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Jak to vidím aneb předsevzetí na rok 2019
Také si dáváte na nový rok předsevzetí? Někdo chce zhubnout, jiný si slibuje, že začne sportovat, většina lidí se chce zbavit
různých neřestí. I město si dává takové novoroční předsevzetí, a protože vše závisí na penězích, tak mu říkáme rozpočet.
Na rok 2019 schválilo
zastupitelstvo rozpočet, ve kterém se říká,
že budeme hospodařit s příjmy ve výši
213.992.476,27 Kč a výdaji 233.533.170,55 Kč.
Schodek se započtením splátky koupaliště
bude 21.874.694,28 Kč a budeme ho krýt
z přebytků předchozích let. V rozpočtu
jde nejvíce peněz na veřejnou správu a na
vzdělávání. Současně počítáme s tím, že
proinvestujeme do rozvoje města téměř
85 milionů korun, přičemž chceme získat
na dotacích více než 32 miliónů korun. A na
jakých investicích budeme v příštím roce
pracovat?
Největší z nich bude určitě přístavba učeben ZŠ Komenského, na kterou máme pro

rok 2019 vyhrazeno 20 miliónů korun, z čehož velká část bude hrazena z dotace. Je to
po stavbě školky Za Lávkami další krok ke
zkvalitňování vzdělání pro naše děti. Další
finančně významnou investicí je už na rok
2018 plánované zřízení kluziště s předpokládanou cenou 11 milionů korun. Po jeho
otevření na zimní sezónu 2019/2020 budou
moci i děti, které absolvovaly výcvik v rámci
projektu Děti do bruslí, bruslit doma v Dačicích. Z roku 2018 přešly také dvě další investice, a to přístavba knihovny a rekonstrukce ulice Za Lávkami. V roce 2019 dojde za
podpory dotace k modernizaci městského
úřadu. S přispěním dotací zateplíme bytové
domy v ulici Komenského a Sokolská. Pracovat budeme samozřejmě i na projektech,
které jsou podkladem pro realizaci staveb
v dalších letech, jako je například rekon-

strukce komunikací a sítí ve čtvrti k Hradišťku. Když jsem to počítal, tak se jedná o více
než 40 akcí. Kromě investic musíme zajistit
běžný provoz města. Na něj máme vyhrazeno více než 148 milionů korun, které pokrývají potřeby ve všech oblastech. Nejvíce
bude stát veřejná správa a na dalších místech je potom doprava, vzdělávání, kultura
a ochrana životního prostředí.
Jak vidět, není předsevzetí města nikterak malé. Doufám, že se nám ho podaří
alespoň z velké části naplnit. Věřím, že až
budeme společně na konci roku 2019 rekapitulovat, tak budeme moct říct, že to byl
opět úspěšný rok. Už předem děkuji všem
svým kolegům za jejich práci ve prospěch
města a zároveň nám všem chci popřát
hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2019.
Karel Macků, starosta

Vítání nových občánků města Dačice
V sobotu 24. listopadu 2018 přivítal místostarosta města Jiří Baštář společně s dětmi z MŠ Boženy Němcové v obřadní síni nové občánky. Přivítány byly děti: Štěpán Dvořák, David Kopeček, Petr Kružík, Ema Maršánová, Elena Papežová, Jolana Sedláčková,
Josefína Schwarzová, Dalibor Vítek a Jasmína Vnoučková.
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Slovo místostarosty
Žijeme v době, kde čas plyne čím dál tím rychleji. Proto doufám, že jste se alespoň přes Vánoce zastavili, odpočali si a trávili
čas se svými blízkými.
Novým složením radnice došlo ke změnám lizace, EE, plyn), část této problematiky jsem řešil již v minulém
některých kompetencí, a proto bych vás chtěl období. Další novou kompetencí jsou svazky DSO vodovod Řečice
seznámit s oblastmi, za které jsem zodpovědný a DSO vodovod Landštejn. V této oblasti bych se chtěl zaměřit na
a v kterých se na mě můžete obrátit.
problematiku kvality pitné vody, zejména v lokalitě Červený vrch.
Stejně jako v minulém volebním období mám Konkrétně se jedná o vybudování zdvojení vodovodu do vodojena starosti Městské lesy Dačice s.r.o. a Technické mu Kostelní Vydří, vybudování bypassu – přívodního potrubí koslužby Dačice s.r.o., kde je město Dačice stopro- lem lokality Červený vrch do vodojemu Kostelní Vydří a postupnou
centním vlastníkem. Dále do mé kompetence výměnu přívodního vodovodního potrubí do Dačic. Dále město
spadají veškerá výběrová řízení na stavební práce, dodávky a služ- Dačice zastupuji v Jihočeském vodárenském svazu a Teplospolu
by. Příprava každoročních schůzí v místních částech, kde jsou ře- Jindřichův Hradec a.s. V případě Teplospolu bych chtěl navázat na
šeny problémy a požadavky jejich obyvatel. Další kompetencí je dosavadní rekonstrukci rozvodů.
územní plán města Dačice, který mám na starosti i v tomto volebI v tomto volebním období bych chtěl pokračovat v práci týkající
ním období (před koncem roku 2018 vstoupila v platnost změna se problematiky dopravy, tedy řešení Palackého náměstí, obchvatu
č. 3 a v současné době již pracujeme na změně č. 4).
města Dačice a hledání nových lokalit pro vybudování odstavných
Nejvíc obsáhlou kompetencí, která mi zůstala, je odbor správy parkovišť.
majetku. Jedná se o velmi rozsáhlý odbor, který se stará o údržbu
Závěrem mi dovolte nám všem popřát hodně štěstí, zdraví
majetku města, o veškeré dispozice s pozemky, správu o sportoviš- a úspěchů v nadcházejícím roce. Ať se nám spokojeně žije v našem
tě, hřbitovy a další budovy v majetku města Dačice, správu veřejné krásném městě.
zeleně, vodovodů, kanalizací, komunikací a další.
Jiří Baštář,
K novým kompetencím patří energie města (vodovod, kanamístostarosta

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

Rada města na své 2. schůzi konané
15. 11. 2018:
• schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice – SO01“
a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Oprava fasády průčelí
budovy čp. 4, Dačice – SO02“ uzavřenými
mezi městem Dačice a společností MK-STAV GROUP s. r. o., jejichž předmětem
je prodloužení termínu dokončení díla
do 30. 6. 2019.
Rada města na své 3. schůzi konané
21. 11. 2018 mimo jiné:
• vzala na vědomí zprávu o činnosti Jihočeské hospodářské komory, Oblastní
kancelář J. Hradec za rok 2018,
• schválila soubor realizačních opatření
Plánu odpadového hospodářství města
Dačice pro rok 2019,
• schválila poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány rodinou
v hmotné nouzi, jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči a rodinám, které se pohybují na hranici chudoby v celkové výši 36.000 Kč,
• schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o. na
provedení stavebních prací akce „Hygienické zařízení HZ Bílkov“ s celkovou cenou 330.835,40 Kč bez DPH a s termínem
dokončení do 29. 3. 2019,
• schválila vyhodnocení zadávacího řízení „Modernizace MěÚ Dačice – Část 1 –
Hlavní informační systém“ a přidělení veřejné zakázky dodavateli VERA, spol. s r.o.,
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Praha 6 s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 7.848.665 Kč vč. DPH,
schválila Plán inventur k 31. 12. 2018 sestavený v souladu s ustanovením § 5
vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
majetku a závazků a směrnice rady města
č. 6/2012 článku 4 bod 2,
schválila rozpočtové opatření č. 24/2018
v těchto objemech: příjmy 310.000,00 Kč,
výdaje 310.000,00 Kč, financování 0,00 Kč,
vzala na vědomí výsledky plnění rozpočtu města k 30. 9. 2018 se schodkem
rozpočtu ve výši 15.953.315,91 Kč, splátky úvěru ve výši 1.750.500,00 Kč, řízení
likvidity ve výši 12,29 Kč, snížení stavu
bankovních účtů ve výši 18.379.190,90 Kč
a částku 675.387,28 Kč jako operace související s DPH a vzala na vědomí výhled
plnění rozpočtu města k 31. 12. 2018,
souhlasila s návrhem rozpočtu města
Dačice na rok 2019 a s jeho předložením
zastupitelstvu města,
schválila kalkulaci ceny stočného na rok
2019 pro město Dačice a místní části
a dotaci ceny stočného v místních částech
bez možnosti připojení na centrální ČOV,
schválila poskytnutí věcného daru v max.
celkové výši 12.386 Kč (1 pár mobilních
badmintonových sloupků na kolečkách,
2 kusy sítě na badminton) pro Střední
školu technickou a obchodní Dačice,
jmenovala s platností od 1. 12. 2018 předsedy komisí rady.

Rada města na své 4. schůzi konané
29. 11. 2018:
• schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 10. 2018 uzavřené mezi
městem Dačice a firmou SWIETELSKY sta-

vební s. r. o. na akci „Oprava místní komunikace Bílkov – Hříšice“, kterým se termín
plnění díla prodlouží do 12. 12. 2018,
• souhlasila s návrhem rozpočtu města
Dačice na rok 2019 a s jeho předložením
zastupitelstvu města,
• schválila rozpočtové opatření č. 25/2018
v těchto objemech: příjmy 1.300.000,00
Kč, výdaje 0,00 Kč, financování
-1.300.000,00 Kč.
Rada města na své 5. schůzi konané
5. 12. 2018 mimo jiné:
• schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2018 uzavřené mezi
městem Dačice a firmou Technické služby
Dačice s. r. o. na akci „Parkovací stání ul.
Ant. Dvořáka v Dačicích“, jímž se cena díla
snižuje na 830.290,23 Kč bez DPH,
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej nepotřebného majetku – užitkový automobil Peugeot Boxer,
• schválila uzavření dodatků ke smlouvám
na zajištění občanské obslužnosti města
Dačice na rok 2019 mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s. r. o.
a schválila Ceník prací a služeb platný od
1. 1. 2019,
• jmenovala paní Soňu Hlaváčkovou kronikářkou místní části Borek a pověřila ji
sběrem dat a prováděním ročních zápisů
do pamětní knihy,
• schválila střednědobé výhledy rozpočtu
příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na rok 2020
a 2021,
• jmenovala pana Bc. Pavla Gřunděla, DiS.,
vedoucím odboru dopravy na dobu neurčitou s platností od 5. 12. 2018,
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• schválila výši měsíčního nájmu u nově
obsazovaných bytů v DPS pro rok 2019
zvýšit na 61 Kč/m2 podlahové plochy
bytu za podmínky pravidelného čerpání
sjednaných sociálních služeb uvedených
ve smlouvách, pokud nový nájemce nebude čerpat sjednané sociální služby,
bude upraveno nájemné na 84 Kč/m2
podlahové plochy bytu,
• vzala na vědomí Koncepci Základní školy
Dačice, Boženy Němcové,
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
v celkové výši 35.919,00 Kč na úhradu
stravného pro 3 žáky Základní školy Dačice, B. Němcové, 2 žáky Základní školy
Dačice, Komenského a 9 žáků Základní
školy Dačice, Neulingerova na období od
1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha,
• schválila střednědobé výhledy rozpočtu
příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na roky 2020
a 2021,
• schválila rozpočtové opatření č. 26/2018
v těchto objemech: příjmy 1.092.863,98
Kč, výdaje 1.092.863,98 Kč, financování
0,00 Kč,
• schválila vyhodnocení zadávacího řízení
„Modernizace MěÚ Dačice – Část 3 – Portál občana“ a přidělení veřejné zakázky
dodavateli VERA, spol. s r. o. s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 1.017.610 Kč
vč. DPH,
• schválila vyhodnocení zadávacího řízení
„Modernizace MěÚ Dačice – Část 4 – Zvýšení dostupnosti služeb města“ a přidělení veřejné zakázky dodavateli Servodata
a. s. s celkovou nabídkovou cenou ve výši
2.156.414 Kč vč. DPH,
• schválila zahájení výběrového řízení s názvem „Modernizace MěÚ Dačice – Část 2
– Portál zaměstnance“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky,
• schválila cenovou přílohu pro nakládání
s komunálním odpadem pro rok 2019,
• jmenovala s platností od 6. 12. 2018 členy

komisí rady města,
• schválila peněžitý dar ve prospěch SH
ČMS – SDH Bílkov ve výši 12.000 Kč, peněžitý dar ve prospěch SH ČMS – SDH
Chlumec ve výši 8.000 Kč a peněžitý dar
ve prospěch SH ČMS – SDH Lipolec ve
výši 8.000 Kč.
Rada města na své 6. schůzi konané
18. 12. 2018 mimo jiné:
• vydala souhlas s přijetím věcného daru
„výrobky ze sortimentu“ ve výši 3.000 Kč
pro děti na pracovišti v ul. Za Lávkami od
firmy Dino Toys, s. r. o., Mnichovo Hradiště,
• schválila rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti
školství na rok 2019,
• schválila rozpočtové opatření č. 28/2018
v těchto objemech: příjmy 155.091,24
Kč, výdaje 147.959,20 Kč, financování
-7.132,04 Kč,
• schválila rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti
kultury na rok 2019,
• jmenovala s účinností od 19. 12. 2018 tajemníky komisí rady města,
• schválila vyhodnocení výběrového řízení
„Modernizace MěÚ Dačice – Část 2 – Portál zaměstnance“ a přidělení veřejné zakázky dodavateli Software602 a. s. s celkovou cenou ve výši 2.281.758 Kč vč. DPH.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA na svém 2. zasedání konaném 12. 12. 2018 mimo jiné:
• schválilo rozpočtové opatření č. 27/2018
v těchto objemech: příjmy Kč 810.000,00,
výdaje Kč -12.632.385,00, financování
-13.442.385,00
• schválilo střednědobý výhled rozpočtu
města Dačice na roky 2020 – 2022,
• schválilo rozpočet města na rok 2019
v těchto objemech: příjmy 213.992,48
tis. Kč, výdaje 233.533,17 tis. Kč, schodek
rozpočtu -19.540,69 tis Kč, financování –
splátky jistiny přijatého úvěru -2.334,00
tis. Kč, financování – použití finančních

Poděkování

Chceme vyjádřit poděkování vedení města Dačice a Technickým službám Dačice za zhotovení dvou parkovišť v ulici Ant.
Dvořáka, což značně zlepšilo situaci parkování vozidel v naší ulici.
Děkujeme.
SVJ 419/V - Ant. Dvořáka
Děkujeme Vám za přízeň v roce
2018 a do nového roku 2019
přejeme hodně zdraví, štěstí,
lásky a úspěchů.

prostředků z minulých let 21.874,69 tis. Kč,
• schválilo obecně závaznou vyhlášku
o místním poplatku za komunální odpad;
poplatek na rok 2019 byl schválen ve výši
Kč 600,00 (náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na jednoho poplatníka činí dle rozúčtování 508
Kč, za sběr a svoz tříděného odpadu činí
náklady na jednoho poplatníka dalších
268 Kč),
• schválilo záměr bezúplatného převodu
části pozemku v k. ú. Dačice p. č. 1675 –
trvalý travní porost o přibližné výměře
300 m2 a pozemku p č. 1673/1 – trvalý
travní porost o výměře 321 m2 z vlastnictví České republiky, s příslušností
hospodařit pro Státní pozemkový úřad,
do výlučného vlastnictví města Dačice;
pozemky jsou dle záborového elaborátu
předmětem trvalého záboru pro realizaci
stavby parkoviště v ul. Berky z Dubé,
• schválilo pro připravovanou výstavbu
městských rybníků koupi pozemku v k. ú.
Hostkovice u Dolních Němčic p. č. 482/2
o výměře 899 m2 za Kč 8.395 a směny pozemků se společností LUČINA a soukromými osobami,
• schválilo směnné smlouvy v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod
komunikací mezi Hostkovicemi a Dolními Němčicemi,
• neschválilo prodej spoluvlastnického
podílu id. 2/6 k nemovitosti v k. ú. Dolní
Němčice, a to pozemku p.č. 1155 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
163 m2; jedná se o přístupovou cestu ke
třem nemovitostem,
• schválilo prodej pozemku o výměře 1033
m2 pro stavbu rodinného domu v lokalitě
Za Školou za kupní cenu Kč 919.370,00
• za činnost v roce 2018 schválilo finanční
dar pro SH ČMS – SDH Dolní Němčice ve
výši Kč 15.000, pro SH ČMS – SDH Hostkovice ve výši Kč 8.000, pro SH ČMS – SDH
Malý Pěčín Kč 8.000 a pro SH ČMS – SDH
Dačice Kč 25.000.

Jmenování vedoucího
odboru dopravy
Odbor dopravy Městského úřadu v Dačicích má od středy
5. prosince nového vedoucího. Byl jím radou města jmenován Bc. Pavel Gřunděl, který je již po dobu několika let zaměstnán právě na odboru dopravy.
Dle informací starosty města Karla Macků bylo
na podzim na tuto pozici vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásili dva účastníci.
Oba účastníci se posléze zúčastnili výběrového
řízení, kde mimo jiné odprezentovali svoji vizi dalšího fungování a rozvoje odboru dopravy.
Na základě těchto skutečností, byl komisí jednohlasně vybrán výše zmíněný Pavel Gřunděl, který má již bohaté
zkušenosti z oboru.
(red)
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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 451 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 bude realizovat společnost
SETO, spol. s r. o., celková cena díla bude
2.249.997 Kč bez DPH, termín dokončení
byl stanoven na 31. 8. 2019.
Hygienické zařízení v HZ Bílkov - cílem je zlepšení zázemí hasičské zbrojnice
pro dobrovolné hasiče v Bílkově. Jedná se
o vestavbu sociálního zařízení, která je navržena v části místnosti skladu s možným
přístupem z venku. Rada města schválila
uzavření smlouvy s Technickými službami
Dačice s.r.o. za 330.835,40 Kč bez DPH s termínem realizace do 29. 3. 2019.
PŘIPRAVUJEME:
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích – projektem se řeší přístavba
nové budovy a půdní vestavba stávající
budovy ZŠ Komenského. Tím bude moci
být odloučené pracoviště ZŠ v ulici Bratrská
153/I uvolněno mateřské škole. Přístavbou
mimo jiné dojde ke zřízení bezbariérového
přístupu do školy, a to jak ve vlastní přístavbě, tak téměř v celé stávající budově. Projektem bude řešena i zeleň v okolí budovy.
Celkové investiční náklady odhadujeme na
necelých 44 milionů korun. Požádali jsme
o dotaci z IROP a žádost byla po formální
stránce vyhodnocena jako přijatelná. Na
podzim rada města schválila přijetí dotace
na přístavbu učeben ve výši 37.216.976,30
Kč z IROP a 2.189.233,90 Kč ze státního rozpočtu. Celkem se tedy jedná o dotaci ve
výši 39.406.210,20 Kč. Předpokládané celkové způsobilé výdaje jsou 43.784.678 Kč.
Na začátku prosince rada města vypsala
veřejnou zakázku na výběr dodavatele přístavby učeben ZŠ Komenského.
DOKONČILI JSME:
Nová budova Mateřské školy Za Lávkami – nově vybudovaný objekt byl slavnostně otevřen v neděli 2. září a od pondělí
3. září slouží svému účelu a jednotlivé třídy
zaplnili nejmladší občánci Dačic. V prosinci bylo schváleno vyúčtování dotace
a částka ve výši 49.598.559,27 Kč byla převedena na účet města Dačice.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Platby minimálních záloh zdravotního
a sociálního pojištění od 1. 1. 2019
Odbor obecní živnostenský úřad upozorňuje podnikatele, že v roce 2019 dochází ke změnám v platbách minimálních záloh zdravotního a sociálního pojištění
u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).
Minimální záloha na pojistné na zdravotní pojištění od 1. 1. 2019 činí 2.208 Kč. Zálohu v této výši musí OSVČ poprvé uhradit
za leden 2019 (posledním dnem splatnosti
je 8. 2. 2019). Zálohu v této výši platí OSVČ,
které zahajují v roce 2019 samostatnou výdělečnou činnost nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2017 platily v roce 2018 zálohy
nižší než 2.208 Kč.
Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti od 1. 1. 2019
činí 2.388 Kč. Zálohy jsou nově splatné od
prvního do posledního dne kalendářního
měsíce, na který se pojistné platí. Za den
platby je považován až den, kdy platba došla na správný účet.

S účinností od 1. 1. 2019 se zvyšuje minimální měsíční základ pro pojistné na
nemocenské pojištění na 138 Kč. OSVČ,
které si platí měsíční pojistné na nemocenské pojištění v nižší výši než 138 Kč, si musí
platbu pojistného zvýšit, jinak dojde k zániku nemocenského pojištění. Platby na nemocenské pojištění platí podnikatel za celé
kalendářní měsíce kromě těch, kdy měl celý
měsíc nárok na nemocenskou nebo mateřskou z nemocenského pojištění OSVČ. Nemocenské pojištění je nově splatné stejně
jako důchodové pojištění od prvního do
posledního dne kalendářního měsíce, na
který se pojistné platí.
Jana Klimešová,
živnostenský odbor

Papír a plasty
individuální svoz od domu
Svoz papíru a plastů shromážděných ve sběrných nádobách zapůjčených do jednotlivých domácností pokračuje i v roce 2019.
Aktuální svozový kalendář je pro zájemce k dispozici na následujících místech:
• webové stránky města (www.dacice.cz) –
sekce „PRAKTICKÉ INFORMACE“,
• sídlo svozové společnosti FCC Dačice,
s.r.o. (ul. U Stadionu 50, Dačice),
• Městský úřad Dačice - odbor životního
prostředí (ul. Krajířova 27, Dačice – I. patro, kancelář č. dv. 116),
• Infocentrum Dačice (Palackého nám. 1,
Dačice),
• e-mailem (žádost směřujte na e-mailovou adresu: odpady@dacice.cz).

vratnou kauci
ve výši 200 Kč
za jednu zapůjčenou nádobu,
nebo 200 Kč za
zapůjčení sady
obou sběrných
nádob.
Pro úplnost
připomínáme,
že nádoby, které mají být svezeny, musí být
připraveny ve stanovený svozový den nejpozději do 6:00 h ráno.

Samozřejmě i nadále si lze zapůjčit nádoby potřebné na sběr obou komodit pro
potřebu vlastní domácnosti. Tyto nádoby
jsou připraveny k vyzvednutí v areálu společnosti FCC Dačice, s.r.o. (adresa viz výše)
vždy ve všední dny od 7:00 do 16:00 h.
Zájemce předloží občanský průkaz a složí

Případné dotazy zodpoví:
• Jaroslav Horák, MěÚ Dačice - 384 401 281,
e-mail: odpady@dacice.cz
• FCC Dačice, s.r.o. - 384 420 001
Jaroslav Horák,
odbor životního prostředí

Zubní pohotovost
5. 1. sobota

Lovětínský Čestmír

Příhodova 176, Dačice

384 423 107

6. 1. neděle

Majerčíková Barbora

Jarošovská 1126/II, J. Hradec

384 321 839

Marková Jaroslava

Strojírenská 160, Dačice

384 456 215

12. 1. sobota
13. 1. neděle

Matoušková Soňa

Studenská 286, Strmilov

384 392 311

19. 1. sobota

Med Karel

Denisova 352/II, J. Hradec

731 765 664

20. 1. neděle

Musilová Hana

Na Příkopech 75, Dačice

384 420 638

26. 1. sobota

Myšák Jaroslav

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

27. 1. neděle

Kovář - Matejová

Horní náměstí 516, Slavonice

384 396 167

www.dacice.cz

Rozpočet města Dačice na rok 2019
Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání, které se konalo 12. prosince 2018, rozpočet města Dačice na rok 2019
jako schodkový v těchto objemech:
příjmy

213 992,48 tis. Kč

Nedaňové příjmy

výdaje

233 533,17 tis. Kč

Příjmy z prodeje pozemků

8 846,00

schodek rozpočtu

-19 540,69 tis. Kč

Příjmy z prodeje nemov. i mov. majetku

2 600,00

financování - splátka úvěru

-2 334,00 tis. Kč

Přijaté přísp. na pořízení dlouhodob. majetku

úhrada - prostředky z minulých let

21 874,69 tis. Kč

Kapitálové příjmy

K hlavním záměrům letošního roku patří:
• podpora základních škol, mateřských školek a školních jídelen,
pro které je v rozpočtu vyčleněna celkem částka 34,6 mil. Kč,
• podpora zlepšení vzhledu a kvality pozemních komunikací včetně jejich zimní údržby a úklidu za 26,2 mil. Kč,
• podpora vodního hospodářství celkem za 7,4 mil. Kč; zejména
pak odvádění a čištění odpadních vod (kanalizace) - v investicích
částka 4,0 mil. Kč,
• podpora sportovních aktivit a zájmové činnosti - celkem ve
výdajích částka 13,6 mil. Kč,
• podpora kultury s celkovými výdaji 19,3 mil. Kč,

Vlastní příjmy celkem

18 012,80
26 077,13

Přijaté dotace
Převody z vlast. fondů a hosp. činnosti
Příjmy celkem
Výdaje
Lesní hospodářství

tis. Kč

Obchod, služby (turismus, cestovní ruch)

31 600,00

Pozemní komunikace - doprava

daň ze závislé činnosti a funkčních požitků

29 100,00

Vodní hospodářství

55,00
998,00
15 769,50
2 792,30
13 528,50

2 100,00

14 844,10

daň z příjmů právnických osob

21 900,00

Zdravotnictví

Poplatky za znečišť. životního prostředí

tis. Kč

Kultura
Tělovýchovná činnost

Správní poplatky

7 808,50
213 992,48

Školství

25 400,00

Daň z přidané hodnoty

44 089,93

400,00

Daně z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obec

162 094,05

Investiční dotace celkem

Daně z příjmů fyzických osob

daň vybíraná srážkou - zvláštní sazba

110,00
8 556,00

Neinvestiční dotace

Příjmy

daň ze samostatné výdělečné činnosti

18 695,85

3 500,00
54 600,00
2 829,20
11 400,00

Bydlení, komunál. služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče
Civilní připravenost na krizové stavy

poplatky za ukládání odpadů

7 100,00

Bezpečnost a veřejný pořádek

poplatek za likvidaci komunálního odpadu

4 300,00

Požární ochrana

2 094,99
55,00
5 868,00
10 581,41
1 773,80
185,00
4 610,85
869,50

Ostatní daně a poplatky

483,00

Všeobecná veřejná správa

poplatek ze psů

200,00

Finanční operace

6 180,00

poplatek za užívání veřejného prostranství

143,00

Ostatní činnosti

2 228,50

poplatek ze vstupného

50,00

Běžné výdaje

poplatek z ubytovací kapacity

90,00

Rekonstr. ulice Za Lávkami

Příjmy za nerosty a geo práce

80,00

Parkovací stání Jiráskova

Daň z hazardních her
Příjmy za řidičská oprávnění
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy

1 500,00
350,00
6 600,00
134 842,20

Rekonstr. Palackého náměstí

66 443,66

148 878,11
6 700,00
400,00
1 000,00

Rekonstr. MK na sídlišti k Hradišťku

806,00

Rekonstr. silnice II/408

300,00

Rezerva na investice

1 000,00

Příjmy z vlastní činnosti

3 525,00

Parkoviště v ul. Berky z Dubé

Příjmy z pronájmu majetku

8 143,89

Generel dopravy v klidu

242,00

příjmy z pronájmu pozemků (i lesy, rybníky)

1 936,38

Výstavba cyklost. v k.ú. Dačice a Bílkov

280,00

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

6 207,51

Osvětlení přechodů pro chodce

100,00

Rekonstr. vod. a kanalizace D. Němčice

540,00

Příjmy z úroků a realizace finanč. majetku
Příjmy z podílů na zisku a dividend
Přijaté sankční platby a vratky

148,47
2 400,00
999,00

100,00

Přeložka VO D. Němčice

2 550,00

Splátka ČOV Toužín

1 940,00

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

1 088,00

Výstavba městských rybníků

Přijaté splátky půjček

2 391,49

Nákup nemovitostí podle potřeby

600,00
2 000,00
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Kanalizace a vodovod Lipolec-Hostkovice-Dolní
Němčice

550,00

Přístavba učeben ZŠ Komenského

20 000,00

Rekonstrukce MŠ Za Lávkami

47 864,00

Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové

875,00

ZŠ Komenského - herní prvky na zahradu

200,00

Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda

400,00

Obnova herních prvků na dětských hřištích

150,00

Přístavba knihovny v Dačicích
Zřízení kluziště Dačice
Stavební úpravy SDH Lipolec

FINANCOVÁNÍ

tis. Kč

Splátky půjček z předchozích let

- 2 334,00

Finanční prostředky z minulých let

21 874,69

FINANCOVÁNÍ CELKEM

19 540,69
Barbora Anderlová,
vedoucí finančního odboru

Odbor správy budov MěÚ Dačice
přeje všem nájemníkům městských bytů hodně
zdraví v roce 2019 a zároveň chce poděkovat všem
firmám za spolupráci a popřát hodně úspěchů
v roce 2019.

4 100,00
11 000,00
1 520,00

Martina Bénová, vedoucí OSB

Zřízení sauny ve sportovní hale

100,00

Přístřešek Borek

100,00

NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH BYTŮ

Výstavba parkoviště THK

110,00

Byt č. 1, ul. Nivy, č. p. 162/IV v Dačicích

3 700,00

Pokoj

21,68 m2

WC

0,94 m2

Zateplení domu č.p. 189/V Komenského

2 300,00

prac. kuchyně

6,82 m

komora

2,38 m2

Zateplení domu č.p. 190/V Komenského

2 350,00

předsíň

5,95 m2

koupelna

5,39 m2

Zateplení domu č.p. 200/V Sokolská

2 450,00

Výstavba ZTV Nivy II

Zhodnocení bytů v majetku města

100,00

Výstavba ZTV Za Školou II

800,00

Revitalizace dvora BD 209/V a 211/V

100,00

Úprava zastávek bus v Hostkovicích

250,00

Autobusová zastávka na Nivách

250,00

Hygienické zařízení v HZ Bílkov

400,00

Osazení laviček a odpadkových košů
Nákup automobilu pro MěÚ
Modernizace MěÚ Dačice
Kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

60,00
350,00
13 682,06
84 655,06
233 533,17

Přehled příjmů, výdajů a financování rozpočtu
na rok 2019
PŘÍJMY
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace
Převody z hospodářské činnosti
Příjmy celkem
VÝDAJE
Běžné včetně
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozdíl

tis. Kč
134 842,20
18 695,85
8 556,00
44 089,93
7 808,50
213 992,48
tis. Kč
148 878,11
84 655,06
233 533,17
tis. Kč

Příjmy celkem

213 992,48

Výdaje celkem

233 533,17

Rozdíl (příjmy - výdaje) = schodek

-19 540,69
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Celkem

43,16 m2

Konečný termín pro podání žádosti: 11. 1. 2019 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 1, Dačice 162/IV“.
Byt č. 2, ul. Nivy, č. p. 162/IV v Dačicích
pokoj

12,75 m2

koupelna

5,39 m2

pokoj 2

21,68 m2

WC

0,94 m2

pracovní kuchyně

6,82 m2

komora

2,38 m2

předsíň

5,95 m

Celkem

55,91 m2

2

Konečný termín pro podání žádosti: 11. 1. 2019 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 2, Dačice 162/IV“.
Byt č. 7, Tř. 9. Května 162/V v Dačicích
pokoj 1

15,32 m2

předsíň

8,52 m2

pokoj 2

14,41 m2

koupelna

3,38 m2

pokoj 3

14,41 m

WC

0,93 m2

pokoj 4

10,46 m2

balkón

4,02 m2

kuchyně

7,90 m2

sklep

7,10 m2

2

Celkem

86,45 m2

Konečný termín pro podání žádosti: 11. 1. 2019 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích v zalepené obálce a zřetelně
označené „NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 7, Dačice 162/V“.
Bližší informace: odbor správy budov
Martina Bénová, tel.: 384 401 235 nebo na www.dacice.cz

VEŘEJNÁ NABÍDKA
na prodej nepotřebného majetku MěÚ Dačice
UŽITKOVÝ AUTOMOBIL PEUGEOT BOXER
Lhůta pro podání žádostí: 11. 1. 2019 do 14:00 h
Bližší informace: odbor správy majetku
tel.: 384 401 227 nebo na www.dacice.cz

www.dacice.cz

Život není pohádka,
ale věřit na šťastné konce se vyplatí!

Jihočeský kraj počítá
s hospicem Sdílení

Skončil rok 2018, rok osmičkový, rok s očekávaným příslibem mezníků. Nebylo
by poprvé, kdyby pro náš národ osmička v letopočtu znamenala NĚCO víc... Zda
k nějakému zásadnímu mezníku došlo nebo ne, asi posoudí každý sám za sebe.
Upřímně řečeno jsem několik mezníků zaznamenal, jak pro svůj život, tak především z celospolečenského hlediska.

Krajští zastupitelé Jihočeského kraje
schválili koncepci paliativní péče do
roku 2023. Na celém území kraje má
být zajištěna mobilní specializovaná
paliativní péče.

Máme za sebou vánoční svátky...
Čas pohody, vůní vanilky, purpury, svařeného vína, chuti bramborového salátu, řízků
kapra, tónů koled a síly
tradic. A k Vánocům patří pohádky. Příběhy se zápletkou, mnohdy
s lehce dramatickým vývojem, ale pokaždé
s dobrým koncem. To je podstata pohádek,
to je jejich poselství. Že ačkoli se nám může
v životě stát cokoli, můžeme zažít zklamání,
zvraty, nebo dramata, má to svůj význam.
Je nesmírně důležité věřit v sílu dobra
a spravedlnosti, moc práva a kouzlo lásky.
Myslím, že všichni máme rádi prince

a princezny, draky v jeskyních, ale to podstatné jsou pravidla a ponaučení, které nám
pohádky zabalené do kouzel předávají. Že
se vyplatí věřit, i když se třeba v reálu může
zdát, že cesta ven do světla není, že spravedlnost nemůže vyhrát, zlo nemůže být
poraženo...
Může, všechno je možné! Může vyhrát
solidarita, vzájemná pomoc, slušné chování
a dobro, když jim dáme šanci.
A když se vrátím k mezníkům, třeba
i těm osmičkovým, ty dosavadní ať jsou důkazem, že všechno i zdánlivě zlé je k něčemu dobré a časy budoucí ať nebudí obavy
a strach, ale naopak víru v dobré konce!
Vše dobré přeje
Jan Bartošek

Jevonsův paradox a my
Vždy na konci či začátku roku se objevují různé prognózy, co nás čeká a také
zaručená doporučení, co bychom určitě dělat měli nebo naopak, co bychom zcela
jistě dělat neměli.
mnohokrát experimentálně ověřen a skutečně platí.
Pokud se tedy nyní ptáte, zda má vůbec
smysl si i s cílem uspořit a šetřit životní prostředí kupovat úspornější a modernější přístroje a zařízení, potom hned nezoufejte.
Odpověď je jednoduchá. Ano, samozřejmě
má, ale pouze tehdy, pokud jsme zároveň
jako lidé schopni se vlastním rozhodnutím
omezit a odříci si využití uspořeného (energie, benzin, teplo, …), a tím i uspořených
prostředků pro naše další jiná uspokojení,
potřeby a navyšování blahobytu.
Jinými slovy cesta k ekologičtějšímu, citlivějšímu a přirozenějšímu chování člověka
ke světu a přírodě může být úspěšná pouze
tehdy, pokud budeme ochotni a schopni
sami od sebe omezit svoji rozpínavou touhu po v podstatě nekonečném uspokojování svých lidských rozmarů a potřeb. Tuto
schopnost se omezit a ovládnout za nás nezajistí žádné supermoderní a superúsporné
přístroje a zařízení. Nezajistí to samy o sobě
ani žádné zákony a dotace.
Máme to totiž v první řadě ve svých rukách a možná paradoxně právě období Vánoc a začátku roku charakteristické snahou
o vytvoření atmosféry pohody a blahobytu, ale také zároveň i období charakteristické obdarováváním se, rozjímáním a přijímáním předsevzetí je vhodnou dobou si i toto
připomenout.
Šťastný nový rok.
Miloš Vystrčil, senátor

Pf 2019
Děkujeme za důvěru a spolupráci
v letošním roce a do nového
roku přejeme hodně spokojenosti.

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích
vyučování němčiny

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

Za pravdivé tvrzení
téměř nikým nezpochybňované se považuje doporučení, abychom se chovali chytře
a ekologicky, tedy abychom si kupovali chytré energeticky méně
náročné elektronické
či jiné přístroje nebo si třeba kupovali auta
s menší spotřebou, apod.
A tak i díky tomuto doporučení v domácnostech přibývají LCD obrazovky, úsporné
žárovky, další chytré mobily a počítače
nebo třeba i úspornější auta.
Když se potom rok s rokem sejde a my
si dáme tu práci, tak se najednou u většiny rodin přes všechny naše chytré a na
první pohled ekologické nákupy ukáže, že
jsme zase spotřebovali nebo prosvítili více
elektrické energie, že jsme díky moderní
tiskárně a jejímu bezdrátovému propojení
s našimi chytrými zařízeními spotřebovali
také více papíru a že jsme dokonce díky našim dlouhým cestám úsporným autem za
nákupy do blízkého města (dříve jsme tam
se starým autem s velkou spotřebou skoro
nejezdili) projezdili i více benzínu.
Tomuto jevu, kdy efektivnější využívání zdrojů (například elektřiny, benzinu …), vede k jejich větší spotřebě, se
říká Jevonsův paradox.
Věřte, nevěřte, Jevonsův paradox, někdy též nazývaný Jevonsův jev či efekt, byl

Cílem je dle hejtmanky Ivany Stráské
zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících, ulevit od bolesti, poskytnout psychickou oporu nejen jim, ale
i jejich příbuzným a přátelům, aby se dokázali vyrovnat s myšlenkou na ztrátu milovaného člověka. Odejít z tohoto světa v kruhu
blízkých doma, beze strachu, nesnesitelných bolestí a nesmyslného utrpení.
Jindřichohradecký okres je největší
v republice a oblast Dačicka a celý jeho
východní cíp je dobře dostupný z Kraje
Vysočina. Do této oblasti již 4 roky zajíždí
mobilní hospic Sdílení. Proto se odbor zdravotnictví obrátil na něj se žádostí o možnou
spolupráci. Hospic Sdílení bude tedy tuto
oblast nadále zajišťovat, v současné době
probíhají jednání o míře potřebného zajištění péče a podpory ze strany Jihočeského
kraje. Na Dačicku nyní také fungují dva poskytovatelé obecné hospicové péče, Sdílení však nabízí specializovanou paliativní
péči zajištěnou multidisciplinárním týmem
se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru
paliativní medicína.
Sdílení poskytuje v Telči a okolí i další
zdravotní a sociální služby. „Posláním naší
organizace je být komplexním průvodcem
na cestě stářím a nemocemi. Pomáháme
starým nebo vážně nemocným lidem radou, podporou, zdravotními a sociálními
službami zůstat doma až do konce v sepětí
s rodinou“, řekla ředitelka organizace, která
funguje již 11 let, Michaela Čeřovská. Veškeré informace lidé naleznou na webových
stránkách www.sdileni-telc.cz nebo na telefonním čísle 775 574 977.
Jana Bělíková, fundraiser Sdílení o. p. s.
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1919-2019 výročí 100 let Československo-Českého červeného kříže
Pouhé čtyři měsíce po vzniku Československé republiky založila dcera prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka PhDr. Alice
Masaryková za otcovy plné podpory v únoru 1919 Československý červený kříž. V současné době je v ČR evidováno 69 oblastních spolků ČČK, v 517 místních skupinách se 14 285 členy a 2 911 dobrovolníky.
Mezinárodní Červený kříž vznikl
roku 1863 díky švýcarskému zakladateli Henrymu Dunantovi a jeho
původním posláním byla pomoc raněným vojákům na bojišti. Na počest
zakladatele a jako uznání za pomoc,
kterou nové mezinárodní organizaci
poskytla jeho neutrální země, se jejím
znakem stal červený kříž v bílém poli,
tedy barevně obrácená státní vlajka
Švýcarska.
U nás v Dačicích již na podzim 1914 za I. světové války vznikla
pomocná nemocnice Červeného kříže v místnostech františkán-

Vánoční jarmark
XIII. Vánoční jarmark přilákal nejen rekordní počet
návštěvníků - 1546, ale i rekordní počet prodávajících
a předvádějících řemesla.
Celkem na jarmark přijelo 54
prodejců. Pro děti zajistili dílnu z Dačického okénka, dále
paní Válová s obrázky, Olga
Kalců s malováním sádrových
odlitků, sklář pan Košler, drátování učila děti paní Láníková z Jihlavy, a s paní Zdeňkou
Markovou z Budíškovic si děti
mohly zdobit perníčky.

Návraty v čase
(Československá fotografie v 80. letech 20. století)
Město Dačice a Městské muzeum a galerie Dačice vás zvou na
ojedinělou výstavu fotografií, která bude probíhat od 4. ledna
2019 jednak ve výstavních prostorách Starého zámku a dále ve výstavních sálech muzea. Jedná se o výstavu věnovanou 100. výročí
vzniku Československa, která měla premiéru v roce 2018 v Galerii
Miloše Alexandra Bazovského v Trenčíně.
Fotografie vznikly v osmdesátých letech minulého století a prezentují tvorbu ze studijního období fotografů – spolužáků, kteří
měli tehdy poměrně novátorský pohled na tehdejší nesvobodnou
dobu. Výstava je ojedinělá tím, že představuje na jednom místě
tvorbu slovenských a českých fotografů, kteří prožili svá studijní léta v Praze na Filmové akademii múzických umění na Katedře
umělecké fotografie pod vedením profesora Šmoka. I když od té
doby každý z autorů šel svou vlastní cestou, zůstali v uměleckém
i osobním kontaktu až do současnosti.
Jsou to umělci narození kolem roku 1960, patří mezi autory označované jako Generace 60. Mezi vystavujícími jsou čtyři slovenští fotografové: Rudo Prekop (1959, Košice), Vasil Stanko (1962, Trenčín),
Kamil Varga (1960, Štúrovo), Peter Župník (1961, Levoča). Jsou to
všichni členové dodnes uznávané Slovenské nové vlny, která přinesla v 80. letech minulého století nové trendy ve fotografii.
Další dva vystavující, čeští spolužáci Jan Pohribný (1961, Praha)
a Jiří Víšek (1960, Prostějov), se se slovenskými autory pracovně
i přátelsky dodnes potkávají a jejich tvorba z 80. let má podobné
vlastnosti.
Výstava šesti fotografů nabízí originální autorské kolekce.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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ského kláštera, pod patronátem baronky Karolíny Dalbergové.
Zprostředkovávala s vlastním přispěním sbírky pro raněné. V říjnu
1915 byla za zásluhy oceněna bronzovou čestnou medailí Červeného kříže s válečnou dekorací. Lékařem v této nemocnici byl
MUDr. Evžen Tischer. Do Červeného kříže v této válečné době
vstoupili a vypomáhali: jeho manželka Gabriela Tischerová, ředitel
měšťanské školy Karel Kamenář, jeho manželka Anna Kamenářová,
která byla sekretářka Červeného kříže. O raněné vojáky se kromě
personálu starala paní Sychravá, Slezáková a páter kvardián (představený) františkánského kláštera se svými druhy, kteří bděli v noci
u nemocných.
Červený kříž poskytuje pomoc bez očekávání zisku, podporuje vzájemné porozumění, respektuje lidskou důstojnost, vše na
základě svých sedmi neměnných principů jimiž jsou HUMANITA,
NESTRANNOST, NEUTRALITA, NEZÁVISLOST, DOBROVOLNOST,
JEDNOTA a SVĚTOVOST.
Za MS ČČK Dačice jednatelka Anna Jakešová

Bicykl zn. „PREMIER“
Pozornost návštěvníků dačického muzea poutá v historické expozici anglické
vysoké kolo zn. „PREMIER“,
vyrobené v Coventry v Anglii
kolem roku 1884. Záměrně
je v expozici postaveno vedle mapy s památkami v okolí
a doporučujeme ho využít
k výletům. Ovšem není vůbec
jednoduché na takové kolo
nasednout a zkušení cyklisté
tvrdí, že nejhorší je z takového
kola seskočit. Často prý také k povinné výbavě původních bicyklistů patřil i bičík na odhánění dobytka, psů a koček z cesty.
Vysoké kolo je druh velocipédu s velkým předním kolem
a mnohem menším kolem zadním. Byl to oblíbený nástupce takzvaného kostitřasu neboli vylepšené draisiny a předchůdce mnohem bezpečnějšího jízdního kola dnešního typu. Byl to první dopravní prostředek nazývaný „bicykl“. V roce 1869 sestrojil pařížský
mechanik Eugène Meyer první vysoké kolo, přičemž použil kolo
s drátěným výpletem, a získal tak jako první patent na využití drátových kol u bicyklů. Kolem roku 1870 začal Angličan James Starley,
uváděný jako otec průmyslové výroby jízdních kol vyrábět bicykly
založené na principu francouzského kostitřasu, ale s předními koly,
jejichž velikost se neustále zvětšovala. Velká přední kola o průměru
až 1,5 m totiž umožňovala rychlejší jízdu. V roce 1878 začal nedaleko amerického Bostonu s výrobou kol Albert Pope, čímž spustil
průmyslovou výrobu jízdních kol v Americe. Jak se zdokonalovala
kola, začaly se objevovat první závody na kolech. První závody na
vysokých kolech se konaly v roce 1868 na trase Paříž-Rouen. V roce
1893 byla založena světová cyklistická federace. Cyklistika je již od
prvních her součástí olympijského programu. Roku 1903 se konal
první ročník Tour de France, 1909 Giro d´Italia. V roce 1893 bylo
první mistrovství světa v dráhové a v roce 1921 první mistrovství
v silniční cyklistice.
U nás je jistě nejznámější v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák, několikanásobný mistr světa i ČR v jízdě na vysokém kole. Na
tomto kole ujel i celou trasu Tour de France ve stejných denních
dávkách jako profesionální závodníci.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

www.dacice.cz

KALENDÁŘ AKCÍ

Dačice 2019
.$/('1ÈĴ«$.&Ë

leden

'DĄLFH«

MFEFO
MFEFO
MFEFO
1. 1.
4. 1.
5. 1.
5. 1.
5. 1. - 17. 2.
9. 1.
15. 1.

únor

19. 1.
26. 1.

PŘIVÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU 1BMBDLÏIPOÈNǔTUÓt.ǔTUP%BǏJDF
VERNISÁŽ VÝSTAVY SLOVENSKÁ NOVÁ VLNA oQSÈDFTLVQJOZTMPWFOTLâDIGPUPHSBGǾt..B(%BǏJDF
NOVOROČNÍ POHÁR VE STŘELBĚ oSPǏOÓLTPVUǔäFW;BISÈEFDLÏNMFTFW%BǏJDÓDIt4UǲFMFDLÈTFLDF%BǏJDF
TURNAJ PRO MLÁDEŽ VE STOLNÍM TENISE t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
SLOVENSKÁ NOVÁ VLNA oWâTUBWBQSBDÓTLVQJOZTMPWFOTLâDIGPUPHSBGǾ t..B(%BǏJDF
MIROSLAV DONUTIL � CESTOU NECESTOU t,%#FTFEB
SOVA ÁMOSKAoTFULÈOÓTQǲFEÝLPMÈLZ t;À,PNFOTLÏIP
MYSLIVECKÝ PLES v KD Beseda t.4)ÈK%PMOÓ/ǔNǏJDF
MAŠKARNÍ PRO DĚTI t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF

30. 1.

PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚoQǲFEOÈÝLB+/PWÈLBt,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB

ÞOPS
ÞOPS

SLOVENSKÁ NOVÁ VLNA oWâTUBWBQSBDÓTLVQJOZTMPWFOTLâDIGPUPHSBGǾt..B(%BǏJDF
MISTROVSTVÍ JIHOČESKÉHO KRAJE V KUŽELKÁCH – KFEOPUMJWDJt5+$FOUSPQFO%BǏJDF

ÞOPS
ÞOPS

KURZ HÁČKOVÁNÍ T-FOLPV5ǲÓMFUPVQSPWFǲFKOPTUt%%.%BǏJDF
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ � KBSOÓUÏNBUJLBt%%.%BǏJDF

ÞOPS
ÞOPS

PEDIGOVÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ t%%.%BǏJDF
ZIMNÍ TOULKY S FOTOAPARÁTEM T.)BWMÓLPWPVt%%.%BǏJDF

2. 2.
2. 2.

DĚTSKÝ KARNEVAL t,%#FTFEBB%%.%BǏJDF
RETRO PLES t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF

5. 2.
9. 2.
15. 2.
17. 2.

POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA aneb Kdo sportuje, nenudí se � TFULÈOÓQSPQǲFEÝLPMÈǏLZBKFKJDISPEJǏFt;À#/ǔNDPWÏ
HASIČSKÝ BÁL v KD Beseda t4%)%BǏJDF
KYRGYZSTÁN AUTOSTOPEM � DFTUPWBUFMTLÈCFTFEBT*%PMFäBMPWPVB5ƎFDIFNt,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM t..B(%BǏJDF

18. 2.

FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTAW,%#FTFEBt;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
ROBERT SMETANA � MUZIKOLOG � WâTUBWBTCǔSBUFMFMJEPWâDIQÓTOÓOB7FMLPMIPUFDLVt..B(%BǏJDF
MĚSTSKÝ PLES t,%#FTFEB

21. 2 - 17. 3.
23. 2.

březen

MEMORIÁL L. JURÁSKA – turnaj v kuželkách t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
GEOCACHINGoQǲFEOÈÝLBQSPEǔUJt%%.%BǏJDF
AFRICKÉ TANCE – QSF[FOUBDFUBODǾQSPWFǲFKOPTUTMFLUPSLPV*WPVÀBCBULPWPVt%%.%BǏJDF

CǲF[FO
CǲF[FO
CǲF[FO
CǲF[FO
EP
1. - 3. 3.
2. a 3. 3.
9. 3.
12. 3.
16. 3.
19. 3.
20. 3.
21. 3.
24. 3.
24. 3. - 22. 4.
24. 3. - 26. 5.
29. 3.
29. 3.
30. 3.
30. 3.

KRÁSY ZÁPADNÍCH ČECH � QǲFEOÈÝLB.HS-,SÈULÏIPt,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
BŘEZEN � MĚSÍC ČTENÁŘŮ � TFULÈOÓTFTQJTPWBUFMJ"1BMÈOFNB-$IBMVQTLPV t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
JARNÍ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DĚTI t%%.%BǏJDF
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA QSPQSBSPEJǏFTEǔUNJ t%%.%BǏJDF
ROBERT SMETANA � MUZIKOLOG � WâTUBWBTCǔSBUFMFMJEPWâDIQÓTOÓOB7FMLPMIPUFDLVt..B(%BǏJDF
DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ � LSBKTLÈQPTUVQPWÈQǲFIMÓELBBNBUÏSTLâDIEJWBEFMt.ǔTUP%BǏJDFB,%#FTFEB
KURZ ŠITÍ BOT t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
RYBÁŘSKÝ PLESW,%#FTFEBt3ZCOÓLÈǲTUWÓ%BǏJDF
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA aneb Jarní tvoření pro malá stvoření � TFULÈOÓQSPQǲFEÝLPMÈǏLZBKFKJDISPEJǏFt;À#/ǔNDPWÏ
PLES DAČICKÉHO ZVONEČKUW,%#FTFEBt%BǏJDLâ;WPOFǏFL
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A JARNÍ DÍLNA t;À,PNFOTLÏIP
ZPÍVÁME PRO UNICEF � KBSOÓLPODFSUQǔWFDTCPSǾWTÈMF;6À%BǏJDFt;6À%BǏJDF
PROBOUZENÍ ZAHRADY S VEŘEJNOSTÍ t.À;B-ÈWLBNJ
JAK SE ČERTI ŽENILI �NV[JLÈMPWÈQPIÈELBt,%#FTFEB
Z ŠUPLÍKU NAŠICH BABIČEKoKBSOÓWâTUBWB t..B(%BǏJDF
A PŘIŠEL JARNÍ SNÍHoGPUPHSBöF"ESJBOZ.BZ t..B(%BǏJDF
KONCERT KAMELOT & host Ilona Csáková t,%#FTFEB
NOC S ANDERSENEM t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
JARNÍ DÍLNA t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
FESTIVIA CHORUS A RADIMĚŘSKÝ KOMORNÍ SBOR oLPODFSUQǔWFDLâDITCPSǾWCâWBMQJWPWBSVW%BǏJDÓDIt,VMUVSOÓTQPMFL7-IPUB
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EP
EP

VELIKONOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
VÝLET DO ZOO A KE KONÍM t%%.%BǏJDF

EVCFO
6. 4.
8. 4.

VELIKONOČNÍ HRKÁNÍ S BABI LENKOU t%%.%BǏJDF
UKLIĎME ČESKO t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
VYNÁŠENÍ MORANY t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF

18. 4.
19. 4.
19. 4. - 22. 4.
20. 4.
23. 4.
26. 4.
27. 4.
27. 4.
27. 4.
27. 4. - 26. 5.

květen

30. 4.

EP
EP
LWǔUFO
LWǔUFO
LWǔUFO
LWǔUFO
LWǔUFO
LWǔUFO
LWǔUFO
4. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
11. 5.
12. 5.
18. 5.
18. 5.
19. 5.
24. 5.
25. 5.
25. 5.
25. 5. - 26.5.
29. 5.
30. 5. - 16. 6.

červen

30. 5. - 30. 6.
31. 5.
31. 5.

ǏFSWFO
ǏFSWFO
EP
EP
1. 6.
1. 6.
8. 6.
15. 6.
20. 6.
21. 6.
21. 6. - 1. 9.
21. 6. - 1. 9.
22. 6.
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Z ŠUPLÍKU NAŠICH BABIČEKoKBSOÓWâTUBWB t..B(%BǏJDF
A PŘIŠEL JARNÍ SNÍHoGPUPHSBöF"ESJBOZ.BZ t..B(%BǏJDF

EVCFO
EVCFO

14. 4.
14. 4.

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 1/2019

VELIKONOČNÍ JARMARKOBTUÈUOÓN[ÈNLV t..B(%BǏJDF
KŘÍŽOVÁ CESTA KE TŘEM KŘÍŽŮM t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA na Zelený čtvrtek t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
ŠAŠEK A SYN – divadlo Bolka Polívky t,%#FTFEB
VELIKONOČNÍ PROHLÍDKY t4UÈUOÓ[ÈNFL%BǏJDF
DEN ZEMĚ V MŠ ZA LÁVKAMI t.À%BǏJDF
SVĚTOVÝ DEN KNIHY A AUTORSKÝCH PRÁV t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
BYLO NÁS PĚT oEJWBEFMOÓQǲFETUBWFOÓW,%#FTFEBt%45ZMÈǏFL%BǏJDF
O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA DAČICEoTPVUǔäQTPWPEǾW;BISÈEFDLÏNMFTF t;ÈLMBEOÓLZOPMPHJDLÈPSHBOJ[BDF%BǏJDF
DEN ZEMĚ V MALÉM PĚČÍNĚ t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDFB+$.BMâ1ǔǏÓO
ČARODĚJNICKÁ PARTYoUBOFǏOÓ[ÈCBWBt,%#FTFEB
Z VULKÁNOVY DÍLNY oPCSB[Z7BMFOUJOB)PSCZBQSÈDFVNǔMFDLÏIPLPWÈǲF%BWJEB)BCFSNBOOBt..B(%BǏJDF
ČARODĚJNICE t.ǔTUP%BǏJDFB4%)%BǏJDF
A PŘIŠEL JARNÍ SNÍHoGPUPHSBöF"ESJBOZ.BZ t..B(%BǏJDF
Z VULKÁNOVY DÍLNY oPCSB[Z7BMFOUJOB)PSCZBQSÈDFVNǔMFDLÏIPLPWÈǲF%BWJEB)BCFSNBOOBt..B(%BǏJDF
HRAVÉ ODPOLEDNE S BABI LENKOU t%%.%BǏJDF
MEMORIÁL JAROSLAVA KADRNOŽKY A IVANA KOPEČKA –LVäFMLZQSPNBOäFMTLÏBTNÓÝFOÏEWPKJDFt5+$FOUSPQFO%BǏJDF
NOC LITERATURY t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
O ŠTÍT MĚSTA DAČICE – BUMFUJDLÏ[ÈWPEZ t;À,PNFOTLÏIP
UKLIĎME SVĚToWâTUBWBWâSPCLǾOB*OGPDFOUSV%BǏJDFt.À%BǏJDF
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A UKÁZKA VÝUKY t;À,PNFOTLÏIP
POUTNÍ MÍSTA A PAMÁTKYoQP[OÈWBDÓ[ÈKF[Et,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
DAČICKÝ VÍCEBOJ DRUŽSTEV – SPǏOÓLTUǲFMFDLÏTPVUǔäFt4UǲFMFDLÈTFLDF%BǏJDF
KOČÁRKOVÝ PRŮVOD t.À%BǏJDF
HOSPODAŘENÍ S VODOU VE MĚSTĚ A OKOLÍ oLPOGFSFODFt;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
FÉROVÁ SNÍDANĚ V ZÁMECKÉM PARKU t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
DEN MATEK t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
ROZTANČENÁ KOSTKA CUKRUoBFSPCOÓTPVUǔät%%.%BǏJDF
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ t..B(%BǏJDF
TURECKÁ KAVÁRNA – EJWBEFMOÓQǲFETUBWFOÓ 7ÈDMBW7ZESB +BOB#PVÝLPWÈ /BǒB,POWBMJOLPWÈ .BUǔK)ÈEFL t,%#FTFEB
NOC KOSTELŮ WLPTUFMFTW"OUPOÓOB1BEVÈOTLÏIP–EBǏJDLÏQǔWFDLÏTCPSZBKFKJDIIPTUÏtƲÓNTLPLBUPMJDLÈGBSOPTU%BǏJDF
BRANOU PODYJÍoUVSJTUJDLâQPDIPE t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
TÚFARANKAoLPODFSU[OÈNÏEFDIPWLZOBOÈNǔTUÓt,%#FTFEB
FEST BAND DAČICEoSPǏOÓLt.ǔTUP%BǏJDFB;6À%BǏJDF
PARTIČKAo3(FO[FS 54PLPM .4VDIÈOFLBEBMÝÓt,%#FTFEB
BAREVNÁ PALETA oWâTUBWBBCTPMWFOUTLâDIQSBDÓWâUWBSOÏIPPCPSV;6À%BǏJDFt;6À%BǏJDFB..B(%BǏJDF
DAČICKÉ OKÉNKO PATNÁCTILETÉoWâTUBWB t..B(%BǏJDF
ZUŠ OPEN 2019oIVEFCOÓIBQQFOJOH t;6À%BǏJDF
DEN BEZ TABÁKU t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
MALÝ ŠTÍT MĚSTA DAČICE oBUMFUJDLÏ[ÈWPEZ t;À,PNFOTLÏIP
MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ PŘÍPRAVEK t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
BAREVNÁ PALETA oWâTUBWBBCTPMWFOUTLâDIQSBDÓWâUWBSOÏIPPCPSV;6À%BǏJDFt;6À%BǏJDFB..B(%BǏJDF
DAČICKÉ OKÉNKO PATNÁCTILETÉoWâTUBWB t..B(%BǏJDF
PROCHÁZKA POHÁDKOU – EǔUTLâEFOW[ÈNFDLÏNQBSLVt;À,PNFOTLÏIP
POSEZENÍ U VÍNA V CHLUMCI t4%)$IMVNFD
DAČICKÁ „14“oCǔäFDLâ[ÈWPE t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
DEN S DAČICKÝMI DOBROVOLNÝMI HASIČI – BLDFQSPEǔUJJEPTQǔMÏt4%)%BǏJDF
VERNISÁŽ VÝSTAVY DALŠÍ ŠLECHTICKÉ NEŘESTI t4UÈUOÓ[ÈNFL%BǏJDF
XIV. DAČICKÁ MUZEJNÍ NOC t..B(%BǏJDF
TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE POČTVRTÉ oIMBWOÓWâTUBWBTF[ØOZt..B(%BǏJDF
DALŠÍ ŠLECHTICKÉ NEŘESTIoUǲFUÓBQPTMFEOÓWâTUBWB[DZLMVt4UÈUOÓ[ÈNFL%BǏJDF
LETŇÁKo[BIÈKFOÓLVMUVSOÓIPMÏUBOBMFUOÓTDÏOǔW%BǏJDÓDI 4USFFU 1BWFM$BMUB 3FE4PDLT0SDIFTUSB t,%#FTFEB

ǏFSWFOFD
ǏFSWFOFD

LÉTO NA NÁMĚSTÍ t,%#FTFEB
LETNÍ ŠKOLA PLAVÁNÍ OB,PVQBMJÝUJ%BǏJDFt54%BǏJDF

EP
4. - 14. 7.

TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE POČTVRTÉ oIMBWOÓWâTUBWBTF[ØOZt..B(%BǏJDF
DAČICKÁ KOSTKAoLVMUVSOÓGFTUJWBMOB[ÈNLVt,%#FTFEB

6. 7.
26. - 27. 7.

PIVNÍ SLAVNOSTI V CHLUMCI t4%)$IMVNFD
ROCKFEST DAČICEoSPDLPWâGFTUJWBMt#7"..VTJDDPODFSUT

srpen

DAČICKÁ KOSTKA

QSPHSBN99**SPǏOÓLVLVMUVSOÓIPGFTUJWBMV

červenec

www.dacice.cz

JANEK LEDECKÝ S KAPELOU

5. 7.

PRINCEZNA ZE MLEJNANV[JLÈMPWÈQPIÈELB %JWBEMP1FHBT

5. 7.

FRANTIŠEK NEDVĚD S KAPELOU – 1ǾMTUPMFUÓTLZUBSPV

6. 7.

KDO SE BOJÍ POSTELE? – EJWBEMPISBKÓ,1PE[JNLPWÈ ,;JNB

7. 7.

ČERT A KÁČA – EPQPMFEOÓQPIÈELBQSPEǔUJ

7. 7.

ŽALMAN & SPOL. – LPODFSU
MALINA BROTHERS oLPODFSU

9. 7.

RADKA FIŠAROVÁTQSPHSBNFN&7*5"4F×PSBEF"SHFOUJOB

10. 7.

NA STOJÁKA – TUBOEVQDPNFEZ

11. 7.

ILONA CZÁKOVÁ S KAPELOU oIJUZ LUFSÏOFTUÈSOPV

12. 7.

SEBRANKA JAZZ ORCHESTRA + HOST
LETNÍ KINO (film bude upřesněn)

13. 7.

DOPOLEDNÍ POHÁDKAWQPEÈOÓ%45ZM%BǏJDF(bude upřesněno)

13. 7.

VEČERNÍ DIVADLO oQSFNJÏSBISZ%45ZM%BǏJDF(bude upřesněno)

14. 7.

KŘIŠŤÁLOVÉ SRDCE – EPQPMFEOÓQPIÈELBQSPEǔUJ

14. 7.

MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY – LPODFSU

TSQFO
TSQFO
TSQFO
EP
9. 8.
9. 8.
10. 8.
10. 8.
12. - 17. 8.
17. 8.

LÉTO NA NÁMĚSTÍ t,%#FTFEB
PLÁŽOVÝ VOLEJBAL NA KOUPALIŠTI t5+$FOUSPQFO%BǏJDFB54%BǏJDF
CROWN�CUPo5VSOBKESVäTUFWWLVäFMLÈDIt5+$FOUSPQFO%BǏJDF
TEN SBÍRÁ TO A TEN ZAS TOHLE POČTVRTÉ oIMBWOÓWâTUBWBTF[ØOZt..B(%BǏJDF
POUTNÍCIoLPODFSUOB1BMBDLÏIPOÈNǔTUÓt,%#FTFEB
LETNÍ KINO NA NÁMĚSTÍ t,%#FTFEB
PRÁZDNINOVÉ HRANÍ POD LIPKAMI oEFOQMOâIFSQSPNBMÏJWFMLÏt,%#FTFEB
LETECKÉ MUZEUM VILÉMA GÖTHA SLAVÍ PATNÁCTINY1BMBDLÏIPOÈNǔTUÓW%BǏJDÓDI

19. - 22. 8.

KOVÁŘSKÉ DNY oQSF[FOUBDFLPWÈǲTLÏIPǲFNFTMBW,BODOâǲPWǔTBEVt406[BT%BǏJDFB.ǔTUP%BǏJDF
COUNTRYFEST DAČICE tLBQFMB%PCSÈQÈSB
HRADOZÁMECKÁ NOC t4UÈUOÓ[ÈNFL%BǏJDF

24. 8.
31. 8.

září

4. 7.

DAČICKÁ ŘEŽBA o9*SPǏOÓLǲF[CÈǲTLÏIPTZNQP[JBt.ǔTUP%BǏJDF
LETNÍ HASIČSKÝ PLES V CHLUMCI t4%)$IMVNFD

[ÈǲÓ

PŘESPOLNÍ BĚH v dačickém zámeckém parku t;À,PNFOTLÏIP

[ÈǲÓ
7. 9.

DNY ZDRAVÍ t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
DOWNTOWN ANEB DEN BEZ AUT t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF

7. a 8. 9.
7. a 8. 9.
8. 9. - 13. 10.
11. 9.
17. 9.
21. 9.

DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ t..B(%BǏJDF
SPECIÁLNÍ PROHLÍDKYWSÈNDJ%OǾFWSPQTLÏIPEǔEJDUWÓt4UÈUOÓ[ÈNFL%BǏJDF
VLADIMÍR NOSEK & JOSEF BRUCKMÜLLER oWâTUBWBPCSB[ǾBLPMÈäÓWNV[FVt..B(%BǏJDF
TURNAJ DUHOVÉ HŘIŠTĚoWPMFKCBM LPQBOÈ QǲFIB[PWBOÈt;À#/ǔNDPWÏ
DOKTOR V NESNÁZÍCHoEJWBEMPISBKÓ,;JNB %.PSÈWLPWÈ.#JUUOFSPWÈt,%#FTFEB
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE t,%#FTFEB

$FMPSPǏOǔQSPNÓUÈKino Beseda 1BMBDLÏIPOÈN* %BǏJDF
@KinoDacice
1SPHSBNOBXXXCFTFEBEBDJDFD[

=PČQDYSURJUDPXY\KUD]HQDDNWXDOL]DFHQDwww.dacice.cz
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ǲÓKFO
ǲÓKFO

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA – Divadlo Na Jezerce oÞǏJOLVKÓ+BO)SVÝÓOTLâ -ÀQMFDIUPWÈ "OOB1PMÓWLPWÈBEBMÝÓt,%#FTFEB
TÝDEN KNIHOVEN – Velké říjnové společné čtení t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB

ǲÓKFO
ǲÓKFO
ǲÓKFO

VÝSTAVA HALLOWEEN DÝNÍ t;À,PNFOTLÏIP
AEROBNÍ WORKSHOP PRO VEŘEJNOST t%%.%BǏJDF
KULATÝ STŮL na téma udržitelný rozvoj v Dačicích t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF

EP
2. 10.
8. 10.

VLADIMÍR NOSEK & JOSEF BRUCKMÜLLER oWâTUBWBPCSB[ǾBLPMÈäÓWNV[FVt..B(%BǏJDF
BUBU ŠLÁGR SHOW – Zuzana Bubílková t,%#FTFEB
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA oTFULÈOÓQSPQǲFEÝLPMÈǏLZBKFKJDISPEJǏFt;À#/ǔNDPWÏ

12. 10.
12. a 13. 10.

FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ t..B(%BǏJDF
SOVA ÁMOSKAoTFULÈOÓTQǲFEÝLPMÈLZ t;À,PNFOTLÏIP

17. 10.
17. 10. - 24. 11.
17. 10. - 24. 11.

prosinec

listopad

19. 10.
28. 10.

MJTUPQBE
MJTUPQBE
MJTUPQBE
MJTUPQBE
MJTUPQBE
EP
EP
2. 11.
5. 11.
9. 11.
16. 11.
29. 11.
30. 11.
30. 11.

VOLÁNÍ DÁLEK oWâTUBWB[FFYQFEJDQPDFMÏNTWǔUǔ LWâSPǏÓTQPMLV;00(&04#PIFNJBt..B(%BǏJDF
LISTOPAD 1989 V DAČICÍCHoWâTUBWBWNV[FV t..B(%BǏJDF
DÝŇOVÁNÍ t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF
VÝLOV RYBNÍKA SASIŇÁK t.ǔTUTLÏMFTZ%BǏJDF
STRATEGIE A HOSPODAŘENÍ S VODOU A ENERGIÍ – LPOGFSFODFt;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉoWÈOPǏOÓUÏNBUJLBt%%.%BǏJDF
PEDIGOVÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ t%%.%BǏJDF
KURZY HÁČKOVÁNÍ t%%.%BǏJDF
KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA PRO SENIORY S VNOUČATY t%%.%BǏJDF
VOLÁNÍ DÁLEK oWâTUBWB[FFYQFEJDLWâSPǏÓTQPMLV;00(&04#PIFNJBt..B(%BǏJDF
LISTOPAD 1989 V DAČICÍCHoWâTUBWBWNV[FV t..B(%BǏJDF
HALLOWEEN PARTY – UBOFǏOÓ[ÈCBWB t,%#FTFEB
POJĎ SI ZAHRÁT NA ŠKOLÁKA – TFULÈOÓQSPQǲFEÝLPMÈǏLZBKFKJDISPEJǏF t;À#/ǔNDPWÏ
DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ oQJFUOÓBLUZW%BǏJDÓDIt.ǔTUP%BǏJDFBƎ40DNEŠNÍ VEČER PATŘÍ VÁM t,%#FTFEB
ČERTOVSKÁ ŠKOLA t;À,PNFOTLÏIP
VĚNEČEKo[ÈWǔSFǏOâQMFTLVS[ǾUBODF t,%#FTFEB
ADVENTNÍ DÍLNA t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF

QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD
QSPTJOFD

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ DAČICEWTÈMF,%#FTFEBt;6À%BǏJDF
VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA PRO DĚTI t%%.%BǏJDF
KRÁMEK LOVCŮ PEREL t,OJIPWOB.BUǔKF.JLÝÓǏLB
POHÁR MLADÝCH NADĚJÍ V KUŽELKÁCH t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
VÁNOČNÍ POHÁR DĚTÍ V KUŽELKÁCH t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
SALÁMOVÝ TURNAJ V KUŽELKÁCH t5+$FOUSPQFO%BǏJDF

1. - 30. 12.
1. 12.
5. 12.
5. 12.
7. 12.

GYMNASTICKÉ ZÁVODYWNǔTUTLÏTQPSUIBMFt5+$FOUSPQFO%BǏJDF

8. 12.
11. 12.
11. 12.
12. 12.
15. 12.
20. 12.
22. - 23. 12.
28. 12.

VLADIMÍRA VÁVRŮoPCSB[Z LFSBNJLB QSPEFKOÓWÈOPǏOÓWâTUBWBWNV[FVt..B(%BǏJDF
ZVONKOVÝ PRŮVODoSP[TWÓDFOÓWÈOPǏOÓIPTUSPNVOB1BMBDLÏIPOÈNǔTUÓt..B(%BǏJDF
MIKULÁŠ NA NÁMĚSTÍ t;ESBWÏNǔTUP%BǏJDF
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA DAČICKÉHO ZVONEČKU t%BǏJDLâ[WPOFǏFL
VÁNOČNÍ JARMARK t..B(%BǏJDF
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ t;À#/ǔNDPWÏ
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY t.À%BǏJDF
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A VÁNOČNÍ DÍLNA t;À,PNFOTLÏIP
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOUoQPIÈELBQSPEǔUJWTÈMFLVMUVSOÓIPEPNVt,%#FTFEB
VÁNOČNÍ TURNAJ VE FLORBALU t5+$FOUSPQFO%BǏJDF
ŽIVÝ BETLÉMW,BODOâǲPWǔTBEVt%45ZM%BǏJDF
DESKOVÉ HRY t,BUPMJDLâEǾN%BǏJDF

NOVINKA
,MVCPWÈ TDÏOB QǲJ ,% #FTFEB BOFC ,MVC #ÏǏLP WÈT [WF EP TWâDI KFEJOFǏOâDI
QPE[FNOÓDIQSPTUPS4MFEVKUFBLUVÈMOÓQSPHSBN QǲJQSBWVKFNFQSPWÈTUFNBUJDLÏ
WFǏFSZ öMNPWÏQSPKFLDF LBSBPLFWFǏFSZ IVEFCOÓBEJWBEFMOÓQǲFETUBWFOÓ
@beckodacice
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Abeceda peněz
V pondělí 10. prosince 2018 uspořádala
naše pátá třída vánoční jarmark, který se
uskutečnil na pobočce České spořitelny
v Dačicích v rámci celorepublikového projektu Abeceda peněz.

Nakupovat přišli rodiče, prarodiče, učitelé, děti a další příznivci naší školy. Prodávaly
se perníčky, cukroví, ozdoby, věnce, svícny,
čepice, šály, ptačí budky, andělé, náušnice
a další zboží. Jarmark byl obohacen hudebními vystoupeními, prodejem párků v rohlíku a ochutnávkami cukroví. Zlatým hřebem
jarmarku byla dražba. Podařilo se vydražit
živého králíka, dort a tři kapry s velmi pěkným výsledkem.
Vyzkoušeli jsme si podnikání na vlastní
kůži, získali jsme řadu zkušeností a znalostí
z oblasti financí. Myslíme si, že projekt posílil našeho týmového ducha. A hlavně nás
bavil. Děkujeme rodičům a prarodičům, že
nás v celé akci podporovali a moc nám pomohli. I jejich zásluhou se nám podařilo vydělat velkou částku peněz. Vydělané peníze
použijeme na výlet a část peněz věnujeme
na dobročinné účely.
Robinsoni

Poděkování za příspěvky
Děkujeme všem rodičům a opatrovníkům našich žáků, kteří přispěli do fondu
Občanského spolku při ZŠ Dačice, Boženy
Němcové.
Velké poděkování patří také všem sponzorům. Všechny finanční prostředky využijeme ve prospěch našich žáků.
Nemalou zásluhu mají také všichni ti, kteří pomáhají dětem se sběrem druhotných
surovin. I tím přispíváte na účet našeho
spolku. Díky Vám.
Seznam sponzorů občanského spolku za
rok 2018: rodiče a opatrovníci žáků, město
Dačice, Lékárna Na Náměstí, Beránek Barvy,
Centropen Dačice, Obkladačství Josef Kříž,
Auto Štěpán, CZ Crown, Hron Dačice a Waldviertler Sparkasse Dačice.
Vladimíra Navrátilová, pokladník Občanského spolku při ZŠ Boženy Němcové.
Poznej svého kamaráda
Tak se nazývala společná akce naší a mateřské školy. V úterý 13. 11. ožily naše tělocvičny dětským pohybem a smíchem.
Naši čtvrťáci společně s paními učitelkami a asistentkami připravili pro malé kamarády řadu sportovních aktivit. Každý školák
si našel malého kamaráda a spolu s ním
absolvoval jednotlivé aktivity. Nakonec si
společně zahráli hru „Čisté hřiště“.
Marie Urbánková
Čertovské dopoledne pro MŠ
5. 12. nás již počtvrté v krátké době navštívili malí žáci z mateřské školy. Tentokrát
si přišli užít dopoledne plné pohybu, tance,
soutěží a sladkostí. V tělocvičně naší školy
se totiž seběhli čerti (s Mikulášem a anděly)
z celého okolí a ti děti zapojili do rozmani-

tých úkolů jako je zdobení stromečků, házení brambor, střílení do brány, zdolávání
překážkové dráhy atd. Počáteční ostych pominul, děti ochotně plnily vše, co jim čerti
nařídili. Nakonec na všechny čekaly sladké
odměny.
Jana Kühtreiberová, Zuzana Voldřichová, Marie Cvrčková a žáci 9. ročníků
Projekt pro páťáky
V měsíci listopadu se uskutečnil Projekt
pro páté třídy. Žáci z tohoto ročníku se aktivně zapojili do hodin zeměpisu, přírodopisu, chemie a pracovních činností, které si
pro ně připravili vyučující z druhého stupně
společně se svými žáky – deváťáky.
Cílem celé akce bylo seznámit žáky s vyučujícími na druhém stupni, s novými předměty i prostředím druhého stupně a hlavně
se zajímavými postupy při vyučování, kde
učitelé využívají moderních technologií.
Všechny motivační hodiny byly pěkně
připravené a páťákům se moc líbily.
Jitka Chvátalová
Naši florbalisté druzí „na okrese“!
Ve čtvrtek 22. 11. si družstvo naší školy
přivezlo z Jindřichova Hradce domů pohár
za druhé místo v turnaji starších žáků. Na
tomto úspěchu se podepsaly jednak individuální výkony zkušených hráčů, ale i celková sehranost a bojovnost našeho týmu.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za
výbornou reprezentaci školy a příjemný
sportovní zážitek.
Medailové družstvo tvořili tito borci: Roman Sedlák, Radim Máša, Tomáš Štibich,
Tomáš Bucko, Matěj Linhart, Dominik Bouda, Kryštof Budíček a Vojtěch Beneš.
Bohumil Šuhaj

Co je nového na Základní škole Komenského
Se školou na MS ve florbalu světa Praha
2018
Na základě pozvání Českého florbalu se
4. prosince vypravili naši žáci do Prahy na
MS ve florbalu 2018. Za sportovním dobrodružstvím do největší české haly O2 arény
jich vyjelo 48. Ranní odjezd v sedm hodin
nikomu nedělal problém, a tak na místo
dojeli včas. Hned u vstupu nasáli úžasnou
atmosféru. Měli možnost zhlédnout dvě
utkání Austrálie-Thajsko a Slovensko-Singapur. První zápas byl napínavý (výsledek 4:3)
a druhý zase vyzněl jednoznačně pro naše
východní sousedy v poměru 18:2. Atmosféra byla skvělá, výborně se bavili, fandili
a i doprovodný program stál za zhlédnutí. Druhý den většina skoro nemluvila, ale
to je důkaz toho, že naše škola byla vidět
i slyšet. Děkujeme za pozvání a vstupenky
zdarma.
Kurz v angličtině proběhl ke spokojenosti všech
V týdnu od 12. listopadu a 26. listopa-
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du měli žáci naší školy možnost otestovat
a dále rozvíjet svoje jazykové schopnosti.
Pomohl jim k tomu sympatický učitel Noah
a Anne pocházející ze Spojených států
amerických. Týdenní kurz, který nabízíme
každý školní rok, je vždy zaměřen na konverzaci v angličtině, rozšíření slovní zásoby
a má silný motivační účinek pro všechny zúčastněné. Některé děti se poprvé setkávají
s člověkem, jehož rodným jazykem je angličtina, tráví s ním tři vyučovací hodiny denně a jsou nuceni se s ním o všem potřebném domluvit. Že je u toho i zábava, bývá
samozřejmostí.
Škola v pohybu
„Škola v pohybu“ je projekt zaměřený na
podporu pohybových aktivit v rámci hodin
TV v základních školách. Fotbalová asociace ČR nabídla jednorázové návštěvy trené-

rů mládeže, kteří připraví hodinu tělesné
výchovy. Naše škola se do projektu zapojila,
žáky 1. - 3. ročníku čekají do konce školního
roku 3 setkání s trenérem panem Krtkem.
Připravil si míčové hry, pohybové hry a úkoly a základy juda. Moc děkujeme.
Návštěva Vídně plná předvánoční atmosféry
Od poloviny listopadu až do Vánoc dochází k přeměně Vídně v kouzelné vánoční trhy. Centrum a nákupní bulváry jsou
vyzdobeny slavnostním osvětlením a přinášejí do města slavnostní náladu. V této
době navštěvují hlavní město Rakouska
i naši žáci. Prohlídku města začínají u letního
sídla rakouských Habsburků, zámku Schönbrunnu. Následně se vydají na pěší prohlídku centra města. S městem se rozloučí po
prohlídce vánočních trhů před vídeňskou

radnicí. Letošní návštěva byla krásná, i když
byla díky počasí trošku uplakaná.
Čertovská škola pošesté
Letos už 30. listopadu se u nás ve škole
sešli VŠICHNI čerti a dali si opravdu záležet.
Již krátce před úderem šestnácté odpolední začali čerti vylézat z tajných místností
i koutů. Malí i velcí hříšníci plnili nespočet
zapeklitých úkolů, aby jim pak sám velký
Lucifer udělil milost a Mikuláš s andělem
odměnu. Netradiční pekelná nadílka proběhla se vším všudy! S našimi čerty, čertíky a hlavně čerticemi jste se opět nenudili.
Inovací prochází naše peklo každoročně,
techniky máme stále lepší – ale hříšníků
přibývá – letos jich bylo 383, zase nám to
šlo nahoru! Příští rok musíme povolat posily! Příští rok se uvidíme, my tam budeme!
Eva Macků, ředitelka školy

Zprávy z Gymnázia Dačice
veřejnost z jeho memoárů Daleko v srdci. Pro všechny to byl silný
zážitek.
Za čtvrtý ročník a oktávu
Dominik Dvořák a Tomáš Drobil

Závěr školního roku probíhal na gymnáziu ve znamení tradic.
Tradičně se škola zapojuje do projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni. (Avšak mimořádně si k němu přizvala vzácného hosta – Marka Slouku, oceňovaného amerického spisovatele
českého původu.) Tradičně také vyráží naši maturanti v převlecích
za Mikuláše, čerta a anděla na ZŠ Neulingerova a tradičně je to
pro obě strany obohacující zážitek. Tradicí v prosincových dnech
se stal i den otevřených dveří pro zájemce o studium. Všem těmto
událostem se věnují články lednového vydání zpravodaje. Než se
však pustíte do jejich čtení, dovolte mi popřát Vám do nového roku
(v souladu s posláním našeho gymnázia) hodně zvědavosti, touhy
objevovat a chuti učit se nové věci.
Za kolektiv Gymnázia Dačice Petra Mašátová
Příběhy bezpráví a beseda s Markem Sloukou
Do 14. ročníku projektu Příběhy bezpráví, organizovaného
společností Člověk v tísni, se zapojila kvarta i my, studenti oktávy
a 4. ročníku gymnázia. Projekt má za úkol připomínat československé dějiny 20. století, které se právě v těchto ročnících v rámci dějepisu probírají. Konkrétně byl tématem rok 1948, únorový komunistický převrat, k němuž se vztahoval i půlhodinový dokument,
který jsme zhlédli a který byl věnován životu Jana Masaryka a jeho
roli v československých dějinách. Poté jsme diskutovali o našich dojmech nad osudem ministra zahraničí i jeho nevyjasněnou smrti.
Ve druhé části proběhla beseda s Markem Sloukou, americkým
spisovatelem s českými kořeny. Pan Slouka vyprávěl o životě svých
rodičů před rokem 1948, o partyzánské činnosti otce během druhé
světové války, o emigraci jeho rodiny do Spojených států a o tamějším životě. Následovaly naše dotazy týkající se převážně života
Marka Slouky v Americe, ale dostali jsme se i k tématu současné
politiky a budoucího směřování Spojených států.
Beseda byla zajímavým zpestřením výuky a velmi se nám líbila.
Děkujeme Marku Sloukovi za jeho působivé vyprávění a možnosti
bližšího poznání moderních dějin i za odpolední autorské čtení pro
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Mikulášská nadílka pro ZŠ Neulingerova
Ve čtvrtek 6. prosince se skupina čtyř studentů maturitního
ročníku vypravila do speciální základní školy v Neulingerově ulici.
Důvodem této cesty byla již tradiční mikulášská nadílka. Mikulášská
družina za doprovodu a vydatné podpory učitelského sboru Neulingerovy školy nabádala děti k slušnému chování. Děti na oplátku
zazpívaly mikulášské písně i vánoční koledy a za to si vysloužily
nadílku v podobě všelijakých sladkostí a drobných dárečků. Myslím, že nebudu mluvit jen za sebe, když řeknu, že to byla velmi
cenná zkušenost, protože příležitost dostat se do přímého kontaktu s postiženými dětmi se každý den nenaskytne. Zvláště pro
některé z nás, kteří chtějí v budoucnu v této oblasti pracovat. Velmi
děkujeme paním učitelkám za ochotu i za pozvání.
Radek Pavlů, student oktávy
Den otevřených dveří

Druhou
prosincovou středu se na dačic
kém gymnáziu otevřely
dveře všem zájemcům
o studium v osmiletém
i čtyřletém studijním
programu. Letošní den otevřených dveří byl však výjimečný. Každý
návštěvník dostal kromě živého, studentského průvodce také průvodce virtuálního – v tabletu. Prostřednictvím aplikace HP Reveal
a obrázků s vánočními symboly umístěných u dveří jednotlivých
učeben mohli příchozí zjistit, jaká učebna se za dveřmi nachází
a jaké činnosti a aktivity nabízí. Kromě rozšířené reality si žáci základních škol mohli vyzkoušet také studium v nové jazykové laboratoři vybavené technologií Robotel, práci v televizním studiu,
programování lego robotů, skládání hudby na iPadech, zajímavé
chemické pokusy v učebnách přírodovědných předmětů, jejichž
vybavení škola získala v rámci projektu Počítačem podporované
přírodovědné experimenty, registrační číslo CZ 1.14/2.4.0027.02878,
který je spolufinancován z prostředků Evropské unie. V dopoledních hodinách také mohli návštěvníci nahlédnout přímo do vyučování. Skvělou reportáž ze dne otevřených dveří natočili a sestříhali
studenti, kteří provozují internetovou televizi G-one. Pokud se
chcete podívat, jak to u nás na gymnáziu ve středu 12. prosince vypadalo, video je k dispozici na našich webových stránkách.
Petra Mašátová
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Dačický Domeček - ohlédnutí

Novinky na ZŠ praktické
a speciální
Přednáška městské policie
Městská policie Dačice si připravila pro naši školu výchovný program zaměřený na dopravní bezpečnost. Dětem byla vysvětlena
základní pravidla při pohybu v blízkosti silnic. Tato pravidla si děti
mohly procvičit interaktivní formou. Policisté také představili žákům svou pracovní náplň. Tímto bychom chtěli poděkovat Městské
policii Dačice za naučný, ale i zábavný program.

Prosinec proběhl v našem Domečku, jak jinak, než v duchu vánočním. Hned 5. prosince přišel navštívit baby club Mikuláš se svoji
družinou a odměnil všechny přítomné děti. Děti byly hodné, a tak
si tu svoji nadílku každý mohl odnést. V úterý 11. prosince si děti vyzdobily vánoční stromeček vlastnoručně vyrobenými ozdůbkami.
Vánoční stromeček zkrášluje prostory vstupní haly v našem Domečku a určitě nás bude těšit ještě dlouho v lednu.
V úterý 18. prosince se rozléhaly v Domečku české koledy, které
jsme si zazpívali s kytarovým doprovodem dětí z hudebního zájmového kroužku pod vedením Dany Syrovátkové.
Toto úterý jsme společně s dětmi ještě stihli vytvořit vánoční dekorace a dárky pro nejbližší.
Ve středu 19. prosince nadělil Ježíšek spoustu dárečků a hraček,
především těm nejmenším dětem v baby clubu. Vánoční atmosféru podpořila vedoucí baby clubu Danuška se svojí kytarou a vánočními písněmi.
Veškeré akce, které jsme pro veřejnost připravili na měsíc leden,
si můžete vyhledat na našich webových stránkách www.ddmjh.cz/
dacice.
PŘÁNÍ A PODĚKOVÁNÍ
Začal nám nový rok a my máme prostor tady a teď poděkovat
všem našim dětem, externím pracovníkům, rodičům, sponzorům
a partnerům, bez kterých by chod našeho Domečku nebyl myslitelný.
Dětem za to, že jsou šikovné, tvořivé, zručné, energické, přátelské, kreativní a ochotné zvednout se od televizí, mobilů a tabletů
a přijít za námi. Externím pracovníkům za jejich čas, trpělivost, nápady, rady a nasazení při vedení jednotlivých kroužků. Rodičům za
podporu svých dětí, čímž jim dávají možnost trávit volný čas smysluplně. Sponzorům za jejich finanční i materiální dary, bez kterých
by bylo těžké některé akce zorganizovat. A na závěr všem našim
partnerům, ať známým nebo bezejmenným, kteří jsou ochotni věnovat dětem a nám kus sebe – čas, materiál, finance, nápady, pomoc… Vám všem patří náš velký dík.
Přejeme, ať se Vám daří, ať jste zdraví, šťastní, užíváte si přítomnosti se svými blízkými, ať dokážete zpomalit v této hektické době
a naučíte se rozlišovat důležité věci od těch nepodstatných.
A kdyby Vám zbyl nějaký volný čas, stavte se u nás v Domečku.
Protože Domeček je tu pro Vás.
Za Domeček Jarka Bačáková a Dana Syrovátková

Mikulášská nadílka
Dne 6. 12. proběhla na naší škole Mikulášská nadílka. Za báseň či
písničku rozdal Mikuláš spoustu sladkostí. Ačkoli to po celé škole
páchlo sírou, tak čerti opět nikoho neodnesli. Touto cesto děkujeme studentům dačického gymnázia za účast a dačické pekárně za
poskytnuté pekárenské výrobky.

Pečení cukroví s rodiči
Každoročně naše škola pořádá „týden pečení s rodiči“. V tomto
týdnu pečou jednotlivé třídy vánoční cukroví. Žákům mohou s cukrovím kromě učitelů pomoci i rodiče, jejichž osvědčené recepty
jsou vítány. Letos naši žáci s malou pomocí učitelů a rodičů upekli
například vanilkové rohlíčky, pracny, perníčky a nepečenou roládu.
Vánoční výstava
Dne 27. 11. se uskutečnila prodejní výstava vánočních výrobků
žáků školy a „Den otevřených dveří“. Pro návštěvníky školy jsme
připravili pohoštění ve sladké a slané variantě. Zároveň jsme podávali lahodný nealkoholický punč. Nabídka vánočních dekorací byla
pestrá. Lidé si mohli zakoupit keramické svícny a ozdoby na stromeček, pěkné keramické anděly a stromečky. Nemohly chybět tradiční adventní a vánoční věnce a svícny. Nově jsme vytvořili adventní
kalendáře pro děti jako veliké sněhuláky. Bohatý byl výběr vánočních a zimních figurek a zápichů do květináčů. Nabízeli jsme i balíčky zdravého sušeného mlsání a sušenou zeleninu z naší zahrady.
Navštívilo nás mnoho hostů, kteří byli spokojeni s našimi výrobky.
Máme radost, že se naše výrobky tolik líbily.

Sbor dobrovolných hasičů Dačice
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES


Který se koná v sobotu 9. 2. 2019ʹͲǣͲͲKD Beseda v Dačicích
který se
koná v sobotu 9. 2. 2019 od 20:00 h
stoupeníǣ
ǣ
v KD Beseda v Dačicích

Hraje: Fontána, Pestrý
vystoupení
Mrákotínských
baletek, pestrý proprogram
Bohatá tombola
Speciality hasičské kuchyně
gram, bohatá tombola, speciality hasičské kuchyně. Předprodej

vstupenek od 7. 1. 2019 na Infocentru Dačice,
vstupné 150 Kč.
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THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, a.s.

Jsme v ý z n a m n ý m evropským v ý r o b c e m podvozkových k o m p o n e n t ů , s 950 z a m ě s t n a n c i
se ř a d í m e m e z i n e j v ý z n a m n ě j š í z a m ě s t n a v a t e l e v r e g i o n u .
Hledáme do našeho týmu:

· M E C H AT R O N I K A

· O P E R ÁT O R A V Ý R O BY

Co Vám nabízíme?
Týden dovo len é navíc • 13. plat a da lš í bo nusy • Cafeterii • D otované st ravování
v a reá lu firmy • O dměny za pracovní a ž ivot ní j ubi lea • Na dsta nda rt ní př íplat k y •
Přís pěvek na penzijní připojištění • H o m e o ffic e a pruž no u pra covní do bu pro T H P
prace@trcz.thk.com

www.thkdacice.cz

I TY s námi můžeš tvořit BEZPEČÍ na cestách.

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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--- inzerce ---

Kontakt:
Tel.: 384 456 262

www.dacice.cz

Knihovna Matěje Mikšíčka
půjčování e-knih, přehled o poplatcích a výpůjčkách) jsou všem
uživatelům přístupné na webu www.mkdac.cz 365 dní v roce,
12 měsíců a 24 hodin denně. Během dopolední probíhá na dětském oddělení vzdělávání vu3v ad., besedy a akce pro školy. Poplatky zůstávají beze změny.
Rekapitulace:
Oddělení pro dospělé - výpůjční doba
8:00 - 11:00 h

12:00 - 17:00 h

Úterý

Pondělí

zavřeno

zavřeno

Středa

8:00 - 11:00 h

12:00 - 17:00 h

Čtvrtek

8:00 - 11:00 h

12:00 - 17:00 h

Pátek

8:00 - 11:00 h

12:00 - 16:00 h

Oddělení pro děti a mládež - výpůjční doba
S knížkou do života – výpůjční doba na dětském oddělení –
OTEVŘENO I V PÁTEK od 8:00 - 11:00 h.
Všem přejeme šťastné vykročení do roku 2019, a aby byl celý
dobrý. 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 rodiče s malými dětmi. Navíc
pro ně připravujeme vždy na poslední pondělí v měsíci dopoledne,
od 9:00 do 11:00 h, program s různými hosty – 25. 2. - logopedka, 25. 3. – nejlepší knihy dětem, 29. 4. – odbornice z pedagogicko-psychologické poradny a 27. 5. – sociální problematika rodičů
s malými dětmi.
Naši čtenáři budou mít v roce 2019 k dispozici služby knihovny
třikrát týdně do 17:00 h, v pátek do 16:00 h, celkem 31 hodin. Zavřeno zůstává v úterý a v sobotu. Online služby na webu – katalog,
práce se čtenářským kontem (prodlužování výpůjček, rezervace,

Pondělí

zavřeno

12:00 - 17:00 h

Úterý

zavřeno

zavřeno

Středa

zavřeno

12:00 - 17:00 h

zavřeno

12:00 - 17:00 h

8:00 - 11:00 h

12:00 - 16:00 h

Čtvrtek
Pátek

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.
Tradiční projekce s fotografiemi a vyprávěním o cestování. J. Novák procestoval celý svět, je to nový přednášející, tak věříme, že to
bude zajímavé a záživné. Vstupné dobrovolné.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Čertovské dopoledne v ZŠ Boženy Němcové
unaveni. Některé se tentokrát dokonce těšily už i do postýlek.
Velké poděkování patří žákům 9. tříd, kteří se dětem ze školky
pěkně věnovali a samozřejmě učitelkám ZŠ BN, které celé dopoledne připravily.
Děti a učitelky z MŠ B. Němcové

Příprava žáků 5. a 9. tříd
na přijímací zkoušky na gymnázium

Přípravná setkání se budou konat v úterý 15. ledna, ve středu 13. února a ve čtvrtek 14. března 2019, vždy od 15:00 do
16:40 h ve 2. patře budovy gymnázia.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE RD,
REKONSTRUKCE, STAVEBNÍ ÚPRAVY

--- inzerce ---

V rámci projektu proti šikaně „Poznej svého kamaráda“ proběhlo
druhé setkání dětí z MŠ BN a dětí ze ZŠ BN. Tentokrát žáci 9. tříd –
v přestrojení za čertovskou družinu – připravili pro své malé kamarády zajímavé činnosti. Děti za pomoci čertů zdobily perníčky, vánoční stromeček, skákaly v pytlích, házely brambory do kotle apod.
Naše obavy, že se děti budou čertů bát, byly zcela zbytečné.
V pohodě se zapojily do čertovského rojení, které vyvrcholilo
opravdovou diskotékou. Při té se vyřádili jak čerti ze školy, tak i ti
naši malí čertíci ze školky. Do školky se děti vracely nadšené, nejen
že si nesou odměny od čertů, ale i plni dojmů a zároveň příjemně

Gymnázium Dačice nabízí žákům 5. a 9. tříd základních škol
přípravu na přijímací zkoušky. Příprava se uskuteční formou tří
odpoledních setkání se zájemci o studium v prvním čtvrtletí nového roku a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky z minulých let.
Zájemci se mohou zúčastnit všech tří setkání nebo jen některého z nich. Účast je bezplatná a není nutné se předem registrovat.

Bc. Martin Hunal, 723 742 101,
martinhunal@seznam.cz
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Zimní čas v základní umělecké škole
Koncert v Olšanech 29. 11. 2018
Série předvánočních akcí začala koncertem, který se konal 29. listopadu v olšanském kostele. Pod vedením pana učitele
Evžena Mašáta a pana učitele Tomáše Holického si návštěvníci mohli poslechnout
vánoční melodie v podání trumpetového
a saxofonového souboru, složeného z jejich žáků.
Zvonkový průvod 2. 12. 2018
V neděli druhého prosince vpodvečer
město Dačice slavnostně přivítalo příchod
adventního času tradičním Zvonkovým
průvodem. Poutníky na cestě od dačického
zámku na Palackého náměstí doprovázelo klinkání zvonů a zvonečků a také Hudba z Marsu revival. Cílem všech návštěvníků bylo za účasti starosty Dačic, pana
Ing. Karla Macků a ředitelky Městského
muzea a galerie, paní Mgr. Marie Kučerové,
rozsvícení vánočního stromu. I když počasí
první adventní neděli příliš nepřálo, lidé,
kteří se zde v hojném počtu sešli, se mohli
zahřát vánočním punčem a poslechnout si
koledy a vánoční písně v podání hudebníků a pěveckého sboru pod vedením paní
učitelky Julie Šedové.
Vánoční koncert sborů 9. 12. 2018
Vánoční písně a koledy, slavnostní nálada, výborné pěvecké i instrumentální výkony a nadšené publikum - tak by se dal ve
zkratce shrnout Vánoční koncert pěveckých
sborů ZUŠ Dačice, který se uskutečnil v neděli devátého prosince v Kulturním domě
Beseda v Dačicích. Po krátkém zahajovacím
projevu ředitele ZUŠ Dačice, pana Josefa
Mochara, se všichni nechali unášet na vlnách vánočních melodií a koled v podání
Pramínku, Plamínku, Červánku a Kvítku za
doprovodu Vánočního orchestru. Nezbývá
než poděkovat všem, kteří se na této skvělé hudební události podíleli - muzikantům
a dětem z pěveckých sborů a z kapely, sbormistryním Lucii Bártů, Julii Šedové a Ven-

dule Nekulové, kapelníku Jiřímu Novákovi
a zaměstnancům Kulturního domu Beseda.
Podvečerníčky
Listopadový podvečerníček se opět nesl
v duchu pěkných hudebních vystoupení
našich žáků. Kromě klasické hudby zazněly
v podání mladých hudebníků i lidové písně
a melodiie ze známých filmů jako Dva roky
prázdnin nebo Piráti z Karibiku. To vánoční
podvečerníček, který se uskutečnil dvacátého prosince, se nesl ve znamení koled,
vůně cukroví a punče, což neodmyslitelně
k tomuto krásnému období patří. Atmosféru Vánoc dokreslil padající „sníh“, který se
v atriu naší školy přívětivě snášel na všechny návštěvníky. Prožijme tedy tento čas
v pohodě a klidu, oslavme příchod nového roku, popřejme si hodně štěstí a zdraví
a v lednu opět na shledanou!
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele
Poděkování
Milí čtenáři, konec starého a začátek nového roku je pro nás všechny obdobím, kdy
hodnotíme a bilancujeme uplynulých dvanáct měsíců našeho osobního a pracovního života. Tento čas je ale také příležitostí
pro to, abychom těm, kterých si vážíme,
těm, se kterými spolupracujeme a podílíme se s nimi na budování dobrého jména
naší školy a rozvoji regionu, poděkovali
a popřáli vše dobré do nového roku. Děkuji
tedy všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům naší školy za jejich
práci, děkuji našim žákům a rodičům za
to, že se v oblasti hudebního a výtvarného
vzdělávání rozhodli právě pro naši školu,
děkuji také starostovi města Dačic, panu
Ing. Karlovi Macků a všem zaměstnancům
městského úřadu za podporu a spolupráci
při aktivitách, které naše škola organizuje
nebo se na nich podílí. Ještě jednou velký
dík všem a hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce!
Josef Mochar, ředitel školy

Svaz tělesně postižených
Dačice
Pracuje i v posledním měsíci roku. Uspořádal tradiční odpolední čaje v Hotelu
Stadion s mikulášskou nadílkou. K tanci
i poslechu hrál pan Vlasák. Protože všichni návštěvníci byli hodní, tak pan Mikuláš
naděloval balíčky a čerti nikoho neodnesli.
Mnoho našich členů navštívilo ve vánočním čase kostel sv. Vavřince, kde se zaposlouchali do krásných koled. Poslední setkání našich členů v roce 2018 bylo u živého
betléma, který byl na náměstí v Kancnýřově sadu. Všechny naše akce i setkání jsou
vždy hodně navštěvovány a velice se líbí.
Přeji vám i vašim rodinám hodně zdraví,
štěstí a dobré pohody v novém roce.
František Stejskal, předseda organizace

Dům s pečovatelskou
službou
Svěcení adventního věnce
Na adventní čas nás vánočně přišly naladit děti z MŠ Bratrské a z MŠ Sokolské. Připravily si pro nás vánoční pásmo, kdy nás
všechny zapojily do činností. Po vystoupení dětí přišlo na řadu svěcení adventního
věnce, který nám přišel posvětit pan farář
Bohumil Urbánek. Děkujeme za příjemné
dopoledne.
Advent v domě s pečovatelskou službou
Advent je byl v plném proudu. I v Domě
s pečovatelskou službou v Dačicích jsme
měli nabitý program. V období od 10. 12. do
14. 12. nás v Domě s pečovatelskou službou
navštívily děti z mateřských škol a ze všech
základních škol v Dačicích. Všichni si pro
nás připravili moc hezký vánoční program.
Jednalo se například o vánoční představení, zpívání vánočních koled a dokonce také
pečení vánočky. Všem zúčastněným velmi
děkujeme za zpříjemnění adventního času.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s.
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová
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Dačický trojboj ve sportovní gymnastice a šplhu
		
Hedvika Dvořáková - Mladší žákyně II
		
Tereza Šimánková - Starší žákyně III
		
Laura Tichovská - Starší žákyně IV
na 4. místě
Anna Kopečková - Nejmenší žákyně
		
Lucie Leitkepová - Mladší žákyně II
		
Martina Jakubcová - Mladší žákyně II
na 5. místě 	
Vendula Zachová - Mladší žákyně I
		
Julie Fialová - Mladší žákyně II
		
Iva Mayerová - Starší žákyně IV
Děkujeme firmě CENTROPEN a.s. a městu Dačice za krásné ceny
a odměny pro děti a rozhodčí. A také děkujeme VŠEM, kteří pomohli celou akci zrealizovat.
Za oddíl sportovní gymnastiky Šárka Mátlová

Stolní tenis

Sportovní okénko

Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice uspořádal druhou prosincovou sobotu v herně Katolického domu tradiční Mikulášský turnaj
pro neregistrované hráče nehrající mistrovské soutěže. Turnaje se
zúčastnilo 26 hráčů z okolí Dačic a sousedního kraje Vysočiny. Po
rozlosování turnaje byla soutěž jednotlivců ve skupině hrána systémem každý s každým a následně vyřazovací způsob na 2 porážky
o celkové umístění. Po ukončení soutěže jednotlivců následovala
soutěž čtyřher, která se hrála vyřazovacím způsobem. Vítězem turnaje jednotlivců se stal Petr Pokorný z Dolních Němčic před Otou
Lněničkou z Třebíče a Karlem Kalinou z Jihlavy. Soutěž čtyřher
ovládli Pavel Patočka a Josef Maule z Jihlavy před párem Miroslav
Valeš a Jiří Beseda z Hříšice. Na 3. - 4. místě se umístili Miroslav Krejčí
a Zdeněk Krejčí z Dolních Němčic a Karel Kalina s Karlem Žahourkem z Jihlavy.
Celý turnaj proběhl ve zdravé, soutěžní a sportovní atmosféře
ke spokojenosti všech hráčů, kteří si pochvalovali nejen úroveň
turnaje, ale i jeho organizaci a zabezpečení. Všichni hráči byli po
namáhavém zápolení odměněni cenami, které jim předali zástupci pořádajícího oddílu. Dále pořádající oddíl ST-KD Dačice touto
cestou děkuje všem sponzorům tohoto turnaje: PKD Dačice, Povodí Moravy, Petrik – řeznictví s.r.o. Slavonice, Federal Mogul
Dačice a Automotive Lighting Jihlava za sponzorské ceny, které
věnovali do turnaje.
Oddíl stolního tenisu ST-KD Dačice přeje Všem svým příznivcům
a sponzorům oddílu, kterými jsou Waldviertler Sparkasse a město Dačice v novém roce 2019 hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Zdeněk Havlík, oddíl stolního tenisu

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

--- inzerce ---

Oddíl Sportovní gymnastiky TJ Centropen Dačice uspořádal již druhý Dačický trojboj ve sportovní gymnastice a šplhu 2018. Akce se konala
8. 12. ve Sportovní hale Dačice. Zúčastnilo se
celkem 65 žákyň z 5 oddílů, a to z Náměště nad
Oslavou, Nové Bystřice, Moravských Budějovic,
Prahy a Dačic. Závodilo se ve dvou disciplínách
Trojboji - hrazda, přeskok, prostná a druhá
samostatná disciplína byl Šplh. Žákyně závodily
v pěti věkových kategoriích. Za Dačice cvičilo 19 děvčat a vybojovala celkem 11 medailí.
Ze Šplhu
Zlato		
Martina Jakubcová - Mladší žákyně II
Stříbro		
Hedvika Dvořáková - Mladší žákyně II
		
Tereza Šimánková - Starší žákyně III
		
Laura Tichovská - Starší žákyně IV
Bronz		
Anna Kopečková - Nejmenší žákyně
na 4. místě
Klára Leitkepová - Nejmenší žákyně
		
Lucie Leitkepová - Mladší žákyně II
na 5. místě
Nela Štěpánová - Mladší žákyně II
Z Trojboje - hrazda, přeskok, šplh
Zlato		
Katka Kadrnožková - Mladší žákyně I
Stříbro		
Viktorie Přívětivá - Starší žákyně III
Bronz		
Klára Leitkepová - Nejmenší žákyně

Oddíl kuželek:
5. 1. 2019

9:00 h

Okresní přebory mužů - senioři nad
60 let 120 hs jednotl

6. 1. 2019

9:00 h

Český pohár dorostu a Okresní přebor dorostenců a dorostenek

19. 1. 2019

14:00 h

muži 1. liga. Dačice – TJ Třebíč

19. 1. 2019

10:00 h

muži 3. liga Dačice „B“- KK Slavoj Žirovnice

2. – 13. 1. 2019

16:00 –
22:00 h

memoriál Ladislava Juráska na 100
hodů dorážky.

Pronájem drah pro veřejnost- amatéry, je možno
objednat na tel. č. 602 486 105 p. Zajíc nebo na
www.kuzelkydacice.cz.
Oddíl volejbalu:
8. 1. 2019

17:00 h

Dačice C – Swietelsky J. Hradec

15. 1. 2019

17:00 h

Dačice C – Dačice B

20. 1. 2019

18:00 h

Dačice B – Swietelsky J. Hradec

29. 1. 2019

17:00 h

Dačice C – Pohoda J. Hradec

Výbor TJ Centropen Dačice přeje
všem sportovním příznivcům, sponzorům,
funkcionářům, trenérům a členům jednoty hodně zdraví
a optimismu do nového roku.

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: 1/2019, ročník osmý
Datum vydání: 4. 1. 2019
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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Kino Beseda

Klub Béčko

2. ledna, středa, 17:00 h
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY, anim. 2D
česky, vstupné 110/90 Kč

4. ledna, pátek
Živá hudba
Klub Béčko, Dačice

4. ledna, pátek, 19:00 h
BOHEMIAN RHAPSODY, drama, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč

5. ledna, sobota
Kvízový večer
Klub Béčko, Dačice

6. ledna, neděle, 17:00 h
TRANSFORMERS: BUMBLBEE, akční, 3D
český dabing, vstupné 140/120 Kč

12. ledna, sobota, 20:00 h
Modelka XXL
Divadelní představení DS TYL Dačice, hraje:
Monika Nováková, režie Bety Minářů, vstupné
volné
Klub Béčko, Dačice

9. ledna, středa, 10:00 h
TEN KDO TĚ MILOVAL, rodinný, 2D
česky, vstupné 50 Kč
11. ledna, pátek, 19:00 h
BLACK SABBATH: END OF THE END, 2D
záznam koncertu, vstupné 130 Kč
13. ledna, neděle, 17:00 h
ČERTÍ BRKO, česká pohádka, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
16. ledna, středa, 19:00 h
DOKTOR MARTIN, detektivka, 2D
česky, vstupné 110 Kč
18. ledna, pátek, 19:00
ZRODILA SE HVĚZDA, romantický, 2D
české titulky, vstupné 100 Kč
23. ledna, středa, 19:00 h
CENA ZA ŠTĚSTÍ, české drama, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
25. ledna, pátek, 19:00 h
BOHEMIAN RHAPSODY, drama, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
27. ledna, neděle, 17:00 h
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY, anim., 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč
31. ledna, čtvrtek, 18:00 h
RAUBÍŘ RALF A INTERNET, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč
1. února, pátek, 18:00 h
RAUBÍŘ RALF A INTERNET, animovaný, 3D
český dabing, vstupné 120/140 Kč

Kulturní dům Beseda
9. ledna, středa, 19:00 h
Miroslav Donutil
Pořad Cestou necestou
KD Beseda, Dačice

Plesová sezóna 2019
19. 1. Myslivecký ples
9. 2. Hasičský ples
23. 2. Městský ples
16. 3. Ples Dačického Zvonečku
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19. ledna, sobota
Zavřeno - akce na hlavním sále KD Beseda
26. ledna, sobota
Tématický večírek
Klub Béčko, Dačice

Městské muzeum a galerie
5. ledna až 15. února
Návraty v čase (československá fotografie)
Výstava prací šesti slovenských a českých
fotografů ke 100. výročí vzniku Československa.
Výstava probíhá zároveň na Starém zámku
v otevíracích hodinách MěÚ Dačice.
17. ledna, čtvrtek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek: Rumunský Banát
a srbská Vojvodina
Přednáška Vlastimila Budaře a Miliny Matulové. Z návštěvy třešťského muzejního
spolku u našich krajanů v Rumunsku a Srbsku.
Otevřeno:
úterý až pátek
9:00 - 12:00 h a 13:00 - 16:00 h

Katolický dům
a RC Křižovatka
5. ledna, sobota, od 9:00 h
Tříkrálový okresní turnaj mládeže
Stolní tenis
22. ledna, úterý, od 9:00 h
Devatero úspěšného rodiče
9 lekcí zážitkově vzdělávacího kurzu nabízí
praktické způsoby a techniky. Lektorka
Ing. Slavka Dokulilová. V případě zájmu je
nutné se předem přihlásit do 1. 1. 2019
informace Hana Kopečková: 604 673 389,
kopeckova.hana@email.cz
26. ledna, sobota, od 15:00 h
Maškarní bál pro děti
Tanec, hry a zábava pro celou rodinu.
Občerstvení zajištěno.
30. ledna, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy
těhotenství, porod, mateřství a pohybový
vývoj dítěte s Renatou Kudrnovou.
2. února, sobota, od 20:00 h
Retro ples
Tradiční ples Katolického domu Dačice,
tombola, hraje kapela Family. Předprodej
vstupenek: M. Kučerová, kancelář Wüstenrot,
naproti Katolickému domu, Po až Pá 9:00
až 16:00 h, mobil 732 825 805. Vstupenky:
předprodej 100 Kč, na místě 130 Kč
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

Máme před sebou poslední šanci
získat pro Dačice Rákosníčkovo hřiště
V únoru 2019 proběhne poslední ročník projektu společnosti Lidl, díky kterému
města, na jejichž území se nachází prodejna tohoto řetězce a ze kterých přijde do
ankety nejvíce hlasů, získají 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.
Vloni jsme z Dačic do ankety poslali 6.188
hlasů. Je to krásné číslo, ale nestačilo to.
Pojďme to zkusit ještě jednou. Každý hlasu-

jící může denně dát dva platné hlasy a navíc
se může zapojit i do soutěže o ceny. Hlasování bude probíhat od 1. do 28. února 2019
na webových stránkách projektu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz a na Facebooku Lidlu www.facebook.com/lidlcesko od 1. do
28. února 2019.
Na spolupráci se těší a všechno dobré
v novém roce přeje
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury

