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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Jak to vidím aneb Škola základ života
To nejcennější, co můžeme dát svým dětem do života, je kromě rodičovské lásky vzdělání. Abychom jako město vytvořili
co nejlepší podmínky pro vzdělání našich dětí, patří školství v Dačicích dlouhodobě k prioritám radnice. Osobně považuji
vzdělání za jeden z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšný život. Proto jsme také v minulém období investovali do rozvoje
našich škol nemalé peníze.
Od roku 2014, kdy
jsem nastoupil na
radnici v pozici starosty, jsme zateplili
MŠ a ZŠ v Bratrské
ulici, MŠ v Bílkově,
Dolních Němčicích
a na Červeném Vrchu, zateplili jsme
ZŠ a Gymnázium
v ulici B. Němcové, postavili nové parkoviště pro učitele ZŠ B. Němcové a gymnázia,
zrekonstruovali cestu u MŠ v Dolních Němčicích, postavili novou školku Za Lávkami
a postavili nový výtah v ZŠ B. Němcové. Pokud bych tyto akce měl vyjádřit v penězích,

tak od roku 2014 šlo na investice pro základní školu v ulici B. Němcové 7.222.995 Kč, na
investice v základní škole v ulici Komenského 2.447.254 Kč a na mateřskou školu Dačice dokonce 77.745.008 Kč. Jenom za novou
školku Za Lávkami jsme včetně zahrady
zaplatili celkem 62.727.893 korun. Takové
investice by samozřejmě nebyly možné bez
toho, že jsme na většinu akcí získali dotace.
Život města samozřejmě nekončí volebním obdobím, a tak budeme pokračovat v investicích do vzdělávání našich dětí
i dál. V letošním roce jsme zahájili přístavbu
ZŠ v ulici Komenského s náklady pro letošní rok zhruba 20 milionů, před námi je rekonstrukce kotelny ve školce na Červeném

Dačice mají nový propagační materiál
V polovině února se Dačice představily na pražském veletrhu cestovního ruchu
Holiday World. Po brněnském Regiontouru a bratislavském Slovakiatouru to byl
letos již třetí veletrh, na kterém jsme měli přímé zastoupení. Propagaci města
a regionu zajišťovaly pracovnice infocentra.

'DĄLFH
Letošní novinkou, kterou jsme pokřtili
17. ledna v Brně, je image brožura města.
Cílem materiálu je představit Dačice formou nových a neokoukaných fotografií,
doplněných krátkými texty jako zajímavé
a příjemné místo pro návštěvu a trávení dovolené.

V brožuře představujeme Dačice jako
historické město s památkami, chlubíme se
státním zámkem a naší první kostkou cukru
na světě, zveme turisty k návštěvě městského muzea i leteckého muzea Viléma Götha,
lákáme na kulturní akce a krásnou přírodu
v okolí, která je ideální jak pro pěší výšlapy,
tak pro cykloturistiku.
Podrobnější informace o památkách,
turistických trasách, službách, kontaktech,
otvíracích dobách apod. pak turisté najdou
v dalších propagačních materiálech, které
město průběžně vydává a které jsou v případě potřeby aktualizované a dokáží v relativně krátké době reagovat na poptávku
a trendy v domácím cestovním ruchu.
Jarní sérii veletrhů zakončíme v Českých
Budějovicích na TravelFestu, a pak už nás
čeká turistická sezóna, na kterou se těšíme
a věříme, že bude stejně úspěšná, jako ta
v roce 2018.
Naděžda Mastná, vedoucí
odboru kultury a cestovního ruchu

Vrchu za téměř 900 tisíc a ZŠ v ulici B. Němcové bude realizovat vybavení odborných
učeben za téměř 2 miliony korun. A opět
jsme na většinu akcí získali významné dotace. V letošním roce by také měla být zahájena výstavba nového domu dětí a mládeže,
na které se podílí finančně i město.
Vyjmenované akce a výše peněz vynaložených na rozvoj školství jasně vypovídají
o tom, že naše děti budou mít i do budoucna možnost navštěvovat kvalitní a moderní
dačické školy. Jsem přesvědčený, že investovat do vzdělanosti je jedním z nejlepších
způsobů, jak zajistit našim dětem, našemu
městu a naší zemi náležitou budoucnost.
Karel Macků, starosta

Nabídka z kulturního kalendáře na rok 2019
7. 4.

Velikonoční jarmark

30. 4.

Čarodějnice

11. 5.

Farmářské a řemeslné trhy

11. 5.

Férová snídaně
v zámeckém parku

11. 5.

Kočárkový průvod

25. – 26. 5.

Fest Band Dačice

22. 6.

Letňák

4. – 14. 7.

Dačická kostka

9. 8.

Poutníci
+ letní kino na náměstí

10. 8.

Prázdninové hraní
Pod Lipkami

10. 8.

Letecké muzeum Viléma
Götha slaví patnáctiny

12. – 17. 8.

Dačická řežba

19. – 22. 8.

Kovářské dny

24. 8.

Countryfest Dačice

14. 9.

Downtown
aneb den bez aut

12. 10.

Farmářské a řemeslné trhy
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Slovo místostarosty
Vybudování nové nákupní zóny v Dačicích je zase o kus blíže uskutečnění.
Město Dačice nabízí k prodeji, již od roku 2000, pozemky pro komerční výstavbu, a to v lokalitě Nivy. Jedná se o pozemky
nacházející se po pravé straně při příjezdu od Jindřichova Hradce. Již původní zastavovací studie, která byla zpracována pro
tuto lokalitu před rokem 2000, počítala s vybudováním obchodní zóny.
Jednání s developerskou společností,
která by obchodní
zónu mohla vybudovat, probíhají již
mnoho let a bohužel
se dlouho nedařilo je dotáhnout do
úspěšného konce.
Poslední dva roky se
jednání začala posouvat správným směrem
a v současné době se nacházíme před podpisem kupní smlouvy na pozemky, které by
investor využil na výstavbu. Zastupitelstvo
města na svém únorovém zasedání schválilo prodej pozemků za celkovou cenu ve výši

11,5 mil.
Vlastní obchodní zóna bude obsahovat
prodejní plochu o výměře 3000 m2. Největší prodejní plochu bude tvořit prodejce
potravin a dle vyjádření zástupců developerské firmy by to měla být společnost
Billa, která je součástí skupiny REWE International AG. Na českém trhu působí od
roku 1990. Zbývající prodejní plocha bude
tvořena celkem šesti retailovými obchody
s různým prodejním sortimentem – oblečení, obuv, elektro, drogerie, lékárna. Součástí
obchodní zóny bude i vybudování odstavné parkovací plochy s kapacitou kolem 100
parkovacích míst pro osobní automobily.
Jako přirovnání toho, co by se v této loka-

litě mělo vybudovat, bych použil obchodní
zónu na okraji Jindřichova Hradce. Investor stavby již v současné době pracuje na
projektové dokumentaci a stavební práce
by měly být započaty hned po vydání stavebního povolení, tedy v letních měsících
letošního roku. Dokončení stavby a otevření obchodní zóny by mělo být datováno na
konec letošního roku, popř. začátek roku
příštího. Celková investice do stavby se
bude pohybovat kolem 80 mil. Kč.
Pevně věřím, že se prodej pozemků
uskuteční a v Dačicích vyroste nová obchodní zóna, pro kterou připravily stavební
pozemky předchozí vedení města.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 8. schůzi konané
23. 1. 2019 mimo jiné:
• zřídila podle § 78 odst. 1 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve
znění pozdějších předpisů a § 102 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, povodňovou komisi města Dačice a jmenovala s platností od 23. 1. 2019
členy povodňové komise města Dačice,
• vzala se souhlasem na vědomí zpracovanou finanční analýzu v rámci projektu
Národní sítě Zdravých měst – SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY ZA POMOCI METODY MA21;
spolupráce byla realizována a hrazena
v rámci projektu Národní sítě Zdravých
měst podpořeného z OP Zaměstnanost,
• vzala na vědomí rozpočtové opatření
č. 29/2018 v těchto objemech: příjmy
1.230.870,75 Kč, výdaje -7.718.308,65 Kč,
financování -8.949.179,40 Kč,
• schválila rozpočtové opatření č. 1/2019
v těchto objemech: příjmy 4.506.983,41
Kč, výdaje 4.028.027,06 Kč, financování
478.956,35 Kč,
• schválila vyhlášení veřejné nabídky na
prodej nepotřebného majetku – osobní
automobil Škoda Fabia, r. v. 2001,
• vzala na vědomí výsledek 1. kola prodeje
užitkového automobilu zn. Peugeot Boxer a znovu schválila vyhlášení veřejné
nabídky na prodej nepotřebného majetku – užitkový automobil Peugeot Boxer,
r. v. 2010,
• schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních
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prací akce s názvem „Rekonstrukce ulice
Za Lávkami“ včetně předpokládaného
harmonogramu veřejné zakázky,
schválila vyhodnocení zadávacího řízení
„Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích“ a uzavření smlouvy s vítězným
účastníkem – společností STARKON, a. s.
s celkovou nabídkovou cenou ve výši
38.069.308,80 Kč včetně DPH,
schválila připojení města Dačice k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2019
na budově radnice,
schválila zadání úkolů k řešení výstupů
z kulatého stolu na téma „Klimatické
změny na Dačicku – sucho, voda, les“,
vzala se souhlasem na vědomí harmonogram schůzí komisí v místních částech za
účasti vedení města pro rok 2019.

Rada města na své 9. schůzi konané
6. 2. 2019 mimo jiné:
• vzala na vědomí zápis z 1. schůze Památkové komise Dačice, která se konala dne
10. ledna 2019,
• vzala na vědomí zápis z 1. schůze Komise volnočasových aktivit Dačice, která se
konala dne 22. ledna 2019,
• vzala na vědomí zápis z 18. schůze Komise dopravy Dačice, která se konala dne
14. ledna 2019,
• vzala na vědomí zápis z 1. schůze Komise
Zdravého města Dačice a MA21, která se
konala dne 22. ledna 2019,
• schválila inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12.
2018,
• vzala se souhlasem na vědomí informaci

o aktuálním průběhu zadávacího řízení
na dodavatele stavby DDM v Dačicích
a informaci o navýšení finančního podílu
města Dačice na tuto akci s ohledem na
nabídkové ceny,
• vzala se souhlasem na vědomí dokument
„Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí 2019“.
Zastupitelstvo města na svém 3. zasedání konaném 13. 2. 2019 mimo jiné:
• schválilo podání žádosti o dotaci v rámci
probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obcí
s 3001 – 10000 obyvateli na rekonstrukci
ulice Za Lávkami,
• schválilo prodej rodinného domu čp. 37/
II v ulici V Kaštanech včetně zastavěné
plochy a zahrady o výměře 769 m2 za
2.200.000 Kč,
• schválilo koupi pozemků pod účelovou
komunikací Dolní Němčice – Hostkovice
od soukromých vlastníků,
• prodej částí pozemků o celkové výměře
8822 m2 do výlučného vlastnictví společnosti Telč Property Development a. s. se
sídlem Praha – Nové Město, Vladislavova
1390/17, za kupní cenu 11.468.600 Kč,
• vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 29/2018 v těchto objemech: příjmy
1.230.870,75 Kč, výdaje -7.718.308,65 Kč,
financování -8.949.179,40 Kč.

Pojďte se starostou na kus řeči
Kde? v restauraci U Koníčka
Kdy? 22. března 2019
V kolik? od 17:00 h

popovídáme si o tom, co se děje u nás ve městě

www.dacice.cz

Vítání občánků
V sobotu 26. ledna 2019 přivítal starosta města Karel Macků společně s dětmi z MŠ Za Lávkami v obřadní síni nové občánky. Přivítány
byly děti: Michaela Čechová, Stela Kněžínková, David Novák, Sofie Pelcová, Michal Remeta, Alexandra Sichrovská a Veronika
Stejskalová.

XIX. ročník postupové přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla
s výběrem pro celostátní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2019

DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ
1. – 3. březen 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

Úřední dny
insolvenčních správců
Úřední den insolvenční správkyně
Mgr. Moniky Urbanové v měsíci březnu
2019 bude dne 8. 3. 2019 v době od 8:00
do 12:00 h.
Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože bude dne
22. 3. 2019 v době od 8:30 do 12:30 h.
Insolvenčního správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.

Blahopřání
V lednu oslavily významné životní jubileum hned dvě občanky Malého Pěčína.
První byla paní Zdeňka Tichánková, která
oslavila krásné 80. narozeniny. Druhá byla
paní Marie Leitkepová (na fotografii), která
měla neuvěřitelné 90. narozeniny. Oběma
oslavenkyním popřáli zástupci občanské
komise mnoho štěstí, pevné zdraví a ještě
spoustu dalších let v rodinném kruhu, který se jim v pravnoučatech rozrůstá. Boží
ochranu a vše dobré přejí i obyvatelé Malého Pěčína. Blahopřejeme.
Ludmila Norbertová, kronikářka
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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 2022 na
facebooku, která má k datu uzávěrky
tohoto vydání 449 členů.
REALIZUJEME:
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích – v loňském roce 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
celé akce jsou 43.784.678 Kč, a to včetně
kompletního vybavení nových učeben. Na
základě výběrového řízení uzavřelo město
v únoru 2019 smlouvu na stavbu s firmou
STARKON a.s. za cenu 31 462 238,68 Kč bez
DPH. Dne 13. února bylo předáno staveniště a stavba tedy může začít.
Hygienické zařízení hasičské zbrojnice Bílkov – cílem je zlepšení zázemí
pro dobrovolné hasiče v Bílkově. Jedná se
o vestavbu sociálního zařízení, která je navržena v části místnosti skladu s možným
přístupem z venku. Stavbu provádí Technické služby Dačice s.r.o. s termínem realizace do 29. 3. 2019.
Modernizace MěÚ Dačice – cílem projektu je zefektivnění práce dačického úřadu
a rozšíření jeho služeb. Práce byly zahájeny
v prosinci 2018 a měly by být dokončeny do
konce března tohoto roku. Projekt má čtyři
části – 1) Hlavní informační systém, 2) Portál
zaměstnance, 3) Portál občana (elektronická komunikace mezi občanem a městským
úřadem) a 4) Zvýšení dostupnosti služeb
města v návaznosti na softwarové vybavení.
Přeložka veřejného osvětlení - Dolní
Němčice – akce byla zahájena na podzim
2018, jedná se o uložení vedení veřejného osvětlení do země, zrušení vzdušného
vedení, výměnu a doplnění svítidel. Akce
souvisí s připravovanou akcí firmy E.ON. Pro
město realizuje zakázku na základě uzavřené smlouvy společnosti SETO, spol. s r. o.
z Dačic za celkovou cenou 2.249.996,98 Kč
bez DPH. Termín dokončení je stanoven do
31. 8. 2019.
PLÁNUJEME:
Rekonstrukce ulice Za Lávkami – bude
se jednat o kompletní rekonstrukci navazující na nově budované parkoviště v rámci
výstavby MŠ Za Lávkami - komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, trubky HDPE. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce - Přístavba Knihovny Matěje
Mikšíčka.
(red)
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Místní poplatek za komunální odpad
V roce 2018 byla sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za jednoho poplatníka 590 Kč.
Celková vybraná částka za
tento poplatek v roce 2018
činí 4.267.159 Kč. Celková
dlužná částka za rok 2018 činí
114.157 Kč – jedná se o 163
poplatníků. Těmto poplatníkům bude poplatek navýšen o 50 % a vyměřen.
Sazba poplatku na rok 2019 je 600 Kč
za jednoho poplatníka, splatnost po-

platku je do 30. 4. 2019.
Poplatek je možné uhradit na pokladně
městského úřadu a na odboru obecní živnostenský úřad, ale také převodem z účtu
– číslo účtu 19-0603143369/800, variabilní
symbol sdělíme na č. tel. 384 401 255 nebo
e-mailem: poplatky@dacice.cz.
Jana Klimešová,
obecní živnostenský úřad

Postřehy kurátora pro děti a mládež
Práva vs. povinnosti
Stále častěji se ve své praxi setkávám s nezletilými, kteří se ohání svými právy.
Svá práva, která mají nastudována ze zákona, nebo spíše ve většině případů pochycená z médií, se snaží uplatnit vůči učitelům ve škole, vůči spoluobčanům, kteří
se je na ulici pokusí napomenout a v neposlední řadě vůči vlastním rodičům.
Ano, souhlasím s tím, že nezletilí mají
mít svá práva a povinností dospělých by
mělo být zaručit dětem tato jejich práva.
ALE! Všichni bychom si měli uvědomit, že
neexistují jen práva, ale ruku v ruce s právy jdou i povinnosti. A tady již jsou znalosti
nezletilých značně děravé. Někteří se s pojmem povinnost a slovem muset setkávají
bohužel až při jednání se mnou. Doma tato
slova povětšinou neslyší a učitelům jejich
existenci, natož význam, nevěří. A přitom
v každé slušné společnosti má práva jen
ten, kdo si plní své povinnosti. Základem
demokracie, což u nás dnes také málokdo
ví, je zásada, že práva jednoho končí tam,
kde začínají práva druhého. To znamená, že
si sice každý může dělat, co chce, ale pouze v případě, že jednání není protizákonné,
a že neomezuje práva druhého.
Myslím, že se jedná o tak elementární zásady, že ani nemusí být ošetřeny zákonem.
Stačí, když se všichni budou řídit základními pravidly slušného chování. Tyto zásady

ale dětem musí být vštěpovány od raného
věku. Pozdravit, o něco poprosit, nebo za
něco poděkovat musí být běžnou normou,
kterou musí získat v rodině. Rodiče si často
myslí, že děti se tyto věci naučí ve školce
a ve škole, ale to je špatně, protože vzdělávací instituce jsou zde od toho, aby děti
vzdělávaly (učily), a ne vychovávaly. Výchova je na rodičích a teprve pokud rodiče
výchovu nezvládají, nastupuje pomoc státních, ale i nestátních orgánů a organizací,
ale to je již na samostatný článek.
Dnešní zastavení má jasně říci: Ano máte
svá práva, ale máte také povinnosti a než
ve škole nebo doma začnete vykřikovat
o právech, tak se nejprve zamyslete, jestli to
domnělé právo, kterého se domáháte, nezasahuje do práva jiných. Také doporučuji,
nastudovat si ty povinnosti, ať vám je nemusí připomínat kurátor pro děti a mládež,
protože k tomu dojde ve fázi, kdy už máte
PROBLÉM.
Miroslav Luks, kurátor pro děti a mládež

Zubní pohotovost
2. 3. sobota Slezáček Bořek

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

3. 3.

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

Nádražní 293, J. Hradec

384 361 750

Hradecká 265, Nová Bystřice

739 264 379

16. 3. sobota Šmíd Pavel

Denisova 352/II, J. Hradec

722 360 903

17. 3.

neděle Slezáčková Eva

9. 3. sobota Soldánová Milada
10. 3.

neděle Škodová Dagmar

Otín 58, J. Hradec

384 362 450

23. 3. sobota Trpáková Romana

neděle Princová Dana

Denisova 352, J. Hradec

603 107 991

24. 3.

Jáchymova 922, J. Hradec

384 361 796

30. 3. sobota Zadražilová Zdeňka

Denisova 352/II, J. Hradec

384 363 571

31. 3.

Hradecká 254, Nová Bystřice

384 397 576

neděle Slezáček Bořek
neděle Zajícová Monika

www.dacice.cz

Informace o kontrolní činnosti obecního
živnostenského úřadu za rok 2018

Právě opravujeme

V roce 2018 byla provedena kontrola 85 podnikatelských subjektů v souladu
s § 60a až § 60d zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů
(např. zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
Bylo kontrolováno 78 fyzických a 7 právnických osob. Celkem 8 podnikatelů bylo
kontrolováno na základě zaslaných podnětů na odbor obecní živnostenský úřad
Městského úřadu Dačice.
U 31 kontrolovaných podnikatelů bylo
prokázáno porušení živnostenského zákona - nejčastějším zjištěným nedostatek
bylo neúplné označení provozovny, neoznačení sídla podnikání (pokud je jiné
než bydliště) a neprokázaní vztahu k užívaným prostorám.

Za tyto delikty bylo uloženo 25 blokových pokut v celkové výši 25.500 Kč a byla
udělena 2 napomenutí. Nejvyšší pokuty
byly uloženy ve správních řízeních, které
následovaly při nesoučinnosti kontrolovaných subjektů - porušení § 15 zákona
č. 255/2012 kontrolního řádu - bylo uloženo 5 pokut v celkové výši 50.000 Kč.
Celkem bylo vybráno na pokutách
75.500 Kč.
Lea Andrejsová, odbor
obecní živnostenský úřad

Filmový fenomén Bohemian Rhapsody
Bohemian Rhapsody je jeden z největších hitů britské hudební skupiny Queen,
a tak není divu, že se podle něj jmenuje také film, který se už pátý měsíc těší divácké přízni nejenom v našem kině.
Film režiséra
Briana Singera,
který
popisuje
hudební dráhu
i jedinečnou životní a uměleckou jízdu
Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid
v roce 1985, jsme na našem plátně poprvé
odpromítali už 28. listopadu loňského roku,
a to, že nejde o jen tak ledajaký film, bylo
jasné hned po závěrečných titulcích – nestává se totiž běžně, aby diváci v kině po
skončení projekce tleskali. A tak není divu,
že na konci ledna 2019 už film v našem kině
vidělo 753 diváků a zájem stále neutichal.
A tak jsme i v Dačicích, k již promítnutým
devíti reprízám, zařadili ještě čtyři projekce
únorové. A to už bylo jasné, že celková návštěvnost snímku v našem sále bude hodně přes tisíc diváků. Film se tak zařadil na
druhé místo žebříčku divácky nejoblíbenějších snímků našeho kina, a to před Anděla

Páně 2 a za vůbec nejúspěšnější film - Po
strništi bos.
Ještě impozantnějších diváckých výsledků ale Bohemian Rhapsody dosahuje
v rámci celkového součtu návštěvnosti
a tržeb ve všech kinech v České republice.
Tady se totiž už na začátku února stal tím divácky vůbec nejnavštěvovanějším filmem
historie, podle žebříčku návštěvnosti filmů
uvedených do kin od vzniku ČR v roce 1993.
Stalo se tak, když jeho návštěvnost překročila 1,369 miliónů diváků a vystřídala tak
v čele legendární sci-fi Avatar, který svoje
prvenství držel od roku 2009.
Zcela jistě k tomu přispělo i pět nominací
na Oscara a dva zlaté Glóby, ale hlavně to,
že se jedná o divácky strhující snímek. Jednu z posledních možností vidět ho v našem
kině máte ve středu 20. března 2019 od
19:00 hodin.
Milan Krotký,
Kino Beseda

Oprava městského majetku je důležitá každodenní činnost. Pro stále
aktuální přehled o tom, co se kde spravuje, doporučujeme kromě Dačického
zpravodaje sledovat skupinu Opravy
města Dačice 2019 a 2021 na facebooku, která má ke dni uzávěrky tohoto vydání 430 členů.
PROBÍHÁ:
Parkovací stání ul. Ant. Dvořáka - v roce 2018 jsme zahájili práce na přesunu
kontejnerových stání v ul. Ant. Dvořáka
a na jejich stávajícím místě jsme rozšířili
parkovací stání. Stavbu provádí společnost
Technické služby Dačice s.r.o. Pro její dokončení chybí osadit schodiště a zábradlí
a provést terénní úpravy. Stavba bude dokončena v jarních měsících.
Výměna stavidla u rybníka Koupaliště
Malý Pěčín - v lednu 2019 byla objednána
výměna stavidla, dodavatelem jsou Městské lesy Dačice s.r.o.
Oprava sociálního zařízení v budově
Občanské komise Velký Pěčín - v roce
2018 jsme započali práce na rekonstrukci
sociálního zařízení, které spočívá v komplexní opravě včetně změn dispozic dle
požadavků zástupců místní části. Stavbu
provádí společnost Technické služby
Dačice s.r.o. za cenu 400 tisíc Kč, dokončení
předpokládáme do března 2019.

--- inzerce ---

PŘIPRAVUJEME:
Dokončení opravy fasády budovy čp.
1/I na Palackého náměstí - připravujeme
vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce a na restaurování zbývající části fasády
budovy radnice. Předpokládaný termín realizace 8. 4. 2019 - 18. 9. 2019.
Odvodnění čelní fasády Starého zámku - odvodnění čelní fasády budovy čp. 27/I
v ulici Krajířova a obnovení části fasády
Oprava kapličky Dolní Němčice - v rámci opravy nemovité kulturní památky plánujeme komplexní opravu vnitřních i vnějších omítek, obnovení nátěrů a další nezbytné práce.
Oprava fasády budovy občanské komise Prostřední Vydří - v rámci této opravy plánujeme provést lokální vysprávky
a nátěr.
Veřejné osvětlení - jako každoročně
i v roce 2019 budeme pokračovat ve výměně bodů veřejného osvětlení. Letos plánujeme pokračovat v započaté výměně v lokalitě Za Lávkami.
Vyčištění koryta potoka Bílkov - naproti čp. 4 - připravujeme vyčištění části koryta potoka v místní části Bílkov, s důrazem
na vyčištění části před podchodem pod komunikací III/4076.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red)
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Budoucnost našich lesů
Co je důvodem špatného zdravotního stavu lesních porostů? Proč nám lesy mizí doslova před očima? A může za vše pouze
kůrovec? Jednoduchá odpověď na tyto otázky neexistuje, protože příčin je mnohem více.
asanace, jejíž účinnost je však dosti disku- č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobtabilní. Pořízení strojních odkorňovačů si nosti o opatřeních k ochraně lesa. Hlavní
zase většina drobných vlastníků lesa bez změny byly provedeny v příloze č. 2 této
finanční pomoci státu dovolit nemůže. vyhlášky, která stanovuje postupy pro urA tímto problémy zdaleka nekončí. Stačí čování základního, zvýšeného a kalamitzmínit chybějící pracovní síly v lesním hos- ního stavu kalamitních hmyzích škůdců
podářství, přesycený trh se dřevem a pro- a metody kontroly a ochrany proti těmto
škůdcům. Nová „zalesňovací“ vyhláška
pad jeho cen.
Z dřívějších výhod spojených s pěstová- č. 298/2018 Sb., s účinností od 1. 1. 2019,
ním smrkových monokultur se tak v sou- zase upravuje způsoby hospodaření v lečasné době stal závažný problém. V roce sích, mj. navrhuje omezení pěstování smr2017 bylo na ORP Dačice evidováno přibliž- ku na nevhodných stanovištích a doporuVelkoplošné odumírání lesních porostů ně 100 000 m3 kůrovcového dříví. V roce čuje druhově pestřejší a odolnější porosty.
Jaroslav Mátl, odbor životní prostředí
bývá stále častěji spojováno s fenoménem 2018 to již bylo 400 000 m3 a tento trend
tzv. „chřadnutí smrku“. Mezi hlavní vlivy, bude zřejmě pokračovat. Současná kalakteré významně oslabily vitalitu smrkových mita zásadním způsobem ovlivní budoucí
Vážíme si těch,
porostů a urychlily vývoj kůrovce (přede- hospodaření v lesích.
kteří dýchají pro město
Na vlastníky lesů čekají finančně a časově
vším lýkožrouta smrkového a lýkožrouta
lesklého), patří klimatické podmínky (ex- náročné povinnosti. Zalesnění rozsáhlých
Cílem aktivit těchto osob nebo subtrémní teploty, sucho), dále nepůvodnost holin nebude v mnoha případech jednojektů
není prvotně veřejné ocenění
smrkových porostů pěstovaných na ne- duché a nezbytná bude změna ve způsobu
a
pochvala
spoluobčanů. A protože to
vhodných stanovištích a také nízký obsah obhospodařování lesů. Na odlesněných
většinou dělají potichu a nezištně, je
plochách
lze
očekávat
extrémní
nárůst
živin v půdě.
na místě na ně veřejně upozornit. PráZa extrémní lze označit značný nárůst teplot v letním období, nepředvídatelnou
vě proto vznikla Cena města Dačice.
populace podkorního hmyzu a rychlost změnu vodních poměrů (narušení bilance
Blíží se uzávěrka dalšího ročníku! Čas
rozvoje kůrovcové kalamity v uplynulých oběhu vody v krajině rozpadem lesních
na podání nominací na Cenu města Dadvou letech. S kůrovcem si zdravé stromy ekosystémů), rychlou mineralizaci a ztrátu
čice 2018 je 31. března 2019.
většinou poradí, jsou to běžní škůdci našich humusových horizontů, tím narušení koMám rád tento prolesů. Pokud ale v půdě dlouhodobě chy- loběhu živin, dále zabuřenění stanoviště
jekt, protože je konbí vláha, stromy nejsou schopny vytvářet nebo škody zvěří.
S ohledem na stanovištní podmínky je
krétní a následná uděobranné látky (pryskyřici) a takto oslabené
lená ocenění oprávněstromy se sníženou imunitou škůdci snad- nezbytná podpora pestré druhové skladby
ná, založená na skuno zahubí. Voda chybí především smrkům, a využití přirozené obnovy všech dřevin.
tečnostech, faktech.
protože mají mělce uložený kořenový sys- Vyšší podíl listnatých dřevin zajistí větší
tém a omezený příjem vody z hlubších odolnost a stabilitu porostů s ohledem na Všichni ti lidé, kteří od roku 2013, kdy byla
vrstev půdy. Dynamika oslabení lesů byla klimatické změny. U rozsáhlých holin se tato dačická ocenění udělena poprvé (za
naskýtá možnost dvoufázové obnovy s vy- rok 2012) šíří jméno našeho města za jeho
v posledních letech příliš velká a rychlá.
Kromě klimatických podmínek přispěl užitím pozitivního vlivu přípravných dřevin hranicemi, dokonce i za hranicemi země,
ke gradaci kůrovce také lidský faktor. Ne- (olše, bříza, jeřáb, osika, smrk) nebo dočas- nebo každodenně zapáleně bojují za kuldostatečně prováděná ochrana lesa ze ným ponecháním keřového patra a násled- turní, hospodářský, sportovní a jiný rozvoj
strany vlastníků současné problémy dále ným vysazováním dlouhověkých, tzv. cílo- u nás ve městě. Potkáváme je v ulicích města
a člověk by na první pohled nepoznal, jací
prohlubuje. Za zcela zásadní v boji proti ků- vých dřevin pod ochranou těchto porostů.
Jednou z možností podpory pro vlast- ryzí lidé to jsou. Co za nimi stojí a za co jim
rovci lze považovat aktivní vyhledávání kůrovcových stromů a jejich včasná a účinná níky lesa jsou nová pravidla pro poskyto- patří náš dík. Skromnost je pojítkem, nezištasanace, aby se populační dynamika šíření vání finančních příspěvků na hospodaření nost základem, láska k městu motorem. To
kůrovce co nejvíce zpomalila a zastavil se, v lesích. Potřebné informace a materiály je ten důvod, proč radnice s nápadem veči alespoň oddálil konečný rozpad smrko- k finančním příspěvkům jsou dostupné na řejného ocenění přišla. Není to o jednom
vých porostů. Je nezbytné dbát pokynů webovém portálu www.eAGRI.cz. Na ad- slavnostním ceremoniálu, je to o veřejném
a doporučení odborného lesního hospodá- rese eagri.cz/prispevky.lesy jsou žadatelům a hlubším vyjádření poděkování. Veřejném!
ře a přednostně zpracovávat kůrovcem na- k dispozici formuláře žádostí (včetně poky- A vlastně i o motivaci mladým generacím.
padené zelené stromy, ve kterých se lýko- nů k jejich vyplňování a doručování), meto- Město, kde se narodily, či vyrůstaly, stojí za
to, aby se dál rozvíjelo. Aby se o něm věděžrout stále nachází, a to i na úkor sterilních dické příručky a další potřebné informace.
Vlastníci lesa také mohou v odůvodně- lo. Aby se v něm i nadále dobře žilo. Aby ve
souší, které škůdce již opustil.
Kalamitu nezastavíme těžbou souší, ale ných případech požádat o odklad zalesňo- městě nemíjely současné aktivní patrioty,
zelených stromů! Nejefektivnější metodou vací povinnosti, která je 2 roky od vzniku aniž by věděly, s kým mají tu velkou čest,
asanace kůrovcem napadených stromů je holiny. O tuto výjimku ze zákona musí po- ale aby také do budoucna převzaly jejich
odkornění na místě. Tato metoda se bohu- žádat orgán státní správy lesů, tj. Městský žezlo. A možná i jednu z dalších budoucích
žel z různých důvodů z našich lesů postup- úřad Dačice. K poskytování finančních Cen města Dačice.
Děkuji proto všem těm, kteří naše město
ně vytratila. Ruční odkorňování pomocí příspěvků a informacím k obnově lesa byl
loupáku a pálení sloupané kůry je dosti věnován seminář, který proběhl v Dačicích dělají městem skvělým pro život, a těším se,
že s letošním slavnostním předáváním ocepracné, časově náročné a je limitováno dne 18. 2. 2019.
Nelze se také nezmínit, že v měsíci níme již posedmé ty nejlepší.
množstvím napadeného dříví a nedostatJan Bartošek
kem kapacit. Náhradou je použití chemické květnu 2018 došlo ke změně vyhlášky
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I

18,52 m2

předsíň
8,64 m2
kolna
16,38 m2

koupelna
3,60 m2
celkem
90,71 m2

„NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 1, Dačice 200/V“

Bližší informace podají pracovníci odboru správy budov
MěÚ v Dačicích, Palackého nám. 2/I, první patro,
kancelář č. 206 nebo na tel. č. 384 401 234, 384 401 235.
12 790

Velký Pěčín
6 857

Nové Dvory
1 560
Toužín

Kostelní Vydří
9 678
Volfířov

Budíškovice

Vesce
15 318
5 630

Dačice
Kostel sv. Antonína

Borek
5 502
Kostel sv. Vavřince

Doní Němčice
8 281
Dačice celkem

sbírka celkem

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN STÁTNÍM FONDEM ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Hříšice

WWW.SFZP.CZ

Malý Pěčín

WWW.ENKI.CZ

Hostkovice

WWW.DACICE.CZ

sklep

15 450

WWW.MŽP.CZ

10,17 m2

14:15 - 14:30 ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Báňovice

REGISTRACE:
ÚČAST NA KONFERENCI JE ZPOPLATNĚNA ČÁSTKOU 300 KČ/OSOBU, V RÁMCI KTERÉ OBDRŽÍ KAŽDÝ
ÚČASTNÍK OBČERSTVENÍ (ZÁKUSEK, CHLEBÍČEK, OBĚD, NÁPOJ), BLIŽŠÍ INFORMACE K ÚHRADĚ
POPLATKU BUDE POSKYTNUTA PŘI REGISTRACI. POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ JE LIMITOVÁN KAPACITOU
SÁLU (MAX. 150 OSOB), DOPORUČUJEME PROTO VČASNOU REZERVACI! REGISTRACI MŮŽETE PROVÉST
NEJPOZDĚJI DO 18. 3. 2019, A TO E-MAILEM NA ZDRAVEMESTO@DACICE.CZ NEBO NA TEL. Č.: 702
003 956. TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI.

kuchyně

INFRASTRUKTURY

0,80 m2

INFORMACE K PROJEKTU ATCZ142: ADAPTACE NA KLIMATICKÉ ZMĚNY POMOCÍ ZELENÉ

6 336

spíž

ING. MARIE STRAKOVÁ (AGROSTIS TRÁVNÍKY, S.R.O.): VÝZNAM DRUHOVĚ PESTRÝCH TRAVNÍCH

Budeč

14,50 m2

POROSTŮ PŘI KLIMATICKÉ ZMĚNĚ

Nejpozději v tento den musí být žádost doručena na podatelnu
Městského úřadu v Dačicích, Palackého náměstí 2, 380 13 Dačice
v zalepené obálce a zřetelně označené:
pokoj 2

VODY V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ

obce celkem

0,88 m2

II

byt č. 1, ul. Sokolská 200/V v Dačicích

PROFESOR TOMÁŠ KVÍTEK (POVODÍ VLTAVY/JIHOČESKÁ UNIVERZITA ČB): PROGRAM ZADRŽOVÁNÍ

PRONÁJEM VOLNÉHO BYTU

12:30 - 14:15 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Bližší informace: odbor správy majetku
tel.: 384 401 227 nebo na www.dacice.cz

11:30 - 12:30 PŘESTÁVKA NA OBĚD

Lhůta pro podání žádostí: 8. 3. 2019 do 14:00 h

MĚSTECH

Staré Hobzí

4 411

WC

PROFESOR JAROSLAV POLLERT (ČVUT PRAHA): ZACHÁZENÍ S DEŠŤOVOU A ODPADNÍ VODOU VE

1 001

Horní Slatina

17,22 m2

TÉMATU EFEKTU HOSPODÁŘSKÝCH ZÁSAHŮ NA REGIONÁLNÍ KLIMA, O.P.S.

Kostelní Vydří - kostel

Konečný termín pro podání žádostí: 15. 3. 2019 do 13:00 h
pokoj 1

P R O J E K T T A Č R E T A : V Z D Ě L Á V Á N Í P R A C O V N Í K Ů M Ě S T S K Ý C H Ú Ř A D Ů A I N O V A C E Š KO L N Í V Ý U K Y K

UNIVERZITY ČB): SLUNEČNÍ ENERGIE – VODA – KLIMA

DOC. JAN POKORNÝ (ENKI, O.P.S.), DR. RENATA RYPLOVÁ (PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ

9:45 - 11:30 PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

9:30 - 9:45 ZAHÁJENÍ KONFERENCE; ÚVODNÍ SLOVO STAROSTA MĚSTA DAČICE ING. KAREL MACKŮ

9:00 - 9:30 REGISTRACE

PROGRAM

26. BŘEZNA OD 9:00 HOD
V HL. SÁLE KD BESEDA V DAČICÍCH

ZDRAVÉ MĚSTO DAČICE VÁS ZVE NA
KONFERENCI, KTERÁ SE KONÁ DNE

www.dacice.cz

na prodej nepotřebného majetku MěÚ Dačice

VEŘEJNÁ NABÍDKA

UŽITKOVÝ AUTOMOBIL PEUGEOT BOXER
OSOBNÍ AUTOMOBIL ŠKODA FABIA
Lipolec
6 060

3 056
Vnorovice
2 829

6 220
Peč
6 036

Lidéřovice
3 105

Třebětice
28 826
Urbaneč
1 224

Bílkov
10 488
Hradišťko
4 656

Ostojkovice
14 740

Chlumec
7 035
Manešovice
1 640

Dobrohošť
4 890
Panenská
3 298
7 070

---

203 987

---

74 563
2 315

83 879

7 001

287 866
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Základní umělecká škola Dačice
Ohlédnutí za adventním a vánočním časem loňského roku
V úterý 18. prosince 2018 se v sále naší školy uskutečnil benefiční koncert pro Dačické Okénko. Podle ohlasů návštěvníků, ale
i samotných účinkujících to byla jedna z nejhezčích akcí, již měla
tu čest naše škola hostit. V atmosféře adventního času byl tento
koncert nádhernou ukázkou toho, jak prostřednictvím hudby lze
pěstovat solidaritu a pomáhat druhým.

Adventní a vánoční čas je obdobím, kdy žáci a učitelé hudebního oboru se svým repertoárem účinkují na řadě koncertů, besídek
a dalších akcí ve městě a v jeho okolí. Podílejí se tak na budování dobrého jména naší školy a navazují na tradice z minulých let.
Velký dík patří žákům a učitelům nástrojových souborů (trumpetového, saxofonového, flétnového, akordeonového, kytarového),
dále muzikantům Vánočního orchestru a samozřejmě také našim
pěveckým sborům.
Začátek roku 2019 v naší škole
Ani zimní měsíce, leden a únor, nejsou v naší škole obdobím klidu. Začátkem ledna totiž startují třídní večírky, kde žáci předvedou
před svými rodiči a kamarády to, co nového se naučili během prvního pololetí. Tyto hudební schůzky mají i velký význam v tom, že
pomáhají udržovat a rozvíjet vzájemný kontakt mezi učiteli, rodiči
a žáky.
Šance pro mladé talenty
Dětský sborový zpěv má v Dačicích a u nás ve škole dlouholetou
tradici. Řada úspěchů našich malých zpěváků pod vedením zkušených sbormistrů jasně svědčí i o vysoké kvalitě sborů a profesionalitě jejich vedení. A protože pěveckých talentů není nikdy dost,
chtěli bychom touto cestou oslovit vás, tedy veřejnost, ale hlavně
rodiče, aby neváhali a přihlásili své dítě, u něhož uvidí zájem o zpěv,
do sborového zpěvu k nám do školy. Jeho talent a pěvecké schopnosti budou rozvíjet naši zkušení pedagogové.
Červánek a Kvítek v Karlíně
Ve čtvrtek 31. ledna 2019 vyjel pěvecký soubor Červánek a Kvítek
v doprovodu našich paní učitelek do pražského Hudebního divadla Karlín na muzikál Sestra v akci. Ten byl dětem odměnou za jejich svědomitou práci a hezké sborové zpívání.
Z Dačic jsme vyrazili v 15:00 hodin. Cesta nám velmi rychle ubíhala, a než jsme se nadáli, stáli jsme před Karlínem. Během pár minut jsme už netrpělivě čekali v sedadlech a těšili se na představení.
Už je to tady! Opona se zvedá, muzikál začíná. V hlavní roli Lucie
Bílá! Představení, které trvalo necelé dvě hodiny, bylo plné krásných písní, vtipných scének a dialogů. Po jeho skončení jsme se
přesunuli do autobusu a vydali se na zpáteční cestu. Většina z nás
hned za značkou Prahy usnula a vzbudila se, až když jsme se blížili
k domovu.
Moc děkujeme Lucce, Julii, Vendule a vedení ZUŠ za to, že nám
umožnili prožít takový hudební zážitek, který jsme si všichni moc
užili a budeme na něj ještě dlouho vzpomínat.
za Kvítek Anna Koukalová
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Soutěžíme…
Velký úspěch zaznamenali naši sólisté a komorní soubory v rámci okresního kola soutěže hry na dechové nástroje a akordeon, které se konalo 14. února 2019 v Jindřichově Hradci a v Třeboni. Z naší
školy se tohoto klání zúčastnilo celkem 47 soutěžících žáků, kteří
byli zařazeni do 12 komorních souborů (11 dechových a jeden akordeonový), tři žáci soutěžili v sólové hře na akordeon. Celkem deset
komorních souborů pod vedením paní učitelky Novákové, pana
učitele Mašáta, Nováka, Šedy a Holického postoupilo do krajského kola, jedenáct souborů okresní
kola ve svých kategoriích vyhrálo
a jeden soubor obsadil druhé místo. Velkého úspěchu dosáhla žákyně Vanda Bartolčicová, která pod
vedením paní Novákové vyhrála
svoji kategorii ve hře na akordeon
a zároveň postoupila do krajského
kola. Další dva sóloví akordeonisté
byli také úspěšní – Klára Dohnalová svoji kategorii vyhrála a Pavel
Chalupa obsadil druhé místo.
Všem soutěžícím blahopřejeme,
těm, kteří postupují do krajského kola, přejeme hodně úspěchů,
pedagogům děkujeme za přípravu žáků a všem zúčastněným patří
velký dík za reprezentaci naší školy!
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele

Jak se vlastně máme?
Na začátku února jsem se zúčastnil v Senátu veřejného slyšení. „Veřejné slyšení Senátu je určeno k projednání určité
otázky v působnosti Senátu se znalci a jinými osobami, které
mohou podat informace o projednávané otázce.“ Tolik doslovné znění paragrafu 144 zákona o jednacím řádu Senátu.
Tématem tohoto veřejného slyšení bylo posouzení situace ve
strukturálně postižených regionech. Jak to stručně napsat? I za
přítomnosti pana premiéra jsme diskutovali o tom, jak je možné,
že rozdíly v životních podmínkách a kvalitě života v jednotlivých
krajích narůstají.
Přestože se stát i za pomoci evropských peněz již více než 10 let
prostřednictvím dotací a dalších intervencí snaží rozdíly mezi kraji
snižovat, opak je pravdou.
Rozdíly v průměrné mzdě, čistotě životního prostředí, kriminalitě, střední délce života apod. mezi krajem Karlovarským a Ústeckým na jedné straně a například Prahou, krajem Jihomoravským
nebo Středočeským narůstají.
Asi první otázka, která Vás napadne, je, jak je na tom Vysočina
nebo třeba Jihočeský kraj? Mojí odpovědí je otázka. A který ukazatel Vás zajímá? Pokud se ptáte na čistotu životního prostředí nebo
kriminalitu, tak úplně nebo téměř nejlépe. Pokud se ptáte na průměrnou mzdu, tak průměrně a pokud se ptáte na investice do vědy
a výzkumu tak velmi špatně nebo nedobře.
Více výše uvedené rozebírat nechci. Cílem mého článku bylo
spíše poukázat na to, že není vůbec jednoduché se shodnout na
tom, jak se vlastně máme. Pro někoho je důležitý plný žaludek, pro
někoho čisté životní prostředí a pro někoho třeba svoboda nebo
bezpečí.
Co ale určitě platí je, že když někdo říká, jak se má, měl by také
říci, která kritéria jsou pro něho nejdůležitější. Pokud to nebudeme
dělat a na celostátní úrovni a v mezikrajském srovnání to bohužel
zatím neděláme, tak celá debata o tom, jak se nám v tom kterém
místě daří, ztrácí do velké míry smysl.
Miloš Vystrčil, senátor

www.dacice.cz

Mezigenerační setkávání dětí a seniorů v Dačicích
Po úspěšné realizaci projektu „Babička a dědeček do školky“ v rámci celonárodní kampaně „Celé Česko čte dětem“ jsme pocítili potřebu role obrátit a vytvořit nový projekt, který by se opíral o spolupráci dětí a seniorů na území Domu s pečovatelskou
službou, kam by děti během roku docházely za méně pohyblivými seniory, kteří měli problémy kvůli své imobilitě mateřskou
školku navštívit.
V MŠ Bratrská tak vznikl projekt „Ty se
mnou a já s tebou“, během kterého děti
pětkrát ve školním roce navštívily seniory
v DPS. Do setkávání se zapojili i studenti ze
Střední školy technické a obchodní Dačice,
kteří nám v rámci výuky pořídili fotografické a video záznamy z jednotlivých setkání.
Také Zdravé město Dačice nás v aktivitě
finančně podporuje. Pro jeho úspěšnou
realizaci ve šk. roce 2017/2018 jsme v letošním školním roce rozšířili počet setkání
a spolupráci s novým domovem seniorů
a MŠ Sokolská.
V prvním pololetí proběhla tři mezigenerační setkání - podzimní muzikál a pracovní dílny, adventní vystoupení s žehnáním
adventního věnce a společné předvánoční

pečení vánoček.
Děti při každém setkání přináší svou
bezprostředností do života seniorů radost,
energii a lásku, díky níž zlepšují duševní
aktivitu seniorů. Děti si vytváří žebříček
lidských hodnot s pochopením, proč je
na místě zachovávat stáří úctu. Společně
k sobě hledají cestu a objevují, jak krásné
a zajímavé jsou jejich světy.
„Hrajeme si spolu rádi, už jsme velcí
kamarádi“ byl název dalšího, v pořadí již
čtvrtého mezigeneračního setkání dětí
z MŠ Bratrská a Sokolská se seniory z Domu
s pečovatelskou službou, které proběhlo
7. února 2019 ve společenské místnosti DPS
Dačice. Nedočkavost z dalšího shledání
byla oboustranná. Děti ani nečekaly na za-

hajovací písničku, chytly stolní společenské
hry, které si s sebou přinesly a rozběhly se
k babičkám ke stolu. Bylo velmi milé vyslechnout jeden uvítací hovor: „Ahoj, my
jsme spolu před Vánoci pekli vánočku…“
Nikdy jsme o tomto projektu nepochybovali, ale teď jsme jasně viděli, že má smysl.
Z neznámých lidí se stávají kamarádi. Název
tohoto setkání se naplnil v plné míře.
Hravé dopoledne děti zakončily písněmi
o ročním období, zimě, měsících a písněmi z pohádek, které si babičky zabroukaly
s nimi. A tu naší, společnou, zahajovací píseň už znají všichni: „Ahoj, nazdar, už jsme
tady, dali jsme se dohromady…“
Hana Švarcová,
ředitelka MŠ Dačice

Dvouleté dítě v mateřské škole
Díky výstavbě nové mateřské školy Za Lávkami byly vytvořeny materiální, hygienické, personální a psychosociální podmínky pro přijímání dvouletých dětí. Zájem ze strany rodičovské veřejnosti byl poměrně velký. Na začátku školního roku nastoupilo do této mateřské školy 36 dětí mladších tří let věku.
I z tohoto důvodu bylo nutné profesně připravit předškolní pedagogy na práci s dvouletými dětmi v prostředí běžné mateřské
školy a vybavit je takovými kompetencemi, aby byli na danou problematiku připraveni, jak po stránce vědomostní, tak i zkušenostní.
Proto se MŠ Dačice už v loňském roce zapojila do projektu „Determinanty práce s dvouletými dětmi v podmínkách běžné MŠ“, který
probíhá ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci. Projekt
je zaměřen na kolegiální podporu v rámci síťovaných škol v oblasti
vytváření a dodržování podmínek, nabídky metodických materiálů
a ověřování námětů pro optimalizaci výchovy a vzdělávání těchto
dětí.
V rámci stáží v tuzemských předškolních institucích se uskutečnilo 25. ledna 2019 jedno ze setkání v MŠ Za Lávkami. 12 učitelek ze
severní Moravy spolu s lektorkou z PdF UP v Olomouci si prohlédlo
interiér MŠ včetně přilehlé přírodní zahrady. V následné diskusi příSrdečně Vás zveme na

Jarní probouzení
které se bude konat

21. března
na zahradě MŠ Za Lávkami
od 15:00 do 17:00 hodin

Program:
• Přivítání skřítkem Jarníčkem
• Příprava zahrady na hraní a objevování
• Ekohrátky se Skřítky a Broučky
• Broučci se probouzejí - vystoupení dětí ze třídy U Žabičky
• Otevření zahrady klíčem, odměna pro zúčastněné
Vezměte s sebou nářadí - hrábě, motyčku.
V případě nepřízně počasí bude akce přesunuta na jiný termín.
Těšíme se na vaši návštěvu
kolektiv zaměstnanců MŠ Za Lávkami.

tomné vysoce hodnotily materiální podmínky, režimová opatření
a organizaci výchovy a vzdělávání dvouletých dětí v MŠ Dačice.
Jsme potěšeny, že jsme mohly zprostředkovat své zkušenosti
s danou problematikou a prezentovat optimální hygienické a legislativní podmínky, které jsou předpokladem pro umístění dvouletých dětí do předškolního vzdělávání.
Naším cílem pro příští školní rok je posílení personální podpory
o pozici chůvy.
Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

Masopustní veselice
V pondělí 4. 3. 2019 proběhne v dopoledních hodinách na
náměstí Palackého MASOPUSTNÍ REJ dětí MŠ Za Lávkami.
K dobré náladě přispějí také hudebníci ze ZUŠ Dačice.
Současně bude také probíhat veselice
i v ulicích Za Lávkami a okolí.
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Jarní tvoření pro malá stvoření
Zveme všechny malé šikulky na jarní tvořivé dílničky, které pořádáme v úterý 12. března v 15:30 h v naší škole.

můžeme konstatovat, že kurz se vydařil a doufáme, že si ho všichni
zúčastnění užili.
Bohumil Šuhaj, Jana Vaňková,
Jaroslava Dohnalová a Lenka Janoušková
Trocha poezie nikoho nezabije
To, že trocha poezie nikoho nezabije, ba přímo naopak, zpíval již
klasik české hudební scény Jiří Suchý. A druhé třídy se o tom šly přesvědčit v úterý 12. února do městské knihovny. Zde na nás již čekala
paní Štěpánka Krebsová s programem Poezie pro školy.
Zavedla nás do kouzelného světa rýmů a básniček a seznámila se
spoustou krásných knížek, a to nejenom s knihami básniček. Také
jsme mohli sami tvořit rýmy a na chvíli se tak stát básníky. Užili jsme
si příjemnou atmosféru knihovny, vůni knížek, příběhů a postaviček v nich.
Chválíme děti za zájem a moc děkujeme paní Štěpánce Krebsové
za milé povídání a obohacení. Už se těšíme na další shledanou.
Jaroslava Dohnalová a Jitka Procházková

Škola v pohybu
Mládežnický trenér a fotbalový kouč Michal Krtek se celý týden
věnoval našim dětem z 1. stupně. Všichni žáci měli možnost navštívit jeho zážitkové hodiny zaměřené na všeobecnou pohybovou
průpravu, kdy byli neustále zapojeni do všeho dění, a to hravou
a zábavou formou. Kromě krásných hodin tělesné výchovy a radosti dětí z pohybu přinesl s sebou pan Krtek také mnoho inspirace
pro učitelky. Nyní navíc můžeme využívat nové pomůcky – molitanové míče, rozlišovací trika, lana na přetahování, fotbalové míče,
vytyčovací mety atd.
A tak naše škola, která má vynikající sportovní zázemí v podobě moderně zařízených a zrekonstruovaných tělocvičen,
byla obohacena o další prvky moderní výuky, které mají vést děti
k získávání lásky ke sportu a k budování vztahu k pohybu. Potažmo
tím ke zkvalitnění jejich života a k jejich spokojenosti.
Michalu Krtkovi moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Vyučující 1. stupně
Pravěký karneval školní družiny
Dozněly poslední tóny, tělocvičny opět osiřely a utichly a my už
můžeme jenom vzpomínat na to, jak jsme si v sobotu 9. února užili
karnevalové veselí, tentokrát na téma PRAVĚK.
Pět družstev (Husťačky, Ninjové, Dudlíci, Démoni a Bajkeři) mezi
sebou soutěžilo v netradičních disciplínách, a tak si děti i rodiče
mohli vyzkoušet svou dovednost s kyjem, při běhu s kostí, při házení kamenem do jámy, při chytání dinosaurů nebo ryb apod.
Mezi soutěžemi jsme si samozřejmě stihli zatancovat i naše oblíbené tanečky a dopoledne nám velmi rychle uteklo. Před dvanáctou hodinou jsme vyhlásili vítěze, kterým se stalo družstvo Démonů. Gratulujeme. Pochvalu a ocenění si ale zasloužili všichni, a tak
nikdo neodešel s prázdnou.
Děkujeme všem za příjemně strávené sobotní dopoledne a budeme se těšit třeba zase za rok.
Vychovatelky ŠD
Lyžařský kurz
Předposlední lednový týden strávili žáci 7. a 8. ročníku místo ve
škole na zasněženém svahu sjezdovky Hradiště u Nové Bystřice.
Celkem 42 žáků absolvovalo pět dní sjezdového lyžařského
výcviku, během něhož se lyžovat učili či již zdokonalovali svůj
lyžařský styl. Poslední den žáci předvedli své dovednosti ve slalomovém závodě. Mnoho žáků stálo na lyžích poprvé v životě
a těší nás, že všichni udělali během týdne velký pokrok. Počasí nám
přálo, sněhu bylo dost a naštěstí nedošlo k žádnému úrazu. Proto
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Kočička k vysvědčení s vyznamenáním
Děti z druhé třídy nemusely mít z vysvědčení žádný strach. Protože žáčci pracovali, jak nejlépe uměli, všichni prospěli s vyznamenáním. Samozřejmě se také najdou dny, kdy se nám všechno nedaří, ale jelikož žádný učený ještě z nebe nikdy nespadl, pokračujeme
v započaté cestě za věděním dále. Velké potěšení z našich úspěchů
má ovšem také paní Ivana Nováková z Velké Lhoty, která dělá radost našim dětem již několik let. Tentokrát uháčkovala druháčkům
krásné kočičky právě k vysvědčení s vyznamenáním. Opět posíláme poděkování.
Jitka Procházková

 Zápis proběhne na obou školách v pátek
5. dubna 2019 od 13:00 do 17:00 hodin.
 Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2013.
 Na ZŠ v Dačicích v ulici Komenského bude zápis
proveden v prostoru školy v ulici Bratrská.
 Na ZŠ v Dačicích v ulici B. Němcové bude zápis
proveden v prostoru horního pavilonu.
Rodiče při zápisu předloží: svůj občanský průkaz, rodný list dítěte
a vyplněný Dotazník pro rodiče žáků prvního ročníku, který jim
předá příslušná mateřská nebo základní škola.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VÁS ZVE NA:
VEČER S MĚSÍCEM
A HVĚZDNOU OBLOHOU
V úterý 12. 3. 2019 od 18:00 h
jsme pro Vás připravili večer s Měsícem a hvězdnou oblohou.
Akce je pořádána ve spolupráci
s Mgr. Janou Jirků z DDM J. Hradec
18:00 h - proběhne projekce oblohy, simulace planetária na
plátně
19:00 h - pozorování Měsíce a dalších nebeských objektů
pomocí hvězdářského dalekohledu.
Děti, které navštěvují některý z kroužků DDM,
mají vstup zdarma, ostatní děti za 20 Kč a dospělí za 40 Kč.
Váš Domeček

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Seznámení předškoláčků s naší školou je v plném proudu
Kontakt s prostředím budoucí základní školy je velmi důležitý
pro budoucí školáčky i jejich rodiče. Setkávání sovy Amosky se stala další příjemnou možností, jak se nezávazně do naší školy podívat, poznat prostředí, paní učitelky a učitele. Již několik let tak podporujeme tuto možnost vzájemného potkávání. Tentokrát si sova
Amoska pro předškoláky připravila zábavnou zimní procházku po
budově školy v ulici Bratrská. Setkání probíhalo formou nejrůznějších úkolů, her i sportovních aktivit. Na konci cesty čekalo velké
chutné překvapení, které si děti samy dotvořily dle svých představ.
V jídelně školy tak vznikaly krásné slané dortíčky i ovocné špízy. Při
odchodu dostaly všechny děti od sovy Amosky za splněné úkoly
krásnou soví medaili, omalovánku a sladkost na cestu. Další setkávání proběhnou po zápisech, jsou čtyři a říkáme jim Školáčci. Ta
jsou už jen pro naše budoucí prvňáčky.
Školní družina rozhodně nezůstává pozadu
Naše školní družina pracuje na obou pracovištích
naší školy. Na Bratrské
máme tři oddělení, na Komenského dvě, všechna
oddělení pracují po ukončení běžné výuky v kmenových učebnách tříd. Celkem jsme schopni zajistit
pěkný odpolední program
pro 150 dětí 1. až 3. ročníku. Tak jen malé ohlédnutí za aktivitami.
V prosinci si ve školní družině v Bratrské udělali Hrací odpoledne
s rodiči. A nepřišli jenom rodiče, ale i sourozenci. Všichni si hráli,
stavěli a vyráběli Mikuláše, čerty a anděly. Moc si to všichni užili
a nikam nechvátali. Děkujeme všem rodičům, kteří si udělali čas
a přišli si pohrát, nejen na Bratrskou. Bylo by hodně dobré tenhle
zvyk rozvíjet, děti si opravdu touží s rodiči deskové hry zahrát, a to
nejenom ty malé.
Máme v družině skřítka, jmenuje se Družiňáček a je to neposeda, stále cestuje a opravdu se nenudí. První víkend v lednu strávil
u Karolínky. Celý víkend si spolu hráli a oba si to užili. Další víkend
byl u Aničky, která ho vzala do Brna na velkou oslavu babiččiných
narozenin. Třetí víkend byl u Aleška. Také tento víkend si moc užil.
Alešek ho vzal do lesa a ukázal mu, čím se v zimě přikrmují zvířata
v lese. Tento víkend je u Viky…
Ve školní družině vyrábíme, tvoříme. Vyrobili jsme si pokladničku
se sněhulákem, sněhuláky z papíru, papírové brýle a hrnečky pro
maminku, jen tak pro radost. Také luštíme osmisměrky a samozřejmě si hrajeme. Vyrobili jsme přáníčka, která jsme odeslali do Prahy,
odkud byla rozeslána babičkám a dědečkům po celé České republice. Určitě jim udělala velkou radost. Tenhle projekt se jmenuje Ježíškova vnoučata. A dokonce za námi přišel kouzelník. Navštívil nás
známý místní kouzelník pan Němec a předvedl nám některé oblíbené triky. Děti byly nadšené a skvěle mu pomáhaly. Vše tradičně
na našem webu www.zsdacice.eu.
Dobrá parta ve třídě, to je opravdu spousta práce
Žáci přicházejí do školy s očekáváním nových přátel, zájmu
o jejich názory, vhodného – příznivého postavení v kolektivu. Třídní kolektiv přináší dynamický vývoj, změny postavení v hierarchii
třídy, řešení konfliktů, přijímaní úspěchu i neúspěchu. Práce třídního učitele je náročná, skladba dětí ve třídě je pokaždé originální.
Pracujeme s dětmi od jejich vstupu do naší školy, pracujeme na
vzájemných vztazích. Přínosnou aktivitou jsou Etické dílny. Žáci
3. ročníku tak přemýšleli nad tématem „Jak být dobrým kamarádem“. Čtvrťáci řešili „Jak překonat starosti ve škole?“.
Tonda obal na cestách
Není náhodou, že 73 % obyvatel České republiky odpady třídí.

K vysoké účasti obyvatel na třídění pomáhají informační kampaně společnosti EKO-KOM. Jednou z nich je školní vzdělávací program Tonda Obal, který rádi propojujeme s výukou v naší škole.
Žáci 4. - 6. ročníku se zúčastnili besedy s ekologickou tématikou
Tonda obal na cestách. Každoročně si tak opakují, jak chránit přírodu, jak třídit odpad a jak se chovat vůči životnímu prostředí zodpovědně.
Javořice pokořena
Sněhu je dost, tak nebudeme váhat a hurá na běžky. V úterý
5. února uspořádala naše škola jednodenní lyžařský kurz v okolí
obce Řásná. Od školy jsme odjeli autobusem do Řásné. Zde nás
na obloze přivítalo rozzářené sluníčko. Vyndali jsme věci a hurá
do stopy. Najezdili jsme spoustu kilometrů. Jízda na běžkách je
silově vytrvalostní aktivita, která zatěžuje svalstvo celého těla. Na
rozdíl od normálního běhu při ní zaměstnáme většinu svalů horních končetin, svaly zádové i břišní. A to jsou oblasti, které jinak
při „pouhém“ běhu spíše zanedbáváme, takže postupně ochabují
a mohou nám způsobovat nežádoucí komplikace v důsledku svalových dysbalancí. Ti nejlepší nakonec zdolali i nejvyšší vrchol Českomoravské vrchoviny Javořici. Zpět jsme odjížděli trošku vyčerpaní, ale s krásnými zážitky z vydařeného dne.
Eva Macků, ředitelka školy

Základní škola Dačice, Komenského 7
Vás srdečně zve na

Den otevřených dveří
a Jarní dílnu
na pracovišti ZŠ v ulici Bratrská
v úterý 19. 3. od 14:30 h

Program:
• prohlídka prostor školy, pomůcek, učebnic a výukové techniky
• Jarní dílna - společná tvoření dětí a jejich rodičů (zdobení perníčků, voskování vajíček, pletení pomlázky, výrobky z hlíny, jarní dekorace z prapíru)

Základní škola Dačice, ul. Komenského
vyhlašuje

8. bienále
LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

NEVÁHEJ A PIŠ!
Téma: Volné téma (libovolný slohový útvar)

Podmínky účasti:
• vlastní tvorba
• jeden autor může přihlásit více svých děl
• používat spisovný jazyk bez vulgarismů
• práce odevzdat vytištěné nebo čitelně napsané rukou
• rozsah max. 3 strany A4
• práce označit: názvem práce, jménem autora, třídou
Termín pro odevzdání: do konce května 2019
Odevzdat: do ředitelny
Škola má právo vybrané práce zveřejnit.
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Příprava na přijímací zkoušky
Gymnázium Dačice nabízí uchazečům
o vzdělávání ve školním roce 2019/2020
přípravu na přijímací zkoušky. Příprava je
realizována formou odpoledního setkání
s uchazeči a zaměřuje se na řešení ukázkových úkolů z přijímacích zkoušek z českého
jazyka a z matematiky v minulých letech.
Účast na přípravě je zdarma. Zájemci se
mohou zúčastnit posledního setkání v níže
uvedeném termínu.
Místo setkání:
Gymnázium Dačice, učebna sekundy – pro
uchazeče z 5. tříd ZŠ
Gymnázium Dačice, učebna kvarty – pro
uchazeče z 9. tříd ZŠ
Termín setkání:
čtvrtek, 14. března 2019 od 15:00 h
Časový harmonogram:
15:00 – 15:45 h český jazyk
15:45 – 15:55 h přestávka
15:55 – 16:40 h matematika
Úspěchy v předmětových olympiádách
V prvních měsících nového kalendářního
roku se ve školách po celé republice konají
školní kola olympiád z jednotlivých předmětů. Vítězové školních kol pak tradičně
vyrážejí změřit své síly s ostatními do vyšších kol soutěže. To už je náročnější, ale také
zajímavější souboj, protože kromě cenných
zkušeností získávají studenti navíc představu o tom, jak si stojí ve srovnání s vrstevníky z celého jindřichohradeckého okresu,
respektive Jihočeského kraje.
Žáci dačického gymnázia uspěli hned ve
třech okresních soutěžích, a to v olympiádě z českého jazyka, v níž sextánka Maruška Teplá vybojovala stejně jako loni první
místo, v olympiádě z německého jazyka,
ve které se Karel Müller z 3. ročníku umístil druhý, a v soutěži z angličtiny. Tu ovládla
Katka Macků z 3. ročníku, v kategorii mladších žáků olympiády z angličtiny se pak na
3. příčce umístila Boženka Nováková ze
sekundy.

Všem studentům děkujeme za to, že se
do soutěže pustili a že se v okresním kole
neztratili. Vítězům blahopřejeme a Marušce
i Katce držíme palce do krajského kola!
Petra Mašátová
První místa na lesnické soutěži „YPEF
(Young People in European Forests)“
V úterý 12. února se konalo v budově
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Lesů České republiky s. p., Lesní správy
Telč, místní kolo lesnické soutěže „Mladí
lidé v evropských lesích“. Naše gymnázium
reprezentovala dvě družstva o třech žácích
ve dvou věkových kategoriích. V kategorii
mladších žáků (13 až 15 let) soutěžili Martin Urbanec a Jan Terber, oba z 1. ročníku
a Alexandra Palánová z kvinty. V kategorii
starších žáků (16 až 20 let) se zúčastnili Antonín Málek, Tomáš Přikryl a Zdeněk Škoda
ze septimy.
Soutěž se skládala ze dvou částí – teoretická část spočívala v testu z lesnické problematiky, v praktické části šlo o poznávání
přírodnin, např. peří ptáků, semínek šišek
či větví stromů, jež se nacházejí v našich
lesích. Celá akce byla perfektně zorganizovaná a probíhala v příjemné atmosféře.
Studenti si ji užívali a jako bonus v obou kategoriích zvítězili a odnesli si krásné, praktické ceny. Postupují také do regionálního
kola, které se uskuteční v průběhu března
či dubna v Brně.
Všem soutěžícím děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji mnoho úspěchů při
dalším soutěžení v regionálním kole.
Miroslava Chňoupková
Postup do krajského kola florbalové
soutěže
Dne 23. ledna se náš tým spolu s panem
učitelem Fenclem vydal do haly SŠTO Dačice, ve které se pořádalo oblastní kolo florbalového turnaje. Po krátkém seznámení
s pravidly turnaje, představení týmů
a taktické stránky, kterou shrnul pan učitel
v šatně, jsme rozehráli náš první zápas právě proti SŠTO Dačice. Tento zápas se nám
podařilo po namáhavém začátku vyhrát
3:0. Následovala krátká pauza v podobě
jednoho zápasu a poté náš tým opět nastoupil zpět na hrací plochu, tentokrát proti

SOUZaS Dačice. Jelikož jsme se v předchozím zápase sehráli, podařilo se nám tento
zápas vyhrát celkem hladce 6:0. Po těchto
zápasech jsme se dozvěděli, že systém turnaje je dvoukolový a tudíž budeme muset
sehrát tyto zápasy znovu, ovšem našemu
týmu to nedělalo příliš veliké problémy,
a tak jsme nastoupili opět proti SŠTO Dačice, proti které jsme zvítězili 2:0, poté bez
pauzy následoval zápas proti SOUZaS Dačice a v tomto zápase jsme na hrací ploše
dominovali a zvítězili 7:0. Celkové skóre
našeho týmu bylo tedy 18:0, a tak se náš
brankář Radek Pavlů může chlubit bonusem v podobě čistého štítu, tedy nula obdržených gólů za turnaj. Činili se ovšem
i naši střelci, například Filipu Šívrovi se podařilo nasbírat za všechny čtyři zápasy celkem
čtyři góly a v těsné blízkosti se drželi kanonýři Jan Morávek a Jakub Šimánek. Oběma
se podařilo si za celou dobu turnaje připsat
po třech gólech. Všichni zúčastnění, hráči
i pan učitel, si celý turnaj užili. Tímto bychom chtěli poděkovat panu učiteli za
možnost si na tomto turnaji zahrát. Věřím,
že jsme jeho důvěru nezklamali a dobře reprezentovali naši školu.
V úterý 29. ledna naše florbalové družstvo odehrálo finálovou skupinu v Jindřichově Hradci.
Ani tam jsme se neztratili. Zápas se SŠRV
Třeboň jsme vyhráli 6:0 a vysoko jsme porazili také SOŠ z Jindřichova Hradce 8:2.
S jindřichohradeckým gymnáziem jsme
v rovnocenném souboji nakonec prohráli
jen těsně 0:1. Celkové 2. místo našeho týmu
znamená postup do krajského kola, které
se koná 27. února v Sezimově Ústí.
Tomáš Přikryl, septima
Informace o dalších akcích školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv .

Maturitní ples oktávy a 4. ročníku Gymnázia Dačice se konal v pátek 25. ledna
v KD Hříšice

www.dacice.cz

--- inzerce ---

Oznámení pro pacienty

chytrá

Od 1. 1. 2019 se gynekologická ambulance
MUDr. Ctibor Blaha, IČ 46641157,
se sídlem Havlíčkovo nám. 99, 380 01 Dačice
mění na společnost

rodina
je u 211 a ví proč

APIS-GYN s.r.o. - MUDr. Andrea Písecká
IČ 07433026,
se sídlem Havlíčkovo nám. 99, 380 01 Dačice
Pro registrované pacienty se tímto nic nemění.
Ordinační doba:
Ordinace Dačice – Havlíčkovo nám. 99, 380 01 Dačice

Pomáháme plnit vaše předsevzetí

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu
třeba na sportovní aktivity

Pondělí

7:00 – 15:30 h

Úterý

7:00 – 15:30 h

Středa

13:30 – 17:30 h

Pátek

7:00 – 13:00 h

Ordinace Studená – Počátecká 312, 378 56 Studená

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března

Program

slev a výhod

--- inzerce ---

Bonusy

--- inzerce ---

Zdraví

Kontaktní telefon spol. APIS-GYN, s.r.o.
792 309 186 nebo 384 423 454
Na těchto telefonních číslech se můžete
během ordinační doby objednat k vyšetření.
Další informace viz www.apis-gyn.cz
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Čtení, cestování, poezie …
Březen měsíc čtenářů 2019 – 10. ročník.
K akci se svými
aktivitami každoročně hlásí více
než 400 aktivních
veřejných
knihoven z celého
Česka! V roce 2019 se koná již desátý ročník celostátní akce na podporu čtenářské
gramotnosti. Na jaké akce se můžete těšit
v Dačicích?
Měsíc čtenářů zahájíme v úterý 5. 3.
v 16:00 h besedou se spisovatelkou a novinářkou Lenkou Chalupovou.
Narodila se roku 1973 v Přerově. Vystudovala žurnalistiku na Univerzitě Palackého
v Olomouci. Pracovala jako redaktorka
v deníku, týdeníku i v televizi, v současné
době je tisková mluvčí Přerova. Je autorkou
sedmi knih, většinou se jedná o psychologické romány s detektivní zápletkou.
Následovat bude ve středu 13. 3.
v 17:30 h cestovatelská beseda s Tomášem Kubešem, který u nás s velkým úspěchem přednášel o Amazonii. Představí nám
krásy Střední Asie. Těšte se na nádhernou
prezentaci fotek, která je podkreslena
odpovídajícím hudebním doprovodem.
Tomáš je fotograf, novinář a cestovatel.
Fotografii se věnuje vášnivě již od dětství,
profesionálně od roku 1998. Pochází z Horoměřic u Prahy. Vystudoval střední polygrafickou školu a několik let prožil cestováním v Africe a poznáváním tohoto svého
zamilovaného kontinentu. Procestoval také
i Evropu a Asii, celkem fotografoval reportáže ve více jak 100 zemích světa.
Den poté, ve čtvrtek 14. 3. v 17:30 h

přijede spisovatel a novinář Aleš Palán
a představí nám svou super úspěšnou
knihu Raději zešílet v divočině (v nakladatelství Kalich nejprodávanější titul loňského roku). Je to kniha poutavých rozhovorů
s šumavskými samotáři, kteří mají opravdu
jedinečný pohled na život, lidskou společnost. Aleš mimo jiné vedl kurzy tvůrčího
psaní na Literární akademii Josefa Škvoreckého a Vysoké škole kreativní komunikace.
Za román Ratajský les (nově v našem fondu)
a knihu rozhovorů Být dlužen za duši byl
nominován na Magnesii Literu. Za průvodce brněnským Bronxem Brnox toto ocenění získal. Je také velkým znalcem rodiny
a díla FLORIANŮ ze Staré Říše.
Březnové akce uzavře ve čtvrtek
21. 3 v 17:30 h stylově Recitál Otokara
Březiny. Tento velký regionální básník
bude mít 90. výročí úmrtí 25. března. Krásně tak mimo jiné oslavíme Světový den
poezie. Těšit se můžete na hudební pořad
komponovaný z textů Otokara Březiny a se
zpívanými úryvky básní s doprovodem kytary. Zazní tyto zhudebněné básně: Modlitba za nepřátele, Moje matka, Když nebe
vaše okna ozáří, Čisté jitro, Slyším v duši,
Hlubiny bolesti, Ztracení, Až sedneš za můj
stůl, Tisíce srdcí pělo v srdci tvém, Místa
harmonie a smíření.
Ing. Petr Kopejska – autor hudby k básním, kytara, zpěv. Pásmo zhudebněných
básní proloží mluveným slovem a přednesem PhDr. Karel Vala, oba členové Společnosti Otokara Březiny.
Na všechny programy v měsíci březnu je
vstupné dobrovolné.
Pavla Albrechtová, Knihovna MM Dačice

Projekt S knížkou do života
aneb Bookstart zdárně pokračuje i v Dačicích

Vždy poslední pondělí v měsíci setkání.
Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je
mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují
všechny typy knihoven na daném územním celku, aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní době zatím velice málo
rozšířených funkcí – knihovny se zde snaží
o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře
s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.
V Dačicích dostávají od loňského dubna rodiče při vítání občánků dárkové sety
k projektu a pohádkovou knížku rodáka,
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podle něhož je pojmenovaná naše knihovna. Máme z toho velkou radost, a proto
připravujeme právě pro rodiče malých dětí
vždy na poslední pondělí v měsíci dopoledne setkání s programem.
Během dopoledne si navíc můžete prohlédnout, vyzkoušet i vypůjčit domů nové
společenské hry, určené právě pro nejmenší
děti a prohlédnout knížky, vyměnit si zkušenosti a popovídat s odborníky. Začínáme
v únoru, poslední setkání před prázdninami
bude na konci května.
V pondělí 25. 3. – Nejlepší knihy dětem
– nové a zajímavé tituly v knihovně vhodné
pro nejmenší děti, nové hry na dětském oddělení, tematické kufříky.
29. 4. – odbornice z pedagogicko-psychologické poradny a 27. 5. – sociální problematika rodičů s malými dětmi.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka Knihovny MM Dačice

Svaz tělesně
postižených
Výbor organizace Svazu tělesně postižených Dačice opět pracuje. Po krátkých
vánočních prázdninách navštívil v lednu
nejstarší členku organizace paní Vlastu
Kleiblovou a popřál jí hodně zdraví, štěstí
a dobré pohody k jejímu životnímu jubileu.
V měsíci únoru uspořádal besedu s panem Sedláčkem. Byly to vzpomínky na
naše krásné výlety, které jsme společně
podnikali. Povídání bylo doplněno o krásné
fotografie. Přijďte mezi nás.
V měsíci březnu vás zveme na další besedu s panem Sedláčkem. Na divadelní
festival – Dačické kejklování. Své členy pak
srdečně zveme na výroční členskou schůzi,
která se koná v Hotelu Stadion 2. března
v 9:30 hodin.
František Stejskal,
předseda organizace

Mezigenerační
setkání

V letošním roce jsme opět navázali na
spolupráci s MŠ Bratrská v rámci projektu
„Ty semnou, já s Tebou“. Tentokrát si pro
nás děti připravily společenské hry. Společně jsme si zahráli pexeso, „Člověče, nezlob
se“, žolíka, chytali jsme rybičky a poznávali
barvy podle hodu kostkou. Čtvrteční dopoledne proběhlo v duchu společenských her
a radosti z výher.
Děkujeme za příjemné dopoledne a budeme se těšit na další setkání.
Za Pečovatelskou službu
Ledax o.p.s. středisko Dačice
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová

INFOCENTRUM DAČICE
Palackého náměstí 1/I, Dačice
+ 420 384 401 265
info@dacice.cz
Prodej: regionální literatury, suvenýrů,
pohledů, dárkových předmětů i s motivem kostky cukru, skenování, kopírování, laminace, kroužková vazba, předprodej vstupenek do Kina Beseda a do
KD Beseda.

www.dacice.cz

Knihovna Matěje Mikšíčka
a rok 2018

Sportovní okénko
KUŽELKY

Jaký byl loňský rok u nás v knihovně? Modernizovali jsme webové stránky www.mkdac.cz, čtenáři hodně využívají především
službu hledání knih v ONLINE KATALOGU a služby ČTENÁŘSKÉHO
KONTA. U příležitosti výročí 150 let od založení čtenářského spolku Dyje a 125 let od založení veřejné knihovny v Dačicích byla
knihovna přejmenována po moravském buditeli a novináři Matěji
Mikšíčkovi, který se narodil v Toužíně. Ve spolupráci s městem jsme
zapojili knihovnu do projektu Bookstart aneb S knížkou do života.
Realizovali jsme řadu projektů, spolupracujeme s mnoha organizacemi ve městě, zásadní je určitě spolupráce se školami
Trochu čísel
• Počet všech knih v knihovně k 31. 12. 2018 – 38.908 knihovních
jednotek
• Počet nových nakoupených knih v roce 2018 – 1.277 svazků
• Náklady na nové knihy – 241.000 Kč (beze slev to bylo 326.201 Kč)
• Počet návštěvníků celkem – 22.785 osob
• Počet registrovaných čtenářů – 1.213 obyvatel, z toho 392 do
15 let
• Počet vstupů do elektronic. katalogu mimo knihovnu – 4.927
• Počet výpůjček k 31. 12. 2018 – 47.298
• Počet výpůjček e-dokumentů – 66
• Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu mimo
knihovnu (přes své čtenářské konto) – 722 vstupů
• Počet výpůjček na 1 obyvatele – 6,5
• Počet výpůjček zvukových knih – 654
• Počet výpůjček na 1 registrovaného čtenáře – 39
• Počet souborů do obsluhovaných obecních knihoven – 102
(4.721 svazků)
• Počet odepsaných knih – 1.652
• Počet kulturních a vzdělávacích akcí – 94
Těší nás, že do knihovny stále chodí hodně lidí (70 až 100 denně),
i když si půjčují méně knížek. Těší nás, že děti tu tráví volný čas –
čtou si, povídají, prohlížejí si knížky a časopisy. Těší nás, že se zvyšuje využívání online služeb, zvyšují se výpůjčky e-knih. Těší nás,
že se zvyšuje zájem o virtuální univerzitu třetího věku jako způsob
vzdělávání seniorů. Těší nás, že můžeme nabízet čtenářům krásné
nové knížky. Těší nás, že k nám chodí rodiče i s nejmenšími dětmi.
Netěší nás, že méně knížek si půjčují děti.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka Knihovny MM Dačice

I. KLM
9. 3.

14:00 h

TJ Centropen Dačice-KK Slovan Rosice

23. 3.

14:00 h

TJ Centropen Dačice-TJ Valašské Meziříčí

9. 3.

10:00 h

TJ Centropen Dačice-Sokol Mistřín

23. 3.

10:00 h

TJ Centropen Dačice-KK Réna Ivančice

3. KLM

Divize jih D
1. 3.

18:00 h

TJ Centropen Dačice-KK Lokomotiva Tábor B

18. 3.

18:00 h

TJ Centropen Dačice-TJ Sokol Chotoviny

VOLEJBAL
OP ženy
12. 3.

18:00 h

TJ Centropen Dačice B-Pohoda J. Hradec
sportovní hala Dačice
Václav Šuler, předseda TJ

Skaut nikdy není out
Na vědmomí se dává, že dačičtí skauti hledají nové členy z řad
dospělých.
Hledáme člověka, který má rád přírodu, neštítí se práce a chtěl
by se podílet na rozvoji našeho skautského střediska.
Jediné, co budete potřebovat, je trocha volného času a chuť
něco dělat (pořádáme oddílové výpravy, udržujeme klubovnu
a loděnici, apod.).
Nabízíme super kolektiv, skautské zážitky a kopec srandy, ať už
na souši nebo na vodě.
V případě, že byste měli zájem zjistit o nás více, napište mi na
e-mail: choutkova.klara@seznam.cz a domluvíme se.
Klára Choutková, Junák – český skaut,
přístav Dačice, z. s.

Ples Dačického
ZVONEČKU
--- inzerce ---

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

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

--- inzerce ---

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

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

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

Těšit se můžete na výbornou kuchyni a hodnotnou tombolu!

Číslo: 3/2019, ročník osmý
Datum vydání: 26. 2. 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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DAČICKÝ ZPRAVODAJ 3/2019

www.dacice.cz
Kulturní dům Beseda
1. až 3. března
Dačické kejklování
Postupová přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla s výběrem pro celostátní přehlídku Divadelní Piknik VOLYNĚ 2019
KD Beseda, Dačice
16. března, sobota, 20:00 h
Ples Dačického Zvonečku
IV. ročník charitativního plesu Dačického
Zvonečku, hraje Sabrin Band
KD Beseda, Dačice
24. března, neděle, 15:00 h
Jak se čerti ženili
Muzikálová pohádka, předprodej od 5. 3.,
vstupné děti 50 Kč, dospělí 100 Kč
KD Beseda, Dačice
29. března, pátek, 19:00 h
Kamelot & host Ilona Csáková
Koncert folkové skupiny Kamelot s křestem
nového CD
KD Beseda, Dačice

Klub Béčko

10. března, neděle, 17:00 h
PSÍ DOMOV, rodinný, 2D
český dabing, vstupné 90/100 Kč
13. března, středa, 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
15. března, pátek, 19:00 h
CAPTAIN MARVEL, akční fantasy, 3D
český dabing, vstupné 130/150 Kč
17. března, neděle, 16:00 h
17. března, neděle, 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
20. března, středa, 19:00 h
BOHEMIAN RHAPSODY, drama, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
22. března, pátek, 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
24. března, neděle, 17:00 h
CAPTAIN MARVEL, akční fantasy, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč

9. března, sobota, 20:00 h
Tématický večer MDŽ
Klub Béčko, Dačice

27. března, středa, 19:00 h
SKLENĚNÝ POKOJ, české drama, 2D
Filmový klub s hostem Pavlem Urbanem,
nahlédnutí na architekturu Vily Tugendhat

23. března, sobota, 20:00 h
Karaoke
Klub Béčko, Dačice

31. března, neděle, 19:00 h
LOVEní, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

30. března, sobota, 20:00 h
Kvízový večer
Klub Béčko, Dačice

Městské muzeum a galerie

Klub BÉČKO nabízí: atraktivní prostředí:
připojení k wifi, fotbálek, umístění v centru
města
Otevírací doba:
pondělí 		
zavřeno
úterý		
13:30 - 17:00 h
středa		
13:30 - 17:00 h
čtvrtek		
13:30 - 17:00 h
pátek		
18:00 - 23:00 h
sobota		
18:00 - 23:00 h
neděle		
zavřeno

Kino Beseda
3. března, neděle, 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
6. března, středa, 10:00 h
CENA ZA ŠTĚSTÍ, drama, 2D
česky, vstupné 50 Kč
6. března, středa, 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
8. března, pátek, 19:00 h
LÉTO S GENTLEMANEM, komedie, 2D
česky, vstupné 100 Kč
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do 24. března
Robert Smetana
- muzikolog s fotoaparátem
Portréty lidových zpěváků z Velké Lhoty
a okolí ze třicátých let 20. století.
7. března, čtvrtek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek: Richard David
Vietnam a Kambodža – za tajemstvím
Indočíny
Přednáška s fotoprojekcí.

Katolický dům
a RC Křižovatka
2. až 3. března
Kurz šití kožených barefoot bot
Lektorka Veronika Mocová.
Na kurzu budeme vyrábět kožené boty
přesně na svoji nohu.
Přihlášky na: gjkoutnovi@seznam.cz
5. března, úterý, 17:30 h
Krásy jižní Moravy
Přednáška s projekcí - Mgr. Lubomír Krátký
nás seznámí se zajímavými místy jižní Moravy, RAJHRAD, MIKULOV.
11. března, pondělí, 17:30 h
Přednáška s Petrou Procházkovou
Humanitární pracovnice a novinářka
z válečných konfliktů. Témata: Ukrajina,
Rusko, média a falešné zprávy.
17. března, neděle, 17:00 h
Aljaška - přednáška s projekcí
Zážitky z cesty Simony Komárové z Dačic.
Praktické rady nejen pro studenty, jak levně
cestovat.
27. března, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy
těhotenství, porod, mateřství a pohybový
vývoj dítěte.
30. března, sobota, 9:00 až 12:00 h
BURZA oblečení a spotřebního zboží
Více informací, rezervace prodejních míst:
Marcela Svobodová, tel. 606 336 470,
e-mail: marcelka1177@seznam.cz.
30. března, sobota, 15:00 h
Jarní dílna
Výroba jarních dekorací, aranžmá, zdobení
kraslic, drátování, pletení pomlázek…
Doplňkový prodej velikonočních dekorací.
Koutek pro děti.
31. března, neděle, 17:00 h
TV NOE - přednáška
Ing. Petr Kudela nám popovídá o televizi NOE
– vznik, začátky, těžkosti, radosti, program, ...

od 31. března do 22. dubna
Nejen z šuplíku našich babiček
Pestrá jarní výstava, která ukáže práce šikovných lidí dříve a dnes.
Slavnostní zahájení v neděli 31. března ve
14:00 h. Vystoupí děti z MŠ Bratrská v Dačicích.

2. dubna, úterý, 17:30 h
Jak být dobrým rodičem
Cyklus 3 setkání, základy efektivního
rodičovství, nalézání potřeb rodičů a dětí,
přednáška Ing. Bc. Marcely Blažkové z Třebíče
Pořádáno v rámci projektu MAP Dačice II.

od 31. března do 26. května
A přišel jarní sníh ...
Fotografie Adriany May, výstavní chodba.

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

7. dubna, neděle, 10:00 až 16:00 h
XIII. Velikonoční jarmark
S prodejem i ukázkami řemesel, s historickým kolotočem na kliku, dílnami pro děti,
občerstvením.

Pravidelné akce:

Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz

