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Jak to vidím aneb díky Vám
Pro každého z nás je nejhorším okamžikem, když se dozvíme, že z tohoto světa odešel někdo z našich blízkých. V neděli
13. ledna tomu bylo přesně 25 let, co takovou zprávu dostala rodina podporučíka i.m. Václava Martínka. Byla o to horší, že byla
nečekaná.
Kdo vlastně byl
Václav Martínek?
Narodil se v Dačicích a po absolvování SOU strojírenského v Dačicích
a základní vojenské služby v Bechyni byl dlouhodobě
zaměstnán jako řidič u Zemědělského nákupního a zásobovacího podniku v Dačicích a několik
let pracoval i ve firmě PRAGA Dačice. Do
armády vstoupil ve svých 41 letech. Dne
16. 9. 1993 byl přijat do činné služby v hodnosti desátníka v další službě a současně
ustanoven starším řidičem 2. dopravního
družstva dopravní čety roty technického
a týlového zabezpečení praporu mírových

sil OSN. V říjnu 1993 byl vyslán do zahraniční operace UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie, kde 13. ledna 1994 tragicky zahynul při dopravní nehodě u chorvatské obce
Udbina. Potřeba přítomnosti vojáků OSN
vznikla poté, co v lednu 1992 ustaly boje
mezi Chorvaty a Srby, ale na chorvatském
území stále žily stovky tisíc Srbů. Právě
o jejich bezpečnost měli vojáci mise UNPROFOR pečovat.
Politici dodnes diskutují o tom, jestli tehdejší mise měla význam a jestli se jí měli
naši vojáci účastnit. Osobně jsem přesvědčený, že když jsme svědky bezpráví, války
a etnických čistek, tak nemůžeme pouze
nečinně přihlížet. Je naší povinností bránit
bezbranné a pomáhat bezmocným. Přesně to dělali naši vojáci na začátku 90. let
v nynějším Chorvatsku. Všichni jsme tehdy

sledovali válku, která se odehrávala de fakto za našimi humny a nikomu se nechtělo
věřit, že je možné, aby se v Evropě opět kopaly hromadné hroby a bombardovala se
místa, která známe z našich dovolených.
Bohužel, ani dnes není svět o moc bezpečnější a mír je velmi křehká věc. I dnes
naši vojáci nasazují své životy za hranicemi České republiky. Za to jim patří náš dík
a hluboká úcta. Nesmíme zapomínat na ty,
kteří za nás položili své životy a pokud můžeme uctít jejich památku, ať už tím že jsme
desku s jejich jmény umístili na pomník
v Kancnýřově sadu, nebo tím, že si připomeneme jejich osudy při takových příležitostech, jako je 25 let od tragické smrti Václava Martínka, tak to dělejme. Rozhodně si
to zaslouží.
Karel Macků, starosta

XIX. ročník postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla
s výběrem pro celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2019
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Modelka XXL • Ds Tyl Dačice
Fimfárium • DK Českokrumlovská scéna
O 14 dní dříve aneb Svoboda dvakrát • Divadlo Pod čarou
Světáci • DS J.K. Tyl České Budějovice
Víkend ve výtahu • Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice
Hrobka s vyhlídkou • DS Tábor
Hřbitovní aktovky • DS Prácheňská scéna v Písku
Svaté neřesti • Ohnivá koule production Nová Říše
Naši furianti • OS J. K. Tyl Kardašova Řečice

Bližší informace: www.besedadacice.cz
Dačice - Kulturní dům Beseda
Pořádá Kulturní dům Beseda, Město Dačice a DS Tyl Dačice za finanční podpory Ministerstva kultury a Jihočeského kraje
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Slovo místostarostky
Doba vánoční, kdy byl čas na odpočinek, skončila a v roce 2019 začínáme již druhý zimní měsíc. Letošní Vánoce sice nebyly
pod sněhem, jak jsme si mnozí přáli, ale již začátkem ledna jsme se všichni dočkali častého sněžení a předpověď počasí slibuje
další sněžení a zimu, dokonce některé předpovědi říkají, že letos bude nejvíce sněhu od roku 2006.
Takovéto počasí klade vysoké nároky
na údržbu silnic a chodníků a pracovníci
technických služeb nemají vůbec jednoduchou situaci. Velmi často slyší stížnosti
jak situaci nezvládají, sníh odklízejí pozdě
a nevhod, sypou buď hodně, málo nebo
vůbec a většinou nejsou tam, kde jsou
zrovna potřeba. Také jim často komplikují
situaci ve městě všude nastavěná vozidla
a mnozí neukáznění řidiči. Všichni bychom měli být více tolerantní a uvědomit
si, že když hodně sněží, prší a fouká, tak se musíme my lidé přírodě
podřídit a přizpůsobit se dané situaci. Příroda nám pouze vrací to,
jak se k ní chováme my a vážíme si krajiny kolem nás.
Také letos jsme začátkem měsíce ledna byli na již tradičním novoročním setkání v našem rakouském partnerském městě Gross-Siegharts. Zrovna nám počasí přálo a cesta byla bez komplikací.
Pan starosta Gerald Matzinger nás uvítal společně s panem tajemníkem a se dvěma členy městské rady. Setkaní to bylo velmi
příjemné a společně jsme si sdělovali radosti a starosti naší práce. Malá příhraniční města v Rakousku trápí stejné problémy jako
nás. Například nedostatek lékařů, především zubařů a praktických
obvodních lékařů, kdy mladí vystudovaní odborníci raději zůstávají ve velkých městech, kde mají v nemocnicích lepší přístroje
a více příležitostí pro další vzdělávání a nakonec i lepší výdělky.
Zajímali jsme se také, jak pokračuje migrační politika Rakouska.
Počet uprchlíku se během posledního roku stabilizoval a situace

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

Rada města na své 7. schůzi konané 9. 1. 2019 mimo jiné:
• schválila nabídku volného startovacího bytu č. 7 v bytovém
domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti,
• schválila poskytnutí věcného daru v max. celkové výši 20.000 Kč
pro DM studio – mažoretky Dačice, z. s.,
• schválila poskytnutí finančního příspěvku panu L. M. ve výši
6.000 Kč na krytí nákladů vzniklých v rámci cyklotrialové sezóny
2019,
• schválila závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací
zřízených městem v oblasti kultury na rok 2019 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností
příspěvkových organizací,
• schválila uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě o pachtu
zemědělských pozemků uzavřené mezi společností Lučina Dolní
Němčice s. r. o., jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu o pozemky p. č.
1015/2 – orná půda o výměře 861 m2, p. č. 921/2 – trvalý travní
porost o výměře 93 m2, p. č. 455/10 – trvalý travní porost o výměře 406 m2 a p. č. 290/15 – orná půda o výměře 173 m2 v obci
a k. ú. Dolní Němčice,
• schválila uzavření Smlouvy o stanovení podmínek výstavby
mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemků p. č. 2271/122,
p. č. 2271/121, p. č. 2271/7, p. č. 2271/57 a 2271/44 v k. ú. Dačice, a společností RENT Group s. r. o., Chomutov, jako žadatelem,
jejímž předmětem je ujednání podmínek výstavby investičního
záměru žadatele, a to stavby „Obchodního centra Dačice“,
• schválila závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací
zřízených městem v oblasti školství na rok 2019 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností
příspěvkových organizací.
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se uklidnila a do Waldviertelského regionu již nepřichází noví migranti. Po celé západní Evropě putují hlavně ty osoby, které nedostali v některé zemi azyl, a tak cestují po dalších zemích západní
Evropy a zkouší to na jiných místech. Dle zákona není možné před
udělením azylu pracovat a tato skutečnost má obrovský dopad na
psychiku a ztrátu sociálních návyků.
Dlouho jsme si povídali o naší vzájemné partnerské spolupráci,
především u dětí. V minulém roce na jaře se povedlo zorganizovat
mládežnický fotbalový turnaj ve spolupráci s TJ Centropen, také
za účasti mládežnických oddílů z Gross-Sieghartsu. Letos bychom
chtěli pokračovat ve spolupráci, především mezi základními školami. Zástupci našeho partnerského města mají o tuto spolupráci
zájem, a tak věřím, že bychom mohli nastartovat další etapu naší
společné práce.
Do roku 2019 nám všem přeji hodně fyzických a duševních sil
při překonávání všech překážek a abychom převážně prožívali dny
radosti a pohody. Přeji Vám hodně dobrých dní v roce 2019.
Kateřina Marková, místostarostka

Hlasování o posledních deset
Rákosníčkových hřišť začíná 1. února
O tom, která města se mohou na hřiště v hodnotě 1,5 mil.
korun těšit, rozhodne veřejnost v hlasování, které bude probíhat od 1. do 28. února 2019. Společnost LIDL bude stavět
dětská hřiště s motivem oblíbené pohádkové postavičky letos naposledy. Ke stávajícím 89 jich přibude posledních deset. Místa, kde budou stát, určí obyvatelé měst ve veřejném
hlasování.
V Dačicích jsme se o tuto možnost pokoušeli již několikrát, pokaždé jsme ale byli „přehlasováni“ jinými městy v naší kategorii.
Vloni jsme skončili na pátém místě. Pojďme to zkusit ještě jednou
a naposled. Jak na to?
1. Každý hlasující může denně dát dva platné hlasy a navíc se může
zapojit i do soutěže o ceny.
2. Jeden platný hlas se zasílá prostřednictvím hlasovacího formuláře na webu www.lidl-rakosnickova-hriste.cz
3. Stačí vyplnit údaje na formulář, na hlasovací mapce zvolit Jihočeský kraj a Dačice, a hlasovat.
4. Následně přijde na Vaši e-adresu mail, který je potřeba potvrdit.
5. Druhý platný hlas můžete zaslat přes facebook, na www.facebook.com/lidlcesko. Z každého jednoho facebookového profilu
lze odevzdat maximálně jeden hlas za jeden den.
6. Při hlasování prostřednictvím facebookové aplikace není vyžadováno žádné další potvrzení hlasování.
Vloni jsme z Dačic do ankety poslali 6.188 hlasů. Je to krásné číslo, ale nestačilo to. Pojďme to zkusit ještě jednou. Nezabere to víc
než pět minut denně.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Vítání občánků
V sobotu 15. prosince 2018 přivítala místostarostka města Kateřina Marková společně s dětmi z MŠ Sokolská v obřadní síni nové občánky. Přivítány byly děti: Magdaléna Beranová, Kristýna Čeloudová, Vojtěch Habr, Vojtěch Hrůza, David Kabelka, Lilien Popjaková, Vladimír Šeda a Oliver Šimánek.

Větrání v Lidéřovicích: O dvou bratřích
Letošní první větrání kostela a varhan v Lidéřovicích bude v neděli 17. února 2019 od 14:30 hodin.
Tématem tohoto větrání bude zajímavý a překvapivý příběh.
Návštěvníci větrání vyslechnou reálné životní osudy dvou bratří,
z nichž jeden byl kněz a druhý učitel. Oba se zapojili do partyzánského odboje proti totalitním režimům XX. století – nacismu i komunismu. Oba bratři zažili roky věznění, dočkali se i návratu k rodině a společně zahynuli při autonehodě v prosinci 1968. Vyprávění
bude doprovázeno promítáním fotografií. A jako obvykle zazní
kromě slov také krásná hudba.

Všechny milovníky lidéřovického kostela i zájemce o historii zve
P. Gorazd se svými přáteli.

Zastupitelstvo města
se sejde na svém 3. zasedání 13. 2. 2019 v 17:00 h
v hlavním sále KD Beseda.
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Územní plán města Dačice – změna č. 4
Územní plán je základní koncepční dokument obce, který mimo jiné stanoví urbanistickou koncepci, řeší přípustné, nepřípustné, případně podmíněné funkční využití ploch, jejich uspořádání, určuje základní regulaci území a vymezuje hranice
zastavěného a zastavitelného území obce.
Na první pohled územní plán připomíná několik barevných map.
Ovšem jedná se o velmi důležitý dokument, který se skládá z grafické a textové části. Řeší nejen sídlo, ale i okolní krajinu (prostě celé
správní území obce).
Je to jakási „dohoda o budoucí podobě území“; dohoda
mezi obyvateli, tedy vlastníky pozemků, budoucími investory
a úředníky, kteří hájí zájmy veřejné. Odborně řečeno územní plán
vytváří podmínky pro ideální rozvoj města. Velmi zjednodušeně je
to vize dalšího směřování území napsaná formou zákona.
Město Dačice má platný územní plán již od roku 2009. Od této

doby proběhly již tři změny, poslední schválilo zastupitelstvo
města v září roku 2018. Jelikož změna územního plánu je velmi
náročný a časově zdlouhavý proces, schválilo zastupitelstvo města
pořízení změny č. 4. Do této změny je možné podávat žádosti do
30. 3. 2019. Po tomto termínu bude zpracováno zadání pro změnu
územního plánu, vybrán projektant a zahájen zmiňovaný proces.
V případě zájmu o podrobnější informace je možné navštívit
odbor stavební úřad – úsek územního plánování, který se nachází
v ul. Krajířova 27/I (Starý zámek), 2. patro.
Jiří Baštář, místostarosta

Pěstounská péče – příbuzenská forma
V tomto článku bych se chtěla věnovat nejčastějšímu typu pěstounské péče, s níž se ve své praxi nejvíce setkávám. Jde
o příbuzenskou pěstounskou péči, kterou převážně vykonávají právě prarodiče.
V občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
se v § 962 uvádí: „Ujala-li se osobní péče
o dítě osoba příbuzná nebo dítěti blízká, dá
jí soud přednost před jinou osobou, ledaže
to není v souladu se zájmy dítěte.“ Z toho
jasně vyplývá, že je tento druh pěstounské
péče preferovaný a tudíž i nejčastější. Specifikum této pěstounské péče je, že příbuzní
(nejčastěji tedy prarodiče) se sami pro tuto
péči nerozhodli, neprošli klasickým procesem zprostředkování a přípravou. Prarodiče, kteří se tak stanou pěstouny, většinou
již v důchodovém věku, musí přehodnotit
a upravit své životní plány. Nejde vždy jenom o úpravy bytu, ale hlavně o vzdání se
svého pohodlí, klidu, svých zálib apod., na
něž mají ve svém věku jistě již patřičný nárok. Oproti tomu je čeká mnohdy dlouhá

cesta, kdy musí nalézt sílu a odvahu vychovávat vnoučata, zvládat s nimi školní povinnosti, ustát jejich pubertu a pomáhat jim se
postupně osamostatňovat. Toto všechno
přináší řadu obětí, leckdy i velmi bolestných, ale podle mých zkušeností prarodiče
ničeho z toho nelitují. Naopak, pokud by se
měli rozhodnout znovu, tak by bez váhání
tento krok pro svá vnoučata udělali znovu.
Před takovéto zásadní rozhodnutí může být
v životě postaven téměř každý z nás. K této
situaci totiž nemusí dojít jenom z důvodu
patologického způsobu života rodičů, kdy
se jedná o alkohol či drogy nebo kvůli výkonu trestu odnětí svobody, ale setkáváme
se i se situací, kdy do jejich života zasáhne
smrt nebo vážná nemoc. V každém případě
tak rodiče přestávají plnit svoji funkci a hle-

dá se, kdo se o dítě (děti) postará. Věřím, že
i do budoucna se ve většině případů dokáže o děti postarat širší rodina a jenom málo
z nich skončí v dětských domovech. Z naší
strany, jako OSPOD (orgán sociálně právní
ochrany dětí), máme se všemi pěstouny
(tedy i těmi klasickými) uzavřenou Dohodu
o poskytnutí pěstounské péče. V rámci
této dohody je pěstounům nabízena podpora, pravidelný kontakt, v případě problémů je jim zprostředkovaná odborná pomoc
a v neposlední řadě i finanční příspěvek na
odlehčovací péči. Přesto všechna každodenní péče a starost leží na jejich bedrech
a za fakt, že ji tak statečně nesou, jim patří
náš velký obdiv a dík.
Jindra Jelínková,
odbor sociálních věcí

V loňském roce navštívilo dačické kino více jak devět tisíc diváků
V lednu 2019 oslavilo dačické městské kino šest let svého fungování. Dovolte nám ještě malé ohlédnutí za rokem minulým.
Celkem jsme pro vás připravili 163 veřejných i neveřejných projekcí, které navštívilo 9 160 velkých i malých diváků. I
v loňském roce jsme se zaměřili na různorodé publikum. Uspořádali jsme tak například 10 dopoledních
projekcí zaměřených převážně na seniory a 8 promítání filmového
klubu. Vůbec poprvé jsme pak, společně s Klubem Béčko, hostili
také Mezinárodní festival outdoorových filmů. Velkou část návštěvnického spektra tvořily také děti. A to jak ty, které do našeho kina
přišly v dopoledních hodinách, když se projekce filmů stala součástí jejich školního vyučování, tak i ty, které chodily s rodiči na pravidelné projekce nejen animovaných filmů a pohádek, ale také na
doprovodné akce, které jsme pro ně připravovali.
Divácky nejoblíbenějším žánrem byly i v loňském roce české komedie. Nejnavštěvovanější byl film Po čem muži touží, který vidělo
celkem 581 diváků. O pět desítek méně návštěvníků přišlo na film
s Eliškou Balzerovou a Tatianou Vilhelmovou – Tátova volha.
Diváckým fenoménem závěru roku, nejen v Dačicích, se pak stalo hudební drama o skupině Queen: Bohemian Rhapsody, které do
konce prosince 2018 vidělo 502 diváků. Díky vašemu velkému zájmu tento film ale stále zůstává v našem programu a už teď víme,
že jeho celková návštěvnost překoná nejenom film Po čem muži
touží, ale i další rekordmany našeho kina z předchozích let.
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To, že byl rok 2018 v dačickém kině znovu velmi úspěšný, je zásluhou mnoha faktorů. Tím hlavním je ale zájem vás diváků, proto
NUDÍvšech,
VÁS STANDARTNÍ
vám chci, jménem
kteří se na choduFILMOVÁ
kina podílejí, ještě jedPRODUKCE?
nou moc poděkovat za vaši
věrnost a doufám, že nám svou přízeň
zachováte
i v roce letošním.
MÁTE RÁDI: ARTOVÉ A STUDENTSKÉ FILMY NEBO DOKUMENTY?
Milan Krotký, Kino Beseda

STAŇTE SE ČLENY

DAČICKÉHO
FILMOVÉHO
KLUBU
A POCHUTNEJTE SI

NA NETRADIČNÍCH FILMECH
KAŽDÝ MĚSÍC

ZA NIŽŠÍ CENU!

Bližší informace v Kině Beseda a na Infocentru Dačice
Jak to funguje?

• Kupte si členský průkaz filmového klubu. Pokud ho předložíte při zakoupení vstupenky
na projekce označené jako: FILMOVÝ KLUB: KINO NÁROČNÉHO DIVÁKA v dačickém 3D
KINĚ, dostanete slevu na zakoupenou vstupenku (zaplatíte vždy vstupné pro členy FK).
• Cena členského průkazu filmového klubu je 60 Kč a doba členství je 1 rok.

www.dacice.cz

Roku 2018 dominovala výstavba MŠ Za Lávkami, rok 2019 vrací úder
- téměř 50 zrealizovaných akcí, desítky milionů Kč na dotacích a realizace zásadních investic -

Takový byl rok 2018 na odboru dotací
a investic MěÚ Dačice
Uplynulý rok byl v mnoha ohledech jedinečný, počet realizovaných investičních
akcí města atakoval padesátku, až se člověku může i zdát, že již v budoucnu nebude
„do čeho píchnout“, naštěstí opak je pravdou a nápadů na realizace jsou desítky až
stovky a pro jejich uskutečnění by musel
být rozpočet města bezedný.
Dominantní akcí roku 2018 byla bezesporu výstavba nové MŠ Za Lávkami s rozpočtem 50 mil. Kč a 90% dotací z EU. Že je to
s dotacemi mnohdy nelehké, vědí mnozí
z nás, nicméně bez tak zásadní dotace by
nová MŠ Za Lávkami nyní bezesporu nestála. Demolice a následná realizace proběhla v rekordním čase a díky nasazení všech
zúčastněných došlo k začátku školního
roku 2018/2019 k slavnostnímu otevření nové MŠ. Mezi další výrazné investiční
akce patřilo dokončení rekonstrukce ulic
v lokalitě Peráček, rekonstrukce lávky ve
Velkém Pěčíně, výstavba cyklostezky Nivy
– zahrádkářská kolonie Toužín, Klub Béčko v areálu KD Beseda, zateplení bytových
domů a MŠ v D. Němčicích, kanalizační sběrač Toužín a mnohé další.
I v roce 2018 probíhala spolupráce
s Fakultou stavební při VUT Brno, díky které
máme k dispozici zajímavé návrhy využití
Göthova domu od studentů této fakulty.
A jaké jsou plány pro rok 2019?
V letošním roce máme cíle neméně vysoké. Již nyní počítá rozpočet odboru dotací
a investic s téměř čtyřicítkou akcí a lze
s určitostí rovnající se jistotě očekávat, že
v průběhu roku přibydou další akce. Největší pozornost bude zaměřena na přístavbu ZŠ Komenského s předpokládanou
realizací od února 2019 do března 2020,
tomuto projektu byla schválena dotace ve
výši 90 % tzv. způsobilých výdajů. V prvním čtvrtletí roku bude probíhat realizace
projektu „Modernizace MěÚ Dačice“, který
občanům mimo jiné přinese „portál občana“, který by měl zjednodušit a zpřehlednit
vyřizování mnohých záležitostí na úřadě.
Dále bude do dvorní části stávajícího objektu rozšířena Knihovna Matěje Mikšíčka
a v posledním čtvrtletí tohoto roku by mělo
být otevřeno kluziště nad fotbalovým stadionem. Plánujeme také rekonstrukci ulice
Za Lávkami, kterou nebylo minulý rok z časových důvodů možné realizovat. Budou
pokračovat práce na projektové dokumentaci na rekonstrukci místních komunikací na
sídlišti k Hradišťku a výstavbě obytné zóny
Za Školou (II. etapa). Budou také zahájeny
projekční práce na realizaci osvětlení cesty
mezi hlavním vlakovým nádražím a lávkou.
V tomto roce bude rovněž zpracována
studie na rekonstrukci stávající haly u SŠTO

Dačice, tak aby v budoucnu vyhovovala
požadavkům na soutěže hrané dačickými
týmy. Vyznavači saunování patrně ocení
zahájení projekčních prací na plánované
sauně ve sportovní hale u kuželny.
Vyjma výše uvedených aktivit probíhá
intenzivní spolupráce s Jihočeským krajem
ve věci plánované výstavby DDM v areálu nad MŠ v ulici Bratrská. Jihočeský kraj
v těchto dnech realizuje výběrové řízení na
dodavatele stavby s plánovanou realizací
od dubna 2019 do dubna 2020. Na Jihočeský kraj také dlouhodobě vyvíjíme tlak ve
věci požadavku na poskytnutí grantu na
výstavbu dětského dopravního hřiště, kte-

ré má vzniknout pod budovou gymnázia,
a které máme projekčně připraveno k realizaci. V kuloárech se šeptá, že na půdě KaÚ
Jihočeského kraje naše přání nezapadlo
a bude řešeno, tedy uvidíme v průběhu
roku.
Vážení občané, dovolte mi Vám touto
cestou poděkovat jménem celého odboru
dotací a investic MěÚ Dačice za trpělivost
a pochopení, které mnohdy realizované
akce vyžadují. Ať je pro Vás tento rok vyvážený, klidný a nechť máte na jeho konci nač
v dobrém vzpomínat.
Martin Šťastný, vedoucí
odboru dotací a investic

Regiontour Brno zahájil veletržní sezónu 2019
Ve dnech 17. – 20. ledna se konal na brněnském výstavišti první letošní veletrh
cestovního ruchu. Tradičně na něm nechyběly ani Dačice, které se zde prezentovaly v rámci Destinačního managementu Česká Kanada ve společné expozici Jihočeského kraje.
Výstavní pavilon patřil čtyři dny cestování a aktivnímu trávení volného času. Přes
třicet tisíc návštěvníků mělo možnost seznámit se s nabídkou tradičních destinací,
ale k vidění byla i řada novinek a nových
produktů.
Podle aktuální nabídky a ohlasů návštěvníků to vypadá, že hitem letošní sezóny
bude pivní turistika. Tradičně velký zájem
je o cykloturistiku, krátké poznávací výlety
a relaxační pobyty.
Pokud jste nestihli veletrh v Brně, přijměte pozvání na Holiday World Praha, který se
bude ve dnech 21. - 24. února konat na výstavišti v Holešovicích.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Nominace na Cenu města Dačice za rok 2018
Do 31. března 2019 mohou občané s trvalým pobytem na území města, právnické osoby či kolektivy osob se sídlem na jeho území podat písemně na adresu rady
města nominace na udělení Ceny města za rok 2018.
Cena města se uděluje jako ocenění mimořádných počinů ve všech oblastech společenského života, které přispívají k rozvoji
Dačic a k šíření jejich dobrého jména. Cena
se uděluje jak za celoživotní přínos, tak za
výraznou činnost v jednotlivých oblastech
v roce, který předcházel udělení ceny, tzn.
v průběhu roku 2018.
Cenu města uděluje Zastupitelstvo města Dačic v kategoriích:
• Hospodářský rozvoj
• Výchova a vzdělání
• Kultura
• Sport
• Jiné (záchrana lidského života, propagace města v celostátním nebo mezinárodním měřítku apod.)
Úplné znění pravidel pro udělování Ceny

města Dačice je k dispozici na www.dacice.
cz nebo na odboru kultury a cestovního ruchu, tel. 384 401 275, kultura@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Insolvenční správce
Úřední den insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci únoru
2019 bude dne 1. 2. 2019 v době od 8:00
do 12:00 h.
Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože bude dne 15. 2.
2019 v době od 8:30 do 12:30 h.
Insolvenčního správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.
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Matriční události v roce 2018
V roce 2018 přibylo do města Dačice narozením 69 občánků, což je o 2 méně než v předešlých letech 2017 a 2016, z toho bylo
44 děvčátek a 25 chlapečků.
Dačičtí občánci se narodili v různých městech naší republiky
i za jejími hranicemi, nejčastěji to bylo v Jihlavě 21x, v Jindřichově
Hradci 18x, v Třebíči 14x, také v naší jihočeské metropoli v Českých
Budějovicích, v hlavním městě Praze, dále v Brně, v Rakovníku,
v Příbrami, v Karlových Varech a v rakouském Zwettlu. Prvním občánkem roku 2018 byl Tomáš Kohout.
Nejoblíbenějším chlapeckým jménem se stal David 4x, na 2. místě Vojtěch 3x a Tomáš 2x s Jakubem 2x si dělí 3. místo. Další jména
dačických občánků jsou Adam, Alexandr, Dalibor, Dominik, František, Jan, Matěj, Michal, Oliver, Petr, Tobiáš, Tomáš, Štěpán a Vladimír.
Mezi dívčími jmény si dělí prvenství hned tři jména, a to Adéla
3x, Kristýna 3x a Sofie 3x, na 2. místě je Michaela 2x. V uplynulém
roce se narodilo v Dačicích výrazně více holčiček a rodiče vybírali
ze široké palety jmen. Máme zde Alexandru, Amálii, Amy, Andělu,
Anežku, Annu, Dianu, Elišku, Emu, Emily, Evu, Gabrielu, Hanu, Jasmínu, Johanu, Jolanu, Josefínu, Justýnu, Kláru, Lilien, Magdalenu
i Magdalénu, Nikol, Rozárii, Stelu, Terezu i Terezii, Theodoru, Týnu,
Valérii, Veroniku, Viktorii a poslední v abecedě je Ž jako Žofie.
Obřadu vítání nových občánků města, který organizuje městský
úřad, se zúčastnilo 65 dětí.
Kniha úmrtí obsahuje celkem 82 zápisů, což je o 19 méně než
v roce 2017 a o 13 méně než v roce 2016. Z toho počtu bylo 41 mužů
a stejný počet žen, 36 zápisů se týkalo občanů města Dačice.
V knize manželství je zapsáno 66 sňatků, což je o 9 méně než
v předešlém roce a o 15 méně než v roce 2016.
Z celkového počtu uzavřených sňatků byl v 30 případech alespoň jeden ze snoubenců občanem města Dačice.
Manželství se uzavírala na tradičních i netradičních místech našeho matričního obvodu. V obřadní síni městského úřadu si řeklo
své ANO 22 párů, 20 párů si zvolilo zámecký park, nádvoří nebo
interiér dačického zámku a 2 páry zvolily jiné místo, např. louku
v Hostkovicích či hospodu Pod Betonem.
Církevní formou uzavřelo manželství 16 párů, což je o 6 méně
než v roce 2017 a o 15 méně než v roce 2016. Nejvíce církevních
sňatků (10) bylo uzavřeno v kostele Panny Marie Karmelské
v Kostelním Vydří, další církevní sňatky byly uzavřeny v kostele
v Budči, v Dačicích, v Horní Slatině, v Třeběticích, ve Velké Lhotě
a v kapličce v Radíkově.
Jako každý rok jsme s naším týmem několikrát vyjeli do naší krásné přírody České Kanady, a tak jsme se podívali na Hradisko poblíž
Poldovky, nebo na bývalou sjezdovku v Radíkově, i ta posloužila

snoubencům jako místo, kde si řekli své ANO. Po roce jsme zavítali
do starého ovocného sadu na Peníkově nebo do Matějovce, tentokrát k malému rybníku Baruch. Také zámecká obora v Budíškovicích tvořila kulisu při uzavření jednoho manželství.
55 ženichů uzavíralo první sňatek a 11 již mělo opakovanou zkušenost, v případě žen 57 nevěst vstoupilo do manželství poprvé
a 9 dalo šanci dalšímu sňatku.
Nejmladšímu ženichovi bylo 22 let, nejmladší nevěstě bylo
19 let, naopak nejstaršímu ženichovi bylo v době uzavření sňatku
61 let a nejstarší nevěstě 57 let.
Mezi snoubenci byl ve 47 případech starší muž, největší věkový
rozdíl vůči mladší ženě byl 15 let. V 10 případech byla v páru starší
žena a největší věkový rozdíl vůči mladšímu muži byl 7 let, v 9 případech byli manželé stejného věku.
Muži nejčastěji uzavírali manželství ve věku 30 let, nejčastějším
věkem u nevěsty bylo 27 a 28 let. Průměrný věk ženichů dosáhl
33,3 roků a u nevěst byl věkový průměr 30 let. V loňském roce to
bylo 34,5 roků u mužů a 31,8 roků u žen.
Markéta Šťastná, matrikářka

NABÍDKA STARTOVACÍHO BYTU

V souladu se Směrnicí rady města R2-18 zveřejňuje Městský
úřad v Dačicích nabídku, týkající se pronájmu startovacího bytu
č. 7, ul. Bratrská, č. p. 175/I v Dačicích veřejnosti. Byt spadá do
energetické třídy D.
Charakteristika:
pokoj 1

21,10 m2

WC

1,30 m2

předsíň

2

5,80 m

lodžie

2,50 m2

koupelna

3,40 m2

sklep

1,6 m2

Celkem

35,70 m2

Termín pro podání žádosti: 15. 2. 2019 do 13:00 h
Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2/I, 380 13
Dačice v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT
– žádost o startovací byt č. 7, Dačice 175/I“
Bližší informace: odbor správy budov
tel.: 384 401 234 nebo na www.dacice.cz

Poděkování z Dačického okénka
Rok se s rokem sešel a my máme za sebou další rok fungování sociálně terapeutické dílny Dačické okénko. Byl pestrý, plný
práce, radosti, milých setkání a příjemné spolupráce.
Za rok 2018 jsme buď organizovali, nebo
se zúčastnili 33 nadstandartních aktivit, díky
kterým rozšiřujeme hranice poznání našich
klientů a zvyšujeme jim tak kvalitu jejich života. Byly to například prodejní akce města,
návštěvy kina a muzea, koncerty, rukodělné dílny, výlety a spousta
dalších. Pokud byste se rádi dozvěděli více o našich aktivitách za
poslední čas, navštivte naše facebookové stránky facebook.com/
otevrenaokna.
Děkujeme všem, kteří nás v roce 2018 podpořili a umožnili nám,
abychom se tak stali součástí komunity. V neposlední řadě bychom
rádi poděkovali ZUŠ Dačice, díky které jsme měli možnost uspořádat v prosinci první benefiční akci pro Dačické okénko, na které se
z dobrovolného vstupného vybralo na provoz sociálně terapeutické dílny a na vybavení nových prostor 11 345 Kč. Velký dík dárcům
a všem, kteří se na přípravě akce podíleli!
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Všem přejeme krásně prožitý rok 2019, ve kterém se budeme
snažit proniknout ještě hlouběji do místní komunity a obohatit tak
nejen naše životy.
Eva Nováková

www.dacice.cz

Voda nad zlato!

Nově otevřen denní stacionář

Svým sloupkem vstupuji do nového roku 2019 s parafrází
názvu klasické pohádky české spisovatelky 19. století Boženy Němcové. Ona sice svým pohádkovým ponaučením upozorňovala na význam soli, která je pro život a zdraví nezbytná, a na rozdíl od zlata a drahých kamenů, bez ní nelze žít, ale
ani v jejím díle nešlo a priori o sůl, ale o princip.

Od 1. 1. 2019 je nově otevřen Denní stacionář v Domově seniorů Dačice na adrese Antonínská 101, 380 01 Dačice II.

Že prosté a všední věci jsou pro život člověka důležitější, než pomíjivé a blyštivé bohatství. A stejně je tomu s vodou! Příroda nám
dává ta pravá bohatství a my se k ní bohužel už delší dobu chováme dost macešsky. Je čas si to uvědomit a začít se chovat odpovědněji. K přírodě, k sobě samotným a k našim dětem.
Myslíme si, že voda byla, je a bude a proč by to mělo být jinak.
Že koloběh přírody nelze zastavit, že funguje jako perpetuum mobile. Ale skutečnost je jiná. Vody ubývá. Je jí stále méně a globální
dění posledních desetiletí ukazuje, že války už nevypukají jen kvůli
získávání vlivu, teritorií, zisku, ale také kvůli fatálním klimatickým
změnám. Kvůli marnotratnému chování člověka. Vodou, hospodaření s ní, vodní infrastrukturou jako takovou a formami jejího vlastnictví se zabývám již dlouho. Jsem člověk, který zastává principy
odpovědného hospodaření a není mu lhostejné, co předáme dalším generacím a jaká budoucnost je čeká.
Voda je mocná. Viděno prizmatem starověké filozofie a vědy je
voda jeden ze čtyř živlů, které tvoří základní složky světa. Jimi tehdejší učenci vysvětlovali přírodní jevy, ale i vnitřní složení člověka.
S tím ani dnes nelze polemizovat. Bez vody není svět, bez vody
není člověk. Voda si najde své cesty k nám na povrch, ale najde
si i ty nejjemnější skuliny pro únik. Budeme-li se my lidé i nadále
chovat k vodě jako k bezbřehému prostředku a ne jako k podstatě
světa a pomocníkovi v našem životě, brzy můžeme splakat nad výdělkem. Ukáže nám, co skutečně umí a že ona nás ke svému „životu“ rozhodně nepotřebuje tak, jako my ji.
Je důležité vodu chránit. V přírodě, na polích, v domácnosti,
prostě všude, kde je to možné. Ano, voda patří ke koloběhu života
a ten opravdu může fungovat jako perpetuum mobile. Ale jedině
za předpokladu, že člověk bude jeho rovnocennou součástí a ne
samozvaným vládcem, oligarchou, který rozhoduje jen ve svůj prospěch.
Občas slýchám reptání nad neúprosnými vytrvalými dešti, nad
enormními sněhovými nadílkami. Važme si každé kapky, či sněhové vločky, aby se půda a studně mohly napít. Jako člověk žijící
v rybníkářském kraji chválím prozřetelnost našich předků, kteří na
hospodaření s vodou mysleli již před staletími. Čeká nás velký úkol
do budoucnosti. Musíme pro vodu a člověka najít společnou cestu.
S pokorou k vodě!
Jan Bartošek

Posláním denního stacionáře je nabídnout občanům, kteří nemohou nebo nechtějí být v pracovních dnech sami doma, možnost trávit svůj denní čas v prostorách nového domova seniorů
činnostmi, které si sami vyberou či kterým se rádi věnují.
Denní stacionář se nachází v přízemí domova seniorů. Součástí denního stacionáře jsou dvě místnosti, jedna obývací místnost
a druhá odpočinková, dále součástí je sprcha a bezbariérová toaleta. Obývací pokoj je vybaven moderní kuchyní, jídelními stoly,
židlemi, sedací soupravou, polohovacím křeslem, knihovnou, televizorem a stěnou s vitrínami pro zobrazení „zážitků“ klientů.

Další pokoj je vybaven dvěma polohovacími lůžky pro možnost
odpočinku, nočními stolky a konferenčním stolkem s křesílky.
Klientům nabízíme různé druhy aktivit: jako jsou třeba různé pracovní činnosti, vaření, vyrábění z různých materiálů, zpívání, přednášky nebo besedy.
Denní stacionář je ambulantní sociální služba, denní kapacita je
10 klientů.
Služba je určena pro ženy a muže ve věku od 55 let.
Denní stacionář poskytuje své služby každý všední den, a to od
7:00 do 17:00 hodin.
Základní služby poskytované denním stacionářem jsou zpoplatněné, stejně jako službyfakultativní. Aktuální výši úhrady upravuje
Sazebník poskytovaných služeb, který je k dispozici u sociálních
pracovníků DS Dačice v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hodin, tel.:
384 495 146. Případně na internetových stránkách www.dsdacice.
cz, a který je také součástí smlouvy o poskytování sociální služby.
Stanislava Šenkyplová,
vedoucí Domova seniorů Dačice

Kostka cukru na poštovní známce
Za pár týdnů by měla vyjít nová poštovní známka s námětem vynálezů. Tentokrát s námětem vynálezu kostkového cukru.
Autor známky Jiří Slíva v loňském roce čerpal inspiraci samozřejmě u nás v Dačicích a v muzeu. Poslal nám do muzea nátisk
aršíku známek a obálky prvního dne. Tak se letos kostka cukru dostane i na poštovní známku!
Jiří Slíva (* 4. července 1947, Plzeň) je český výtvarník a básník,
věnuje se kreslenému humoru, litografii a knižní ilustraci. Kromě
toho píše i verše pro děti. V roce 1966 odešel z rodné Plzně do Prahy studovat VŠE. Po dokončení studia v roce 1971 už v Praze zůstal
a nastoupil jako odborný pracovník Ústavu pro filozofii a sociologii
ČSAV. V roce 1979 se začal živit pouze kreslením, později také technice litografie. První písňové texty začal psát už během středoškolských studií, první kresby mu publikovala Mladá fronta v roce 1972.
Od té doby mu byla věnována řada samostatných výstav v Česku
i ve světě, vyšla mu řada samostatných knih a přes dvě desítky
dalších ilustroval. Psal také verše pro dětský časopis Mateřídouška
a jedna kniha veršů mu vyšla v roce 1987. Je členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, v jeho kapele Grafičanka hraje na kytaru.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG
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Robert Smetana
muzikolog s fotoaparátem

Info z Dačického Domečku
I na únor jsme si pro vás připravili zajímavé akce.
V pondělí 18. 2. 2019 od 16:00 h se uskuteční kurz pletení
z pedigu pro dospělé, tentokrát s jarní tématikou. Kurz je určen
pro začátečníky i pokročilé. Cena kurzu je 150 Kč. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 724 078 677 do 13. 2. 2019. Na košíkářky se těší Danča.
V úterý 19. 2. 2019 od 9:00 do 11:00 h je pro děti připravena
dílna, zaměřená na pletení survival náramků. Zveme všechny děti,
aby si přišly vyrobit módní a funkční doplněk. Tato akce je zdarma.
Nepotřebujete žádné pomůcky. Dílnou vás provede Danča.
Pro tvořivé děti je v úterý 19. 2. 2019 od 13:00 do 14:30 h
připravená keramická dílna pro děti. I toto vyrábění je pro děti
zdarma. S sebou starší oblečení, které se může ušpinit a přezůvky.
Všem ráda pomůže Jarka.
V úterý 19. 2. 2019 od 16:00 h nabízíme velmi oblíbený kurz
keramiky pro dospělé, jehož tématem je blížící se jaro. Potřebujete starší oblečení a přezůvky. Cena kurzu je 200 Kč a zahrnuje materiál a výpal v keramické peci. Vedoucí kurzu je Jarka, u které je
nutné nahlásit svou účast na tel. 602 125 597 do středy 13. 2. 2019.
Ve středu 27. 2. 2019 od 9:00 do 11:00 h se v BABY CLUBU
uskuteční maškarní bál. Zveme všechny děti a jejich doprovod
a těšíme se na krásné a nápadité masky.
Všechny akce se uskuteční v prostorách DDM.

Nová výstava v dačickém muzeu nám od 21. února
představí dílo významného velkolhoteckého rodáka universitního profesora PhDr. Roberta Smetany, Dr.Sc.

NABÍDKA TÁBOROVÝCH AKTIVIT PRO LÉTO 2019

Přestože jsme uprostřed zimy, přicházíme s nabídkou letních pobytových a příměstských táborů pořádaných naším Domečkem už
dnes.

Pobytové tábory proběhnou tradičně na Turistické základně
v Dolním Radíkově.
Pro děti ve věku 6 – 10 let je připraven tábor na téma Hurvínkova cesta do Tramtárie v termínu 8. 7. – 12. 7. 2019. Cena tábora
je 1.900 Kč pro děti navštěvující jakýkoliv kroužek v DDM Dačice
a 2.400 Kč pro ostatní děti.
Pro větší děti a mládež ve věku 10 – 15 let je určen tábor s tématem Agent 007 včera, dnes a zítra v termínu 13. 7. – 21. 7. 2019.
Cena tábora je 3.500 Kč pro děti, které navštěvují jakýkoliv kroužek
v DDM Dačice a 4.000 Kč pro ostatní děti.
Nad zdárným průběhem pobytových táborů bdí Jarka Bačáková,
tel. 602 125 597.
Pro děti ve věku 6 – 10 let jsou určeny dva běhy příměstských
táborů, které probíhají v prostorách DDM Dačice a okolí. 1. běh
proběhne v termínu 29. 7. – 2. 8. 2019 pod názvem Se Zvídálkem
za poznáním, 2. běh je připraven na týden 5. 8. – 9. 8. 2019 a jeho
název je RECY táborníci.
Cena jednoho běhu je 1.700 Kč pro děti, které navštěvují některý
z kroužků v DDM Dačice, 1.900 Kč pro ostatní děti. O chod příměstských táborů se stará Dana Syrovátková, tel. 724 078 677. Bližší info
o nabízených táborech najdete na adrese www.ddmjh.cz v sekci
tábory.

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

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

8

--- inzerce ---

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE RD,
REKONSTRUKCE, STAVEBNÍ ÚPRAVY
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Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

Bude patřit do okruhu výstav, které
by nám měly připomenout významné
osobnosti regionu, ve kterém žijeme.
Podnětem k této výstavě byl vlastně
nález asi padesáti fotografických portrétů zpěváků z Velké Lhoty a sousedních lokalit ve fotoarchivu Etnografického ústavu Moravského zemského
muzea v Brně. Pocházejí z fotoaparátu
Roberta Smetany. Materiál zde objevila
PhDr. Helena Beránková, pracovnice
ústavu, od níž dál vzešel podnět k uspořádání naší výstavy. A tuto myšlenku nám do Dačic tlumočil pan
profesor PhDr. Josef Kovalčuk, prorektor brněnské Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU), zeť Roberta Smetany.
Na výstavě budou k vidění kromě těchto portrétů originální
Smetanovy zápisy lidových písní a další materiál z fondu Etnologického ústavu České akademie i ze soukromé sbírky paní Kovalčukové, dcery Roberta Smetany.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne v Městském muzeu
a galerii v Dačicích ve čtvrtek 21. února od 17:00 h. K výstavě
promluví PhDr. Helena Beránková.
Výstava bude otevřena do 24. března 2019.
Kdo byl Robert Smetana?
Muzikolog prof. PhDr. Robert Smetana, Dr.Sc. se narodil
29. 8. 1904 ve Vídni. Jeho rodiče pocházeli z Velké Lhoty a Šachu na
Dačicku. Po vzniku Československé republiky se vrátili a zakoupili
chalupu v malé osadě Poldovka u Velké Lhoty. Ta se stala místem,
kam se Robert Smetana po celý svůj život vracel. Po středoškolských studiích ve Vídni, Olomouci, Praze a Brně se zapsal na Masarykovu univerezitu v Brně, nejprve na přírodovědeckou fakultu,
kterou po roce výměnil za fakultu filosofickou, kde vystudoval hudební vědu u profesora Vladimíra Helferta. Doktorát získal r. 1934
na základě disertace O melodických idiotismech v lidovém zpěvu
evangelíků velkolhotských. Vedle toho zároveň vystudoval na brněnské konzervatoři skladbu a hru na hoboj, klavír a tympány. Po
skončení studia pracoval v Hudebním archivu Zemského muzea
v Brně (1922-1933), kde pořídil zejména soupis hudebních památek
premonstrátského kláštera v Nové Říši. Dále působil jako stipendista v brněnské pobočce Státního ústavu pro lidovou píseň. Posléze
trvale zakotvil v Olomouci. Od r. 1945 se podílel spolu s J. L. Fischerem na obnově tamější univerzity, kde vybudoval a řídil Ústav pro
hudební vědu a výchovu a kde působil dlouhá léta jako univerzitní
profesor.
Jeho hlavním pracovním oborem a zájmem byla česká lidová
a zlidovělá píseň. Zájem o tento typ písní přivedl Smetanu v r. 1936
do styku s literárním kritikem Bedřichem Václavkem. Jejich kontakt
pokračoval i za okupace, kdy se Václavek musel před nacisty skrývat. Výsledkem jejich vzájemné spolupráce byly knihy České písně
kramářské (Praha 1937, 1949) a Český národní zpěvník (1940, 1949).
Obě díla položila základ k vědeckému výzkumu kramářské písňové
tvorby a k realistickému nazírání na písňový repertoár české společnosti 19. stol. Obě díla jsou trvalým vkladem pro českou muzikologii. Zároveň se Smetana zasloužil o to, že celkem dvakrát vyšla
monumentální Sušilova sbírka Moravských národních písní (1941,
1951). Postupně vycházela i řada jeho prací o významu Smetany,
Dvořáka, Janáčka, Mozarta, Schuberta, Václavka a další díla zabývající se speciálními otázkami z oboru hudební vědy. Byl znalcem díla
Leoše Janáčka, záhy pochopil jeho význam. Zajišťoval jeho pozůs-
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talost a na základě přátelství s paní Zdeňkou Janáčkovou vznikla
i Smetanova knížka o Leoši Janáčkovi.
V r. 1960 zorganizoval v Olomouci konferenci s názvem Václavkova Olomouc. Pod tímto titulem se obdobné konference konaly
řadu let. Zároveň byl vynikajícím fotografem uměleckých památek.
Z jeho pera vzešel výborný a spolehlivý průvodce po památkách
Olomouce. V sedmdesátých letech napsal řadu vzpomínek na
osobnosti brněnského a olomouckého hudebního a kulturního života: L. Janáčka, R. Firkušného, B. Václavka, G. Černušáka, T. Schaefera, S. Součka, I. Váni Psoty atd. Tyto vzpomínky byly částečně publikovány časopisecky, jiné otištěny zatím nebyly. Robert Smetana
zemřel v Brně 7. října 1988. Je pochován ve Velké Lhotě.
V Dačickém vlastivědném sborníku IV/2007 vyšel i Smetanův příspěvek Svatba na Velkolhotecku. Ta se stala předlohou divadelního
představení ve Velké Lhotě (21. 6. 2008), které tehdy připravil se
svými studenty prof. PhDr. Josef Kovalčuk (5. 8. 1948 – 30. 6. 2018).
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

PROVEDEME:
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Těžbu dřeva,
přiblížení a odvoz dřeva
Vytěženou hmotu
vyplatíme v hotovosti
před odvozem.
Též výkup lesních pozemků
a hotové kulatiny.
tel. 774 532 901, 608 902 420
www.expo-drevo.cz

Zima v lese začíná, hlad má lesní rodina ...
Letos jsme se v MŠ Za Lávkami rozhodli realizovat projekt „Lesní rodina“ a „Ptáčci zpěváčci“.

Zprvu jsme využili tělocvičnu MŠ
k setkání našich dětí s revírníky z Lesní správy Český Rudolec. Beseda byla zajímavá,
s využitím obrázků, mysliveckých rekvizit
a nechyběly ani pohádkové hádanky a společný zpěv s lesní tématikou. Děti byly za
snahu revírníky odměněny drobnými dárky.
Následovala výprava starších dětí SKŘÍTKŮ se skřítkem „Zimníčkem“ ke krmelci do
„Zahrádeckého lesa“. Cestou jsme společně
pozorovali stopy různých zvířátek a skřítek
„Zimníček“ nám vyprávěl o životě v lese
i jak se zde máme chovat. Také nechyběly různé hádanky – byla to taková zimní
přírodovědná stezka s kvízem a zkouškou
našich vědomostí a dovedností. Neopomněli jsme donést lesním zvířátkům něco
dobrého na zub – kaštany, tvrdý chléb,
kukuřici, zrní, seno, zelí aj. Všechny nás zaujal tento krásný koutek zimní přírody, kde
si děti s chutí vyzkoušely i své sportovní
schopnosti v přírodním terénu i fantazii
při různých stavbách z přírodnin a sněhu.
Velmi výstižně vyjádřila své pocity jedna
dívenka: „Tady je mi dobře, jsme tu pospolu u toho krmelce...“ Cestou do MŠ se nám
podařilo pozorovat srnky a zajíce na poli

a káně na obloze.
Paní učitelka společně s dětmi připravila
na oplátku pro našeho skřítka „Zimníčka“ v
MŠ hostinu ze samých dobrot např. sněhových pusinek, jogurtového knuspi, popcornu, jedlého papíru, bílého jogurtu, atd. Byla
to lákavá hostina „v bílém“. Skřítek „Zimní-

ček“ se s námi o tyto dobroty podělil, a tak
všichni „SKŘÍTCI“ společně vše ochutnali.
Zážitky z těchto prožitkových aktivit pak
starší děti využily k výtvarnému tvoření
s možností zúčastnit se soutěže „Toulky za
zvěří“.
V zimním období se všechny děti z naší
MŠ těšily na krmení „opeřenců“, a to na
rybnících nedaleko MŠ a řece Dyji. Děti
měly možnost vidět plno divokých kachen
a labutě, které nás vždy již netrpělivě vítaly. Pokaždé jsme pro ně měli různé krmení,
které děti připravovaly doma s rodiči nebo
v MŠ s učitelkami. Také na naší přírodovědné zahradě jsme rozvěsili na stromy saláty
pro ptáčky vytvořené doma i v MŠ. Průběžně pozorujeme ptáčky u krmítek na naší
zahradě a okolí, které pravidelně doplňujeme ptačím krmením. Všichni jsme rádi,
že těmito aktivitami pomáháme zvířátkům
a ptáčkům zpříjemnit přečkání letošní zimy
a těšíme se na jarní ptačí štěbetání, které
nám bude odměnou.
Milada Janoušková,
MŠ Za Lávkami

Zubní pohotovost
02. 02.

sobota

Perničková Veronika

Třída 9. května 161, Dačice

388 440 640

03. 02.

neděle

Plucarová Marie

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 524
384 389 329

09. 02.

sobota

Pokorná Dana

Pístinská 272,
Stráž nad Nežárkou

10. 02.

neděle

Pokorný Luboš

sídl. Vajgar 724/III,
Jindřichův Hradec

384 322 081

16. 02.

sobota

Tomek Adam

nám. Míru 175, J. Hradec

777 533 213

17. 02.

neděle

Pumprová Jaroslava

23. 02.

sobota

Ryšánek Jiří

24. 02.

neděle

Slanina Oldřich

Tyršova 3,
Lomnice nad Lužnicí
Hradecká 254,
Nová Bystřice
Schwaigrova 327, J. Hradec

384 792 319
384 386 330
384 391 774
(red)
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Co je nového na Základní škole Komenského
Den jazyků – Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 13. prosince mohli návštěvníci naší školy nahlédnout
do otevřených tříd a zároveň okusit tradice i pokrmy evropských
států. Dveře školy se otevřely veřejnosti a rodiče našich žáků (a nejen oni) měli možnost navštívit prostory, v nichž děti 1. a 2. stupně tráví několik hodin denně. O úvodní přivítání se postarali žáci
3. – 5. ročníku, kteří předvedli svá taneční, pěvecká a dramatická
vystoupení. Prohlídka školy byla i tentokrát velmi příjemná, jelikož
mnoho tříd se v tento den proměnilo v sídla evropských států, a
to se vším všudy – s tradicemi, místními produkty, jídlem, uměním
i literaturou. Většina prezentovaných států byla zároveň zastoupena rodilým mluvčím, který se věnoval příchozím hostům. Děti
se zatím zabavily u snadných, ale i zapeklitějších úkolů, aby pak
za odměnu společně se svým doprovodem ochutnaly některou z
krajových dobrot. Na vše bedlivým zrakem dohlížela usměvavá, leč
přísná policistka, jíž žádný z cestujících po Evropě nedokázal uniknout, aniž by si dýchnul do balónku a dokázal tak svou způsobilost
k návštěvě dalších zemí. Den otevřených dveří byl příjemně zpestřen Dnem jazyků - projektovým dnem, který v letošním roce dostal
finanční podporu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH. Děkujeme za pomoc a podporu všem organizátorům a účastníkům
příjemné akce.
Bruslení skončilo, budeme plavat

Naše škola je zapojena
do projektu DDB – Děti
do bruslí. Projekt je určen
dětem předškolního věku
a žákům 1. stupně základní
školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným
metodickým a trenérským
vedením. Žáci bruslí v 1.
a 2. ročníku, v rámci výuky
tělesné výchovy absolvují
5 hodin výuky na Zimním stadionu v Telči. Děti do bruslí zaštiťuje
bývalý extraligový hokejista Zdeněk Ondřej, který má bohaté zkušenosti s vedením kurzů bruslení pro děti i dospělé. Jeho pozitivní
postoj ke sportu a neutuchající touha posouvat projekt dál, je nám
všem velkou inspirací. V pondělí 7. ledna se s bruslením pro letošní
školní rok rozloučila poslední skupina bruslařů. Na ledě se sešli žáci
tříd I. A a I. C i s rodiči a společným „ Hej!“ ukončili kurz bruslení.
Bruslení bylo pro žáky zábavné, hodně se naučili a hlavně sportovali. Ve třetím a čtvrtém ročníku je součástí výuky plavání. Plavecký
kurz realizujeme v Jihlavě, jde o deset dvouhodinových lekcí. Sundáme brusle a jdeme do plavek.
Vzpomínky na vánoční čas
Před Vánocemi si rádi nadělujeme pohodovou vánoční náladu.
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S žáky jsme vyrazili nasát vánoční atmosféru do dačického muzea. Připomněli jsme si české tradice, ale zvědaví jsme byli především na instalace vlastních prací. Každý si nějaký obrázek našel, což
nás moc potěšilo.
Poslední týden před Vánocemi se vydali žáci 3. ročníku do
J. Hradce a prohlédli si nádherné Krýzovy jesličky – největší lidový
mechanický betlém na světě. Cestou se všichni prošli po 15. poledníku východní délky.
Vánoční čas je časem setkávání. Náš hudební kroužek Zpěváček
naděloval radost v Domě s pečovatelskou službou, poprvé navštívil nádherné prostory nového Domu seniorů v Dačicích. První
milé a vstřícné přivítání jeho obyvatel bylo pro děti velmi příjemné.
Společně si zazpívali koledy, děti přítomným zakouzlily. Našimi písničkami a úsměvy dětí jsme tak přispěli k vánoční náladě a přejeme
všem hlavně ZDRAVÍ. Pro obyvatele měly pečlivě nacvičeno pásmo
vánočních básní a písní, koled. Celý program provázela vánoční nálada, pohoda a radost ze společného setkání.
Školní družina nezůstala pozadu a uspořádala si Disko – Trysk
a užila si krásné odpoledne. Děti poctivě sepisovaly playlist a nakonec bylo celé Disko-trysko v jejich režii. Hrálo se, tancovalo, soutěžilo, zpívalo. Děti si besídku velmi užily. Zdravíme pana Koutného
a už se na něj zase těšíme.
20. prosince, poslední školní den roku 2018, proběhl opět
v režii žáků 9. ročníku. Pro své mladší spolužáky si i letos připravili
vánoční překvapení v podobě různých soutěží a aktivit ve školní
jídelně a tělocvičně... potěšili, děkujeme. Následovaly vánoční
besídky v kmenových třídách jednotlivých tříd. Pokud si chcete zavzpomínat s námi, připomínáme naše internetové stránky
www.zsdacice.eu.
Všichni jsme ve čtvrtek opustili školu vánočně naladění, tak hurá
do roku 2019. Pololetí se nám blíží.
Eva Macků, ředitelka školy

Slovo oftalmologa
Vážení, vzhledem k výraznému nárůstu telefonátů směřovaným na oční ambulanci u zámku na Havlíčkově náměstí
v Dačicích, je nezbytné tento proud usměrnit, má-li personál
ambulance normálně pracovat s pacienty v ambulanci přítomnými.
Proto během února 2019 dojde ke změně v objednávání k vyšetření: bude možno se objednat telefonicky nebo osobně v pondělí
až čtvrtek, vždy od 13:00 do 15:00 h.
K tomu budete vybídnuti ohlášením při každém volání na tel.
384 420 729 či 724 189 098 mimo dobu objednávací.
V akutních případech (vzniknuvších přibližně během posledních
36 hodin) bude možno použít telefonní číslo, které se dozvíte taktéž v ohlášení hovoru.
Objednat se budete moci i formou e-mailu na adrese:
objednavky@ocnidacice.cz
Velice naléhavě žádám pacienty, aby si na každé vyšetření i kontrolu nosili léky, které trvale užívají a brýle, které používají, dále
kartičku zdravotní pojišťovny a občanský průkaz. Dále zdůrazňuji,
že pacient ve značně znečištěném oděvu (mimo akutní úraz) nebo
výrazně čpící jakoukoliv návykovou nebo odpor vzbuzující látkou
riskuje, že bude přeobjednán na pozdější termín.
Na závěr chci poděkovat všem blízkým, kteří doprovázejí stařičké pacienty k vyšetření a jsou jim významnou oporou a pomocnou
pamětí. Velmi si jejich ochoty vážím a chci vybídnou i ostatní, aby
byli nápomocni svým slábnoucím příbuzným. Velice to usnadňuje
a urychluje vyšetřování pacienta.
Děkuji za pochopení a přeji všem dobrou mysl v roce 2019.
Mario Novák
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Kdo sportuje, nenudí se!
Zveme předškoláčky a jejich rodiče na další odpolední setkání,
které tentokrát pořádáme 5. února v 15:30 h v našich tělocvičnách.

se velmi dobře umístí na celorepublikovém finále v Praze a také že
tuto snahu ocení starosta města Dačice a především komise pro
Zdravé město Dačice. Byli tedy pozváni na závěrečný komentář
a poděkování za reprezentaci města v takto ojedinělé soutěži. Žáci
nezahálí a už mají skoro dotočenou i druhou sérii videí, aby se
mohli prezentovat i v dalším ročníku této filmařské soutěže.
Turnaj ve stolním tenise
Ve středu 12. prosince odpoledne ožily naše tělocvičny sportem.
U nás ve škole byl totiž Den otevřených dveří a malí sportovní nadšenci mezi sebou svedli utkání ve stolním tenise.
Vytvořili dvě družstva. Mezi třeťáky byl nejlepší Jáchym Pospíšil.
V druhém družstvu si nejlépe vedl Dan Mašata.
Vystoupení v DPS
Letošní druháčci se se svými učitelkami vydali do Domu s pečovatelskou službou v Dačicích, kde ukázali svá vánoční vystoupení. Čertovskými tanečky, tanečním vystoupením dětí z tanečního
kroužku a putováním do Betléma jistě potěšili nejedno lidské srdce.
Jitka Procházková a Jaroslava Dohnalová

Nový rok, noví roboti

I v novém roce čekají na žáky z kroužku
Malý technik nejmodernější stavebnice
pro chytré děti. Nudit
se opravdu nebudeme. Kdo by si nechtěl
sestavit třeba rádio,
elektronickou
klávesnici, měnič hlasu,
hudební přehrávač či dokonce detektor lži? Anebo získat odpovědi
na otázky: Co je prostorový zvuk? Co je aerodynamický třesk? Jak
fungují ultrazvukové vlny?
Víte, jak funguje dálkové ovládání, radiopřijímač nebo pohon
auta? Malí technici se vše dozvědí s elektronickou stavebnicí.
Opravdu hodně se těšíme na LEGO Mindstorms EV3. Stavebnici,
která umožňuje vytvořit a ovládat své vlastní robotické tvory. Tyto
roboty lze naučit chodit, manipulovat s předměty, mluvit a dělat
téměř cokoliv, co si jen dokážeme představit.
Připravujeme tak děti na jejich budoucnost, ve které jistě programování a robotizace chybět nebude.
Vyučující kroužků Malý technik
Vánoční datlování 2018 má své vítěze
Dvakrát pět je deset. Právě tolik prstů na rukou se rozběhlo
po počítačové klávesnici, aby předvedly svoji rychlost a um. Dne
18. prosince 2018 byla slavnostním vyhlášením výsledků a předáním
cen nejlepším ukončena soutěž žáků naší školy v psaní na klávesnici
– VÁNOČNÍ DATLOVÁNÍ. Soutěže se zúčastnilo celkem 114 žáků.
Žáci byli rozděleni do třech kategorií. Mladší žáci (6. a 7. třída)
a starší žáci (8. a 9. třída) soutěžili ve dvou disciplínách – Výuce ZAV
a ZAV Houbař. Třetí kategorie, nejmladší žáci (3., 4. a 5. třídy), soutěžili pouze ve Výuce ZAV.
V kategorii nejmladších byl nejlepší Daniel Kára z 5. třídy. Mezi
mladšími žáky si nejlépe vedl Adam Bárta ze 7. třídy. Nejlepší mezi
staršími soutěžícími byla Tereza Křížová z 8. B.
„Skokanem“ Vánočního datlování se stal Adam Bárta ze 7. třídy,
který si v průběhu soutěže „oddatloval“ 369 cvičení!!
Gratulujeme!
Jitka Krejčí a Marie Cvrčková
Filmaři z naší školy byli na návštěvě u pana starosty
Žáci z 9. B, kteří na začátku roku 2018 začali natáčet sérii dokumentů při příležitosti soutěže Antifetfest, tenkrát ani netušili, že

Malá kopaná v SŠTO Dačice
V pátek 14. 12. 2018 se konal tradiční turnaj v malé kopané při
příležitosti Dne otevřených dveří na SŠTO v Dačicích. Turnaje se
účastnily týmy ze základních škol, které vyzvali chlapci z prvních
ročníků střední technické školy.
Naši žáci z devátých tříd skončili na čtvrtém místě.
Zuzana Voldřichová
Další dění na naší škole:
Za kalendářním rokem u nás ve škole udělaly tečku koledy. Vánoční atmosféru nám přišla navodit, jako vždy v předvánoční čas,
dechová sekce ZUŠ Dačice pod vedením pana učitele Kamínka.
Moc děkujeme.
Vánoční prázdniny utekly jako voda, ale na děti ze školní družiny
čekalo ještě nejedno překvapení. Pod nazdobeným stromečkem
našly spoustu dárečků a v nich krásné hračky, které udělaly všem
velikou radost.

Dům s pečovatelskou službou
Vánoční koncert
18. prosince adventní dny v Domě s pečovatelskou službou
zpříjemnil koncert Základní umělecké školy Dačice pod vedením
pana učitele Evžena Mašáta. Zazněly vánoční koledy, které jsme si
s muzikanty všichni společně zazpívali. Zúčastněným děkujeme
a těšíme se na jejich koncerty v příštím roce.
Štědrý den v Domě s pečovatelskou službou
Všechny adventní programy v Domě s pečovatelskou službou
byly zakončeny 17. 12. 2018 štědrovečerní večeří, kdy jsme všichni
společně poseděli a povečeřeli. Hudební doprovod byl pod
vedením pana učitele Mašáta
ze Základní umělecké školy.
Přivítali jsme zde zástupce
města a zástupce společnosti
Ledax o.p.s.
Všem děkujeme za účast
a také velké poděkování patří
všem, kdo se podíleli na přípravách.
Děkujeme a přejeme hodně zdraví do nového roku.
Tři králové
Dne 11. 1. 2019 Dům s pečovatelskou službou navštívili tři králové.
Obešli všechny obyvatele domu. Svojí přítomností a koledou nám
zpříjemnili a zároveň zakončili povánoční čas. Děkujeme.
Za Pečovatelskou službu Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Informace pro rodiče žáků 5. a 9. tříd
Přihlášky podávají zákonní zástupci žáků přímo řediteli střední školy
(osobně nebo prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb), a to
do 1. března 2019.
V případě zájmu vašeho dítěte o studium na osmiletém i čtyřletém gymnáziu se
musíte obrátit na základní školu, kterou
vaše dítě navštěvuje. Třídní učitel, popř.
výchovný poradce vám jistě rád poskytne
všechny potřebné informace včetně přihlášky na SŠ (většinou již předvyplněné
z informačního systému školy) a zápisového lístku.
V případě jakýchkoli dotazů k podání
přihlášky se neváhejte obrátit přímo na
nás (tel. 384 420 432, mobil 775 675 726
Mgr. Milan Točík). Na stejných kontaktech
lze domluvit i individuální prohlídku školy.
Osmileté i čtyřleté studium na dačickém
gymnáziu přináší především:
• kvalitní vzdělávání v motivujícím prostředí,
• ideální přípravu pro studium na vysokých školách (90 % našich absolventů
studuje VŠ),
• prostory moderní a nadstandardně vybavené budovy,
• práci v nových jazykových laboratořích,
v modernizovaných učebnách přírodních věd a v mobilní třídě vybavené iPady a MacBooky Pro,
• studijní a poznávací zájezdy do zahraničí,
• možnost získání mezinárodních certifikátů z jazykových zkoušek (FCE, CAE),
• účast v projektu studentské internetové
televize G-one.tv,
• adaptační pobyty, kulturní exkurze, sportovní akce, mimoškolní aktivity i zájmové
kroužky.
Příprava na přijímací zkoušky
Gymnázium Dačice nabízí uchazečům
o vzdělávání ve školním roce 2019/2020
přípravu na přijímací zkoušky. Příprava se
uskuteční formou odpoledních setkání
s uchazeči a bude zaměřena na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek z českého jazyka a z matematiky v minulých letech. Účast na přípravě je zdarma, zájemce
se může zúčastnit obou setkání nebo jen
jednoho z nich.
Místo setkání:
• Gymnázium Dačice, učebna sekundy –
pro uchazeče z 5. tříd ZŠ
• Gymnázium Dačice, učebna kvarty – pro
uchazeče z 9. tříd ZŠ
Termíny setkání:
• středa, 13. února 2019 od 15:00 h
• čtvrtek, 14. března 2019 od 15:00 h
Časový harmonogram:
15:00 – 15:45 český jazyk
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15:45 – 15:55 přestávka
15:55 – 16:40 matematika
Ohlédnutí za vánočními akcemi na gymnáziu
(Kraso)bruslení v Telči
Ve čtvrtek 13. prosince vyrazili žáci sekundy, kvarty a sexty vlakem do Telče bruslit.
A na ledě nás čekalo překvapení – mladé
krasobruslařky z Krasobruslařského klubu v Telči, které trénuje náš pan učitel Petr
Procházka. Pod jeho vedením nás na ledě
nejprve procvičily – vyzkoušeli jsme si různé způsoby jízdy. Pak nám děvčata předvedla něco ze svého krasobruslařského
umění. Právě díky nim bylo naše bruslení
nejen intenzivní, ale i krásné!
Petra Uchytilová
Předvánoční Linec
Dne 18. prosince 2018 jsme se my, žáci
kvarty, společně s některými žáky ze ZŠ
Slavonice vydali na výlet do předvánočního Lince. Z naší školy nám pedagogický
dozor zajišťovala paní učitelka S. Nevrklová
a R. Kopačková. Vyjížděli jsme okolo sedmé
hodiny ranní a do cíle naší cesty jsme dorazili asi kolem desáté. Kvůli nepříznivému
mlhavému počasí jsme vynechali vyjížďku
na vyhlídkový kopec Pöstlingberg, a místo
toho jsme se vydali do zubařského muzea.
Po jeho prohlídce jsme prošli centrem Lince
k největšímu rakouskému kostelu – katedrále Neposkvrněného početí Panny Marie.
Podívali jsme se i dovnitř a pak už naše kroky směřovaly k hlavnímu cíli tohoto dne.
Tím byla budova Ars Electronica Center.
Paní průvodkyně nás muzeem provedla,
ukázala nám všechny jeho části a poté jsme
zhlédli video o vesmíru v 3D provedení.
Nakonec jsme dostali ještě hodinu na to,
abychom si muzeum sami prošli a vyzkoušeli různá zařízení, která nabízí. V muzeu se
nám všem velice líbilo. Pak už na nás čekala poslední část dne, a to návštěva vánočních trhů. Prohlíželi jsme si různé stánky,
kde jsme si mohli koupit sladkosti, horký
punč nebo suvenýry. Z Lince jsme vyjížděli
kolem páté hodiny a domů jsme se vrátili
asi v osm. V Linci se nám všem líbilo a rádi
bychom si takový podobný výlet klidně zopakovali příští rok.
Tomáš Pavlů, kvarta
Projektové vyučování
Poslední středu před Vánoci se studenti
gymnázia zúčastnili projektového vyučování na téma „Zima, advent, Vánoce“. Každý
žák měl možnost zvolit si podle svého zájmu projekt, kterému se chtěl věnovat. Šlo
například o výrobu elektronického vánočního přání, srovnání českých a holandských
zimních tradic či o seznámení s druhy ptáků, kteří u nás přezimují. Vyučování probíhalo zvlášť pro vyšší a nižší gymnázium, ale
napříč třídami a pro všechny představovalo
novou, zajímavou zkušenost. Největší ohlas

zaznamenal dějepisný projekt „Křesťanství
a Vánoce“, v němž studenti pracovali prostřednictvím Bible s vánočním příběhem.
A tak se školou linula vůně vánoční štóly,
horkého čaje i nadcházejících svátků.
Petra Mašátová
Dobročinný vánoční bazárek
V hlasování na facebookových stránkách
gymnázia studenti rozhodli o tom, že výtěžek dobročinného vánočního bazárku, který se pro studenty a učitele gymnázia konal
v prosincových dnech, věnuje škola místnímu sdružení, které pracuje se zdravotně
postiženými dětmi i dospělými. A tak si
10. ledna paní Lída Rehartová z Dačického
ZVONEČKU z. s. odnášela z gymnázia symbolický šek a částku 4.130 Kč, která podle jejích slov bude použita k financování volnočasových aktivit klientů Zvonečku: „Pokud
je to možné, chodí děti dopoledne do školy
a dospělí pracují v sociálně-terapeutických
dílnách v Antonínské ulici. Co jim chybí, je
především pohyb, a tak se snažíme vzít je
odpoledne na procházku, na bazén nebo
na kuželky.“ Tak ať se tedy Zvonečku i jeho
klientům daří.
Petra Mašátová
Přijetí vítězného týmu soutěže Antifetfest u starosty města
Ve čtvrtek 10. ledna 2019 přijal starosta
Dačic Ing. Karel Macků na radnici studenty
gymnázia, kteří se zúčastnili Antifetfestu,
celostátní soutěžní přehlídky amatérských
filmů s tematikou rizikového chování. Tým
studentů z naší školy ve složení Helena
Blažková, Jirka Kohout, Katka Macků a Jáchym Vágner republikové kolo soutěže vyhrál, za což jim pan starosta vyjádřil uznání:
„Základem úspěchu bylo, že se nad tématem, které natočili, zamysleli, a že se jim
podařilo svou myšlenku zhmotnit a podkreslit perfektní hudbou. Prostě zobrazili
problém, který existuje, způsobem, který
zaujal,“ Studenti shodně uvedli, že pozvání
od pana starosty pro ně znamená velkou
poctu, pan starosta jim na oplátku poděkoval za reprezentaci našeho města na celostátní úrovni.
Petra Mašátová

Starosta Dačic Ing. Karel Macků přijal na
radnici účastníky Antifetfestu.
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Novinky na ZŠ praktické a speciální, Neulingerova 108
Plavecký kurz
Žáci toto pololetí navštěvují základní
plavecký výcvik. První hodina proběhla
v pondělí 7. ledna. I přes mírné obavy
některých žáků se jim první hodina velmi
líbila a užili si ji. V úvodní hodině si je
zkušené plavčice rozdělily do skupin. Byli
seznámeni s bezpečnostními i hygienickými pravidly a potom už hurá do vody.
Plavci nám předvedli svůj um ve vodě,
neplavci se seznámili s vodou a vyzkoušeli
si molitanové pomůcky a část dětí si
hodinu užívala v relaxačním bazénu. Už po
skončení hodiny jsme se všichni těšili na
druhou, která proběhne za týden.
Badatelský klub
Někteří žáci také nově navštěvují Badatelský klub, který se koná každé úterý.
V badatelském klubu zkoumáme přírodu,
tedy pojmenováváme živočichy či rostliny.
Zabýváme se přírodními jevy, jako jsou fáze
Měsíce, vesmírná tělesa, planety, Slunce
apod. V současnosti zkoumáme, jak sestavit elektrický obvod, vodivost předmětů
a materiálů, bezpečné zacházení s elektřinou či sestavujeme elektromagnet. Do budoucna plánujeme zkoumat mikrosvět pod
mikroskopem.

seznámili s betlémářskou tradicí v Třešti.

mů, ale žáci si mohli prohlédnout i soukromé sbírky obyvatel Třeště. Mimo to se žáci
podívali i do místního kostela, kde mohli vidět další z krásných betlémů. Tímto ZŠ Neulingerova děkuje všem, kteří nás s radostí

Tříkrálová sbírka
Dne 11. 1. 2019 žáci ZŠ Neulingerova koledovali v rámci Tříkrálové sbírky v pečovatelském domě v Dačicích. Tato sbírka byla
určena pro oblastní charitu Jihlava. Žáci
převlečení za tři krále v doprovodu ostatních žáků naší školy obcházeli jednotlivé
byty v pečovatelském domě. Mimo peněz
si koledníci vykoledovali i spoustu dobrot,
za které velice děkujeme obyvatelům tohoto domu. Zároveň bychom chtěli jménem
školy poděkovat za ochotu a pomoc při
koledování zaměstnankyním pečovatelského domu v Dačicích, paní Cimbůrkové
a Mandátové a těšíme se na další spolupráci
v novém roce.

Výlet – Betlémy Třešť
Ve čtvrtek 10. 1. 2019 navštívili naši žáci
tradiční výstavu betlémů v nedaleké Třešti.
K vidění byla nejenom stálá expozice betlé-

.

Federal-Mogul Valvetrain s.r.o., Strojírenská 160, 380 01 Dačice
Výrobce sacích a výfukových ventilů do spalovacích motorů

přijme pracovní pozice

Operátor/ operátorka ve výrobě
Strojní údržbář/ provozní zámečník
Nabízíme benefity:
Osobní prémie, týmová prémie, příspěvek na stravování, na kulturu, sport, relaxaci
poskytujeme FlexiPassy, příspěvek na penzijní připojištění, dovolená navíc
--- inzerce ---

Pokud vás naše nabídka oslovila, napište nám, prosím, na adresu
e-mail: marie.zavodska@federalmogul.com, nebo volejte na tel. 383 131 330,
nebo si na vrátnici společnosti vyzvedněte a vyplňte žádost uchazeče o zaměstnání.
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Nový semestr Vu3v v knihovně začíná ve středu 30. ledna 2019
Jsou vítáni i noví zájemci. Budou probíhat 2 kurzy – Lesnictví a Dějiny oděvní kultury I.
hlášku ke studiu, kterou obdrží od tutora v jím vybraném konsultačním středisku, uhradí studijní poplatek pro daný kurz. Upozornění: pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku,
na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není
zaručena funkčnost přehrávače video přednášek.
Povinnosti posluchače: uhrazení studijního poplatku, min.
80% účast na společné výuce, vypracování testu za každou z video
přednášek a závěrečného testu. Samostudium.
Posluchači – přerušení studia: kdykoliv během semestru /
před novým semestrem (rodinné, zdravotní důvody). Možné pokračování po přerušeném studiu, přihlášením před kterýmkoliv
následným semestrem.
Posluchači - ukončení studia: po šesti úspěšně absolvovaných
kurzech se posluchači v příslušném semestru mohou zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU v Praze, kde si převezmou „Osvědčení
o absolutoriu U3V“. Absolventi cyklu mohou následně pokračovat
studiem nového cyklu, výběrem dalších šesti tematických kurzů.
Další informace v knihovně a na webu či na telefonu: 721 145 265.
Těšíme se na Vás.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka knihovny

Technické služby Dačice
přijmou do hlavního pracovního poměru
pracovníka na pozici: řidič

Požadujeme:
• řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz
• kurz na práci s motorovou pilou
Více informací na tel 777 113 125.

--- inzerce ---

Virtuální univerzita třetího věku je projekt určený seniorům. Pokud uvažujete o účasti v kurzu,
projděte si web Provozně
ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze, pod jejíž hlavičkou se vu3v studuje
– www.e-senior.cz a web knihovny – www.mkdac.cz.
V konzultačním středisku při knihovně studují dvě skupiny, první
je soběstačná a uzavřená a schází se na městském úřadě, ve druhé se v knihovně scházelo v roce 2018 celkem 32 studentů. Proto
bude tato naše skupina rozdělená na dvě, jelikož kapacita knihovny je omezená, ale pár nových studentů rádi přivítáme.
Co budeme studovat?
Lesnictví je semestrální kurz, který se zabývá lesnictvím od
obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa.
Dějiny oděvní kultury I je cyklus přednášek módní historií,
od pravěkých lovců, přes Egypt, Řecko a Řím, přes oděvní kulturu
doby románské a gotické, tento první cyklus končí renesancí.
Studia se mohou účastnit občané ČR důchodového věku
(osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání
starobního důchodu) nebo invalidní důchodci.
V průběhu semestru: společná výuka probíhá v konzultačním
středisku 1x za 14 dní. Výukové materiály ke kurzům jsou během
semestru kdykoli přístupné přes internet, každý kurz obsahuje
6 video přednášek. Po splnění studijních povinností a absolvování
6 individuálních kurzů se posluchač může v příslušném semestru
zúčastnit slavnostní promoce v aule ČZU.
Posluchači - zapojení do studia: zájemce o studium vyplní při-

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 ko m p o n e n t ů , s 950 z a m ě s t n a n c i se řa d í m e m e z i
nejvýznamnější zaměstnavatele v regionu.
Hledáme do našeho týmu:

M E C H AT R O N I K A
APQP INŽENÝRA
C A E I N Ž E N Ý R A / F E M V Ý P O Č TÁ Ř E

M A N I P U L A N TA - Ř I D I Č E V Z V
O P E R ÁT O R A V Ý R O BY *

* U operátora výroby nabízíme smlouvu na HPP, nebo i na zkrácený úvazek (DPČ, DPP).
Co Vám nabízíme?
Tý d e n d o v o l e n é n a v í c • 1 3 . p l a t a d a l š í b o n u s y • C a fe t e r i i • D o t o v a n é s t r a v o v á n í
v a r e á l u fi r my • O d m ě n y z a p r a c o v n í a ž i v o t n í j u b i l e a • N a d s t a n d a r t n í p ř í p l a t k y • P ř í s p ě v e k n a
p e n z i j n í p ř i p o j i š t ě n í • H o m e o ffi c e a p r u ž n o u p r a c o v n í d o b u p r o T H P
prace@trcz.thk.com

www.thkdacice.cz

I TY s námi můžeš tvořit BEZPEČÍ na cestách.
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--- inzerce ---

Kontakt:
Tel.: 384 456 262

www.dacice.cz
Jubilejní dvacátý ročník Novoročního
poháru 2019 na střelnici v Dačicích
měl pravou zimní atmosféru

Sportovní okénko
Kuželky muži I. liga

Po dlouhých letech spíše letního počasí se letošní jubilejní
dvacátý ročník Novoročního poháru odehrával v pravé zimní
atmosféře.

9. 2.

14:00 h

TJ Centropen Dačice-TJ Sokol Duchcov

23. 2.

14:00 h

TJ Centropen Dačice-TJ Lokomotiva
České Velenice

Kuželky muži III. liga
9. 2.

10:00 h

TJ Centropen Dačice-TJ Sokol Husovice

23. 2.

10:00 h

TJ Centropen Dačice-TJ Lokomotiva
České Budějovice

Divize Jih
1. 2.

18:00 h

TJ Centropen Dačice-KK PSJ Jihlava B

15. 2.

18:00 h

TJ Centropen Dačice-TJ Jiskra Nová Bystřice

Pronájem drah pro veřejnost - amatéry, je možno
objednat na tel. č. 602 486 105, p. Zajíc nebo na
www.kuzelkydacice.cz.

Příprava letošního závodu byla velmi náročná. Jelikož se střelnice nachází na kopci a před závodem celý týden silně sněžilo, měli
jsme problém se tam dostat. Díky obětavosti všech členů střeleckého klubu se podařilo řádnou sněhovou nadílku uklidit a připravit, jako vždy, pěkný závod. Milým překvapením bylo, že střelci
z celé ČR vážili v tomto počasí cestu na naši střelnici. Je to pro nás
potvrzení, že se jim u nás líbí a že to snad děláme dobře.
Do závodu se přihlásilo 29 střelců. Tak jako každoročně, bojovalo
se o hlavní cenu soutěže a tou je půlka jatečního prasete.
Během závodu místy i silně sněžilo, závodníkům to však na
náladě nic neubralo. Jsou to většinou i myslivci a ti jsou na studené počasí zvyklí. Závod probíhal ještě v klidné vánoční pohodě
a i technika nás po celý den ani jednou nezradila.
Soutěž byla vypsána na 45 terčů. 25 na automatickém trapu
a 20 na loveckém kole. Po sečtení všech výsledků bylo zřejmé, že
jasným vítězem se stal Vladimír Tomíšek z Valtínova s celkovým
počtem 40 zásahů. Na druhém místě skončil se 39 zásahy Aleš Foral
z Říčan u Brna. Třetí místo obsadil s 37 zásahy (lepší položka na LK)
Jaroslav Štefl z Kunžaku.
Děkujeme střelcům i divákům za věrnost dačické střelnici.
Zveme všechny 4. května 2019 na Dačický víceboj tříčlenných
družstev, který je vypsán na 60 terčů pro každého střelce (20 LB;
20 LK; 20 Z+T). Ceny, tak jak je na dačické střelnici zvykem, budou
připraveny pro všechny zúčastněné střelce.
Poděkování patří také všem sponzorům, bez kterých bychom
tento závod nemohli uspořádat.
Přeji všem pevné zdraví a úspěšný rok 2019.
Bohuslav Ferdan, ředitel závodu

Šuler Václav, předseda TJ Centropen Dačice

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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v 17:00 h. Úvodní slovo PhDr. Helena Beránková z Etnografického ústavu Moravského
zemského muzea v Brně.
Výstava připomíná dílo významného rodáka z Velké Lhoty, univerzitního profesora,
sběratele a znalce lidových písní

česky, vstupné 120 Kč

Kulturní dům Beseda

17. února, neděle, 17:00 h
LEGO PŘÍBĚH 2, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 110/130 Kč

2. února, sobota, 14:00 h
Karneval jako Námořnický bál
Zajišťuje Divadlo eMILLIon ve spolupráci
s DDM Dačice. Tanečky a soutěže pro děti,
občerstvení, vstupné děti/masky 30 Kč
a dospělí 50 Kč.
KD Beseda, Dačice

20. ledna, středa, 10:00 h
ČERTÍ BRKO, pohádka, 2D
česky, vstupné 50 Kč

9. února, sobota, 20:00 h
Hasičský bál
Pořádá SDH Dačice, hraje kapela Fontána, vystoupení Mrákotínských baletek, bohatá tombola, speciality hasičské kuchyně. Předprodej
vstupenek na Infocentru Dačice 150 Kč.
KD Beseda, Dačice
23. února, sobota, 19:30 h
Městský ples
Zahajuje Saxofonový kvartet ZUŠ Dačice, dále
účinkují Fordance Orchestra, karikaturista Pavel Dlabal, světelná show, soutěž o hodnotné
ceny. Vstupné 250 Kč (v ceně večeře a welcom
drink).
KD Beseda, Dačice

Kino Beseda

Otevřeno: úterý až pátek
9:00 - 12:00 h a 13:00 - 16:00 h

21. února, čtvrtek, 18:00 h, 3D
22. února, pátek, 18:00 h, 3D
24. února, neděle, 17:00 h, 2D
JAK VYCVIČIT DRAKA 3, animovaný
český dabing, vstupné 100/120/140 Kč

Katolický dům
a RC Křižovatka
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

27. února, středa, 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

Klub Béčko
2. února, sobota, 20:00 h
Almost Acoustic
Klub Béčko, Dačice

5. února, úterý, od 9:00 do 11:30 h
Kurz německého jazyka
Pro středně pokročilé, lektor Mgr. Svatopluk
Jánský, 10 lekcí,
přihlášky na: kopeckova.hana@email.cz

15. února, pátek, 19:30 h
Saxofonový kvartet a hosté
Klub Béčko, Dačice

1. února, pátek, 19:00 h
3. února, neděle, 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

16. února, sobota, 20:00 h
Karaoke
Klub Béčko, Dačice

12. února, úterý, od 17:30 h
Přednáška s Petrou Procházkovou
Humanitární pracovnice a novinářka
z válečných konfliktů

6. února, středa, 19:00 h
BOHEMIAN RHAPSODY, drama, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč

Městské muzeum a galerie

27. února, středa, od 10:00 do 12:00 h
SpoKojeňáček

do 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.

8. února, pátek, 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
10. února, neděle, 19:00 h
12. února, úterý, 19:00 h
BOHEMIAN RHAPSODY, drama, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč

17. února, neděle, 14:00 h
Masopustní obchůzka městem
Sraz masek od 13:00 h v Kulturním domě
Beseda

13. února, středa, 19:00 h
NARUŠITEL, české drama, 2D
česky, vstupné 110 Kč, členové FK 90 Kč

od 21. února do 24. března
Robert Smetana - muzikolog s fotoaparátem
Zahájení výstavy ve čtvrtek 21. února 2019

15. února, pátek, 19:00 h
NA STŘEŠE, komedie/drama, 2D

2. až 3. března
Kurz šití kožených barefoot bot
Lektorka Veronika Mocová
Přihlášky na: Info@katolicky-dum.cz
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

Ples Dačického
Sbor dobrovolných hasičů Dačice
Vás srdečně zve na tradiční

HASIČSKÝ PLES


Který se koná v sobotu 9. 2. 2019ʹͲǣͲͲKD Beseda v Dačicích
stoupeníǣ

ǣ

Pestrý program

Bohatá tombola

Speciality hasičské kuchyně
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ZVONEČKU
Srdečně Vás zveme na již IV. ročník charitativního plesu Dačického ZVONEČKU.
Vstupenky v předprodeji na Infocentru Dačice již od 4. března, cena 120 Kč.
Hraje: Sabrin Band

Dne 16. 3. 2019 od 20:00 h
KD BESEDA, Dačice
Těšit se můžete na výbornou kuchyni a hodnotnou tombolu!

