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Jak to vidím aneb Dopis pro Ježíška
Také jste posílali Ježíškovi dopis s tím, co byste si přáli k Vánocům? Píší také Vaše děti nebo vnoučata o to, co by rády našly
pod stromečkem? Myslím, že každý z nás má svá přání a čas Vánoc je časem, kdy se nebojíme svá přání dát najevo a kdy o trochu více doufáme, že se nám splní. Zároveň je konec roku obdobím, kdy bilancujeme, co se nám povedlo, a co ne. Dovolte mi
tedy, abych i já trochu bilancoval život v Dačicích a zároveň, abych vyslovil i své přání.
Troufám si říct, že se
nám v tomto roce dařilo.
Město a s ním my všichni
jsme zažili spoustu pěkného. Na začátku roku
nás přivítala v Dačicích
už tradičně bohatá plesová sezóna, po ní otevřela jaro krajská postupová divadelní přehlídka Dačické kejklování. Léto se neslo ve znamení kulturního
festivalu Dačická kostka a v červenci jsme
opět po dvou letech házeli kozla z věže.
V září jsme mohli obdivovat sportovní
nasazení jezdců při Downtownu a v říjnu
jsme společně přejmenovávali městskou
knihovnu na Knihovnu Matěje Mikšíčka.
Prosinec nám přinese zvonkový průvod,
čertovskou školu nebo Mikulášskou jízdu
městem. Po silvestru se opět sejdeme na
náměstí, abychom se společně podívali na
to, co všechno se v Dačicích odehrálo v roce
2018 a abychom společně přivítali rok 2019.

UPOZORNĚNÍ
změna otevírací doby
městského úřadu a Infocentra
pátek 28. 12. od 8:00 do 12:00 h
pondělí 31. 12. bude ZAVŘENO
ostatní dny zůstávají beze změny

Celým rokem se prolínají nejrůznější turnaje a soutěže, ať už ve florbalu, fotbalu nebo
třeba stolním tenise. Pozadu nezůstávají
ani místní části. Například Pivní slavnosti
v Chlumci jsou známé nejenom u nás, ale
i v širokém okolí.
Máme za sebou slavnostní otevření nové
mateřské školy Za Lávkami, hasičské zbrojnice nebo předání zrekonstruované čtvrti
Na Peráčku či nové lávky ve Velkém Pěčíně.
Dačice se neztratily ani v rámci republiky,
kdy například krátké filmy žáků ZŠ B. Němcové a gymnázia obsadily čelní místa v celorepublikové filmové soutěži Antifetfest.
Název našeho města zazněl také na jižní
polokouli při úspěšném vystoupení našich
mažoretek na mistrovství světa v Jihoafrické republice.
Suma sumárum jsou Dačice město se
spoustou šikovných a pracovitých lidí, kteří
nejenom že šíří jeho jméno v republice a ve
světě, ale především vytvářejí atmosféru,

Ve středu 2. 1. 2019 budou pokladny
městského úřadu uzavřeny z důvodu
ukončení jednotlivých agend a nastavení
počátečních stavů roku 2019.
Uzávěrka lednového čísla je
15. prosince 2018.
Distribuce bude probíhat
druhý týden v lednu 2019.

kterou nám mnozí závidí. Věřím, že tomu
tak bude i nadále.
V mém dopise pro Ježíška je přání, abychom mohli nejenom vánoční čas trávit
v klidu, uprostřed svých blízkých s našimi
dědečky, babičkami, tatínky a maminkami,
s našimi partnery, sourozenci i dětmi. Už to
je totiž obrovské štěstí, které nemá každý,
a tak si i u štědrovečerní večeře vzpomeňme také na ty, kteří tráví Vánoce sami nebo
ve službě daleko od svých blízkých.
Karel Macků, starosta

ADVENTNÍ ČAS V DAČICÍCH
30. 11., 16:00 h - Čertovská škola,
ZŠ Komenského
1. 12., 10:00 h - Mikuláš pod parou,
Parní železnice v Antonínské ulici
1. 12., 15:00 h - Adventní dílna,
Katolický dům
2. až 30. 12. - Jednou v roce na Vánoce,
výstava v MMaG
2. 12., 17:00 h - Zvonkový průvod
a rozsvícení vánočního stromu
5. 12., 17:00 h - Mikuláš na náměstí,
Palackého náměstí
9. 12., 10:00 h - Vánoční jarmark,
MMaG a zámecké nádvoří
9. 12., 17:00 h - Vánoční koncert dětských sborů ZUŠ Dačice, KD Beseda
12. 12., 17:00 h - Česko zpívá koledy,
Palackého náměstí
16. 12., 19:00 h – Vánoční koncert Petra
Bendeho, KD Beseda
20. 12., 18:00 h - Vánoční koncert pěveckého sboru, kostel sv. Vavřince
22. a 23. 12, 18:00 h - Já bych rád k Betlému, tradiční živý betlém na Palackého
náměstí
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Zastupitelstvo a rada města Dačice
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Dačice dne 31. 10. 2018 byla zvolena rada města v tomto složení: Ing. Karel
Macků, starosta (KDU-ČSL), Ing. Jiří Baštář, 1. místostarosta (ODS), Ing. Kateřina Marková, 2. místostarosta (KDU-ČSL), Ing. Eva
Macků, radní (ODS), Petr Nováček, radní (KDU-ČSL), Bc. Vít Svoboda, radní (KDU-ČSL) a Ing. Richard Tůma, radní (ODS).

Slovo místostarostky
Milí spoluobčané, dovoluji si vás oslovit poprvé jako místostarostka města Dačice. Na prvním zasedání zastupitelstva v tomto novém volebním období 2018 - 2022, které se konalo 31. října, jsem byla zvolena sedmnácti hlasy z dvaceti jedna jako místostarostka tohoto krásného města. Děkuji všem voličům, kteří mi dali svůj hlas a následně všem zastupitelům, kteří pro mě
hlasovali.
I když jsem se zde nenarodila a své dětství jsme zde také neprožila, myslím si, že
je to velice pěkné a příhodné místo pro žití
a pro výchovu našich dětí. Město se sedmi
a půl tisíci obyvateli (počítáno i se všemi jedenácti místními částmi) má dobře nastavený
vzdělávací systém i dostupné středoškolské
vzdělávání, pořádá se zde hodně kulturních
akcí a základní umělecká škola je také na
velice dobré úrovni. Je zde dobrá nabídka pracovních příležitostí
a přítomnost firem THK a Centropen, spolu s dalšími menšími podniky, nabízí hodně pracovních míst nejen pro obyvatele Dačic, ale
i pro další vzdálenější obce.
Samozřejmě, ne vše vždy funguje tak, jak bychom si představovali a našli bychom spoustu věcí, které se dají zlepšit. Velkým problémem města je vysoká míra dopravy jak osobní, tak i kamionové
a současný systém infrastruktury ne vždy zvládá vzniklou dopravní situaci. Bohužel s tímto problémem nebojují pouze Dačice, ale
všechna města v naší republice a vlastně i všechny vyspělé státy
na celém světě. My sami zde tento problém nevyřešíme, spíše bychom se mohli zamyslet, jak by každý z nás mohl aspoň trochu přispět ke zlepšení dopravní situace.
V následujícím čtyřletém období budu zodpovědná za sociální
oblast, za bytové hospodářství, za životní prostředí, za hromadnou
dopravu, za krizové řízení a také za spoluprací s našimi partnerskými městy v Rakousku a ve Švýcarsku. Ráda bych se pokusila tuto
spolupráci rozšířit a více zintenzivnit, protože jak vycházíme se svými sousedy - zde se jedná především o Rakousko a naše partnerské
město Groß-Siegharts - je velice důležité pro nás i pro další generace. S touto přeshraniční spoluprací bude spojeno i mé zastupovaní města v Silvě Nortice a v Regionu Renesance. Dále budu město
zastupovat ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
ve Svazu měst a obcí ČR, ve Svazu měst a obcí Jihočeského kraje
a v Destinačním managementu Česká Kanada.
Do nového volebního období si přeji, aby se vyznačovalo dobrou vzájemnou spoluprací zvolených zastupitelů, abychom spolu
dokázali mluvit a vzniklé problémy řešili v klidu a s chladnou hla-

vou. Ráda bych využila své znalosti, zkušenosti a energii k prospěšné práci pro další rozvoj města a pro dobré fungování místní
samosprávy.
Kateřina Marková, místostarostka

1. ledna od 17:00 h
na Palackého náměstí

v Dačicích

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

KULTURNÍ DŮM

BESEDA
KULTURNÍ DŮM

BESEDA
KLUB
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Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 20. října 2018 přivítal starosta města Karel Macků společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni nové občánky. Přivítány byly
děti: Tereza Homolková, Magdaléna Hrachovcová, Amálie Křížková, Žofie Pokorná, Hana Sipékiová, Diana Týmová, František
Vaněk a Eliška Vávrů.

Letos bez balónků,
ale s koledami
Mateřská škola ve spolupráci s městem Dačice organizovala od roku 2008 vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, které probíhalo po celé republice pod záštitou Českého Ježíška.
Již v minulém roce se objevila
oprávněná kritika tohoto projektu
s ohledem na znečišťování životního
prostředí. I přesto, že my jsme tuto
akci vnímali především jako příležitost
setkání rodin s dětmi, které v jeden
den, jednu chvíli, prožívají stejnou radost, přehodnotili jsme svůj postoj ve
prospěch přírody. Zvážili jsme další vypouštění balónků a rozhodli se nepokračovat a tím neprodukovat zbytečný
odpad a zatěžovat životní prostředí.
Protože nechceme připravit sebe
ani děti o společně strávené chvíle, zapojili jsme se do celorepublikové akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY a tu obohatili o tradiční Ježíškovu
schránku s losováním přáníček. Ježíškovy schránky budou od 5. 12.
do 11. 12. 2018 umístěny v mateřských a základních školách v Dačicích a Infocentru Dačice.
Věříme, že i tato akce si najde své příznivce a stane se další vánoční tradicí v Dačicích.
Za MŠ Dačice Hana Švarcová

ČMMJ OMS v Jindřichově Hradci
střelecká sekce Dačice
a Město Dačice pořádají

NOVOROČNÍ POHÁR 2019
XX. ročník
Kde: Střelnice Dačice - Zahrádecký les
Kdy: 5. ledna

Na Vaši účast se těší členové střelecké sekce Dačice
a Okresní myslivecký spolek ČMMJ J. Hradec.
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Co je nového
v investicích města
Investice tvoří důležitou položku
rozpočtu a dotýkají se většinou široké
skupiny obyvatel. Kromě Dačického
zpravodaje přinášíme průběžně zprávy o dění v této oblasti mj. ve skupině
Investice města Dačice 2017 a 2018 na
facebooku, která má k datu uzávěrky
tohoto vydání již 453 členů.
REALIZUJEME:
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 realizuje společnost SETO, spol.
s r. o., celková cena díla bude 2.249.997 Kč
bez DPH, termín dokončení byl stanoven
na 31. 8. 2019.
NA ROK 2019 PLÁNUJEME:
• Rekonstrukce ulice Za Lávkami
• Parkovací stání v ulici Jiráskova
• Rekonstrukce místní komunikace na sídlišti k Hradišťku
• Rekonstrukce silnice II/408
• Rekonstrukce Palackého náměstí
• Parkoviště v ul. Berky z Dubé
• Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov
• Osvětlení přechodů pro chodce
• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Dolní Němčice
• Přeložka veřejného osvětlení v Dolních
Němčicích
• Výstavba městských rybníků
• Koupě ČOV Toužín
• Kanalizace a vodovod Lipolec - Hostkovice – Dolní Němčice
• Odpočinkové a herní prvky na zahradu
ZŠ Komenského
• Přístavba učeben ZŠ Komenského
• Obnova herních prvků na dětských hřištích
• Rekonstrukce kotelny v MŠ B. Němcové
• Přístavba Knihovny Matěje Mikšíčka
• Zřízení kluziště Dačice
• Stavební úpravy objektu SDH Lipolec
• Výstavba parkoviště THK
• Výstavba ZTV Za Školou, II.
• Zateplování dalších bytových domů
v majetku města
• Revitalizace dvora bytových domů 209/V
a 211/V
• Úprava autobusové zastávky v Hostkovicích
• Zřízení autobusové zastávky na Nivách
• Modernizace MěÚ Dačice
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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INFORMACE Z RADY MĚSTA
Veškerá usnesení jsou k dispozici na www.dacice.cz/radnice/samosprava

Rada města na své 126. schůzi konané
22. 10. 2018 mimo jiné:
• vzala se souhlasem na vědomí uzavření
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené
dne 19. 2. 2018, spočívající v provedení
projektových prací stavby „Výstavba ZTV
Nivy II – PD“, kterým se prodlužuje termín
pro odevzdání dokumentace ve stupni
DUR do 20. 12. 2018,
• schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2018 uzavřené mezi
městem Dačice a firmou SATES ČECHY
s. r. o., Telč na akci „Oprava chodníků
podél silnice III/4088 v Chlumci“, jehož
předmětem je změna ceny díla o méněpráce a vícepráce v celkové hodnotě
-85.123,70 Kč.
Rada města na své 127. schůzi konané
24. 10. 2018 mimo jiné:
• schválila darovací smlouvu uzavíranou
mezi městy Dačice a Gross-Siegharts
o darování movité věci, kterou je dřevěná
socha „Kostky – Würfel“,
• schválila věnovat Základní škole v ulici
B. Němcové, Základní škole v ulici Komenského, Městskému muzeu a galerii
Dačice a Městské knihovně Dačice po
jednom výtisku knižní publikace „Křížky
– spirituální krajina Dačicka“,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Zateplení domu Sokolská 200“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem
společností Miroslav Brtník – ZEDNICTVÍ
s celkovou nabídkovou cenou ve výši
1.958.576,00 Kč bez DPH,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Zateplení domu 189/V, Komenského“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností Miroslav Brtník
– ZEDNICTVÍ s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.863.084,00 Kč bez DPH,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Zateplení domu 190/V, Komenského“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností Miroslav Brtník
– ZEDNICTVÍ s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.888.797,00 Kč bez DPH,
• schválila pronájem movité věci – prodejního stánku o rozměru 300 x 210 cm,
umístěného na pozemku pč. 2749 v obci
a k. ú. Dačice v období od 2. 12. 2018 do
1. 1. 2019 společnosti Rybníkářství Dačice, z. s.,
• vydala souhlas s přijetím věcného daru
„Dřevěná tabule s pexesem“ ve výši 19.000
Kč pro děti MŠ Dačice na pracovišti v ul.
B. Němcové od firmy DŘEVOSLAV s. r. o.,
Slavonice,
• schválila rozpočtové opatření č. 22/2018
v těchto objemech: příjmy 277.400,00 Kč,
výdaje 277.400,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Dačice, Komenského,
Výroční zprávu o činnosti Základní školy

Dačice, B. Němcové, Zprávu o činnosti
Mateřské školy Dačice a Zprávu o činnosti Školní jídelny Dačice za školní rok
2017/2018.
Rada města na své 1. schůzi konané
7. 11. 2018 mimo jiné:
• schválila rozpočtové opatření č. 23/2018
v těchto objemech: příjmy 700.764,53
Kč, výdaje 456.500,00 Kč, financování
-244.264,53 Kč,
• vzala na vědomí návrh rozpočtu města
Dačice na rok 2019 v prvním čtení,
• vzala se souhlasem na vědomí zprávu
o průběhu hlavní turistické sezóny na IC
Dačice v období 1. 6. – 30. 9. 2018,
• schválila zprávu o činnosti organizace
a výsledky hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2018,
• schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., spočívající
v provedení projektových prací stavby
„Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec“, kterým se prodlužuje termín pro
odevzdání projektové dokumentace ve
stupni DUR + DSP I. etapy do 12. 2. 2019,
• zřídila komisi stavební, sociální, dopravní, volnočasových aktivit, památkovou,
Zdravého města Dačice a MA21 a komisi
Palackého náměstí,
• pověřila zástupce města ve svazcích
a sdruženích,
• schválila vyhlášení zadávacího řízení
s názvem „Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 2. zasedání 12. 12. 2018
v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda.
Hlavním bodem programu bude
schvalování rozpočtu na rok 2019.

Řezbářské řemeslo na Dačicku
a 30 let „Žijícího muzea textilu“
v Gross-Siegharts
Společná výstava fotografií s rakouským
partnerským městem Gross Siegharts

21. 11 . – 28. 12. 2018
Infocentrum Dačice
PO a ST 7:30 – 17:00 h
ÚT a ČT 7:30 – 15:00 h
PÁ 7:30 – 14:00 h

www.dacice.cz

Právě opravujeme

Plnění krajské zakázky
bude úspěšně ukončeno
Od konce listopadu 2017 byla na Dačicku plněna veřejná zakázka „Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni“ v rámci projektu „Plánování
sociálních služeb v Jihočeském kraji II“. Zakázka byla členěna na 17 částí, jedna
z nich byla zaměřená na realizaci procesů plánování sociálních služeb na úrovni
správního obvodu ORP Dačice. Na základě schválení Radou města Dačice a následného výběru zadavatelem (Jihočeský kraj) bylo zhotovitelem Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, které s městem Dačice v oblasti plánování sociálních služeb
dlouhodobě spolupracuje. Na plnění zakázky také úzce spolupracoval Odbor sociálních věcí MěÚ Dačice.
schválen Valnou hromadou Mikroregionu
Dačicka a Radou města Dačice. Na jednotlivých jednáních (řídící skupina, pracovní
Na začátku byly rozeslány informační skupiny, starostové) probíhalo informování
materiály obcím, organizacím poskytujícím a vzdělávání o plánování sociálních služeb
sociální služby a dalším účastníkům pro- a jejich dostupnosti. V roce 2018 pokračocesu plánování sociálních služeb. Proběhl vala činnost řídící skupiny. V rámci plnění
monitoring plnění záměrů Akčního plánu zakázky se konaly informační semináře pro
rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok uživatele sociálních služeb a veřejnost. Byla
2017, výstupem byla monitorovací zpráva. připravena akce s prezentací poskytovateTa byla projednána v řídící skupině. Na jed- lů sociálních služeb, která se konala v září
náních řídící skupiny a zástupců pracovních 2018 v Dačicích v rámci Dnů zdraví. V proskupin byl také dopracován návrh Akční- sinci 2018 bude akce úspěšně ukončena.
ho plánu rozvoje sociálních služeb ORP Proces plánování sociálních služeb bude
Dačice na rok 2018. Konaly se kulaté stoly pokračovat, jeho udržení je již zajištěno
starostů, na jednom z nich byl návrh plánu dalším projektem.
představen a připomínkován. Po schválení
Věra Janáková,
řídící skupinou byl akční plán na rok 2018
vedoucí odboru sociálních věcí

Upozornění na nedoplatky
Správce místního poplatku za komunální odpad oznamuje všem poplatníkům, kteří
nemají dosud uhrazen místní poplatek za komunální odpad za rok 2018,
že mají poslední možnost uhradit poplatek bez navýšení.
Poplatky je možno zaplatit na pokladně městského úřadu
nebo na živnostenském odboru.
Bližší informace sdělíme na telefonu 384 401 255 nebo e-mailem poplatky@dacice.cz.
Jana Klimešová, živnostenský odbor

Zubní pohotovost
1. 12. sobota Čechová Milena

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 569

02. 12. neděle Doležal Antonín

Riegrova 569, Třeboň

384 721 700

08. 12. sobota Drachovská Ivana

Vrchlického 5, Třeboň

384 721 035

09. 12. neděle Havlíček Pavel

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

15. 12. sobota Hron Vladimír

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 523

16. 12. neděle Hulička Radek

Jablonského 446, Třeboň

233 370 602

22. 12. sobota Chaloupka Adam

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

23. 12. neděle Jahelková Věra

Vajgar 724/III, J. Hradec

384 321 773

24. 12.

svátek

Johová Miluše

Stará cesta 505, J. Hradec

384 363 570

25. 12.

svátek

Jantač Zdeněk

Počátecká 311, Studená

721 044 024

26. 12.

svátek

Kotalík Viktor

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

29. 12. sobota Kubásek Ivan

Otín 58, J. Hradec

384 320 005

30. 12. neděle Kunkela Josef

Růžová 41/II, J. Hradec

384 363 491

Antonínská 85, Dačice

384 423 150

5. 1. 2019 sobota Lovětínský Čestmír

Příhodova 176, Dačice

384 423 107

6. 1. 2019 neděle Majerčíková Barbora

Jarošovská 1126/II, J. Hradec

384 321 839

1. 1. 2019

svátek

Lacinová Dagmar

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:
Oprava komunikací - projektově připravujeme opravy komunikace k Podcestnému mlýnu a komunikace Velký Pěčín – Kostelní Vydří .
PROBÍHÁ:
Parkovací stání v ul. Antonína Dvořáka
- předmětem zakázky je zvýšení kapacity
parkovacích míst v dané lokalitě. Záměrem
je vybudování cca 8 parkovacích stání pro
osobní automobily a vytvoření plochy pro
kontejnerové stání. Práce provádějídí Technické služby Dačice, termín dokončení byl
stanoven na 31. 3. 2019.

Oprava 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.
DOKONČILI JSME:
Oprava uliční fasády KD Beseda - předmětem zakázky byla oprava fasády čp. 4,
v rámci které byla provedena úprava a výměna oken a dveří v přízemí objektu, bylo
provedeno nové členění části fasády a byly
vyměněny všechny klempířské prvky. Kulturní dům získal zcela novou barevnost.
Stavební práce prováděla firma MK-STAV
GROUP s.r.o. Na opravu byla získána dotace Ministerstva kultury ve výši 400.000 Kč.
Na jaře příštího roku bude na budově ještě
dokončeno navržené provětrávání a odvlhčení soklového zdiva, tím se eliminuje odpadávání fasády v dolní části objektu.

Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red)
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„Vánoční“ svoz odpadu
Chcete-li využít služeb svozové společnosti i na přelomu roku letošního a příštího, věnujte pozornost následujícím řádkům.
Komunální odpad bude v období vánočním a povánočním svážen beze změn.
Respektujme, prosím, hlavně v těchto svátečních chvílích, oprávněný požadavek
pracovníků svozové společnosti na bezproblémový přístup k jednotlivým sběrným nádobám a připravme tyto nádoby
ke svozu již v předvečer svozového dne,
nebo před pátou hodinou ranní svozového dne. Jen tak požadovaný svoz určitě
proběhne.
Odstrojené vánoční stromky budou
sváženy v pondělí 14. ledna 2019. Tento
svoz se neuskuteční v místních částech,

proběhne tedy pouze v ulicích města Dačice. Vánoční
stromky odkládejme na
bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů, a to
nejpozději v neděli 13. ledna 2019, abychom se vyhnuli nutnosti organizovat svozy doplňkové.

od 2. prosince 2018 do 1. ledna 2019

Vánoční chaloupka

Občerstvení: svařák, punč, ... Otevřeno ve
všední dny od 13:30 do 17:30 h. Při konání
akcí na náměstí bude otevřeno po celou
dobu jejich trvání.
Kancnýřův sad v Dačicích

No a přání patřící již všem nakonec:
„Prožijte letošní Vánoce v klidu
a pohodě rodinného kruhu“.
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

Zima se blíží, nezapomeňte
na přípravu zimní výbavy

Tipy na vánoční dárky
z infocentra
Nabízíme: svíčky, vonné sáčky, dřevěné betlémy, dřevěné ozdoby, knihy,
dárkové poukazy do kina
a na představení v KD Beseda, ...

Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období
od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky
vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo
tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat.
Dávejte si však pozor
na značku zimní výbava,
která na vybraných úsecích zavádí bezpodmínečnou povinnost zim-

ních pneumatik.
Proč zimní pneumatiky?
Zimní pneumatika má při nízkých teplotách úplně rozdílné vlastnosti než letní. Při
teplotách, které jsou 7°C a nižší, má zimní
pneumatika lepší adhezní vlastnosti a je
výrazně vhodnější i z hlediska bezpečnosti.
Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována
pneumatika, na jejíž bočnici je vyznačeno

označení M+S, M.S, M/S nebo MS či terénní
pneumatiky.
Co musí dále splňovat tato zimní
pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových
drážek nebo zářezů pneumatiky musí být
nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel
do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech
hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).
Před výměnou pneumatik se nezapomeňte podívat do velkého technického
průkazu na povolené ráfky a pneumatiky.
Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na
telefonním čísle 384 401 258, 384 401 247.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

Máme před sebou poslední šanci získat
pro Dačice Rákosníčkovo hřiště
V únoru 2019 proběhne poslední ročník projektu společnosti Lidl, díky kterému
města, která v anketě na internetu pošlou nejvíce hlasů prodejně na jejich území,
získají od tohoto obchodního řetězce zdarma zcela nové dětské hřiště.
V Dačicích jsme
se o tuto možnost
pokoušeli již několikrát,pokaždé
jsme ale byli „přehlasováni“ jinými
městy v naší kategorii, jejichž obyvatelé a příznivci
spojili své síly a svým pravidelným hlasováním dokázali hřiště pro své město a děti
získat.
Pojďme to zkusit i u nás v Dačicích. Hlasování bude probíhat od 1. do 28. února
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2019. O jeho způsobu vás budeme informovat v příštím vydání zpravodaje a také prostřednictvím webu, facebooku, mobilního
rozhlasu a v Dačické televizi.
Se žádostí o spolupráci se obrátíme také
na všechny školy a další instituce. Myslete
na to, že každý váš hlas se bude počítat
a každý váš hlas může získat pro ty nejmenší občánky našeho města krásné nové hřiště.
Na spolupráci se těší a pohodový adventní čas v Dačicích vám všem přeje
Naděžda Mastná,
vedoucí odboru kultury

Změna otevírací doby
od 1. 1. 2019
Klub Béčko
pondělí
úterý		
středa		
čtvrtek
pátek		
sobota
neděle

zavřeno
14:00 - 17:00 h
14:00 - 17:00 h
14:00 - 17:00 h
18:00 - 23:00 h
18:00 - 23:00 h
zavřeno

www.dacice.cz

Veřejnost diskutovala
o Klimatických změnách v rámci
Kulatého stolu
Ve čtvrtek 18. října 2018 se v rámci projektu „Zdravé město
Dačice a MA21“ uskutečnil kulatý stůl na téma „Klimatické
změny na Dačicku – sucho, voda, les“. Téma bylo představeno společností ENKI, o.p.s., dále přednášel Ing. Kamil Kupec z Městských lesů Dačice s.r.o. a Ing. Jiří Müller z odboru
životního prostředí MěÚ Dačice. Obyvatelé města Dačice tak
byli konkrétně seznámeni s aktuálním stavem klimatu na Dačicku a možnostmi dalšího vývoje.
Jak k záměru setkání s veřejností sdělil starosta
Dačic Karel Macků: „Prostřednictvím kulatého stolu
jsme diskutovali nejen o vysázení zeleně a tím podpoře lepšího klimatu na Dačicku. Přítomní občané se dozvěděli podrobnosti k danému tématu a následně se
tak mohli vyjádřit a doporučit různé úpravy, které se
následně zohlední v dokumentu Audit stavu krajiny.“
O tom, že téma veřejnost skutečně zaujalo, svědčí vysoká účast
téměř šedesáti diskutujících, mezi nimiž byli zástupci městského
úřadu, potažmo města Dačice, zpracovatele dokumentu „Audit
stavu krajiny“ a v neposlední řadě široké zastoupení veřejnosti.
Hned v úvodu představila společnost ENKI, o.p.s., v zastoupení
doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., „Audit stavu krajiny“ – jedná se o aktuálně zpracovávaný dokument, který se dotýká témat udržitelného rozvoje a životního prostředí na Dačicku. V auditu je mimo jiné
řešeno udržitelné hospodaření v krajině, zejména se zaměřením
na udržitelné hospodaření s vodou, půdou a ovzduším. Rovněž je
věnován prostor prozatím nedostatečně využívaného potenciálu
obnovitelných zdrojů energie.
Po úvodním seznámení s tématem „Klimatické změny na Dačicku“ následovala práce ve skupinách, kdy přítomní navrhovali zlepšení se stavem klimatu ve 4 tématech: 1. Městská zeleň, 2. Budovy,
3. Voda ve městě, 4. Lesy.
Poté byly shrnuty nejdůležitější podněty:
• věnovat se důležitosti dotací pro drobné vlastníky na zalesnění
vytěžených pozemků,
• řešit výsadbu stromů u bytových domů a obecních strání,
• zachycovat vodu z městských střech,
• vysazovat druhově pestré lesy,
• pokusit se zmeandrovat narovnané vodní toky,
• využít prameny vody pod městem,
• nenahrazovat zelené plochy parkovišti.
Přítomnými účastníky bylo závěrem kladně hodnoceno dokončení závěrečné – třetí etapy rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček, dále pak oceněna oprava budovy radnice a
výsadba alejí. Výstupy z kulatého stolu budou projednány v radě
a zastupitelstvu města Dačice. Velmi děkujeme všem zúčastněným
za čas, jejich zájem a dotazy a návrhy na zlepšení situace na Dačicku v oblasti klimatu. Kulatý stůl byl realizován v rámci projektu
„Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“, na který byla městu Dačice schválena dotace ze Státního fondu životního
prostředí České republiky.
Ilona Brabencová, koordinátorka Zdravého města Dačice
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože
v měsíci prosinci 2018 bude dne 14. 12. 2018 v době od 8:30 do
12:30 h.
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože
v měsíci lednu 2019 bude dne 4. 1. 2019 v době od 8:30 do 12:30
h. Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové bude
dne 18. 1. 2019 v době od 8:30 do 12:30 h.
Insolvenční správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I
– Dům s pečovatelskou službou.

Nemocnice Dačice, a.s.
závěr roku 2018
Nemocnice Dačice, a.s. již 9. rokem provozuje Léčebnu
dlouhodobě nemocných a svých 6 ambulantních ordinací
v areálu nemocnice v Dačicích. Přes počáteční napjatou situaci jsme se přenesli prací a svými výkony pro obyvatele
Dačicka a okolí. Od roku 2015 jsme zdravotnickým zařízením
s Certifikátem kvality a bezpečí, což představuje spoustu
práce, zavedení a dodržování přísných postupů a pravidel
při poskytování zdravotních služeb.
V letošním roce jsme tento Certifikát obhájili a máme jej udělen
opět na 3 roky. V průběhu těchto 3 let nám do zařízení přicházejí
kontrolní pracovníci, kteří prověřují oprávněnost držení Certifikátu.
Není jednoduché dosáhnout udělení a udržet jej, a proto patří mé
poděkování našim zaměstnancům, kteří si uvědomují důležitost
správného naplňování podmínek takového Certifikátu pro zdravotní služby. Od letošního září jsme zahájili dodávání celodenní
stravy klientům Domova seniorů Dačice, který je v sousedství našeho areálu. Pro tento úkol zavážení stravy 3x denně pro 73 obyvatel
Domova jsme zakoupili služební vozidlo, řadu termonádob, posílili
personál i vybavení v kuchyni. Zavedli jsme nový systém objednávání obědů pomocí karty s možností objednání i přes internet.
Každý strávník přesně dostane to, co si objednal a zaplatil, zrušili
jsme tím strávníkům dodatečné změny v jídelně. V letošním roce
jsme ve spolupráci s Gymnáziem Dačice zahájili již 6. kolo Dobrovolnického projektu studentů, kteří dochází v dosud nejsilnějším
počtu 6 dobrovolníků za našimi pacienty, povídají si s nimi, předčítají jim a tráví s nimi svůj volný čas. Velice si ceníme toho, že mladí
lidé jsou ochotni trávit svůj volný čas i tímto smysluplným způsobem a vnáší mezi naše pacienty dobrou náladu a svou energii.
Po celou dobu našeho působení se snažíme v nemocnici rozšiřovat námi poskytované zdravotní služby. Opakovaně žádáme
zdravotní pojišťovny o nové výkony a trvale zajišťujeme proškolování našeho personálu. Některé snahy však nejsou úspěšné, ale nevzdáváme se. V letošním roce jsme se zaměřili na snahu o zavedení
a nasmlouvání manuální a přístrojové lymfodrenáže. VZP tuto péči
odmítla nasmlouvat s tím, že je dosažitelná v Jindřichově Hradci
a jiných okolních zařízeních pro jejich pojištěnce. ZPMV a VoZP
péči nasmlouvala a jejich pojištěncům ji zajišťujeme. V letošním
roce se potýkáme s nedostatkem fyzioterapeutů po odchodu
2 kvalifikovaných pracovníků.
Za rok 2018 se ale máme čím pochlubit, před dokončením je přístavba bývalé vrátnice, kde vzniknou 2 pokoje pro lékaře sloužící
Lékařskou pohotovostní službu. Do konce roku 2018 nám bude dodáno 26 nových elektricky polohovatelných postelí, probíhá rekonstrukce topného systému ve dvou podzemních podlažích hlavní
budovy a rekonstrukce bytu nad garážemi pro lékaře nemocnice.
Dne 12. 10. 2018 naší nemocnici navštívil ministr zdravotnictví
ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
prohlédl si prakticky všechny naše
provozy a ochutnal nemocniční
stravu v naší jídelně. Na lůžkovém
oddělení diskutoval se zdravotnickým personálem a dotazoval se
na jejich názory. Setkání bylo sice
krátké, ale velice pracovní a ze strany ministra následně ohodnoceno
jako přínosné.
Mílovými kroky se blíží čas adventu a konec roku 2018, tak bych
ráda za vedení Nemocnice Dačice, a.s. poděkovala všem stávajícím
zaměstnancům za práci odvedenou v roce 2018. Všem stávajícím
i minulým spolupracovníkům NDA bych chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, dobré nálady a pochopení ze strany jejich nejbližších.
Miroslava Člupková, Nemocnice Dačice a.s.
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Nabídka volného bytu v DPS
Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice
k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou:
Byt č. 57, o velikosti (1+0), situovaný v přízemí (přístavba)
Celková plocha: 39,52 m2
Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3 640 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu. Byt pro jednotlivce. Schody ve společných
prostorách vybaveny schodišťovou sedačkou. Byt spadá do energetické třídy D.
Termín pro podání žádostí: do 18. prosince 2018 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 57 v DPS“
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného
bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města (www.dacice.cz).
Bližší informace: odbor správy budov
Martina Bénová, tel.: 384 401 235.

Končí další osmičkový rok ...
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Používá ho hlavně mladá generace. Při používání elektronických sociálních sítí jako je například Facebook totiž můžete s využitím svého mobilu nebo počítače při vzájemné
komunikaci svého partnera na druhém konci tzv. „šťouchnout“. Šťouchnutí je obvykle takové přátelská „obrázková“
nabídka si elektronicky popovídat, nebo to může být přátelské upozornění, že by bylo možná dobré si na některé věci
dávat při komunikaci trochu větší pozor, nebo může být
šťouchnutí jenom takový elektronický přátelský projev sounáležitosti a sympatií.
Poté, co jsem se zúčastnil slavnostního zahájení a za několik dní
i zakončení jedné významné kulturní akce, její název není v tomto
případě důležitý, jsem se rozhodl, že si dovolím takový malý šťouch
a postřeh. Na dané akci byla při zahájení i při zakončení zpívána
originálním způsobem bývalá československá hymna. Originalita
podání bývalé československé hymny spočívala v tom, že interpreti symbolicky zpívali českou část ve volném slovenském překladu
a slovenskou část ve volném českém překladu. Nápad výborný,
symbolika zřejmá.
To, co mě zaujalo a tak se dostávám ke svému opravdu přátelskému šťouchu, je, že při zahájení i zakončení akce bylo při překladu
slovenské části hymny sousloví „hromy divo bijú“ přeloženo jako
„hromy divně bijí“. To opravdu nebylo správně, tolik můj přátelský
šťouch.
Asi důležitější potom pro nás je postřeh, že zejména u mladých
lidí se po vzniku České republiky na rozdíl od trvajících velmi přátelských vztahů Česka a Slovenska, naše schopnost rozumět jazyku
toho druhého, ať chceme nebo nechceme, postupně vytrácí.
Tak tedy vy z vás co ještě víte, že slovenské „divo bijú“ nelze do
češtiny přeložit jako „divně bijí“, poučte prosím, dokud můžete, své
mladší potomky.
Miloš Vystrčil, senátor

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s.
Od letošního školního roku nabízíme studentům Střední SŠTO
Dačice oboru Mechanik-seřizovač a Obráběč kovů studijní
s�pendia. Během celého studia mohou získat studen�
v závislos� na prospěchu až 45 000 Kč, po skončení studia mají
absolven� jisté pracovní místo v naší ﬁrmě a jsou zvýhodněni i
po mzdové stránce. Tímto programem chceme podpořit technické vzdělávání, a propojit tak ještě více teore�ckou část výuky ve škole s praxí ve ﬁrmě.
Chcete mít v budoucnu stabilní pracovní místo
u největšího zaměstnavatele v regionu?

Začněte studovat na SŠTO Dačice, podejte si
přihlášku do jednoho ze zmíněných studijních
oborů, získejte praxi, atrak�vní s�pendium
ve výši až 45 000 Kč a následně i pracovní
místo v naší ﬁrmě.
THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s.
Strojírenská 160, 380 17 Dačice
tel.: 384 456 262
email: prace@trcz.thk.com

I TY s námi můžeš tvořit BEZPEČÍ na cestách

--- inzerce ---

Vážení čtenáři, milí spoluobčané, i když máme ještě zhruba měsíc do konce roku 2018, držíte v rukou letošní poslední
číslo Dačického zpravodaje. Do finále se blíží další rok obsahující magickou osmičku. Magickou proto, že pro náš národ, naši zem, byly dosud osmičkové roky poměrně zásadní,
mnohdy na dlouhou dobu zlomové.
Konkrétně zmiňovat všechna letošní osmičková výročí nebudu,
postupně jsme si je v průběhu roku připomínali. K těm zásadním
z posledních zhruba sta let (osmičkových roků však bylo v naší
dávné historii ale mnohem více) patří roky 1918, 1938, 1948, 1968
atd. Připomínali jsme si ale i další, kulatá výročí, která se automaticky nepojí s osmičkou v datu. Skutečně pouze namátkou... Před
435 lety císař Rudolf II. přenesl své sídlo z Vídně natrvalo do Prahy (1583). Před 200 lety bylo v Praze založeno Národní muzeum
(1818). Před 175 lety byl u nás v Dačicích vynalezen kostkový cukr
(1843). Před 170 lety Evropa prožila tzv. Rok revoluce (1848). Před
150 lety bylo položeno 7 základních kamenů Národního divadla
(1868). Před 80 lety byla podepsána Mnichovská dohoda (1938).
Před 65 lety bylo zahájeno pravidelné vysílání Československé televize (1953). A před 45 lety začala tatáž vysílat pravidelně barevně
(1973). Před 25 lety zanikla ČSR a vznikly ČR a SR (1993). Před 20
lety vybojovali čeští hokejoví reprezentanti olympijské zlato v japonském Naganu (1998). A samozřejmě jedno z nejvýznamnějších:
Před 100 lety vznikl samostatný československý stát (1918). Před...
takových výročí má území naší republiky nespočet. Kolik událostí
evropského charakteru s přesahem na naši zemi se událo! Výčtem
několika málo nejvýznamnějších, či jakkoli zajímavých jsem chtěl
rok 2018 postavit do trochu speciálního světla. On byl a stále ještě
je speciální! Už například tím, že slavíme 100 let od založení samostatného a svébytného státu. A v této souvislosti bych velmi rád
vyzdvihl význam historie, připomínání si mezníků pozitivních, ale
i těch negativních, které by měly sloužit jako národní ponaučení.
Neměli bychom zapomínat na svou minulost, protože z ní roste
a čerpá naše současnost a budoucnost. Demokracie a svoboda nejsou samozřejmostí a naše historie nám ukazuje, že cesta k ní často
byla vykoupena potem a mnohdy i krví. Ale stojí to za to!
Závěrem bych vám všem popřál krásný a klidný adventní čas.
Hodně pohody v předvánočním a vánočním čase. Požehnané svátky vánoční, plné radosti v kruhu blízkých. A protože jde skutečně
o poslední číslo zpravodaje, pak i šťastný vstup do nového roku
2019, který věřím, že bude poklidný, úspěšný a radostný pro nás
všechny.
Jan Bartošek

Šťouch a postřeh

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Den země České
Oslavy výročí založení Československa vyvrcholily v naší škole
projektovým Dnem země České. Společně jsme si připomněli historii našeho státu a propojili ji s historií našeho města.
Žáci v rámci výuky navštívili významné památky našeho města,
tematickou výstavu v MMaG, pamětní desky. V rámci výuky prezentovali žáci 9. ročníku mladším spolužákům významná historická
data našich dějin. Součástí projektu byl také program Staleté kořeny, který ukazuje integritu a identitu českého národa a probouzí
touhu po životě v pravdě, víře, svobodě a důstojnosti.

Bohaté odpolední oslavy 100 let republiky se pak nesly v duchu
příjemné nostalgie, dojetí i pohnutých osudů se šťastným koncem. Po příjezdu pana prezidenta Masaryka jsme vyslechli jeho
oblíbenou píseň a také státní hymnu v provedení dětí ze sedmých
a osmých tříd. Následně byla vysazena lípa v rámci projektu Lípy
republiky. Pan Masaryk poté slavnostně přestřihl pásku obnovené

Prodej vánočních stromků

Vladislav Říha, tel. 724 870 623

Bc. Martin Hunal, 723 742 101,
martinhunal@seznam.cz

--- inzerce ---

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE RD,
REKONSTRUKCE, STAVEBNÍ ÚPRAVY

--- inzerce ---

smrk stříbrný, jedle kavkazská
před Hotelem Stadion Dačice
12. 12. - 23. 12. 2017 (9:00 - 16:00 h)

PRODEJ VÁNOČNÍCH RYB

učebny dějepisu a prohlídka
této i dalších tříd s tematickými výstavami mohla začít.
Žáci devátých tříd hovořili
o významných událostech
v historii naší země, k vidění
byla spousta dobových tiskových materiálů a „retro“ předmětů. I děti měly o zábavu
postaráno – skládaly a vyráběly státní vlajky, poznávaly významné
české stavby, seznamovaly se s vynálezy „českých hlav“. V jídelně
si pak návštěvníci při retro moučnících a kávě či lipovém čaji mohli
vyslechnout poutavé, dojemné, ale i smutné vyprávění dačických
pamětníků, jež svým slovem provázel pan starosta.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu oslav, a také všem návštěvníkům, díky nimž jsme toto vzpomínkové odpoledne strávili v příjemné atmosféře.
Don Quijote
Žáci 2. stupně navštívili divadelní představení Don Quijote
de la mANCHA v režii Boleslava Polívky. Představení bylo velice komunikativní a vtipné. Vycházelo z Komenského „Školy hrou“. Herci
vhodným originálním způsobem žákům přiblížili téma Cervantesova Dona Quijota i myšlenky J. A. Komenského. Toto představení bylo několikrát oceněno a bylo odehráno již přes 5000 repríz
v 6 světových jazycích. Diváci byli aktivně zapojováni do děje představení.
První seznámení předškoláků s Amoskou
Ve čtvrtek 18. října se přišli předškoláci představit sově Amosce.
Ta si pro ně připravila zábavnou podzimní cestu plnou úkolů, ale
také pěkných odměn. Všechny děti se své role zhostily na výbornou, užily si u nás příjemné odpoledne a my se již nyní těšíme na
další setkání! Zatím plánujeme „Zimní hrátky“ 15. ledna 2019 – tentokrát se děti s rodiči budou seznamovat s prostředím našeho odloučeného pracoviště v ul. Bratrská.
Eva Macků, ředitelka školy

¨

od 14.30 ve vestibulu

KRAJÍŘOVA 13, DAČICE
(NAPROTI STARÉMU ZÁMKU)
21. 12. od 9:00 do 17:00

75,- Kč/kg

23. 12. od 9:00 do 17:00

ZABITÍ – VYKUCHÁNÍ – PORCOVÁNÍ

--- inzerce ---

22. 12. od 9:00 do 17:00

Podzimní muzikál a výroba ježků

cena

Prodej provádí: RYBNÍKÁŘSTVÍ Dačice z.s., tel.: 608 349618

včetně přípravy na některé zkoušky
Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

--- inzerce ---

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

Školní rok je v plném proudu
a my jsme dnešním dnem v DPS
Dačice opět zahájili spolupráci s MŠ
Bratrská a MŠ Sokolská. Děti si pro
nás připravily „Podzimní muzikál“
plný písniček a po muzikálu následovaly výtvarné dílničky. Společně
jsme vyrobili ježky v přírodě. Jeden obrázek nám děti nechaly na
výstavu. Děkujeme za příjemné podzimní dopoledne.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové

Zveme vás…
Den otevřených dveří – ve středu 12. prosince 2018 vás od 14:00 do 17:00 h zveme
k nám do školy. Přijďte nás navštívit, prohlédnout si třídy a odborné učebny či
zhlédnout pohádku Vánoční kouzlo a taneční vystoupení.

V pondělí 10. prosince 2018 v době od
13:00 do 16:00 h se na pobočce České spořitelny v Dačicích uskuteční vánoční jarmark,
který uspořádají žáci naší páté třídy v rámci
programu s Českou spořitelnou na podporu finanční gramotnosti dětí. Budou prodávat vánoční výrobky, bude také ochutnávka dobrot, hraní koled, vánoční tvoření či
dražení kapra. Srdečně zveme všechny.

Lípa republiky
V úterý 23. 10. 2018 jsme si se všemi žáky
naší školy připomněli výročí 100 let od založení Československé republiky a to vysazením našeho národního stromu na školním
pozemku.
Vysazením Lípy republiky, kterého se
ujali žáci 8. B, navazujeme na tradici našich předchůdců, kteří stejný druh stromu
zasadili před školou v dalším památném
„osmičkovém“ roce 1968. Je potřeba poděkovat panu Pavlu Pechovi za darování lípy
a firmě VNP, s. r. o., která vyrobila pro jubilejní lípu velmi pěknou pamětní plaketu,
jež bude umístěna na kamenném základě
nedaleko stromu.
Na závěr se hodí popřát našemu stromu,
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ať roste do krásy a ať je dlouhá léta ozdobou našeho školního pozemku.
Bohumil Šuhaj a Stanislava Dvořáková
Abeceda peněz
V říjnu se naše škola zapojila do projektu
ABECEDA PENĚZ. Jde o program na podporu finanční gramotnosti dětí s Českou spořitelnou. Cílem programu je hravou a interaktivní formou osvojit si základní finanční
pojmy, zkusit si sestavit rozpočet, poznat
hodnotu peněz, hospodařit s nimi apod.
Naše pátá třída v rámci projektu navštívila pobočku ČS, kde mohli žáci vidět, jak
funguje. Prohlédli si zde peníze různých
měn, jejich ochranné prvky, viděli práci pokladní - jak se vybírají nebo vkládají peníze. Vyzkoušeli si výběr peněz z bankomatu
a změnu pin karty. Celá třída se promění na
dva měsíce ve firmu. Podepsali jsme smlouvu a dostali půjčku 3 000 Kč na rozjezd
v podnikání. Naším podnikatelským záměrem je uspořádat v prosinci JARMARK, kde
chceme prodávat výrobky, které vymyslíme a vytvoříme. Vydělané peníze chceme
použít na výlet na Robinsonův ostrov v Jihlavě a také na charitu. Čeká nás dost práce.
Držte nám palce, ať se nám podaří půjčku
splatit a ještě něco vydělat.
Robinsoni
Prázdninové bruslení v Telči
Aby se naši žáci o podzimních prázdninách nenudili a nemuseli trávit svůj volný
čas u počítače nebo u televize, připravili
jsme jim výlet do Telče, kde jsme na 2 hodiny pronajali ledovou plochu na zimním
stadionu. Tuto akci jsme nabídli žákům od
čtvrtých do devátých tříd.
Přihlásilo se 56 žáků. Některým z nich dělali doprovod rodiče nebo starší sourozenci. Do Telče jsme se dopravili dvěma objednanými autobusy.
Po nepatrných počátečních problémech
s obouváním, utahováním a zavazováním
bruslí to všichni rozjeli na ledě tak, že jim
nevadila zima na stadionu ani občasné
menší pády. Mezi dětmi jsme dokonce objevili bruslařské talenty. Pochválit ale musíme všechny zúčastněné. Všichni se snažili
a hýbali se celou dobu. Bruslením jsme se
zabavili, trošičku unavili a strávili příjemné
dopoledne.
Akce byla financována Občanským
spolkem při Základní škole, přičemž jsme
částečně využili peníze z Příspěvku města
Dačice 2018. Děkuji kolegyním Jitce Chvátalové, Aleně Šťastné, Marcele Kupcové,
rodičům Martinovi Šťastnému, Jaroslavě
Týmové a Martině Týmové za pomoc při
organizaci prázdninové akce.
Vladimíra Navrátilová
Halloween ve školní družině
26. 10. 2018 se po setmění začaly na naší
škole dít prapodivné věci. Během chvilky se
tělocvična zaplnila kostlivci, čarodějnicemi,

zombíky či duchy a začal nelítostný boj.
Družstva Čarodějnice, Kostlivci, Duchové,
Pavouci a Netopýři se utkala v tradičních
i netradičních halloweenských disciplínách
jako např. hod pavoukem, hledání švába,
běh s dýní nebo prolézání pavučinou.
Nejvíce se však všichni těšili na stezku
odvahy, která ani letos nezklamala. Nakonec se všichni uložili do spacáků a usnuli
spravedlivým spánkem.
Ráno následovalo shrnutí předešlého
večera a vyhlášení vítězů. Za odvahu byly
odměněny všechny děti drobnými sladkostmi. Domů jsme pak všichni odcházeli
plni zážitků a dojmů z nočního rejdění.
Další dění na naší škole:
Opět po roce si mohli žáci naší školy
v prostoru šaten prohlížet živé exempláře
našich sladkovodních ryb. Podívat se přišly
i děti z dačické mateřské školy.
Pro 1. - 3. třídy přijelo do Dačic 8. 11.
Divadlo Scéna ze Zlína zahrát Pohádku
z pařezové chaloupky. Naše žáky okouzlilo
krásnými postavičkami Křemílka a Vochomůrky.
Jak pečovat o své zdraví se dověděli žáci
1. a 3. tříd ve čtvrtek 27. 9. 2018, kdy se zúčastnili programu plného zdraví a pohybu.
Děti si mohly vyzkoušet např. horolezeckou
stěnu, také se vydaly do Nemocnice Dačice. Zaměstnanci rehabilitačního centra připravili míče, „opičí dráhu“, skákání v pytlích
a mnoho dalšího.
Proběhla další akce pro budoucí prvňáčky. V úterý 6. 11. připravili pro předškolní
děti vyučující prvního stupně halloweenské odpoledne plné dílniček a aktivit. Halloween oslavili také druháčci, vyzdobili
si třídu a těšili se z dárečku od paní Ivany
Novákové z Velké Lhoty, která všem dětem
z naší třídy uháčkovala krásnou dýni s pavoučkem pro štěstí.

www.dacice.cz

Připomenutí Dne veteránů v Dačicích
bylo spojeno s odhalením nové pamětní desky
Dne 11. listopadu 1918 v jedenáct hodin a jedenáct minut zazněl poslední výstřel, který definitivně ukončil první světovou
válku. Na počest všem padlým hrdinům byl tento den vyhlášen Dnem válečných veteránů, který si lidé připomínají po celém
světě.
představitelé města, senátor Miloš Vystrčil, za Ministerstvo obrany
ČR plukovník generálního štábu Eduard Stehlík, zástupci Československé obce legionářské, členové SDH Dačice, další hosté a široká
veřejnost.
Autory bronzové části nové pamětní desky s motivem vlčího
máku, který je symbolem válečných veteránů, jsou akademická sochařka Jitka Navrátilová a výtvarníci Miloslav Machytka a Miroslav
Liederhaus, modelové a slévačské práce probíhaly v dílnách firem
Kunstmetal a ArtMetal. Posledně jmenovaný autor se v roce 2003
podílel rovněž na tvorbě pamětní desky obětem holocaustu. Žulový blok z mrákotínského kamenolomu dodala firma Kamenictví
Oblázek z Jindřichova Hradce.

V Dačicích jsme tento den
uctili v sobotu 10. listopadu, kdy
se na novém hřbitově a na Palackého náměstí konaly pietní
akty. V rámci programu oslav si
mohli zájemci také prohlédnout
moderní vojenskou techniku,
navštívit Letecké muzeum Viléma Götha a výstavy dobových
fotografií města na infocentru
a v městském muzeu.
Během pietního aktu v Kancnýřově sadu byla odhalena
pamětní deska připomínající
dačické rodáky, kteří zahynuli
v mírových misích Armády České
republiky. Deska se jmény podporučíka Václava Martínka, četaře
Petra Hose a majora Bohumila Vávrů se stala součástí pomníku hrdinů a obětovaných ze světových válek.
Pietního aktu se zúčastnily rodiny padlých vojáků, přítomni byli

Město Dačice děkuje za spolupráci na přípravách Dne veteránů
v Dačicích Československé obci legionářské, jednotě bratra Stanislava Berana Jindřichův Hradec a 44. lehkému motorizovanému
praporu Jindřichův Hradec, stejně jako všem lidem, kteří společně
s námi vzdali úctu a vzpomenuli na ty, kteří obětovali svůj život pro
naši budoucnost.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury

Odhalení a vysvěcení pomníku v Malém Pěčíně
Dne 28. 10. 2018 byl v Malém Pěčíně odhalen a vysvěcen pomník k výročí založení Československé republiky a obětem válečných konfliktů.
V Malém Pěčíně doposud
nebyl ucelený pomník těchto
událostí.
Při příjezdu od Dačic stojí
pouze pomník padlého legionáře pana Cvrčka, který nechali
zhotovit jeho rodiče.
Jsem rád, že se SDH Malý
Pěčín zhostil celé přípravy, od
úpravy prostoru u pomníku,
po celý slavnostní akt. Celý rok
jsme tuto akci připravovali, ať už
se jednalo o vzhled, umístění,
jeho výrobu a veřejnou sbírku
mezi místními občany. Pomník
je umístěn před budovou bývalé školy, nyní budovou občanské komise, knihovny a hasičské

zbrojnice.
Nápis vlevo: „28. 10. 1918 - 28. 10. 2018, 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY“, nápis vpravo: „OBĚTEM VÁLEČNÝCH KONFLIKTŮ S ÚCTOU VĚNUJÍ OBČANÉ MALÉHO PĚČÍNA“.
Do schránky pod pomník byly vloženy kovové mince s rokem
vyražení 2018, dále říjnový Dačický zpravodaj a také seznam rodin,
které finančně přispěly k vybudování pomníku.
Slavnostního odhalení a svěcení se zúčastnili představitelé města
Dačice, pan farář Pezlar, zástupci SDH Malý Pěčín, Československé
obce legionářské, Armády ČR, Jockey clubu Malý Pěčín, Mysliveckého sdružení Dyje Dačice, ZD Hříšice, Městský dechový orchestr
ZUŠ Dačice a většina místních obyvatel. Všem ještě jednou děkuji.
Jsem rád, že se vše podařilo a tento pomník bude nám i budoucím generacím připomínat výročí založení Československé republiky a také naše rodáky, kteří se bojů účastnili. Přál bych si, aby pomník v lidech vzbuzoval i pocit vlastenectví a národní hrdosti.
Miloš Novák,
starosta SDH Malý Pěčín
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Investice města v 2. polovině roku 2018
Rok 2018 byl opět ve znamení rozvoje města a údržby našeho majetku. V druhém pololetí se dokončilo několik velkých
investičních akcí, ale také řada menších. Pro vaši informaci jsme připravili malou ochutnávku toho, co jsme už dokončili nebo
na čem pracujeme.

Rekonstrukce MŠ Za Lávkami
Přírodně vzdělávací zahrada u MŠ Za Lávkami
Rekonstrukce komunikací v lokal. Peráček v Dačicích - III.

Oprava fasády KD Beseda
Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda

Restaurování a oprava fasády budovy radnice
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Zateplení domu 209/V, B. Němcové

Zateplení domu 211/V, B. Němcové
Autobusová čekárna Lipolec

Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice
Smuteční síň - vzduchotechnika

Parkovací stání v ulici A. Dvořáka

Kanalizační sběrač Toužín

Oprava rybníka U města
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Výstavba cyklostezek - trasa Nivy - Toužín

Zázemí v MŠ Bílkov

Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci
Oprava kaple Malý Pěčín

Modernizace výtahu školní jídelny

Oprava místní komunikace
k vlakové zastávce v Malém Pěčíně
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Jak se u nás líbí žákům prvního ročníku
Letošní prváci jsou na gymnáziu už tři měsíce. Seznámili se, otrkali se, skamarádili se, postupně si zvykli a líbí se jim u nás. Jsou
veselí, plní energie, někdy až moc upovídaní, ale vytvořili si dobrý třídní kolektiv, ve kterém se všichni cítí příjemně. V hodinách
jsou pracovití, baví je a jde jim angličtina – moc jim přeji, aby jim
to vydrželo a stále zdokonalovali své jazykové dovednosti. Dalším
oblíbeným předmětem je zeměpis – zde je důvod jasný: pan učitel Chalupa. Mnozí jsou dobří ve sportu, a proto se těší na hodiny
tělesné výchovy. Také společenské vědy a čtenářská a informační
gramotnost, které jim přináší zajímavá témata, patří k Top 5 vyučovaným předmětům. Všichni prvákům přejeme, aby se jim na gymnáziu stále líbilo, aby se těšili do školy nejen na fajn kolektiv a oběd
ve školní jídelně, ale také na načerpání nových vědomostí, poznání
vlastních zájmů a preferencí vedoucích ke vhodně zvolenému zaměření jejich dalšího studia a na práci s oblíbenými učiteli.
Naďa Koprová, třídní učitelka 1. ročníku
Výprava sekundy a kvarty za výtvarným uměním i architekturou
Na konci října jsme vyrazili s žáky sekundy a kvarty nižšího gymnázia v rámci výuky výtvarné výchovy na exkurzi. Naším cílem se
stalo Egon Schiele Art Centrum v Českém Krumlově, odkud jsme
se přesunuli do kláštera ve Zlaté Koruně. V Egon Schiele Art Centru
jsme si prohlédli hned několik výstav, které byly propojeny názvem
„Pohledem ženy“. Centrum je velmi prostorné a každý návštěvník si
zde přijde na své. Odpoledne jsme strávili v klášteře ve Zlaté Koruně, kde jsme si díky poutavému výkladu připomněli důležité etapy
české historie a dozvěděli se mnoho zajímavého ze života tamějších mnichů (např. vstávali už před druhou hodinou ráno, celý den
pracovali, dorozumívali se posunky, jejich heslo bylo „ora et labora“, což znamená „modli se a pracuj“). Díky šikovnému panu průvodci, který nejen poutavě vyprávěl, ale také vše na závěr shrnul,
nám důležité informace jistě zůstanou nadlouho v paměti. Také
počasí nám přálo, a tak jsme si tento podzimní den skutečně užili.
Petra Uchytilová, třídní učitelka kvarty

jímavá, poučná a nás samotné překvapilo, kolik vědomostí jsme
již nabyli v hodinách biologie. Děkujeme panu docentu Ditrichovi
a doufáme, že za námi ještě někdy přijede s takhle atraktivním
tématem. Další díky patří i našim učitelkám biologie za zpestření
výuky.
Barbora Lesná, studentka sexty
O pohár Podyjí
Ve čtvrtek 8. listopadu se deset vybraných žáků naší školy zúčastnilo smíšeného volejbalového turnaje nesoucího název „O pohár Podyjí“. Tato akce se konala v tělocvičně SŠTO v Dačicích. Turnaje se zúčastnilo celkem deset týmů: pět družstev českých a pět
rakouských. Z Rakouska k nám zavítaly školy z Waidhofenu, Karlsteinu a Hornu. Rozehrávalo se ve dvou skupinách. V jedné skupině
mezi sebou hrály všechny české
školy, ve druhé skupině pak ty
rakouské. Poté postupovaly
dva nejlepší týmy ze skupiny.
Z postupového druhého místa jsme hráli proti rakouskému
gymnáziu z Waidhofenu, který
jsme porazili, a tak jsme se probojovali do finále. Pod bdělým
dozorem pana učitele Procházky jsme bojovali proti Gymnáziu
Telč o celkové vítězství. I přes naše obrovské odhodlání zvítězit se
nám to ve třech zkrácených setech nepodařilo, a tak jsme se museli
spokojit s krásným druhým místem. Za náš parádní výkon jsme obdrželi diplom a od našeho pana učitele ještě výbornou čokoládu.
Chtěla bych moc poděkovat všem zúčastněným za jejich trpělivost,
odhodlání a lásku ke sportu. A i když si nezahráli, strávili s námi celý
den a moc nám fandili. Doufám, že příští rok budeme moci postavit
více týmů, aby se zúčastnili všichni, kteří mají chuť sportovat. Jsem
ráda, že je na gymnáziu stále dost těch, kteří si rádi zahrají volejbal!
Sára Šestáková, studentka 3. ročníku

Přednáška o parazitech aneb Já do tropů nechci
„Já vlastně ani cestovat nemusím.“ To byla hlavní myšlenka maturantů a pár dalších jedinců z vyššího gymnázia poslední čtvrteční říjnové odpoledne. To totiž na naši školu přijel pan docent
Oleg Ditrich z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, aby
nás seznámil s nebezpečím parazitických organismů, které nás
mohou ohrozit v tropických a subtropických oblastech. Pan docent se v učebně biologie uvelebil jako motolice v játrech a začal
nám vyprávět o životních cyklech kdejaké breberky. Ke konci své
přednášky přidal pár historek, udělal malou reklamu na Jihočeskou
univerzitu a dal nám prostor pro dotazy k prezentaci. Těch však
moc nebylo, jelikož je posluchači už dávno zapomněli v náporu
novinek. Když pan docent domluvil, „odchytlo“ si ho několik studentů, a tak vznikla třeba zajímavá debata o léčení syfilis pomocí
měňavky úplavičné. Pan Ditrich nám s úsměvem líčil i vyndávání
parazitického střečka z nohy jedné studentky. Přednáška byla za-
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Zprávičky ze školičky
Děti z MŠ Bratrská léčí zpěvem a úsměvy
Chladný a mlživý podzim v mnohých
z nás vyvolává depresi. Důvodů, proč se
člověku na podzim zhorší nálada, je hned
několik. Vlivem nedostatku světla začneme
být více unavení a hůře dokážeme potlačit
různá trápení a chmury. A o to víc, pokud
prožíváte i podzim svého života, nebo ležíte v nemocnici po operačním zákroku.

Na podzimní depresi lze ale vyzrát, tak
jako se o to pokusily děti z MŠ Bratrská
a Sokolská, které přišly svým kulturním vystoupením s názvem „PODZIMNÍ MUZIKÁL“
rozdávat radost seniorům v Domě s pečovatelskou službou v rámci projektu „Ty se
mnou a já s tebou“, v nově otevřeném Domově seniorů v Dačicích a také v nemocnici
pacientům v léčebně dlouhodobě nemocných s rehabilitací. Nejenom, že se v rozzářených očích babiček a dědečků zrcadlily
radostné vzpomínky na své mládí, ale všem
se až rozechvělo srdce z malých muzikálových zpěváčků, kteří s neuvěřitelným citem
a láskou předali něco ze svého bezstarostného dětství plného zdraví, energie a nezakrývané radosti.
Za MŠ Bratrská a Sokolská H. Nováková
Projekt „Poznej svého kamaráda“
V rámci tohoto projektu děti ze 4. tříd ZŠ
B. Němcové pozvaly děti z MŠ B. Němcové
na sportovní dopoledne do školní tělocvičny. Hned po přivítání při pexesu si každý
školák našel svého kamaráda z MŠ a naopak. Prvotní ostych dětí z MŠ zmizel hned
při první hře Na kočku a myš, najednou se
s nadšením držely svého nového kamaráda
za ruku. A školáci - ti se o menší kamarády
moc pěkně starali a společně pak s nimi
cvičili, přecházeli na různá stanoviště – cvičení na žebřinách, na kruzích, žíněnkách,
s padákem, v tunelu. Probíhala také soutěž
v hodu míčem a skoku do dálky i společná
hra koulení míčů apod. Na závěr čekala na
všechny děti (nejen vítěze) sladká odměna.
Děti se rozloučily a vracely se do MŠ plné
dojmů. Už po cestě říkaly, jak se jmenoval
jejich kamarád, kamarádka. Některé se dokonce vyjádřily, že by je chtěly mít za „ségru nebo bráchu“. Jestli je smyslem tohoto
projektu omezit šikanu na školách, poznávat nové kamarády a učit se pomáhat – tak
tato akce to splnila více než na 100 %. Děkujeme nejen žákům 4. tříd, ale i učitelkám
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ZŠ B. Němcové, které celou akci připravily
a zajistily. Těšíme se na další spolupráci.
Děti a učitelky z MŠ B. Němcové
Zamykání zahrady
V naší MŠ B. Němcové mají děti jako
jednu z nejoblíbenějších činností pobyt na školní zahradě, proto nás napadlo
uspořádat malou zahradní slavnost pro
děti i rodiče – „Zamykání zahrady“. Rodičů
i dětí se v domluvenou hodinu sešlo hodně
a byli plni očekávání. Když se objevil „Duch
zahrady“, byli všichni mile překvapeni. Děti
s nadšením plnily jeho úkoly – hledaly na
zahradě schované klíče, ze šišek stavěly
kouzelnou spirálu. S nadšením se po zahradě procházely se svými lucerničkami, které
samy nazdobily. Když se všichni sešli opět
u světýlkové kouzelné spirály společně básničkami zahradu uspali a zamkli. Najednou
se i děti ztišily a pozorovaly světýlka. My dospělí ani nevíme, jestli zářily více lucerničky
nebo oči spokojených dětí. Když se děti
s „Duchem zahrady“ loučily, už se těšily na
jaro, kdy přijde znovu zahradu odemknout.
Za MŠ B. Němcové S. Dvořáková
Přírodní vzdělávací zahrada
MŠ Za Lávkami
Díky financování Státním fondem životního prostředí České republiky a rozhodnutí ministra životního prostředí vznikla
u nově postavené budovy MŠ Za Lávkami
i přírodní vzdělávací zahrada. Zaměstnanci
MŠ společně s dětmi ji využívají ke vzdělávání v oblasti environmentální výchovy a prohlubování vztahu dětí k přírodě.
Zahradu se snažíme využívat co nejvíce,
a proto připravujeme různé projekty, do
kterých se mohou zapojit rodiče našich dětí i široká veřejnost. V říjnu a listopadu na
školní zahradě proběhly akce jako například „Hravé odpoledne s rodiči“ nebo „Uspávání zahrady“. Projekt „Hravé odpoledne
s rodiči“ byl určen pro rodiče s dětmi, které
na úvod přivítal skřítek Podzimníček. Každé
z dětí obdrželo kartičku „Podzimníčka“ na
razítka a společně s rodiči se vydali stezkou
po zahradě, kde se seznamovali se vzdělávacími prvky. Zastávky byly u hmyzího
hotelu, ptačí budky, krmítka, hmatového
chodníčku a slunečních hodin. Zde na ně
čekaly paní učitelky s maňáskem - vever-

kou, ježkem, žabkou, kuřátkem a čápem
a formou hádanek si zde rodiče s dětmi
hravou formou vyzkoušeli a doplnili své
znalosti. Za odměnu děti dostaly na každém stanovišti do Podzimníčkovy kartičky
razítko se zvířátkem. Dále jsme dětem na
terase nabídli výrobu skřítků Podzimníčků
z přírodnin. Děti se s chutí pustily do vyrábění dle své fantazie. Následovala volná
zábava – možnost projít si zahradu a využít další vzdělávací a hrací prvky. Přálo nám
i počasí, které přispělo k příjemně strávenému času všech zúčastněných.
Další projekt „Uspávání zahrady“, na jejíž přípravě se mohla podílet i veřejnost
se konala začátkem listopadu. Opět nám
vysvitlo sluníčko, které společně se zaměstnanci přivítalo návštěvníky. Na přivítanou si
všichni mohli vyzkoušet své znalosti v zábavném kvízu „Co nám roste na zahrádce?“
a tím si prohlédnout nově vybudovanou
zahradu. Následovalo milé vystoupení dětí
ze třídy „Žabek“, které se nám představily
s programem - „Mravenečci chystající se
na zimní spánek“. Potom jsme se společně
chopili nářadí a začali „brigádničit“. Hrabali
jsme listí, vypleli živý plot z habrů, bylinkovou spirálu, bylinky i trvalky na záhoncích.
Upravili jsme povrch u ohniště a zazimovali rostliny. Také bylo třeba uklidit některé
prvky ze zahrady. Práce bylo opravdu dost.
Rčení „Bez práce nejsou koláče“ jsme zde
opravdu použít nemuseli, protože všichni
návštěvníci nám s elánem pomáhali. Po brigádě nás čekala sladká odměna v podobě
výborných koláčů od paní kuchařek, na
kterých jsme si společně moc pochutnali.
Nakonec jsme jen zamkli zahrádku zlatým
klíčem... a budeme se těšit na jaro, kdy ji budeme moci znovu odemknout a využívat
k dalším zajímavým aktivitám.
Kolektiv dětí a zaměstnanců
MŠ Za Lávkami
MŠ Bratrská 1968 - 2018
MŠ Bratrská slaví v letošním roce 50 let
od svého založení. U příležitosti tohoto výročí pořádáme Školní akademii a Den otevřených dveří.
Srdečně zveme bývalé i stávající kolegy,
děti a jejich rodiče i celou veřejnost.
Za MŠ Bratrská Hana Švarcová
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Novinky na ZŠ praktické
a speciální v Dačicích
Miniprojekt „PODZIM“
Zanedlouho po začátku nového školního roku se nám přihlásil
podzimní čas. Počasí nám přálo, a tak jsme mohli v přírodě nasbírat
kaštany a také zralé kukuřice. Tyto plody přírody jsme se žáky využili k výrobě roztomilých kukuřičných zvířátek, také kaštanových žížal a krásného podzimního věnce. Všechny tyto výrobky vyzdobily
naši školu a dělaly radost nejen dětem, ale i všem ostatním.
Vznik republiky

Dne 25. 10. 2018 jsme strávili den
ve škole připomínkou na nadcházející
narozeniny naší republiky, tedy Den
české státnosti. Během dne nás čekalo
povídání o vzniku naší republiky, skládání české vlajky z víček od PET lahví,
pověst O Bruncvíkovi a o tom, kterak
se lev dostal do našeho znaku, vybarvování a poznávání dalších
státních symbolů a výstava na zámku v Dačicích ku příležitosti
100. výročí vzniku československého státu. Na výstavě se nám líbily obzvláště dobové fotografie zachycující, jak vypadaly Dačice
v minulosti.
Miniprojekt ,,HALLOWEEN‘‘

Poslední říjnový
večer se v mnoha
zemích světa nese
ve znamení svátku
Halloween. Tento
svátek má kořeny
v prastaré tradici dávných Keltů, kteří se loučili
s létem a slavili příchod nového roku.
Svátek Halloweenu si oblíbily děti,
a proto jsme s nimi
zhotovovali různé
výrobky. Zdobili
jsme dýně, vyráběli strašidelné lu-

cerničky a naši netopýři zdobí okolí školy.
Orofaciální stimulace
V naší škole je stimulace v orofaciální oblasti součástí každodenní péče o žáky s těžkým kombinovaným postižením. Tato stimulace
spočívá v jemných masážích svalů kolem úst a v ústech – uvolnění
tam, kde je velké napětí a stimulace v místech, kde je svalové napětí snížené.
Rozvoj komunikace je vzhledem k jejich zdravotnímu omezení
značně snížen a stimulační techniky v oblasti mluvidel jsou jednou
z možností, jak jim umožnit vnímání sebe sama, a tím i rozvoj celé
jejich osobnosti. Vhodným a správným užitím těchto metod lze
dosáhnout zlepšení dýchání a tím samozřejmě ovlivnit i jeho kvalitu. Stimulací je možno prodloužit i dobu koncentrace pozornosti,
zlepšit udržování očního kontaktu a rozvoj verbální i nonverbální
komunikace. Pozitivně působí i na postupné snižování hypersalivace.
Část našich žáků má potíže s příjmem potravy. Krmení žáků při
svačině a při obědě se pak stává přirozenou součástí vyučování.
Závažným problémem pro mnohé děti je příjem sousta, žvýkání
a polykání pevné stravy i tekutin. Dbáme na pitný režim - některé děti pijí po doušcích během celého dne. Každému dítěti přitom
musíme najít způsob pití a příjmu potravy, který mu nejlépe vyhovuje.

Výtvarníci v Praze
Velkou příležitost seznámit se s pracemi jednoho z našich
největších malířů – Františka Kupky – si nemohli nechat ujít
výtvarníci z Výtvarného studia V. Zamazalové.
Na výstavě ve Valdštejnské jízdárně si prohlédli na 300 maleb
a kreseb, které byly zapůjčeny mimo jiné i z Centre Pompidou
v Paříži či z Guggenheimova muzea v New Yorku, z Musea Kampa
(nadace Jana a Medy Mládkových, kde je u nás největší kolekce
prací tohoto autora), ale i ze soukromých sbírek (mj. i obraz Série C
I vydražený nedávno za rekordní sumu 62 mil. Kč). Ikonické malby,
mezi nimiž nechyběly obě Amorfy (Dvoubarevná fuga, Teplá chromatika), Sólo hnědé čáry, Tvar modré,… bylo to úžasné setkání.
Po krátké přestávce na občerstvení jsme si ještě prohlédli velice
malou, ale o to zajímavější výstavu Stefana Birchenedera v galerii
FotoGrafik na Starém Městě a nakonec výstavu koláží v galerii Smečky. Program byl náročný, ale díky pauzám na odpočinek
zvládnutelný a pro účastníky výjezdu za uměním jistě velice inspirativní.
Václava Zamazalová
Trikolora
Výtvarné studio V. Zamazalové vyzdobilo u příležitosti stého
výročí republiky malovanou trikolorou Infocentrum ve vstupních
prostorách městského úřadu.

Exponát měsíce - prosinec

Svatební praporec z obce Heřmaneč z roku 1855
Svatební praporec je specifická lidová výšivka patřící
mezi lidový obřadní textil. Vyskytoval se především v oblasti
moravského a českého Horácka a hrál důležitou obřadní
a zábavní roli v lidovém svatebním obřadu hlavně v průběhu
19. století. Nachází se ve sbírkách jen několika málo muzeí
u nás: v Telči (16 kusů), Dačicích
(3), Počátkách (3), J. Hradci (4),
NM v Praze (4) a v MZM v Brně
(2). Tato lidová výšivka byla
většinou čtvercového nebo obdélníkového tvaru, zdobená třásněmi. Patřila do majetku obce
a některé byly jménem obce označeny i datovány. Praporce byly
vyšívány bavlnkou nebo vlnou. Z motivů obsahují nevěstu, ženicha, kolébku s miminkem, svatebčany. Používaly se buď v době,
kdy si nevěsta převážela výbavu do vsi, kam se přivdala (výbava se
praporcem přehazovala). Dále, a to je známější, tímto praporcem
vítaly vdané ženy ze vsi mezi sebe danou nevěstu a praporec nesla
na žerdi většinou nejváženější žena v obci.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Dačický Domeček – Co je u nás nového
Na nejkrásnější roční čas jsme pro naše
děti i širokou veřejnost připravili mnoho
společných akcí, které nám zkrátí čekání na
příchod Ježíška.
Začneme 5. 12. 2018 od 9:00 do 11:00 h
návštěvou Mikuláše a jeho družiny
u našich nejmenších v BABY CLUBU. Na
ty hodnější bude čekat sladká nadílka, ti
ostatní se mohou těšit na uhlí a brambory.
6. 12. 2018 od 16:00 do 18:00 h je pro
vás připraveno focení vánočně vyzdobených Dačic. Pod vedením Markéty Havlíkové si vyzkoušíte netradiční pohled na
rodné město. Společně se sejdete v našem
Domečku.
11. 12. 2018 od 15:00 do 17:00 h si odpoledne zpříjemníme zdobením našeho
vánočního stromečku. Ozdoby si děti
vyrobí na místě. U toho budeme popíjet
vánoční punč a zazpíváme si koledy za doprovodu kytary.
Nezapomínáme ani na zvířátka. Proto
jsme 14. 12. 2018 od 15:00 do 16:30 h
připravili vycházku s dětmi ze zookroužku
spojenou s krmením zvířátek. Nezapomeňte na vhodné oblečení a obutí do přírody. Sraz v Domečku. Vycházku povede
Eliška Fišarová.
18. 12. 2018 od 14:00 do 15:00 h se
přijďte naladit vánočními písničkami,
které doprovodí naši mladí kytaristé, a zazpíváme si pod naším stromečkem v Domečku.
18. 12. 2018 od 15:00 do 16:00 h proběhne vánoční dílna v Domečku. Tentokrát se zaměříme na výrobu vánočních
dekorací a drobných dárečků pro rodinné
příslušníky a přátele.
Na všechny akce jste srdečně zváni.
Okénko do našeho Domečku
Kroužek aerobiku
AEROBNÍ WORKSHOP
V letošním roce je o kroužek aerobiku
velký zájem, soustřeďujeme ve 4 kroužcích
přes 80 dětí, což nás samozřejmě těší. Jednak se vrací děti, které kroužek navštěvova-

ly v minulých letech, jednak přichází nové
zájemkyně o tento krásný sport, kde jde
o propojení pohybu s hudbou.
Hned po začátku letošní činnosti v sobotu 20. 10. 2018 se sešly všechny kroužky
aerobiku ve sportovní hale. Protože máme
velice málo příležitostí, kdy se sejdeme
všichni pohromadě, moc jsme se těšily.
Věnovaly jsme se vzájemnému poznávání,
nácviku kroků, tandemovému posilování
a protahování. Do role trenérek byly pasovány nejstarší dívky z kroužku Slunečnic
a nutno dodat, že se svého úkolu zhostily
na jedničku. Nejmladší Pomněnky a Sněženky naučily nové kroky a zopakovaly ty,
které už uměly. Se Sedmikráskami (druhou
nejstarší skupinou) pak pilovaly kroky, aby
soutěžní sestava dopadla co nejlépe.
Tato akce byla přijata ze stran děvčat
velmi pozitivně a jistě si ji zase někdy rády
zopakujeme.
Podzimní soustředění na Radíkově
Každoročně věnujeme jeden podzimní
víkend aerobnímu soustředění na Radíkově. Toho se účastní tři nejstarší skupiny,
protože kapacita ubytování je omezena.
Podzimní soustředění je pravidelně věnováno tvorbě a nácviku nových skladeb,
protože soutěžní sezóna je před námi. Děvčata již vědí, do čeho jdou a moc se těší na
proces vzniku nového soutěžního vystoupení. Sama se podílí na jeho konečné podobě, což přispívá k velké motivaci a kvalitním výkonům.
Ale aby to nebyla jenom dřina, najdeme
si čas i na výtvarnou činnost, diskotéku
a oblíbenou vycházku do okolní přírody,
protože podzim je zde nejkrásnější.
Poděkování patří i našemu kuchařskému
duu Evě Částkové a Zdeňce Benešové. Jejich výborná kuchyně nenechá chladným
jedinou chuťovou buňku, takže přejedení
není žádným vzácným jevem.
Bohužel všechno jednou končí a my se už
teď těšíme na jaro, kdy soustředění bývá za
odměnu a i jeho náplň je odpočinková.
Váš Domeček

Svaz tělesně
postižených Dačice
V měsíci říjnu jsme uspořádali zájezd do
Prahy. Prohlédli jsme si Pražský hrad a navštívili senát. Další akcí naší organizace byl
Kulatý stůl v Besedě, který se konal na téma
vodní hospodářství na Dačicku. Dále jsme
byli pozváni na setkání spojené s poděkováním za dobrovolnou činnost v oblasti
volnočasových aktivit s názvem Dnešní
večer patří vám. Dále jsme popřáli našim
členkám svazu k jejich významnému životnímu jubileu - paní Křížkové z Bílkova a paní
Bastlovou.
Srdečně vás zveme do Hotelu Stadion
1. prosince 2018 na tradiční odpolední čaje
s mikulášskou nadílkou.
Svaz tělesně postižených Dačice vám
přeje krásné Vánoce a hodně štěstí, zdraví
a dobré pohody v novém roce.
František Stejskal, předseda organizace

Burza sběratelů
baleného cukru
V sobotu 10. listopadu proběhla v Kulturním domě Beseda výroční členská schůze
Klubu sběratelů baleného cukru, která byla
spojena i s burzou balených cukříků. Opět
po pěti letech se tak do Dačic sjeli na pozvání města sběratelé z celé republiky, aby
své sbírky obohatili o další přírůstky. Burzy
se zúčastnilo 80 členů a rodinných příslušníků. Někteří také absolvovali prohlídku
expozic muzea, které jim nabídlo kromě
samotné prohlídky i další cukříky do sbírky. Naopak zase od sběratelů, mezi nimiž
máme již řadu známých, jsme do muzea
získali další sladký materiál.

Burza proběhla v rámci připomenutí letošního 175. výročí udělení privilegia na
výrobu kostkového cukru v Dačicích.
Marie Kučerová,
ředitelka MMaG
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‐ platnost akce do 31.12.2018
--- inzerce ---

Cestovní agentura X-travel Dačice
Göthova 149, Dačice 380 01, info@x-travel.cz
792 304 334, 727 801 733, www.x-travel.cz

Kulturní akce – v ceně autobusová doprava a vstupenka
Muž se železnou maskou – muzikál v divadle Broadway 19.1.2019
IAGO – muzikál od J. Ledeckého podle Shakespearova Othella,
divadlo Hybernia
19.1.2019
Sestra v akci – muzikál s L.Bílou v HD Karlín
1.2.2019
Sestra v akci – muzikál s L.Bílou v HD Karlín VYPRODÁNO
8.3.2019

1 150Kč
1 150Kč
1 100Kč
1 100Kč

Otáčivé hlediště Č. Krumlov – v ceně autobusová doprava a vstupenka
Před představením cca 2hod individuální volno, začátek představení 21:30

Divotvorný hrnec – muzikál, obnovená premiéra
15.6.2019 1 250Kč
Dracula – činohra, horor
6.7.2019 1 250Kč
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em)–česká komedie 23.8.2019 1 250Kč
Sleva 10% pro osoby starší 55let
Nástupní místa: Dačice, J. Hradec (dle domluvy Jemnice, N. Bystřice a ostatní )
V naší nabídce naleznete i lázeňské pobyty v ČR, Slovensku i Maďarsku.
Jednodenní poznávací zájezdy nabízíme s odjezdem z Jihlavy, Třebíče, Znojma, Č. Budějovic…

Tisk vstupenek:TicketPortal,TicketArt,Ticketlive,CBsystem,Colosseum ticket,TicketStream
MOŽNOST ZHOTOVENÍ DÁRKOVÝCH POUKAZŮ
v hodnotě nebo na konkrétní zájezd, velikost A5, laminace,
platnost poukazu 1 rok

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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Zprávy ze ZUŠ Dačice
Lidice
V úterý 23. října se vydali žáci starších
ročníků výtvarného oboru se svými učiteli do galerie památníku Lidice, aby zhlédli
soutěžní výstavu dětských výtvarných prací. Tématem letošního 46. ročníku byla voda
ve všech jejích podobách. Soutěžní porota
hodnotila bezmála třicet tisíc prací ze třiceti
zemí. Tohoto výtvarného klání se zúčastnila i naše škola. Tři oceněné práce našich
žáků v takové konkurenci je velký úspěch.
Celá výstava byla pro učitele a žáky velmi
inspirující, protože bylo možné nahlédnout
do „kuchyně“ jiných škol u nás, ale i v zahraničí. Z Lidic si kromě oceněných prací tedy
odvážíme i velkou dávku inspirace.
Křest nového jména knihovny Matěje
Mikšíčka
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v 17 hodin
se prostory dačické knihovny rozezněly
melodiemi lidových písní z období národního obrození. Na zobcové flétny je zahrál
rodinný soubor pod vedením manželů Richarda a Ivany Šedových s jejich dcerami
Alžbětou a Barborou. Výběr právě obrozeneckých písní v úpravě Richarda Šedy nebyl
náhodný. Dačická knihovna totiž nově ponese jméno dačického rodáka a spisovatele Matěje Mikšíčka, známého moravského
buditele. Přejme tedy této dačické kulturní
a osvětové instituci hodně aktivních čtenářů a mnoho dobrých knižních titulů.
Podzimní koncert pěveckých sborů
a 20. výročí Kvítku
Krásný večer naplněný zpěvem a hudbou

prožili všichni, jejichž kroky v pátek 2. listopadu vpodvečer zamířily do sálu naší ZUŠ.
Konal se zde koncert dětských pěveckých
sborů při ZUŠ Dačice za účasti významných
hostů města Dačic a jeho okolí. A proč ta
slavnostní atmosféra?
Dětský pěvecký sbor Kvítek totiž slavil
dvacáté výročí své existence. Na jevišti se
postupně se svým repertoárem představily
všechny věkové kategorie zpěváků, od nejmladších až po bývalé členky sboru, které
za těch dvacet let vykvetly do krásy a půvabu a ukázaly, že jim to zpívá pořád nádherně. Zakladatel Kvítku, pan učitel Hergesel,
sice z pracovních důvodů nemohl přijet,
a tak vyjádřil svůj vřelý vztah k tomuto pěveckému souboru alespoň prostřednictvím

velmi osobní a citově „nabitou“ zprávou.
O tom, že Kvítek pro většinu jeho členů nebyl jen pěvecký sbor, ale společenství lidí,
které k sobě pojí hluboká pouta, svědčí i to,
že sborový zpěv zněl ve všech prostorách
naší školy ještě dlouho po skončení koncertu. Dětský pěvecký sbor Kvítek ale není
minulostí! Má své nové členy a nové vedení
– sbormistryně paní Lucii Bártů, paní Julii
Šedovou a korepetitorku paní Vendulu Nekulovou.
Přejme tedy našemu Kvítku hodně úspěchů a také to, ať rozdává svým posluchačům skvělé hudební zážitky minimálně dalších dvacet let!
Jaroslav Čajka,
zástupce ředitele

Jak šla historie místy,
která známe…
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Projektový den ke 100. výročí republiky na SŠTO v Dačicích
Víte, kde měla stát v Dačicích socha TGM, kdo byl starostou Dačic
v roce 1918 a které náměstí se po něm dříve jmenovalo? Nebo třeba
to, kolikrát a proč byla přejmenována dnešní Göthova ulice? Všimli
jste si někdy, komu je věnována pamětní deska na fasádě oblíbené dačické kavárny Kostka? Na všechny uvedené otázky a některé
další se pokoušeli hledat odpovědi žáci SŠTO v rámci Projektového
dne ke 100. výročí republiky. Žáci protentokrát opustili školní lavice
a vyrazili spolu se svými třídními učiteli přímo do terénu. Během
krátké vlastivědné procházky plnili úkoly v pracovním listě, navštívili také novou výstavu v dačickém muzeu, věnovanou proměnám
města během posledních sta let, a nakonec zhlédli působivý film
R. Sedláčka Jan Palach v kinosále Kulturního domu Beseda.
Cílem netradiční výuky bylo nejen motivovat žáky k zájmu o regionální dějiny a významné historické mezníky, které podstatně
zasáhly do života našich předků a utvářely naši současnost. Připomínkou významného výročí jsme si chtěli především uvědomit to,
že hodnoty demokratické společnosti, ve které žijeme, nejsou samozřejmé a při jejím budování bylo třeba přinést mnoho osobních
obětí. Z pozitivních ohlasů většiny žáků i pedagogů lze dovodit, že
se alespoň zčásti podařilo ukázat, že skutečné vlastenectví není
rozverné poskakování se státní vlajkou na sportovních stadionech,
ale odvaha k pravdě, i kdyby to stálo cokoli, a také ochota ke každodennímu sebeodevzdání druhým.
Jana Burdová, SŠTO Dačice

Infocentrum Dačice nabízí
•
•
•
•
•

kopírování A4, A3
skenování
laminování
kroužková vazba
prodej suvenýrů, pohledů, dárkových předmětů i s motivem
kostky cukru
• regionálni literatura
• prodej vstupenek do Kina Beseda a do KD Beseda

www.dacice.cz

Tak různě z Knihovny Matěje Mikšíčka
a to až do konce ledna 2019.

Upravené webové stránky
Každý, kdo má co do činění s webovými
stránkami, ví, že je to nesmírně živý organismus, navíc podléhající rychlému zastarávání. Jsme si toho vědomi i v knihovně
a věříme, že aktualizovaný web knihovny
na www.mkdac.cz – bude uživatelům zase
nějakou dobu dobře sloužit. Jeho obsah se
příliš nezměnil, má hlavně nový grafický
kabát a doufáme, že po kompletním doplnění a zrevidování bude pro uživatele příjemným nástrojem ke vstupu do knihovny
bez ohledu na denní, noční či roční dobu.
Vyzkoušejte si to.
Nejžádanější díla v knihovně
Žebříček nejžádanějších a nejčtenějších
autorů co se týká krásné literatury za rok
2018 se v knihovně moc nemění. Stále vedou autorky románů pro ženy, je zajímavé,
že je tam hodně slovenských jmen – T. Keleová-Vasilková, A. Jakoubková, J. Benková, K. Gillerová-Brezníková, B. Svobodová,
J. Bittner – nejpopulárnějšími současnými
autory jsou bezesporu Alena MORNŠTAJNOVÁ, Patrik HARTL či Marta DAVOUZE.
Ze zahraničních autorů jsou to například:
S. O´Flanagan, L. Castillo, M. Torjussen,
K. Dionne, A. De la Motte, M. Hein, L. Diamond, S. Brown, P. Hawkins, H. Seddon,
S. Laurens, A. Moore, L. Walden ad. Nejžádanějšími tituly, co se týká populárně naučné literatury, byly například: Hana Podolská
ve víru dějin, Hygge, Jan Tříska, Raději zešílet v divočině, Boss Babiš, Psychosomatická
prvouka, Nejlepší ostřelovač wermachtu,
Sběrná kniha, Příběhy obyčejného uzdravení, Ze zákulisí života královny, Utajená láska
prezidenta nebo Poutník časem chaosu od
Václava Cílka.
Všechny novinky za jakékoli období si
můžete vyfiltrovat v katalogu na webu, nelekněte se, že jsou tam i elektronické, které
sice nemáme v papírové podobě, ale máte
je k dispozici ke stažení. Jsou tam zkrátka
všechny pohromadě - https://knihovna.
mkdac.cz/news.
Nebát se psát poezii
Festival poezie se každoročně připomíná
v mnoha městech po celé republice. Letos
byl na památku a na počest narození našeho velkého básníka Karla Hynka Máchy
vyhlášen ve dnech 11. – 25. listopadu již
podvacáté. Naše knihovna se pravidelně
připojuje, a proto naši čtenáři na dětském
oddělení již od půlky září skládali básničky
nebo ilustrovali verše, které se jim líbí nebo
které mají rádi. Vznikla tak řada obrázků
a koláží, které si mohou všichni prohlédnout v minigalerii na schodech knihovny,

Jmenujeme se ...
… to všichni už vědí, ne? Knihovna dostala ke svému 125. výroční založení několik dárků. Jmenuje se po významném regionálním autorovi a literátovi a promítá tak
do našeho každodenního života vědomí,
že historie byla kdysi současností a že naše
současnost se každým okamžikem stává
minulostí. Kulturní dědictví tak žije a kulturní odkaz není zapomenutým mrtvým papírem, což jsme si připomněli při oslavě přejmenování knihovny. Na budově knihovny
přibyl reliéf Matěje Mikšíčka od dačické
výtvarnice Vlaďky Vávrů, máme nové logo
a nové cedule. Absolvovali jsme úřední kolotoč související se změnou názvu knihovny. K výročí jsme vydali dotisk komiksu pro
naše větší čtenáře – „Tajemství Kláštýrku,
aneb knihovna očima Kostičky cukrové“
- který vypráví příběh kostky cukru z pomníku u věže. Kostka se na pomníku nudí
a v noci se vydá do knihovny. Zde najde
jednak spousty knížek o Dačicích a okolí,
ale také starého pána, se kterým si povídá.
Děti zde najdou i jednu hádanku: Proč se
budově, v níž sídlí knihovna, říká Kláštýrek?
Ale protože je príma žít současností a dívat
se do budoucnosti, vydali jsme leták „E-knihy z knihovny – vyzkoušejte i vy“, který je
zdarma každému k dispozici v knihovně.
Na závěr stručného shrnutí bych chtěla z celého srdce poděkovat účinkujícím při oslavě přejmenování knihovny –
dr. B. Smutnému (zanechal nám v knihovně
i kopie zajímavých dokumentů ze života
M. Mikšíčka), hercům z Tylu pod vedením
paní N. Jahelkové za scénické čtení povídky
Kmotřička a R. Šedovi s dcerami za hezké
národní písničky.
Dárek – předplatné do Knihovny Matěje
Mikšíčka
Vychází moře krásných knížek a nemáte je již kam dávat? Máte v rodině či mezi
přáteli velkého čtenáře? Darujte mu jako
dárek roční předplatné do knihovny. Stačí
se zastavit a během chvilky máte zajímavý
a originální dárek, který může dělat radost
po celý rok.
Prosincová výpůjční doba
Konec roku se nezadržitelně blíží, dny
jsou krátké a večery dlouhé a přímo vybízejí a lákají k většímu a delšímu čtení než
v létě. Navíc nakladatelé vrhají na předvánoční trh jednu novinku za druhou, a je
tudíž velký výběr. V knihovně také najdete
mnoho nových zajímavých knížek.
Co se týká výpůjční doby: poslední sobota, kdy bude otevřeno, bude 15. prosince, so 22. a 29. 12. 2018 bude zavřeno. Dále
bude knihovna zavřená během Vánoc, tzn.
24. – 26. prosince (pondělí až středa), avšak
ve ČTVRTEK A V PÁTEK – 27. a 28. prosince
bude otevřeno beze změn, takže ve čtvrtek

do 17:00 h a v pátek do 16:00 h. Na Silvestra
31. 12. bude v knihovně zavřeno. Na čtenáře se budeme těšit ve středu 2. ledna 2019.
Leden v knihovně
Leden není v knihovně bohatý na akce,
protože účetní závěrka a inventury a tma
a zima, všechno dohromady a vytížení vánočními a novoročními oslavami a svátky,
nás neláká ještě po večerech – snad s výjimkou plesů a vyhřátých hospůdek – příliš
ven.
Vzhledem k tomu že, do knihovny chodí
hodně maminek s malými dětmi, rozhodly
jsme se upravit od 1. 1. 2019 výpůjční dobu
v knihovně. Dětské oddělení, které bylo
dosud otevřeno vždycky jenom odpoledne
od 12:00 h, rozšíří své hodiny pro veřejnost,
a to tak, že v pátek bude od 8:00 – 11:00 h
otevřeno i na dětském i na dospělém oddělení, takže věříme, že tento čas budou
využívat právě hlavně a hodně maminky
s malými dětmi. Navíc pro ně připravujeme na jedno pondělí v měsíci dopoledne
program se čtením či drobným vyráběním,
s různými hosty – logopedka, autorka knížek pro malé děti ad. Podrobnosti v příštím
čísle zpravodaje. Jinak se výpůjční doba nemění, takže naši čtenáři mají třikrát týdně
knihovnu k dispozici do 17 hodin, v pátek
do 16 hodin. Zavřeno zůstává v úterý. Od
nového roku rušíme soboty, protože předpoklad, že je budou využívat hlavně studenti, se nenaplnil.
Středa 30. ledna – 17:30 h – Patagonie
a Ohňová země
Předposlední den ledna vás zveme na
první cestovatelskou přednášku do knihovny. Prostřednictvím fotografií a povídání
vám přiblíží Jaromír Novák vzdálenou část
naší zeměkoule. Národní park Los Glaciares
s největšími kontinentálními ledovci mimo
Antarktidu a štíhlými monumentálními věžemi Fitz Roy a Cerro Torre, divoké a okouzlující pohoří Torres del Paine, nehostinná
i vzrušující krajina Ohňové země s koloniemi tučňáků, to jsou místa, při jejichž vyslovení se všem cestovatelům tají dech.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Zpívání koled
v Lidéřovicích
Tradiční vánoční větrání kostela
a varhan v Lidéřovicích, při kterém
všichni přítomní zpívají koledy, se
letos netradičně uskuteční v pátek
28. prosince 2018 už od 14:00 hodin!
Mezi zpěvem nejznámějších vánočních
koled zazní vyprávění o tom, jak o svátku
„Mláďátek“, který na tento den připadá,
bývalo ve středověku v klášterech i školách
vše naruby, i o dalších zajímavostech.
Všechny příznivce větrání zve
P. Gorazd se svými přáteli.
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Sportovní okénko

ˇ
VI. Mestský

PLES

Oddíl kuželek:

23. únor 2019 ● 19:30 h ● KD Beseda Dačice

1. 12. 2018

1. liga

muži

14:00 h Dačice A KK Slavoj Praha

1. 12. 2018

3. liga

muži 10:00 h Dačice B SK Podlužan Prušánky

2. 12. 2018

8:00 h

Pohár mladých nadějí na kuželně v Dačicích

30. 12. 2018 13:00 h Salámový turnaj pro všechny kategorie,
amatéry i veřejnost

soutěž
o hodnotn
é
ceny

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno objednat na
tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl florbalu:
22. 12. 2018

Vánoční turnaj

9:00 h

Městská sportovní hala

Oddíl volejbalu:
4. 12. 2018
zahajuje

dále účinkují:

ra
Fordance Orchest
karikaturista Pavel Dlabal
světelná show

Dačice B – Volavky JH
Městská sportovní hala

Do roku 2019 přejeme všem občanům Dačic hodně štěstí a zdraví
a členům naší TJ i úspěchy v jejich sportovní činnosti.

KULTURNÍ DŮM

BESEDA

show

vstupné 250 Kč
(v ceně večeře a welcome drink; sleva na senior pas 10 %)

Stolní tenis

KULTURNÍ DŮM

BESEDA

změna v programu vyhrazena

Stolní tenisté ST-KD Dačice se pomalu dostávají do poloviny svých soutěží
a ve svých kategoriích si doposud vedou více než dobře. A mužstvo hrající
krajskou soutěž, po 8 odehraných utkáních doposud ve své soutěži neprohrálo a v tabulce je na třetím místě, když
6x vyhrálo a ve dvou utkáních na stolech soupeře remizovalo. Ani
B mužstvo nezaostává. Jako nováček soutěže Okresního přeboru
2 si vede nad očekávání a po 8 odehraných utkáních je na 2. místě
tabulky. Stolní tenisté hrají svá utkání v hale Katolického domu a je
možno jednotlivá utkání navštívit.
Oddíl stolních tenistů v době svých tréninků umožňuje rekreačním hráčům si zahrát tuto pěknou hru na stolech oddílu. Oddíl má
tréniky ve středu od 18:30 h a v neděli od 9:30 h. Tréninky trvají
2 hodiny.

KULTURNÍ DŮM
Tip na dárek z Infocentra Dačice
BESEDA

V prosinci bude zahájen předprodej vstupenek na
VI. Městský ples,
který se bude konat
23. února 2019
KLUB

BESEDA

MINIPIVOVAR

BESEDA

RESTAURACE

BESEDA

Hledáme do našeho týmu
nové kolegy na pozici

Lesní dělník - těžař

--- inzerce ---

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

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

18:00 h

Oddíl gymnastiky:
8. 12. 2018 v 9:00 h pořádá v Městské sportovní hale závody
v gymnastickém trojboji a šplhu žákyň za účasti družstev z Moravských Budějovic, Nové Bystřice, Přibyslavi, Prahy, Náměště nad
Oslavou a domácího družstva Dačic. Přijďte povzbudit naše malé
sportovkyně.

ar tet
SaxofonovýZUkv
Š Dačice

professional fire & light

OP ženy

Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice pořádá již tradiční
Mikulášský turnaj pro rekreační hráče 8. 12. 2018 od 12:30 h
Tohoto turnaje se mohou zúčastnit pouze rekreační hráči nehrající žádné mistrovské soutěže.
Zájemci se mohou přihlásit do 2. 12. 2018 u p. Havlíka na mob.
čísle 721 478 454 nebo na tréninku oddílu. Bližší informace jsou vyvěšeny na vývěsce oddílu na Katolickém domu.

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

Číslo: 12/2018, ročník sedmý
Datum vydání: 28. 11. 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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Kulturní dům Beseda
1. prosince, sobota, 19:00 h
Věneček
Závěrečný ples kurzu tance, vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč
KD Beseda, Dačice
4. prosince, úterý, 19:00 h
Zaslaná pošta
Muzikál, od autora muzikálu Cyrano Vojtěcha
Adamčíka, předpremiéra, vstupné 250 - 150 Kč
KD Beseda, Dačice
9. prosince, neděle, 17:00 h
Vánoční koncert sborů ZUŠ Dačice
Tradiční vánoční koncert dětských pěveckých
sborů ZUŠ Dačice, vstupné 120/60 Kč
KD Beseda, Dačice
16. prosince, neděle, 19:00 h
Petr Bende
Vánoční turné, hosté: Cimbálová muzika Gromba, Pěvecký sbor Kvítek, vstupné 490 - 410 Kč
KD Beseda, Dačice
1. ledna, úterý, 17:00 h
Přivítání nového roku
Hudební vystoupení žáků ZUŠ Dačice, videoprojekce, ohňostroj, přípitek s sebou, občerstvení zajištěno
Palackého náměstí, Dačice

Klub Béčko
7. prosince, pátek, 20:00 h
Modelka XXL
Divadelní představení DS TYL Dačice, hraje:
Monika Nováková, režie Bety Minářů, vstupné
volné
Klub Béčko, Dačice
14. prosince, pátek, 20:00 h
Na stojáka - účinkuje Arnošt Frauenberg
Klub Béčko, Dačice
15. prosince, sobota, 20:00 h
Karaoke
Klub Béčko, Dačice
22. prosince, sobota, 20:00 h
Vánoční večer - hraje Sebranka
Klub Béčko, Dačice

Odborný seminář pro širokou
veřejnost na téma:

Hospodaření s vodou ve městě
– její zadržování a čištění
11. prosince, 16:00 – 18:00 h,
Kino Beseda
Přednášející:
Ing. Jiří Heřman (ČEVAK
a.s.); Doc. Jaroslav Pollert, Ph.D. (ČVUT Praha);
Doc. RNDr. Jan Pokorný,
CSc.(ENKI, o.p.s.)
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Kino Beseda
2. prosince, neděle, 19:00 h
BOHEMIAN RHAPSODY, hudební, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
5. prosince, středa, 10:00 h
ČERTOVINY, pohádka, 2D
česky, vstupné 50 Kč
7. prosince, pátek, 18:00 h
ČERTÍ BRKO, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
9. prosince, neděle, 19:00 h
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
15. prosince, sobota, 18:00 h
GRINCH, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 110/130 Kč
26. prosince, středa, 16:00 h
ČERTÍ BRKO, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
26. prosince, středa, 20:00 h
MARY POPPINS SE VRACÍ, fantasy, 3D
český dabing, vstupné 110/130 Kč
27. prosince, čtvrtek, 16:00 h
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA, pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
27. prosince, čtvrtek, 20:00 h
BOHEMIAN RHAPSODY, hudební, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč

Městské muzeum a galerie
do 30. prosince
Jednou v roce na Vánoce
Zahájení v neděli 2. prosince ve 14:00 h.
Vánoční výstava o tradicích, betlémech,
výzdobě aj. Ze sbírek muzea a z prací dětí
i dospělých.
2. prosince, neděle, 17:00 h
XII. Zvonkový průvod a rozsvícení
vánočního stromu
Odchod z Havlíčkova náměstí v 17:00 h
9. prosince, neděle, 10:00 až 16:00 h
XIII. Vánoční jarmark
Otevřeno denně kromě pondělí
úterý - pátek 9:00 - 12:00 h a 13:00 - 16:00 h
neděle 13:00 - 16:00 h

22. a 23. prosince, 18:00 h
Já bych rád k Betlému
Palackého náměstí, Dačice

Katolický dům
a RC Křižovatka

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.
8. prosince, sobota, od 12:30 h
Mikulášský turnaj ve stolním tenise
Tradiční turnaj pro amatérské hráče, více
informací p. Havlík 721 478 454.
10. prosince 2018, pondělí, od 17:00 h
Jak přežít dětské emoce - přednáška
Ing. Slávka Dokulilová, lektorka rodičovského
vzdělávání. Během přednášky otevřená
hernička pro děti.
19. prosince, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy
těhotenství, porod, mateřství a pohybový
vývoj dítěte s Renatou Kudrnovou.
27. prosince, čtvrtek, od 17:00 h
Vznik nových států po rozpadu
Rakousko-Uherska
Přednáška Mgr. Lubomíra Krátkého
ke 100. výročí vzniku Československa
Během přednášky otevřená hernička.
29. prosince, sobota, od 14:00 h
Deskové hry
Zahrajte si např. Osadníky z Katanu, Bang,
Dobble, Activity, Carcassonne a mnoho
dalšího z cca 25 stolních her. Můžete přinést
na ochutnání své cukroví. Občerstvení
zajištěno.
Dále připravujeme na prosinec:
Kurz pečení s Mgr. Martinou Kasalovou
Přihlášky na: mar.svobodova@email.cz. Termín bude stanoven po domluvě se zájemci.
Připravujeme:
od 22. 1. 2019 Devatero úspěšného rodiče
26. 1. 2019 Maškarní bál pro děti
2. 2. 2019 Retro ples
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
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

Vánoční koncert Dačického pěveckého sboru
Dačický pěvecký sbor a hosté zvou na tradiční vánoční koncert,
který se uskuteční ve čtvrtek 20. 12. 2018 v 18:00 h
ve farním kostele sv. Vavřince v Dačicích.
Zastavte se v předvánočním shonu a přijďte si poslechnout
známé i méně známe koledy, jak z ČR, tak ze zahraničí.
Vstupné dobrovolné!

