líbilo.
I když nový školní rok začal 3. září, žáci
hrající v Městském dechovém orchestru
ZUŠ Dačice museli být ve střehu již v sobotu 1. září. Jejich hudební doprovod mohli
slyšet všichni, kdo se účastnili třetího ročníku sportovních her OLDA na dačickém
stadionu.
Ani další hudební těleso naší školy, Taneční orchestr ZUŠ Dačice, na začátku školního
roku nezahálelo. 11. září odpoledne zahrál
„tanečňák“ na Palackého náměstí v rámci
osvětové zdravotnické akce s názvem “Každý svého zdraví strůjcem“.
Během posledního zářijového víkendu

si naši mladí sboroví zpěváci pod vedením učitelek hudebního oboru (L. Bártů,
J. Šedová a V. Nekulová) dali dostaveníčko
v Písečném, aby utužili kolektiv a připravili
repertoár, se kterým se představí na koncertech a soutěžích v novém školním roce.
Z fotografie je zřejmé, že zde panovala
dobrá nálada.
První říjnový víkend se žáci kytarové
třídy společně s vyučujícími J. Polákovou
a K. Jelínkovou poprvé vypravili na Mezinárodní kytarový festival do Trhových Svinů.
Tam si společně zahráli v kytarových orchestrech, večer pak navštívili kytarové koncerty
Karola Samuelčíka a Pavla Steidla, jejichž
výuku starší žáci zažili i v masterclassech.
Celý festival včetně nedělního závěrečného
koncertu sólistů, souborů a obou orchestrů
přinesl všem spoustu hudebních zážitků.
Samozřejmě, že nezahálí ani výtvarný
obor. V atriu naší školy si můžou všichni
návštěvníci prohlédnout práce, které naši
mladí výtvarníci nakreslili a namalovali
v měsíci září. Zde také od 15. 10. do 2. 11.
probíhá výstava prací studentů Střední
průmyslové školy Helenín, mezi nimiž jsou
i bývalí žáci naší školy.
Nesmíme zapomenout ani na exkurzi do
galerie v Lidicích, která se uskutečnila v úterý 23. října. Žáci i učitelé si prohlédli všech
tisíc oceněných prací, mezi kterými byly
i práce našich žáků.
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele

Výstava v MMaG Dačice

Srdečně Vás zveme do Městského muzea a galerie v Dačicích na výstavu věnovanou
100. výročí vzniku Československa s názvem „Co přineslo jedno století?“. Rozsáhlá výstava přináší pohled na Dačice a na významné události ve městě prostřednictvím
dobových fotografií a plakátů, které patří k bohatému fondu muzea. Výstava je dále doplněna i trojrozměrnými exponáty, které se váží k dané době. Je otevřena do 25. listopadu 2018.

--- inzerce ---
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Dačický Domeček - co je u nás nového
Od měsíce října začalo být v našem Domečku pořádně rušno. V letošním roce jsme
otevřeli jednatřicet zájmových kroužků
a jsme rádi, že je o tyto činnosti stále rostoucí zájem. Velký nárůst dětí jsme zaznamenali v aerobních a ve výtvarných kroužcích, dále pak v rukodělných a hudebních
kroužcích. K letošním novinkám patří kroužek Geocaching, ve kterém se děti pod
dohledem našich externích pracovníků
Matěje Pechy a Simony Lovětínské naučí,
co to Geocaching je a jak ho hrát. Pro maminky s malými dětmi je tu opět oblíbený
Baby club pod vedením Dany Syrovátkové
a Pohybové hrátky s vedoucí Gábinou Petrákovou.
Dále nabízíme Kurz anglického jazyka
pro prarodiče s vnoučaty, který je financovaný z prostředků Jihočeského kraje a pro
účastníky je zdarma. Kurzy začnou probíhat od listopadu a přihlásit se na něj můžete na tel. číslech 723 788 736 a 724 078 677.
Ani v tomto roce nechceme zapomínat
na Vás dospělé:
Kurz háčkování - bude probíhat každý
čtvrtek od 17:00 - 18:00 h v Domečku, počínaje 1. 11. kurz je zdarma. Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 723 788 736. Těšit
se na Vás bude Lenka Tříletá.
Kurz pletení z pedigu - proběhne
v pondělí 26. 11. od 16:30 - 19:00 h v Domečku. Cena za kurz je 150 Kč. Zájemci se
mohou přihlásit na tel. čísle 724 078 677 do
21. 11. Těšit se na Vás bude Dana Syrovátková.
Kurz vánoční keramiky - proběhne ve
středu 14. 11. od 17:00 - 19:00 h v Domečku. Cena za kurz, včetně glazování je 200 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle
723 788 736 do 9. 11. Těšit se na Vás bude
Jaromíra Bačáková.
Veškerou naši činnost, termíny jednotlivých kroužků si můžete vyhledat na našich
webových stránkách: www.ddmj.cz/dacice.
Váš Domeček

Dačické mažoretky v JAR
Když v roce 2016 Majorette-sport World
Federation na mistrovství světa v chorvatské Poreči předala pořadatelskou vlajku
zástupcům z Jihoafrické republiky na rok
2018, pocity jsme měly velice smíšené. Kapské Město? To je přece příliš daleko, příliš
drahé a velice nereálné. Navíc jsme nevěděly, jak se nám v dalších letech bude dařit
a získat nominaci není jen tak. Přesto se někde v koutku duše ozval hlásek, že tohle by
byl neskutečný zážitek.
Leden 2018. Školení trenérů a vedoucích
v Praze pod mateřskou asociací Czech Majorettes navštívila prezidentka federace
MWF, paní Željka Banovič. Ve své prezentaci představila program a vizi, kterou měli
pořadatelé v Kapském Městě. Naše reakce?

I když jsme předtím
měly velké pochyby, tahle prezentace je rozptýlila. Tak
tam bychom chtěliy
opravdu Českou republiku reprezentovat, bude to jistě
nezapomenutelný
zážitek. Bude to velice drahý nezapomenutelný zážitek.
Přestože se pořadatelé snažili nabídnout balíčky služeb
zahrnujících ubytování, stravování, dopravu a doporučené výlety, cena na
jednu mažoretku se
v součtu s cenou
letenky pohybovala okolo 35 000 Kč.
Tento faktor a dále
obavy rodičů o bezpečnost dětí nedovolily uvažovat o vypravení našich velkých formací a vlastně i drtivou většinu
těch malých. Oslovily jsme rodiče a výsledek? Potvrdily
jsme nominaci dvou
choreografií z deseti, které jsme získaly v roce 2017 a v květnu
po mistrovství České republiky přidaly další
dvě nominace. Čtyři děvčata a jedna trenérka, čtyři choreografie. Předpokládané náklady 180 000 Kč. Pro holky z malého města
na jihu Čech náklady přímo astronomické.
Proto děvčata natočila propagační video,
zřídily jsme veřejnou sbírku, oslovily podnikatele i veřejné subjekty. Díky sponzorům
se finanční zatížení snížilo o dvě třetiny.
A začal kolotoč zařizování - letenky, nekončící korespondence s pořadateli, vyřízení
potřebných dokumentů na velvyslanectví
JAR v Praze, pojištění, zjišťování potřebných informací.
17. září 2018. Je to tady. My opravdu letíme. Po dlouhé 25 hodin trvající cestě
z Dačic přes Vídeň a Dubaj jsme přistály
na mezinárodním letišti v Kapském Městě
s mírnými obavami, aby nás někdo čekal.
Obavy jsme mít opravdu nemusely, pořadatelé měli všechno připravené a promyšlené do posledního detailu. Každá výprava,
i ta nejmenší, měla svého řidiče a průvodce
v jedné osobě, který se staral o bezpečnost.
Ubytování bylo pouze ve střežených objektech a samotná soutěž se konala v obrovském, nádherném komplexu Grand West
Arény. Úžasné bylo i to, že pořadatelé nezapomněli ani na nabídku výletů a možnost

poznat aspoň trochu krásy Kapského Města
a jeho okolí.
Ten pocit, když jsme stály v Grand West
Aréně spolu s nejlepšími mažoretkami na
světě, byl nepopsatelný. Největší zážitky
nás ale ještě čekaly. Ze čtyř našich startů
dvě zlaté medaile, a tak i díky děvčatům
z Dačic zazněla hymna České republiky
v Kapském Městě. Jednou bronz, jednou
4. místo. A další dvě zlata z umístění velkých formací českého národního týmu, ve
kterých naše dvě děvčata také soutěžila.
Největší hrdost, slzy štěstí. Pak za odměnu
Mys Dobré naděje, Stolová hora, tučňáci
v Boulders Beach, mořské akvárium Dvou
oceánů. Přiznáme se, nechtělo se nám odjet tak brzy, Jižní Afrika je nádherná země
s milými lidmi. 25. září 2018 odpoledne letadlo v pořádku dosedlo na ranvej ve Vídni
a kolem páté hodiny jsme se vrátily unavené zpátky do Dačic.
A tady na nás čekalo velké překvapení.
U cedule „Vítáme mistryně světa“ na nás čekalo nádherné přivítání plné emocí.
A slova na závěr? Mistrovství světa v Jižní
Africe bylo i přes počáteční obavy a velké
papírování jedním z největších zážitků v životě.
Za tým mažoretek
Barbora Zimmelová
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Dačická 14
Letos výjimečně byl závod přeložen z června na 14. září
2018. Důvodem byla kompletní rekonstrukce komunikací
v okolí rybníka Peráček, včetně opravy jeho hráze.
V jubilejním 25. ročníku očekávali pořadatelé větší účast, než bylo skutečností.
Tu ovlivnilo vedle absence zařazení v jihočeském poháru a také celodenní déšť. Ten
odradil účast mládeže, ale také chyběl nejeden pravidelný účastník Běžce.
Po hrázi rybníka Peráček vystartovalo
tentokrát jen 63 mužů a žen. Potěšila účast
jedenácti místních občanů. Jakub Exner si zopakoval své loňské celkové vítězství. Další dvě místa obsadili veteráni Jiří Juřička
a František Tichý.
Po páté měly ženy zkrácenou trať a po šesté za sebou byl jejich
počet dvouciferné číslo. Jako první proběhla cílem Olga Krčálová.
Za ní pak skončily Hana Polednová a Alena Filippi.
Nejmladší mládež závodila kolem rybníku Peráček. Starší osmým
rokem na obrátkové trati po trase hlavního závodu. Zde se závodu
zúčastnili prakticky jen závodníci usilující o celkové pořadí v soutěži.
Václav Šuler

Toulky po Šumavě

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

4. 11. 1. liga dorost

10:00 h Dačice-KK PSJ Jihlava

11. 11. 1. liga dorost

10:00 h Dačice-TJ Lokomotiva České
Velenice

10. 11. 1. liga muži „A“

14:00 h Dačice-KK Hvězda Trnovany

24. 11. 1. liga muži „A“

14:00 h Dačice-KK Lokomotiva Tábor

10. 11. 3. liga muži „B“

10:00 h Dačice-KC Zlín

24. 11. 3. liga muži „B“

10:00 h Dačice-SK Baník Ratíškovice

2. 11. Divize JIH

18:00 h Dačice „D“-TJ Sokol Častrov

16. 11. Divize JIH

18:00 h Dačice „D“-TJ Slovan Jindř.
Hradec

23. 11. Divize JIH

18:00 h Dačice „D“-TJ Nová Včelnice

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry je možno objednat na tel.
č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl fotbalu:
4. 11.

dorost

10:00 h

Dačice-Kunžak

10. 11.

muži

10:00 h

Dačice–Planá nad Lužnicí

Oddíl volejbalu:
1. turnaj smíšených družstev - sobota 10. 11. 2018 v tělocvičně SŠTO
Oddíl SPV
Cvičení mužů - v Sokolovně každé pondělí od 20:00 h.
Ženy cvičí v Sokolovně každé úterý a čtvrtek od 19:45 h.
Zveme všechny bez rozdílu věku k nenáročnému sportování.

Mikulášský turnaj stolního tenisu
pro neregistrované
kdy: 8. 12. 2018 od 7:30 h
kde: herna Katolického domu Dačice
systém soutěže: turnaj jednotlivců
startovné: 150 Kč (v ceně je občerstvení)
Turnaje se mohou zúčastnit pouze hráči
nehrající žádné soutěže a pouze ve sportovní obuvi a oblečení.
Zájemci se mohou přihlásit do 2. 12. 2018
na tel. 384 422 424 nebo mob. 721 478 454 u p. Havlíka

Vánoční turné 2018
Petr Bende & band
hosté Cimbálová muzika Gromba
a Pěvecký sbor Kvítek Dačice

neděle 16. prosince v 19:00 h
KD Beseda

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny
včetně přípravy na některé zkoušky
Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

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

Číslo: 11/2018, ročník sedmý
Datum vydání: 30. 10. 2018
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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Naše organizace Svazu tělesně postižených Dačice uspořádala třídenní výlet po krásách Šumavy. Počasí nám přálo,
a tak v úterý 11. září 2018 jsme vyrazili.
Autobus byl plně obsazen a všichni jsme se těšili na náš výlet.
První zastávkou byl renesanční zámek Kratochvíle. Po prohlídce
zámku a krásného parku jsme pokračovali do Prachatic. Zde jsme
navštívili muzeum Zlatá stezka. Poté jsme jeli na Zadov, kde jsme
byli ubytováni v krásném hotelu. Druhý den po snídani jsme jeli
na osadu Nový Svět a posléze na Chalupovu slať – Borová Lada
a Sovinec BUBO - BUBO. Další zastávkou byla Kvilda. Nejvýše položená obec v České republice. Na oběd jsme si zajeli na Horskou
Kvildu do restaurace Rankl. Po odpočinku nás autobus zavezl do
Rechle, je to hradbový most u Modravy. Další zastávkou byl bývalý
královský dvorec Antýgl. Ti zdatnější prošli stezku podél řeky Vydry. Dál nás čekala Vlčí naučná stezka, která byla dlouhá asi 300 metrů. Viděli jsme i vlky. Další návštěva byla Sluneční kavárna Srní, kde
se vařila vyhlášená marmeláda, která se vyvážela do celého světa.
Bohužel tato kavárna je zavřená a na prodej. Poslední zastávkou
byla Čeňkova pila. Zde je soutok zlatonosných řek Křemelné a Vydry, a tak vzniká řeka Otava. Odtud jsme se vraceli na Hotel Zadov.
Cestou jsme zastavili na Churáňově a dívali jsme se na penzion Kateřiny Neumanové. Další den nás čekaly Hartmanice – Dobrá Voda,
kde je krásný kostel sv. Vintíře se skleněným oltářem a křížovou
cestou od výtvarnice Vladěny Tesařové. Poslední zastávkou našeho
výletu byl zámek Velhartice. Po dobrém obědě jsme vyrazili domů.
Oba večery jsme strávili společně při harmonice a kytaře s chvilkou
poezie. Zájezd se nám všem velice líbil a těšíme se na další zájezdy
a výlety. Celým zájezdem nás provázel Ing. Josef Pecha. Patří mu
poděkování za jeho výklad o Šumavě a jejích krásách. Pak ještě poděkovaní za perfektní jízdu našeho pana řidiče.
Stejskal František, předseda organizace

Sportovní okénko
Oddíl kuželek:
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www.dacice.cz
Kulturní dům Beseda
3. listopadu, sobota, 14:00 h
PRODLOUŽENÁ KURZU TANCE
Vstupné 50 Kč na místě
KD Beseda, Dačice
3. listopadu, sobota, 20:00 h
Halloween party
Hraje kapela Jordan II, halloweenské líčení
zdarma, vstup do 21:00 h pro masky zdarma,
bez masky 20 Kč, poté vstupné 80 Kč
KD Beseda, Dačice
14. listopadu, středa, 19:00 h
Mandarínková izba
Bratislavské hudební divadlo, hrají: Maroš Kramár, Pavol Topoĺský, Zuzana Tlučková a Bibiana
Ondrejková, vstupné 290/240/200 Kč
KD Beseda, Dačice

Klub Béčko
2. listopadu, pátek, 19:00 h
Halloweenské promítání - Scary movie
Klub Béčko, Dačice
9. listopadu, pátek, 20:00 h
7. prosince, pátek, 20:00 h
XXL modelka
Divadelní představení DS TYL Dačice, hraje:
Monika Nováková, režie Bety Minářů, vstupné
volné
Klub Béčko, Dačice

Kino Beseda
2. listopadu, pátek, 19:00 h
ZLATÝ PODRAZ, český film, 2D
česky, vstupné 120 Kč
4. listopadu, neděle, 19:00 h
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
7. listopadu, středa, 19:00 h
TOMAN, drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
9. listopadu, pátek, 19:00 h
JOHNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE, 2D
český dabing, vstupné 120 Kč
11. listopadu, neděle, 19:00 h
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
14. listopadu, středa, 10:00 h
TÁTOVA VOLHA, český film, 2D
česky, vstupné 50 Kč
16. listopadu, pátek, 19:00 h - 2D
18. listopadu, neděle, 17:00 h - 3D
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
Grindelwaldovy zločiny, rodinný
český dabing, vstupné 110/130/140/150 Kč
22. listopadu a 23. listopadu
Festival outdoorových filmů

17. listopadu, sobota, 20:00 h
Karaoke
Klub Béčko, Dačice

25. listopadu, neděle, 17:00 h
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
Grindelwaldovy zločiny, rodinný, 3D
český dabing, vstupné 130/150 Kč

22. - 24. listopadu
Festival outdoorových filmů
Program na www.besedadacice.cz
Klub Béčko, Kino Beseda, Dačice

28. listopadu, středa, 19:00 h
BOHEMIAN RHAPSODY, drama, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč

Městské muzeum a galerie
Do 25. listopadu
„Co přineslo jedno století?“
Výstava dobových fotografií a plakátů
Dačic k 100. výročí vzniku samostatného
Československa
Muzejní čtvrtek 8. 11. 2018 od 17:30 h
„Nad mapami Dačic a okolí“ (aneb jak si
naši předkové představovali Dačice)
Zajímavé mapy a pohledy na město představí Richard David z Katastrálního úřadu
v J. Hradci (Dačicích)
2. prosince, neděle, 17:00 h
Zvonkový průvod
Odchod z Havlíčkova náměstí v 17:00 h na
Palackého náměstí a rozsvícení vánočního
stromu
Otevřeno denně kromě pondělí
úterý - pátek 9:00 - 12:00 h a 13:00 - 16:00 h
neděle 13:00 - 16:00 h
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30. listopadu, pátek, 19:00 h
TEN, KDO TĚ MILOVAL, rodinný, 2D
česky, vstupné 110 Kč

Mikuláš na náměstí
v Dačicích
středa 5. 12. 2018 v 17:00 h
Palackého náměstí
Mikuláš se svým doprovodem přivítá
děti v Kancnýřově sadu.
Občerstvení zajištěno.
Akci pořádá
Zdravé město Dačice a DS Tyl Dačice

Katolický dům
a RC Křižovatka
17. listopadu, sobota, od 15:30 h
Bramborobraní
Přijďte s námi oslavit 17. listopad společným
bramborobraním.
Od 15:30 h beseda s o. Vojtěchem Suchým
Od 15:30 h přijímání soutěžních pokrmů
z brambor
Od 16:30 h hodnocení donesených vzorků,
ochutnávka, bramborové soutěže, vyhlášení
vítězů. Hraje kapela Karolina. Těšíme se na vás!
20. listopadu, úterý, od 17:00 h
Zdravé vánoční cukroví
Seznámení s variantami zdravých druhů cukroví s ochutnávkou. Přednáší Mgr. Martina
Kasalová. Pro děti bude otevřena herna.
28. listopadu, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy
těhotenství, porod, mateřství a pohybový
vývoj dítěte s Renatou Kudrnovou, laktační
poradkyní a lektorkou nošení dětí a fyzioterapeutkou Jitkou Jakubcovou (kontakt:
606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz)
Přijďte sdílet své starosti i radosti, nalézt podporu v řešení problémů okolo dětí…
28. listopadu, středa, v 16:00 a v 17:00 h
Mikuláš mezi námi
- klubový program pro rodiče s dětmi:
V klubovně Katolického domu
Pro skupinku 20 dětí - rezervace nutná na
e-mailu: info@katolicky-dum.cz
1. prosince, sobota, od 15:00 do 18:00 h
Adventní dílna
Přijďte prožít předvánoční atmosféru a vyrobit si adventní věnec, zimní dekoraci nebo
udrátovat ozdoby.
Pravidelné akce:
PO a ČT 8:30 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
ÚT 18:00 až 20:00 h: Stolní tenis - kroužek
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

Plesová sezóna 2019
19. 1. Myslivecký ples
26. 1. DM Studio mažoretky Dačice
9. 2. Hasičský ples
23. 2. Městský ples
9. 3 . Rybářský ples
16. 3. Ples Dačického Zvonečku

