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Jak to vidím aneb spolkové Dačice
Pro Dačice je typická jedna vlastnost a to, že oplývají neuvěřitelně bohatým spolkovým životem. Právě v těchto měsících
probíhají výroční schůze dačických spolků a jak mám možnost většinu z nich navštívit, obdivuji, jaká spousta lidí je členem
nějakého spolku a jak tyto spolky fungují. Všichni, kdo se spolkovému životu věnují, ví moc dobře, že obzvlášť v této době není
jednoduché se o spolky starat.
Především stát
neustále zpřísňuje
pravidla, podle kterých spolky fungují,
ať už je to vedení
účetnictví, spousta
evidencí a výkazů.
Hitem poslední
doby je ochrana
osobních údajů. Jsem rád, že i přes všechny byrokratické překážky mají lidé chuť se
scházet a věnovat se společně svým koníčkům. Pokud svůj zápal a zkušenosti ještě
dokáží předat našim dětem, tak si o to více
zaslouží naši úctu a obdiv.
Jsem si vědom, že naše spolky potřebují

kromě jiného i finanční podporu, a tak jsem
rád, že v Dačicích dlouhodobě podporujeme spolky také tímto způsobem. Město
Dačice každý rok umožňuje spolkům, aby
si požádaly o příspěvky pro svoji činnost.
V minulém roce jsme tak přispěli na činnost
spolků 353.000 korunami a na darech jsme
rozdělili dalších 663.000 korun. Neziskovým
organizacím jsme pomohli s jejich posláním 1.363.000 korunami. Samostatnou kapitolou jsou samozřejmě dvouleté granty
pro spolky, které se věnují našim dětem
a mládeži, těm jsme přispěli 1.734.000 korunami.
Také v letošním roce je možné od 4. dubna do 24. dubna žádat o příspěvky pro spol-

ky z rozpočtu města.
Peníze jsou sice důležité, ale bez práce
a nadšení lidí, kteří ve spolcích pracují, by
nebyly k ničemu. Už několik let je možné
navrhovat Dačičáky za jejich činnost ve
prospěch Dačic na Cenu města. Ani tento
rok tomu není jinak. V době, kdy píši tento článek se zdá, že letos bude nominací
spousta, a to je dobře.
Přeji si, aby i v budoucnu byly Dačice
známé kromě jiného tím, že je zde bohatý
spolkový život a tím, že se u nás lidé rádi
scházejí. Právě taková společenství tvoří
domov a díky nim se člověk rád vrací do
svého města.
Karel Macků, starosta

Ohlédnutí za XIX. ročníkem Dačického kejklování
Jak už je tradicí, první březnový víkend patří v Dačicích amatérskému divadlu. Od pátku 1. března se konal již XIX. ročník
Dačického kejklování a můžeme s čistým svědomím konstatovat, že to byl ročník nejúspěšnější.

Nejúspěšnější v tom, že ho navštívil rekordní počet diváků, celkem 523 (loni 364). K tomu nutno připočítat rekordní počet prodaných permanentek, celkem 68 (loni 52). Nejúspěšnější byl ale také
pocitově. Všichni, kteří Kejklováním v březnu žijeme, jsme se shodli
na tom, že pocitově, atmosférou, pohodou, průběhem, úrovní jednotlivých inscenací, se tento ročník řadí k těm nejlepším.
Svědčí o tom i to, že jsme viděli celkem 9 inscenací, z nichž hned
3 si vysloužily postup na celostátní přehlídky. Konkrétně porota
doporučila k naší velké radosti inscenaci Modelka XXL (DS Tyl Dačice) v hlavní roli s Monikou Novákovou, a to na národní přehlídku
jednoho herce Kaznějov 2019. Další doporučení si vysloužila inscenace O 14 dní dříve aneb Svoboda nadvakrát (Divadlo Pod čarou
Písek), a to na celostátní přehlídku Divadelní PIKNIK Volyně 2019.
Tamtéž porota nominovala i inscenaci Světáci (DS J. K. Tyl České Budějovice). Není pravidlem, že krajská přehlídka získá od poroty tolik

doporučení a nominací. Současně bylo rozdáno velké množství cen
(celkem 12) a čestných uznání (celkem 14). Kompletní výsledková listina je k nahlédnutí na webových stránkách www.besedadacice.cz.
Krásným zpestřením naší přehlídky jsou divadelní úvody jednotlivých inscenací, které bychom si měli nechat bez nadsázky patentovat. Ocenila je i porota, která udělila mimořádnou cenu Monice
Novákové a Lence Kropáčkové za divadelně originální a mimořádně zdařilé úvodní vstupy k jednotlivým soutěžním představením
Dačického kejklování 2019.
Jsme rádi, že se divadelníkům v Dačicích líbí, že se do Dačic na
Kejklování vrací, i když se přímo neúčastní přehlídky. I letos to na
předsálí žilo, zejména v sobotní večer, kdy k tanci a poslechu hráli
skvělí Almost Acoustic.
Už teď se těšíme na příští jubilejní XX. ročník a vymýšlíme překvapení a novinky, kterými to jubileum pořádně oslavíme. Věřím, že
ani diváky nenechá tento mezník v historii Kejklování chladnými,
a opět naplní divadelní sál a vytvoří souborům krásnou atmosféru.
Romana Bártů, vedoucí oddělení kulturních aktivit

XXVI. ročník

SLAVNOSTÍ ORCHESTRŮ
25. – 26. 5. 2019 / Palackého nám.
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Slovo místostarostky
S příchodem jara, oteplování a postupného prodlužování dne se nám blíží akce, které jsou naplánovány v rámci aktivit Zdravého města Dačice. Ráda bych se o některých alespoň v krátkosti zmínila.
V měsíci dubnu se koná celorepubliková
již tradiční akce Ukliďme Česko. U nás v Dačicích se sejdeme v sobotu 6. dubna už o půl
deváté ráno na dvou místech, a to u Homolkova mlýna nebo u koupaliště. Jsou naplánovány celkem tři trasy a doufáme, že bude dost
účastníků, aby se povedlo zajistit tři úklidové
party. Na konci úklidu se opět všichni sejdeme v Kázku, společně posedíme a opečeme
špekáčky. Do úklidu se zapojují i některé místní části, zatím víme
o Bílkově, Dolních Němčicích a Malém Pěčíně, ale určitě jich bude
více. Je opravdu dobře, že lidem záleží na jejich okolí a chtějí si své
místo k bydlení udržovat pěkné a čisté. Odvoz nasbíraných odpadků je zajištěn firmou FCC. Pytle s odpadky se budou nechávat
u kontejnerů na tříděný odpad v Dačicích. Obyvatelé z místních
částí musí sami kontaktovat firmu FCC a domluvit se, kde nechají
pytle s odpadem položené.
Ke konci dubna, konkrétně v sobotu 27. dubna odpoledne
od dvou hodin, proběhne v JC v Malém Pěčíně již tradiční Den
Země, který si každoročně připomínáme 22. dubna. V areálu bude
připravena výstavka zemědělské techniky, členové klubu předvedou ukázky jezdeckého úmění, bude možnost si prohlédnout celý
areál, který v posledních letech prošel velkými změnami a neustále
se zde buduje něco nového. Pro děti bude připraven zookoutek,
skákácí hrad a také výherní tombola.

Na měsíc květen jsou naplánovány již tradiční farmářské a řemeslné trhy, a to na druhou květnovou sobotu v Kancnýřově sadu
na Palackého náměstí. Ve stejný den dopoledne se zároveň uskuteční Den s FCC ve spodní části Palackého náměstí, kde budou k vidění kontejnery na tříděný odpad a různé zábavné prvky určené
především pro děti. Návštěvníci se dozví další podrobnosti o následném zpracování odpadu a tato kampaň je také součástí oslavy
Dne Země. Zároveň připravujeme na stejný den (11. května) druhý
ročník Férové snídaně. Loni byla snídaně přímo součástí jarních
trhů, ale letos jsme se rozhodli snídani přemístit do areálu Státního zámku Dačice. Před vchodem do muzea bude venku připraveno posezení a každý návštěvník by si měl přinést své vlastní jídlo,
vyrobené pokud možno z lokálních nebo fairtradových potravin.
A může se o své výrobky podělit i s ostatními návštěvníky. Zároveň
DS Tyláček předvede jedno ze svých divadelních představení a do
snídaně bude zapojena i zámecká kavárna. Fairtradová snídaně je
připomínkou světového dne Fairtrade, který připadá vždy na druhou květnovou sobotu a účelem je setkání příznivců spravedlivého
obchodu, ale i obyčejného setkávání lidí a společného sdílení času.
Všechny jarní plánované akce se konají venku, a tak si budeme
velice přát, aby nám vyšlo počasí, bylo teplo a nepršelo. A to i přesto, že v dnešní době je déšť tak velice potřebný a nesmírně důležitý
pro naši krajinu. A tak pokud bude pršet, budeme improvizovat
a budeme se snažit, aby nám vydržela dobrá nálada.
Kateřina Marková, místostarostka

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

Rada města na své 10. schůzi konané
20. 2. 2019:
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Mobilní podium a zastřešení“
včetně harmonogramu veřejné zakázky
malého rozsahu.
Rada města na své 11. schůzi konané
27. 2. 2019 mimo jiné:
• vzala na vědomí zápis z 1. schůze Komise sociální Dačice, která se konala dne
28. ledna 2019,
• schválila uzavření smlouvy na pronájem
startovacího bytu č. 7 o velikosti 1 + 0
v č. p. 175/I ul. Bratrská v Dačicích,
• schválila Zprávu o výsledcích finančních
kontrol za rok 2018,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ“
včetně harmonogramu veřejné zakázky
malého rozsahu,
• schválila vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních
prací akce s názvem „Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové“ včetně předpokládaného harmonogramu veřejné zakázky
malého rozsahu,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Přístavba knihovny v Dačicích
(2. vyhlášení)“ a předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
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„Rekonstrukce ulice Za Lávkami“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností JINDŘICHOHRADECKÉ
MONTÁŽE s. r. o., J. Hradec s celkovou
nabídkovou cenou ve výši 4.804.094,98
Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 31. 8. 2019,
vyhlásila na základě Zásad poskytování
podpor města Dačice a Výzvy k podávání
žádostí o příspěvky z prostředků města
na rok 2019 možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města na rok 2019,
schválila rozpočtové opatření č. 2/2019
v těchto objemech: příjmy 863.750,00
Kč, výdaje 863.750,00 Kč, financování
0,00 Kč,
vydala souhlas s přijetím finančního daru
v celkové výši 3.402,00 Kč na úhradu
stravného pro 1 žákyni Základní školy
Dačice, Boženy Němcové a 1 žáka Základní školy Dačice, Komenského na období
od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019 od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Praha,
schválila výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Boženy Němcové za rok
2018 (zisk ve výši 266.921,86 Kč) a schválila účetní závěrku Základní školy Dačice,
Boženy Němcové za rok 2018,
schválila výsledek hospodaření Základní
školy Dačice, Komenského za rok 2018
(zisk ve výši 11.343,64 Kč) a schválila účetní závěrku Základní školy Dačice, Komen-

ského za rok 2018,
• schválila podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Dačicích.
Rada města na své 12. schůzi konané
13. 3. 2019 mimo jiné:
• schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na uspořádání
IV. charitativního plesu Dačického Zvonečku dne 16. 3. 2019 a poskytnutí věcného daru do tomboly v celkové max.
hodnotě 1.000 Kč,
• schválila poskytnutí věcného daru v celkové max. výši 5.000 Kč pro účely pohybové soutěže Roztančená kostka cukru,
která se uskuteční 18. 5. 2019,
• jmenovala pana Miroslava Papeže kronikářem místní části Hradišťko a pověřila
ho sběrem dat a prováděním ročních zápisů do pamětní knihy,
• schválila uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s. r. o. na akci
„Vydláždění dvora u domu č. p. 162/V
v Dačicích“ za celkovou cenu 488.660,07
Kč bez DPH a s termínem dokončení do
31. 5. 2019,
• schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000 Kč společnosti I MY, o. p. s., Soběslav,
• schválila Akční plán rozvoje sociálních
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služeb ORP Dačice na rok 2019,
• schválila na základě výsledku veřejné
zakázky s názvem „Mobilní podium
a zastřešení“ uzavření Kupní smlouvy
s dodavatelem BIERZA TOMÁŠ, jejímž
předmětem je dodávka Mobilního podia
a zastřešení,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem – společností HRON Dačice
s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 495.682 Kč bez DPH a s termínem
dokončení realizace akce do 19. 7. 2019,

• schválila vyhlášení Veřejné nabídky na
prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích – III. etapa – 13. kolo, a to
pozemků v k. ú. Dačice, p. č. 2945/23,
2945/24 a 2945/41,
• schválila vyhlášení výběrového řízení
s názvem „Dolní Němčice, návesní kaplička“ včetně harmonogramu veřejné zakázky malého rozsahu,
• schválila rozpočtové opatření č. 3/2019
v těchto objemech: příjmy 83.140,00 Kč,
výdaje 83.140,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• schválila výsledek hospodaření Školní

jídelny Dačice, Boženy Němcové za rok
2018 (zisk ve výši 300.913,21 Kč) a schválila účetní závěrku Školní jídelny Dačice,
Boženy Němcové za rok 2018,
• schválila výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2018 (zisk ve výši
263.677,94 Kč) a schválila účetní závěrku
Mateřské školy Dačice za rok 2018,
• vzala na vědomí zápis z první schůze Komise Palackého náměstí, která se konala
dne 21. ledna 2019,
• schválila poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro Společnost telčské místní dráhy.

Vítání občánků
V sobotu 2. března 2019 přivítal místostarosta města Jiří Baštář společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni nové občánky.
Přivítány byly děti: Justýna Bušová, Alexandr Čajka, Vojtěch
Matula, Václav Novák, Tobiáš Polák a Amy Trčková.

sobota 6. dubna 2019
Sraz v 8:30 h na dvou místech:
1. Homolkův mlýn - směr trasy: Lidl - ul. Bratrská - lesík, kaskáda
rybníků - Kázek - vlakové nádraží - Kleniční kopec - Kázek
2. Benzinová stanice směrem na J. Hradec (zakončení akce
v Kázku s opékáním špekáčků)
Vlastní trasa úklidu v termínu 6. – 14. dubna
Místní části: Pro odvoz nepořádku kontaktujte společnost
FCC Dačice, tel.: 384 420 001.
Jednotlivci: Nepořádek uložte ke kontejnerům
s tříděným odpadem.
S sebou si vezměte dobrou náladu, pracovní rukavice a pevnou obuv. Po akci budeme opékat špekáčky.

Osminohý běh
orientační běh přírodou po vytyčené trati
Kde: Areál JC Malý Pěčín
Kdy: 1. 5. 2019, od 14:00 h
Běh je určen pro tříčlenná družstva (skupinky).
Družstvo se skládá: z jednoho dítěte (do 18 let) + jednoho dospělého (18+) a jednoho čtyřnohého zvířete (pes nebo kůň). Úkolem
družstva je co nejrychleji překonat trať i s jejími nástrahami.
Nutná registrace do 25. 4. 2019 na tel. čísle: 723 884 468
nebo e-mailem na jcmp@seznam.cz

Zubní pohotovost
6. 4

sobota

Žídková Ilona

Benátky 672, Kardašova Řečice

Úřední dny insolvenčních správců

384 382 254

7. 4.

neděle

Blechová Dana

Antonínská 85, Dačice

384 423 117

13. 4.

sobota

Cuřín Jiří

Třeboňská 215, Chlum u Třeboně

384 797 235

14. 4.

neděle

Tomek Adam

nám. Míru 175, Jindřichův Hradec

777 533 213

19. 4.

svátek

Čechová Milena

Denisova 352/II, Jindřichův Hradec

384 363 569

20. 4.

sobota

Doležal Antonín

Riegrova 569, Třeboň

384 721 700

21. 4.

neděle

Drachovská Ivana

Vrchlického 5, Třeboň

384 721 035

22. 4.

svátek

Havlíček Pavel

Fügnerova 559, Jindřichův Hradec

384 361 401

27. 4.

sobota

Hron Vladimír

Denisova 352/II, Jindřichův Hradec

384 361 523

28. 4.

neděle

Hulička Radek

Jablonského 446, Třeboň

233 370 602

Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože v měsíci dubnu bude dne 5. 4. 2019 v době od 8:30 do
12:30 h. Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové bude dne 26. 4.
2019 v době od 8:00 do 12:00 h.
Insolvenční správce najdete na adrese
Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 4. zasedání
16. 4. 2019 v 17:00 h
v hlavním sále KD Beseda
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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 již 460 členů.
PLÁNUJEME:
Výběrové řízení na zhotovitele akce
Výstavba Kluziště
Doplnění vybavení dětských hřišť
REALIZUJEME:
Modernizace MěÚ Dačice – cílem projektu je zefektivnění práce dačického úřadu a rozšíření jeho služeb. Projekt má čtyři
části. 1) Hlavní informační systém - v lednu
byl nasazen a analyzován, během února
probíhala školení a nyní se testují veškeré
funkce, systém přispěje k větší elektronizaci procesů na MěÚ; 2) Portál zaměstnance – v pokročilé fázi vývoje je kromě
moderního portálového řešení také nový
interní formulářový server, který umožní
zaměstnancům pohodlnější elektronickou
komunikaci; 3) Portál občana – testují se
nové funkce, zprovozněno je jádro systému
a například tzv. klikací rozpočet, dále pak
napojení na platební bránu GoPay, které
bude sloužit občanům pro zaplacení vybraných poplatků; 4) Zvýšení dostupnosti - byly
nasazeny a otestovány veškeré nové technologie, které výrazně ovlivní fungování
počítačové sítě MěÚ a její zabezpečení - byly
obměněny téměř všechny aktivní síťové prvky včetně bezpečnostních.
Přeložka veřejného osvětlení - Dolní
Němčice – dokončení v srpnu 2019
Výběrové řízení na zhotovitele akce přístavba Knihovny Matěje Mikšíčka
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích – staveniště bylo předáno, probíhá realizace akce
Zpracování studie na výstavbu sauny ve sportovní hale
Žádost o dotaci z IROP na zateplení –
bytový dům čp. 162
DOKONČILI JSME:
Hygienické zařízení HZ Bílkov – došlo
ke zlepšení zázemí pro dobrovolné hasiče
v Bílkově, včetně vestavby sociálního zařízení, stavbu provedly TS Dačice, s.r.o.
Výběrové řízení na zhotovitele akce
Rekonstrukce ulice Za Lávkami - rada
města schválila na základě výsledků výběrového řízení uzavření smlouvy na rekonstrukci s firmou Jindřichohradecké
montáže s.r.o. za 4.804.094,98 Kč bez DPH.
Realizace proběhne v červnu až srpnu 2019.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red)
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Rekonstrukce ulice Za Lávkami
Od ledna do počátku března letošního roku probíhala příprava a realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby, kterým se nakonec stala společnost JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o. s nabídnutou cenou ve výši cca 4,8 mil. Kč bez
DPH.
Stavba bude realizována v období od
1. června do 31. srpna a obsahuje několik
stavebních objektů - komunikace, vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení a rozvody HDPE trubek pro optickou síť. Součástí
rekonstrukce vodovodního a kanalizačního
řadu je napojení stávajících přípojek ve veřejném prostoru. Staveniště bude začínat
v křižovatce ulic Za Lávkami a Švabinského
a bude obsahovat celou ulici Za Lávkami
včetně parkoviště před mateřskou školou
až za zahrady RD směrem k železničnímu
přejezdu. Dále bude staveniště zahrnovat
štěrkový chodník podél oplocení mateřské
školy a některé další navazující plochy potřebné pro zařízení staveniště, skládky materiálů, výkopku apod.
Stavba s sebou přinese i různá omezení.
Částečně, po dobu školního roku, se omezení dotknou rodičů a dětí navštěvujících
mateřskou školu Za Lávkami, ale hlavní

dopad omezení ponesou místní obyvatelé,
protože vzhledem ke stísněnému prostoru
stavby nebude možné do prostoru staveniště vjíždět po celou dobu stavby. Přístup pro pěší k nemovitostem a ke školce
bude po celou dobu zajištěn, byť bude
v některých fázích výstavby komplikovaný
a občas bude nutné udělat pro svou bezpečnost o několik kroků více než jindy. Svoz
komunálního odpadu, respektive přesun
popelnic od nemovitostí ke shromaždišti
přístupném pro popelářské vozy, bude zajišťovat stavba.
Bez těchto omezení se nedá tato hodně
komplikovaná stavba realizovat. Úspěšná
realizace stavby bude tedy záležet nejen na
profesionalitě stavebníků, ale také na pochopení, obezřetnosti a opatrnosti všech
obyvatel a návštěvníků „postižené“ lokality.
Zdeněk Sedláček,
odbor dotací a investic

Volby do Evropského parlamentu
24. - 25. května 2019
Informace pro občany jiných členských
států EU. Občan jiného členského státu EU
má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu za předpokladu, že:
• nejpozději 25. května 2019 dosáhne věku
18 let,
• je ke druhému dni voleb přihlášen nejméně 45 dnů k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR (tj. do 10. dubna 2019),
• nemá omezenou svéprávnost k výkonu
volebního práva nebo omezenou osobní
svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu,
• je u obecního úřadu v místě pobytu zapsán v seznamu voličů do EP.
A. Občan jiného členského státu EU, který již hlasoval ve volbách do Evropského
parlamentu na území ČR v minulých volbách a nepožádal o vyškrtnutí ze seznamu
voličů do Evropského parlamentu, je v seznamu voličů veden automaticky.

B. Občan jiného členského státu EU, který hlasoval ve volbách do zastupitelstev
obcí, požádá o přenesení údajů z tohoto
seznamu do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu do 14. dubna 2019
(v žádosti zaškrtne druhé okénko).
C. Občan jiného členského státu EU, který ještě na území ČR není zapsán v seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat tím,
že podá u obecního úřadu v místě pobytu
žádost o zápis do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu do
14. dubna 2019 (v žádosti zaškrtne první
okénko).
Formulář žádosti je k dispozici ke stažení
na stránkách www.dacice.cz v sekci AKTUALITY nebo na Městském úřadě Dačice, Palackého nám. 1, přízemí, dveře č. 138, proti
Infocentru.
Jitka Hubatková,
správní oddělení

VEŘEJNÁ NABÍDKA
na prodej nepotřebného majetku MěÚ Dačice
OSOBNÍ AUTOMOBIL ŠKODA FABIA
UŽITKOVÝ AUTOMOBIL PEUGEOT BOXER
Lhůta pro podání žádostí: 12. 4. 2019 do 14:00 h
Zájemci musí doručit žádost na předepsaném formuláři na podatelnu Městského úřadu v Dačicích, Palackého nám. 2/I. Formulář žádosti je možné vyzvednout na Městském
úřadu v Dačicích, odbor správy majetku, Krajířova 27/I, Dačice, nebo na www.dacice.cz.
Bližší informace: odbor správy majetku, tel.: 384 401 227 nebo na www.dacice.cz

www.dacice.cz

OSVOJENÍ - jedna z forem náhradní rodinné péče

Právě opravujeme

Osvojení je charakterizováno jako nejvyšší možná forma náhradní rodinné
péče, neboť dítě získává novou rodinu se vším všudy, včetně všech příbuzenských
vztahů. Vztahy k původní biologické rodině zanikají. Osvojitelé jsou ze zákona
zapsáni do rodného listu dítěte. To ovšem neznamená, že osvojené děti jsou bez
minulosti. Dítě má své kořeny, má svou identitu, kterou nelze potlačovat, ale je
třeba ji dál budovat a nenásilně ji propojovat s životem v nové rodině.

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 433 členů.

Osvojit dítě může manželská dvojice, jeden z manželů, pokud s osvojením souhlasí
i druhý manžel, manžel či manželka rodiče,
výjimečně i osoba bez partnera. Osvojit lze
pouze dítě takzvaně „právně volné“. Tímto
pojmem je označováno dítě, jehož rodiče
podepsali písemný souhlas s aktem osvojení, nebo se dlouhodobě, řádově několik
měsíců, o dítě nezajímali, tzn. nenavštěvovali ho, neprojevovali zájem získat o něm
informace.
Podle nového občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb., platného, počínaje dnem
1. 1. 2014, lze osvojit vedle nezletilého dítěte i osobu zletilou, není-li to v rozporu
s dobrými mravy. Osvojení zletilého má
právní následky pro osvojencovy potomky,
jen pokud se narodili později. Osvojenec si
ponechává své dosavadní příjmení, ale se
souhlasem osvojitele k němu může připojit
i příjmení osvojitele. O osvojení rozhoduje
na návrh soud. Novou právní úpravou dochází k přenesení některých rozhodovacích
pravomocí z orgánů sociálně-právní ochrany dětí na soudy.
K osvojení je třeba souhlasu dítěte. Pokud dosáhlo věku dvanácti let, dá souhlas
samo. V opačném případě za něho udělí
souhlas opatrovník. Před rozhodnutím soudu o osvojení musí uplynout tzv. „preadopční péče“ osvojitele o osvojované dítě,
která neskončí dříve než uplynutím šesti
měsíců. Osvojení nelze zrušit po uplynutí
tří let od rozhodnutí soudu.
Osvojení je posláním, kterým je a zůstává, nahradit dítěti chybějící stabilní rodinné
prostředí, ale také přispívat výchovou, péčí
a láskou k naplňování smyslu života osvojitelů, v jejichž rodině začíná osvojenec
žít. Neméně důležitým úkolem osvojení
je naplnit smysl života osvojitelů, v jejichž
rodině začíná dítě žít. Motivací žadatelů
o osvojení je především snaha o doplnění
své rodiny.
Osvojením vzniká mezi osvojencem
a osvojitelem, resp. osvojiteli vztah jako
mezi biologickými rodiči a vlastními dětmi.
Stejně tak mezi dítětem a příbuznými osvojitelů vzniká poměr rovnající se poměru
příbuzenskému. Osvojitelé nabývají práv
a povinností, které tvoří souhrn rodičovské
zodpovědnosti, tj. konkrétně práv a povinností majících rodiče při péči o nezletilé
dítě. Mezi osvojitelem a osvojencem musí
být přiměřený věkový rozdíl.
Pokud se manželé či jednotlivec rozhodnou požádat o svěření dítěte do náhradní
rodinné péče, obrátí se v prvé fázi na odbor

sociálních věcí obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě svého trvalého
bydliště, kde zjistí přesné informace týkající
se procesu zprostředkování. Žádost podaná na obecním úřadě obce s rozšířenou působností včetně dalších podkladů je poté
postoupena příslušnému krajskému úřadu,
který provede odborné posouzení žadatelů
a ve správním řízení rozhodne o zařazení či
nezařazení žadatelů do evidence žadatelů
o náhradní rodinnou péči. Součástí odborného posouzení je také zhodnocení účasti
žadatelů na přípravném kurzu přípravy na
přijetí dítěte do rodiny.
Absolvují-li žadatelé celý tento proces,
nastává pro ně období čekání, až budou
vybráni jako vhodní pro konkrétní dítě.
Rozhodnutí, zda žadatelé přijmou dítě, pro
které byli vybráni, je zcela na nich. Na základě informací o dítěti, které jim byly poskytnuty, se rozhodují.
Právní úprava institutů náhradní rodinné
péče, stejně jako celého rodinného práva,
je zakotvena počínaje dnem 1. 1. 2014 zejména v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a dále v zákoně č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů.
Dalšími významnými právními předpisy,
které náhradní rodinnou výchovu upravují,
jsou Úmluva o právech dítěte, Listina základních práv a svobod, Zákon č. 292/2013
Sb., o zvláštních řízeních soudních, a další.
Blanka Sedláčková Vinklerová,
sociální pracovnice

Ohnisková deratizace 2019
V současné době probíhá na území
města Dačice tradiční ohnisková deratizace, kterou provádí odborná firma DDD,
s.r.o., Třebíč.
Cílem této činnosti je ošetření kromě
jiného i plochy veřejného prostranství se
zjištěnými pobytovými stopami myšovitých hlodavců.
Upozorňujeme proto občany na zákaz
volného pobíhání zvířat na veřejném
prostranství dle obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 2/2018.
Bližší informace naleznete
na www.dacice.cz

PROBÍHÁ:
Dokončení opravy fasády budovy
čp. 1/I na Palackého náměstí v Dačicích
- byla vyhlášena veřejná zakázka na stavební práce a restaurování jihozápadní, severozápadní a severovýchodní části fasády.
Předpokládaný termín realizace 8. 4. 2019
- 18. 9. 2019.
Oprava kapličky Dolní Němčice - v rámci opravy nemovité kulturní památky plánujeme komplexní opravu vnitřních i vnějších omítek, obnovení nátěrů atd. Byla vyhlášena veřejná zakázka s termínem realizace 8. 4. 2019 - 18. 9. 2019.
Vyčištění koryta potoka Bílkov - naproti čp. 4 - bylo objednáno vyčištění části
koryta potoka v místní části Bílkov, s důrazem na vyčištění části před podchodem
pod komunikací III/4076. Termín dokončení
do 30. 6. 2019.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava komunikace Borek - na základě
předchozích jednání připravujeme opravu komunikace k nové domovní zástavbě
v místní části Borek. Předpoklad realizace
při splnění dohod třetích stran je květen až
červenec 2019.
Oprava hlavních křížů na novém hřbitově v Dačicích - připravujeme jejich očištění a opravu.
Oprava chodníků Tyršova - připravujeme opravu chodníku v ul. Tyršova od čp. 91
po 43/V.
Oprava lávky přes Moravskou Dyji
- v roce 2019 plánujeme provést zajišťovací
práce a drobné opravy tak, aby se stav lávky, u nichž se objevila ložiska dřevokazných
hub, stabilizoval. Zároveň budeme hledat
vhodné způsoby opravy.
Odvodnění čelní fasády Starého zámku - odvodnění čelní fasády budovy čp. 27/I
v ulici Krajířova a obnovení části fasády.
Oprava účelové komunikace k Podcestnému mlýnu - připravujeme opravu
cesty k Podcestnému mlýnu položením
asfaltobetonového recyklátu, včetně instalace odvodňovacích žlabů. Při realizaci
stavby jsme připraveni koordinovat stavbu
s vlastníky komunikací na přilehlých pozemcích.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet oprav
prováděných městem Dačice.
(red)
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Příspěvky z prostředků města na rok 2019
Na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor města Dačice schválených usnesením číslo 75/4/ZM/2015 vyhlašuje
rada města Dačice pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory
rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2019 za podmínky, že mají sídlo na území města
Dačice nebo nesídlí ve městě Dačice, avšak jejich činnost se týká občanů města Dačice. Žadatelem o příspěvek nemůže být
právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo územně samosprávný celek.
Lhůta pro podání žádostí: od 4. dubna 2019 do 24. dubna 2019
do 17:00 hodin.
V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského
úřadu Dačice, nepostačuje její podání k poštovní přepravě.
Lhůta pro rozhodnutí o žádostech: Předpokládané vyhodnocení do 30 dnů od ukončení běhu lhůty pro podání žádosti.
Žádost o příspěvek se předkládá na předepsaném formuláři
„Žádost o přidělení příspěvku města Dačice“, který je přílohou
„Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok
2019“.
Žádost o přidělení příspěvku města Dačice obsahuje:
identifikační údaje žadatele,
údaje o projektu, na který jsou finanční prostředky žádány,
základní údaje o rozpočtových nákladech na projekt,
prohlášení dle § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb.

•
•
•
•

Žádost musí být opatřena následujícími povinnými přílohami:
u právnických osob doklad o právní subjektivitě (např. výpis
z veřejného rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán, jinak výpis z Registru osob (ROS)), ne starší než 6 měsíců,
doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele (v originále nebo
ověřené kopii),
u právnických a fyzických osob podnikajících výpis ze živnostenského rejstříku, je-li v něm žadatel zapsán,
čestné prohlášení v souladu s částí II, čl. 8, odst. 6 písm. d) až
písm. e) „Zásad poskytování podpor města Dačice“,
potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice ne starší než 1 měsíc,
zprávu o činnosti za předešlý rok včetně výkazu zisků a ztrát
nebo přehledu o příjmech a výdajích a majetku a závazcích,
souhlas s podmínkami pro poskytování příspěvků dle části II,
čl. 8, odst. 6 písm. h) „Zásad poskytování podpor města Dačice“
podepsaný žadatelem nebo jeho statutárním zástupcem,
zpracovaný projekt (název projektu, cíl projektu, postup k dosažení cíle, zdůvodnění a přínos, harmonogram realizace, ekonomická rozvaha, výše požadovaného příspěvku a jeho položkový
rozpis – výdaje investiční a neinvestiční),
položkový rozpis požadovaného příspěvku,

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Nabídka volného bytu v DPS
Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt v Domě s pečovatelskou službou:
Byt č. 73, o velikosti 2+1, I. kategorie, situovaný v přízemí
Celková plocha: 52,01 m2
Nájemné po slevě celkem (čerpání služeb): 5 425 Kč
Byt je vhodný pro manželskou dvojici. Schody ve společných prostorách vybaveny schodišťovou sedačkou. Byt spadá do energetické třídy D.
Termín pro podání žádostí: do 12. dubna 2019 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 73 v DPS“

• údaje o finančních podporách, které žadatel obdržel z rozpočtu
města Dačice v předchozích třech letech.
Žádost, která nebude splňovat formální náležitosti, nebude do výběrového řízení zařazena. Žádosti lze podat osobně na
podatelně městského úřadu nebo poštou na adresu: Městský úřad
Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice.
Veškeré informace týkající se poskytování příspěvků podává
finanční odbor městského úřadu v Dačicích, M. Havlíková, tel. č.
384 401 218, e-mail: prispevky@dacice.cz.
Tiskopisy potřebné k podání žádosti o přidělení příspěvku města Dačic včetně Zásad pro poskytování podpor města Dačice jsou
k dispozici na internetových stránkách města Dačice www.dacice.
cz nebo na finančním odboru u M. Havlíkové (prispevky@dacice.cz).
Martina Havlíková, finanční odbor

Vyberte si z nabídky
Dačického filmového klubu
Už od začátku roku 2014 je dačické Kino Beseda členem
Asociace filmových klubů. Součástí našeho programu jsou
tak i pravidelné projekce filmů, které se žánrově, tematicky,
nebo jinak odlišují od standardní filmové produkce.
3. dubna 2019 tak můžete vidět nový časosběrný dokument
Hany Třeštíkové - Manželské etudy: Nová generace. V těch autorka,
podobně jako její maminka Helena před lety, zaznamenává fenomény doby z pohledu mladého manželského páru. Dokument se
natáčel 7 let a zachycuje, jak mladá dvojice čelí odvěkým výzvám,
ale také lákadlům a záludnostem života v současném Česku.
Na květen jsme pak připravili netradiční životopisný dokument o slavné módní návrhářce Vivenne Westwoodové s názvem
WESTWOOD. PUNK. ICON. ACTIVIST. Režisérka Lorna Tuckerová dostala za tento snímek velkou cenu poroty za nejlepší světový dokumentární film na mezinárodním filmovém festivalu Sundance 2018.
Vy ho můžete vidět už 15. května v 19:00 hodin na našem plátně.
Vstupenky na všechny projekce filmového klubu můžete zakoupit
na Infocentru Dačice nebo on-line na rezervace.dacice.cz Lze si
zakoupit také průkazku člena Filmového klubu, která vám zajistí
nižší vstupné na projekce FK v našem kině. Díky členství v asociaci je tato kartička uplatnitelná také v dalších 81 kinech po celé ČR.
Platnost průkazky je 1 rok a stojí 70 Kč.
Těšíme se na viděnou nejenom na projekcích filmového klubu.
Milan Krotký, Kino Beseda

Nabídka volného bytu
Dle Směrnice rady města č. R2-18, nabízí město Dačice k pronájmu následující byt:
Byt č. 7, ul. Tř. 9. května č.p. 162, Dačice V
Celková plocha: 86,45 m2
Termín pro podání žádostí: do 12. dubna 2019 do 13:00 h.
Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené
„NEOTVÍRAT – PRONÁJEM BYTU č. 7, Dačice 162/V“

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného
bytu jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města www.dacice.cz.

Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce bytu jsou zveřejněny
na úřední desce a na www.dacice.cz.

Bližší informace: odbor správy budov
Martina Bénová, tel.: 384 401 235.

Bližší informace: odbor správy budov,
Martina Bénová, tel.: 384 401 235.
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Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko (dále jen „centrum“) poskytuje již od roku 2016 služby nejen členským
obcím mikroregionu, ale také široké veřejnosti a působí jako jakýsi rozcestník při pohybu občana v rámci MěÚ Dačice. Mezi
nejvíce poskytované služby centra patří dotační poradenství, zpracování žádostí o dotace a granty a příprava zadávacích
řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. i mimo něj.

Dalšími aktivitami centra je organizace
školení a seminářů, a to jak pro zástupce
obcí, tak pro širokou veřejnost - v minulosti to byl seminář pro veřejnost týkající
se „Nové zelené úsporám“ a „Dešťovky“,
dále pak školení pro zástupce obcí na téma
,,DPH u obcí, měst i jiných neziskových
subjektů“ a také školení ,,Elektronizace
veřejných zakázek zadávaných dle zákona o zadávání veřejných zakázek“ či
,,Zákon o finanční kontrole“.
V březnu 2019 se v Dačicích uskuteční
semináře pro všechny zastupitele Mikroregionu Dačicko v rámci projektu Svazu měst
a obcí ČR – Efektivní správa obcí (dále
jen ,,ESO“), kdy cílem projektu je dosažení
vyšší odborné kvalifikace zastupitelů, zaměstnanců územně samosprávných celků
a zaměstnanců dobrovolných svazků obcí
ČR. V rámci těchto seminářů se zastupitelé
všech členských obcí seznámí se systémem
veřejné správy, s úkoly, které v rámci své
funkce plní a s tématem komunikace. Druhý blok semináře je volitelný – na Valné
hromadě mikroregionu byla vybrána nejpalčivější témata – rozpočet obce, hospodaření s majetkem dle zákona o obcích,
legislativní nástroje obce, práva občanů

a možnost jejich obhajoby, práva zastupitelů. V rámci tohoto semináře dojde rovněž
ke sdílení dobré praxe a výměnu zkušeností. Velmi vhodně a přínosně lze vnímat
konání školení přímo v sídle mikroregionu,
tedy v Dačicích, čímž dojde mj. k úspoře
času zastupitelů obcí. Věříme, že projekt
,,ESO“ bude zastupitelům obcí mikroregionu přínosem ve vykonávání jejich funkce.
Centrum dále organizuje pravidelná setkání zástupců členských obcí, poskytuje
odborné poradenství z různých oblastí
a také se soustředí na problematiku GDPR.
Tuto službu poskytuje centrum s výraznou
pomocí Svazu měst a obcí ČR v rámci projektu ,,Posilování administrativní kapacity
obcí na bázi meziobecní spolupráce“, díky
němuž byla vytvořena pracovní pozice Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Pozici sdíleného pověřence tak od května 2018 zastává pro Mikroregion Dačicko
Bc. Martina Tomšů, která má na starosti
celkem 29 subjektů (členské obce mikroregionu a jejich neziskové organizace) na
území celého mikroregionu a napomáhá
jim se zpracováním této velmi rozsáhlé
a složité agendy.
Pro centrum je služba veřejnosti nedíl-

nou součástí jeho poslání a náplně činnosti. I proto jsme pro Vás v předešlých číslech
Dačického zpravodaje připravili seznam
kulturních zařízení (leden 2017), seznam
zdravotních zařízení (únor 2017) a také seznam sociálních poskytovatelů (květen
2017). Tyto zpravodaje, spolu s ostatními
čísly, si můžete kdykoli stáhnout na internetových stránkách Mikroregionu Dačicko www.m-dacicko.cz - v sekci Informační
zpravodaj CSS, nebo na internetových
stránkách Města Dačice - www.dacice.cz v části Aplikace, média.
Na závěr bychom rádi upozornili, že od
září 2018 došlo k přesunu sídla centra na
adresu Palackého nám. 3/I (v přízemí budovy Komerční banky) do nově vzniklé kanceláře mikroregionu, kde jsou k dispozici
Specialista pro rozvoj mikroregionu - Jana
Štěpánová a Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Bc. Martina Tomšů.
Veškeré důležité informace, včetně kontaktů na pracovníky centra, jsou zveřejňovány na webových stránkách Mikroregionu
Dačicko.
Aktivity centra je možné rovněž sledovat
na Facebooku prostřednictvím účtu Mikroregionu Dačicko.
Martin Šťastný, Manažer centra
a Jana Štěpánová,
Specialista pro rozvoj
mikroregionu

Teplospol informuje - cena dálkového tepla za rok 2018 je opět nižší
Pro odběratele místní lokality napojené na zmodernizovaný centrální zdroj (kotelnu) v ul. Ant. Dvořáka čp. 224/II. a rozvodnou (distribuční) síť společnosti Teplospol a.s. máme dobrou zprávu.
Konečná cena tepla za minulý rok je opět
nižší a činí 525,62 Kč na 1 GJ bez DPH. Proti
její výši z roku 2017 to představuje snížení
o téměř 4 %. Mezi své smluvní odběratele
přijde rozdělit finanční částka přes 800 tis.
Kč, což je o téměř 50 % více, než bylo za rok
2017. Závěrečné účty za minulý rok schválilo představenstvo společnosti na svém
letošním zasedání 26. února.
V současné době se na ceny dálkového
tepla vztahuje 15% sazba DPH, která není
v žádném případě příjmem společnosti,
ale společnost ji ze zákona odvádí (platí) do státního rozpočtu ČR. Je potěšující
a příznivé, že v dohledné době by se sazba
této daně měla snížit na 10 %, což rozpočty
běžných občanů při pohledu k celkovým
nákladům za vytápění ještě zlepší.
Nepochybně je známo, že Teplospol v lokalitě postupně provádí rekonstrukci tepelných rozvodů, které distribuci vyrobeného

tepla zefektivňují. Za posledních několik let
společnost v lokalitě investovala značné finanční prostředky. V letošním roce plánuje
společnost realizaci již III. etapy rekonstrukce teplovodu v ul. Máchova. Modernizací
tepelného zdroje došlo především ke zlepšení technických parametrů výroby tepla,
zvýšení čistoty životního prostředí obyvatel s cílem posílení spokojenosti odběratelů (cena, kvalita, spolehlivost a rozsah poskytovaných služeb).
Dosavadní výsledky ukazují, že předpoklady investičních záměrů se v Dačicích
daří naplňovat. Cenu za teplo považujeme
za velmi příznivou, přičemž za minulý rok
2018 patří mezi jednu z nejnižších v rámci
celé společnosti.
V loňském roce společnost jako celek
z vlastních zdrojů proinvestovala částku
ve výši bezmála 14 mil. Kč, spojenou především s rekonstrukcí, modernizací dalších

zdrojů a rozvodné sítě. Hospodaření společnosti bude opět uzavřeno kladným výsledkem a dalšími pozitivními bilančními
ukazateli.
Teplospol a.s. je tři roky po sobě držitelem nejvyššího stupně ekonomického hodnocení a patří (řadí se) mezi nejúspěšnější
a nejstabilnější firmy v ČR, což je pro odběratele i obchodní partnery patřičnou zárukou dlouhodobé stability a spolehlivosti.
Za spolupráci, přízeň, ale i důvěru nutno
našim odběratelům poděkovat. Pro naše
dlouhodobé záměry věříme i podpoře
představitelů města, úřadu, s nimiž jsou investiční plány konzultovány, koordinovány
a město má jejich zástupce i v orgánech
společnosti. Město Dačice tak z pozice akcionáře společnosti může na současný systém centrálního zásobování teplem hledět
s patřičnou mírou hrdosti.
Milan Kučera, ředitel a.s.
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Únor 2019 byl pro dačické
kino rekordní
Kino Beseda (dříve 3D Kino Dačice) si za letošní únor do
svých statistik zapsalo doposud největší měsíční návštěvnost ve své historii (provoz zahájilo 9. ledna 2013).

Osobní asistence
Osobní asistence Vás doveze k lékaři i na nákup a pomůže
s domácností.

Kolegovi Milanu Krotkému, který je kinařem srdcem i duší, patří
velké poděkování za dobře odváděnou práci a všem našim divákům děkujeme za jejich věrnost a přízeň Kinu Beseda.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

V Dačicích už několik let funguje služba Oblastní charity Jihlava
nazvaná Osobní asistence. „Je kolem nás spousta zejména starších
lidí, kteří žijí sami. Děti se odstěhovaly za prací a nemají tolik času,
kolik by chtěly, aby se věnovaly svým rodičům. Nejen od toho je naše
služba,“ říká Lenka Holcová, vedoucí osobní asistence a dodává,
s čím mohou lidem pomoci: „Nejčastěji doprovázíme klienty k lékaři,
na nákupy a jiné pochůzky, které si potřebují ve městě vyřídit. Máme
k dispozici auto a jsme tak schopni tuto službu zprostředkovat i lidem
z okolí Dačic. Pomáháme uživatelům s osobní hygienou i se zajištěním
chodu domácnosti. Můžeme jim pomoci s přípravou snídaně, svačiny,
během dne je vícekrát navštívit a zjistit, zda jsou v pořádku, jestli něco
nepotřebují.“
Službu využívají lidé, kteří z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují pomoc jiné osoby.
Zájemce o službu může kontaktovat vedoucí osobní asistence
osobně telefonicky nebo e-mailem. Je dohodnut termín schůzky,
která může být v domácím prostředí zájemce o službu, v kanceláři
služby nebo na jiném dohodnutém místě (např. v nemocnici, u příbuzných zájemce atd.). Dojednání místa probíhá vždy s ohledem
na zdravotní možnosti a bydliště zájemce o službu.
Vedoucí služby Osobní asistence: Lenka Holcová, e-mail:
lenka.holcova@jihlava.charita.cz, mobil: 736 523 633.
Barbora Živná, Oblastní charita Jihlava

Spravedlnost v našem
zdravotnictví nehledejte

Měsíc, kdy se zelenají duby
aneb Dubnové Velikonoce

Víte o tom, že na různých místech České republiky dostávají úplně stejné typy nemocnic se stejným vybavením za
tytéž zdravotní výkony různě vysoké úhrady od stejné zdravotní pojišťovny?

Protože jsou Velikonoce pohyblivým svátkem a nemají stabilní datum v kalendáři, nebývají i přes svůj křesťanský obsah vlastně nikdy úplně stejné. Oslavu křesťanského svátku
Zmrtvýchvstání Páně každý rok trochu jinak doladí termín,
na který aktuálně připadne první neděle po prvním jarním
úplňku po rovnodennosti...

Celkem se v únoru 2019 uskutečnilo 19 filmových projekcí, které
navštívilo 1.485 diváků. Průměrná návštěvnost na jedno promítání
tedy byla 78,15 diváka a přidáme-li další údaj, tak zjistíme, že celková divácká vytíženost kinosálu, který má kapacitu 84 míst, byla
úctyhodných, a pro provozovatele kin snových, 93,04 %.
Že se nejedná o náhodu nebo věc zcela mimořádnou svědčí to,
že návštěvnost Kina Beseda se dlouhodobě drží nad celostátním
průměrem. Pár čísel z předchozích let jednoznačně dokládá, že Dačičtí chodí do kina rádi:
Rok

Průměrná
návštěvnost ČR

Průměrná
návštěvnost Dačice

2016

33,1 diváka

54,7 diváka

2017

30,8 diváka

58,5 diváka

2018

30,0 diváka

56,1 diváka

Víte o tom, že v jedné nemocnici platí za stejný zdravotní úkon
různé pojišťovny různě vysokou úhradu?
Víte o tom, že na předepisování drahých léků musíte mít centrovou smlouvu a že o tom, kdo smlouvu dostane, rozhoduje bez
stanovení jasných pravidel zdravotní pojišťovna?
Víte o tom, že na různých místech České republiky mají ambulantní lékaři (gynekolog, kardiolog, chirurg, apod.) stanoveny různě vysoké regulační limity, které stanovují maximum, které mohou
bez sankce od pojišťovny při péči o pacienta ambulantní specialisté tzv. proléčit?
Víte o tom, že zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením nebo lékařem uzavřít úhradový dodatek, který navýší příjmy zdravotnického zařízení, aniž by to musela pojišťovna kdekoliv
a komukoliv zdůvodňovat?
Víte o tom, že obvodní lékař obdrží za úkon při návštěvě pacienta
cca 70 Kč a že se mu tudíž jezdit na návštěvy k pacientům domů
vůbec nevyplatí?
A tak bych mohl pokračovat.
Zkrátka naše zdravotnictví není dobře organizováno a je charakteristické nerovným přístupem ke zdravotní péči, nespravedlivým
financováním, neetickým způsobem úhrad poskytované zdravotní
péče, nedemokratickou cenotvorbou úkonů, netransparentností
a nepředvídatelností úhradového systému.
Proto na konci roku 2018 podala skupina 48 senátorů napříč
většinou politických subjektů návrh Ústavnímu soudu na zrušení
některých částí zákona o zdravotním pojištění a některých podzákonných norem. Jestli totiž něco rychle neuděláme, může se stát,
že se naše zdravotnictví a my s ním dostaneme do velmi obtížně
řešitelných problémů.
Miloš Vystrčil, senátor
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Mám Velikonoce moc rád. Pro mne jako křesťana mají velký význam a vlastně i kouzlo. Jsou svátkem tradic, symbolů. Jsou ale
i svátkem vítání jara, vůně a síly života. Důležitým mezníkem je Popeleční středa, kterou pro křesťany začíná předvelikonoční čtyřicetidenní půst. Čtyřicet šest dní do Velikonoc, letos dubnových.
Při té příležitosti se mě před pár dny jeden malý chlapec zeptal,
jestli vím, proč je duben dubnem, jak vznikl název tohoto měsíce.
Vlastně jsem byl mile překvapen dětským viděním světa. Dětské
uvažování je nádherné a dětskou hravost lze vysledovat i u řady
tradic, zvyků, pranostik apod. Že má duben něco společného
s duby je nabíledni. Ale poetika odvození názvu je až romantická:
čeština pojmenovala měsíc duben podle doby, kdy se díky listům
začínaly zelenat duby.
Čeština je nádherná, bohatá a hravá. Ale nezapomněla ani na
mezinárodně hojně rozšířené variace názvu měsíce April, ze kterých nám zůstává označení pro první dubnový den Apríl, den nesoucí se v duchu žertů, šprýmů, mnohdy až drobných zlomyslností.
Až tam mne dostal jeden nevinný dětský dotaz... K pohodě, klidu
i zamyšlení. I tak může probíhat rozjímání postní doby!
K tomu mne závěrem napadá ještě kouzlo pranostik. I ty jsou
hravé, veselé, založené na generační zkušenosti. Zdánlivě dětsky
bezprostřední, ale pravdivé. A tak doufejme, že i ty letošní by mohly mít pravdu: Na déšť březnový následuje požehnání boží. V březnu vítr břízy fouká... (A že jsme si toho větru letos v březnu užili.
Padaly stromy, nešel elektrický proud, nejezdily vlaky atd. Pročistil
se vzduch!)
Požehnané Velikonoce a klidný měsíc, kdy se zelenají duby.
Jan Bartošek
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Ty se mnou a já s tebou
Již po páté v tomto školním roce navštívily děti z MŠ Bratrská a Sokolská seniory v Domě s pečovatelskou službou,
aby si společně pohráli v rámci projektu „Ty se mnou a já s tebou“.
Tentokrát bylo setkání
zaměřené na rozvoj pohybových dovedností. Nejprve
děti babičkám předvedly
staré pohybové hry se zpěvem, aby si tak mohly zavzpomínat na své dětství.
Že si vzpomněly, dosvědčily
babičky svým burcujícím
zpěvem popěvků her i dalších lidových písní, které doprovázela hrou na housle paní učitelka
Emílie Misařová.
Většina her s netradičními pomůckami, jako kolíčky na prádlo, pivní podtácky, prádlová guma, psychomotorické hadice
apod. byla praktikována v sedu na židličkách, aby se mohlo zapojit co nejvíce babiček do pohybových her. Děti během cvičení výskaly a skákaly, radovaly se z prožitých úspěchů při hře, že
i babičky zapomněly na svůj věk a své zdravotní omezení. Dětem se
podařilo jako mávnutím kouzelného proutku vykouzlit na tvářích
přítomných úsměv.
Milé bylo i závěrečné poděkování dvou babiček, bývalých učitelek z MŠ, které se svěřily, že se díky nám mohly vrátit do let svého
aktivního učitelského života. Před odchodem jsme si ještě vyměnili
několik objetí na klíně babiček a ujištění, že se nevidíme naposledy.
Poděkování patří také studentům ze SŠTO Dačice, kteří nám
všechna setkání dětí a seniorů letošního školního roku dokumentují.
Hana Nováková, MŠ Bratrská

Spolupráce MŠ B. Němcové
se ZŠ B. Němcové
V rámci projektu proti šikaně „Poznej svého kamaráda“ proběhlo třetí setkání dětí z MŠ B. Němcové a dětí ze
ZŠ B. Němcové.
Žáci první a druhé třídy
přišli na návštěvu za dětmi přímo do školky, kde
společně hráli různé společenské hry. Předškoláčkům
vůbec nevadilo, když někdy
nevyhráli. Byli nadšeni, že
mají ve školce spoustu větších kamarádů a s radostí jim
ukazovali, jaké hry ve školce
máme. Školákům se také ze školky moc nechtělo, proto jsme se
hned domluvili, že toto společné hraní brzy budeme opakovat.
Spolupráce se ZŠ B. Němcové je tento rok velmi úspěšná. Učitelky ze ZŠ B. Němcové se zapojily i do našeho projektu „Hurá, půjdu
do školy“. Ten letos v naší MŠ probíhal ve třech skupinách a měl
7 setkání. Dvě setkání byla pod vedením učitelek ze ZŠ – jednou
v MŠ a po druhé přímo v ZŠ, kde děti plnily úkoly na interaktivní tabuli. Rodiče tak měli možnost poznat práci učitelek v MŠ, ale i v ZŠ.
Ocenili přípravu dětí na školu a zároveň se seznámili s tím, co čeká
jejich děti od září ve škole. Poděkování patří všem učitelkám ze ZŠ
B. Němcové, které nám aktivně pomáhají v projektu „Poznej svého
kamaráda“ a které pečlivě připravily setkání pro rodiče na „Hurá,
půjdu do školy“.
Děti a učitelky z MŠ B. Němcové

Masopustní veselice
MŠ Za Lávkami
V úterý 4. 3. 2019 proběhl v dopoledních hodinách na náměstí Palackého MASOPUSTNÍ REJ dětí MŠ Za Lávkami.

K dobré náladě přispěli také hudebníci ze ZUŠ Dačice. Současně
také probíhala veselice i v ulicích Za Lávkami a okolí.
Masopust je doba od Tří králů do Popeleční středy. Toto období
je charakteristické převleky, maškarami, žertováním a veselím. Začátkem března probíhal tento obyčej i u nás, a to v duchu starých
tradic. Po celý týden děti spolu s učitelkami a maminkami vymýšlely masky. Když bylo vše hotové, nemeškali jsme a s velikánskou
chutí jsme se vydali na masopustní rej. Se staršími dětmi na náměstí Palackého, s mladšími dětmi do ulic Za Lávkami a okolí mateřské školy. Zazpívali jsme, zatancovali, zarachotili. Nechyběl ani
vozembouch. Navštívili jsme společně s muzikanty ze ZUŠ Dačice
městský úřad, různé instituce, obchody, rodiny v domech Za Lávkami, rozveselili i kolemjdoucí. Všechny jsme podarovali „dobrou
náladou“ a usmaženými křehutinami.
Vždyť masopust je odjakživa obdobím zabijaček, tancovaček, taškařic a obyčejů.
Tato událost byla důležitou součástí karnevalových oslav v naší
MŠ. Děti si vyzdobily své třídy, zahrály si různé hry, tvořily dobroty.
Karnevalové oslavy jsme završili společně v hale MŠ karnevalovým
dopolednem – přehlídka masek, diskotéka, sportovní stanoviště,
kde si děti procvičovaly své pohybové dovednosti. Velmi šikovní
byli i ti nejmenší, dvouletí - Kuřátka. Nechyběly vtipné odměny,
z kterých měly děti radost.
Nakonec jsme se rozloučili pokřikem Hej, hej, hej, těšíme se na
další karnevalový rej.
Poděkování hudebníkům ZUŠ Dačice, kteří nás provázeli při masopustní veselici.
Milada Janoušková, MŠ Za Lávkami

DEN ZEMĚ
Mateřská škola Dačice MŠ Za Lávkami
a Spolek rodičů a přátel MŠ „Lávky“
pořádá

„ČÁRY MÁRY S PŘÍRODOU“
v areálu zahrady
MŠ Za Lávkami
sobota 20. 4. 2019
od 14:00 do 17:00 h
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Co je nového na Základní škole Komenského
Přístavba budovy naší školy zahájena
Po jarních prázdninách nastaly pro žáky a zaměstnance naší
školy první z mnoha avizovaných změn. Budoucí stanoviště bylo
oploceno, hlavní vjezd do areálu školy je nyní, jak se říká, od paneláků. Děti vstupují do školy z druhé strany budovy. Tyto změny
jsme zvládli bez potíží a všem patří pochvala a dík. Demontován
byl školní skleník a některé herní prvky. Vystěhovány byly půdní
prostory školy. Každý den máme možnost sledovat z oken školní jídelny, jak to stavebníkům jde od ruky. Fotografie z průběhu stavby
postupně přidáváme na naše webové stránky www.zsdacice.eu.
Do září 2020, tj. do dne zahájení výuky v nových prostorách školy,
jich bude na webu opravdu hodně.
Veselé zoubky

Ač se to nezdá, zubní kaz
zůstává i ve třetím tisíciletí
nejrozšířenějším infekčním
onemocněním. dm preventivní program „Veselé zoubky“ je zaměřen na děti 1. tříd
základních škol. Jak jeho název napovídá, jeho tématem
je správná péče o zuby a prevence vzniku zubního kazu. Žáci prvních tříd se dozvěděli mnoho
zajímavostí o svých zoubcích. Zopakovali si, jak správně zuby čistit,
jaké jídlo prospívá nejen zubům. Dozvěděli se názvy částí zubu
a pobavili se při krátkém příběhu o Hurvínkovi a jeho zoubcích.
Odměnou jim byla taštička plná pomůcek pro čisté zuby. Všichni si
přece přejeme, aby děti byly šťastné a zdravé a měly co nejčastěji
důvod k úsměvu, ve kterém jim nebude bránit bolavý zoubek nebo
strach ze zubního lékaře.
Škola základ života
Žáci 6. ročníku jako každý rok navštívili v rámci výuky českého
jazyka Horácké divadlo v Jihlavě. Čekalo na ně představení Škola
základ života od Jaroslava Žáka. Děj se sice odehrává v době první
republiky, ale boj mezi studenty a učiteli je věčný a nadčasový. Vše
je podáno s humorem a nadsázkou.
Šikana v pohybu
1. března se žáci 6. a 7. ročníku zúčastnili projektu I MATTER
aneb jak předejít šikaně. Součástí akce byla přednáška o tom, co
všechno do šikany patří, jak jí předejít, jak se s ní vypořádat, důraz byl kladen na velký problém současnosti, a to na kyberšikanu.
V druhé části programu žáci reagovali dotazy a řešením na přečtený příběh. Přednáška byla propojena pohybem, jednoduchými
cviky na uvolnění emocí. Z reakcí žáků bylo vidět, že o této problematice přemýšlí a znají správná řešení. Toto téma je v naší škole
stále řešeno v rámci prevence rizikového chování, mimo jiné právě
přednáškami cílenými na konkrétní věkové skupiny žáků. 1. dubna opět navštíví naši školu PaedDr. Z. Martínek. Absolvent PF UK
Praha, obor speciální pedagogika, specializace psychopedie, etopedie, sociální patologie. Tento odborník se ve své praxi zabývá
především agresí a agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou
ve školních kolektivech. V naší škole realizuje přednášky pro pedagogy a pro rodiče.
Talent Jihočeského kraje 2018
DDM Č. Budějovice vyhlašuje soutěž Talent Jihočeského kraje.
V kategorii humanitní, přírodovědné, technické, umělecké, sportovní, speciální a v kategorii všestranný talent mohou soutěžit
jednotlivci ve věku od 10 do 19 let, kteří se v období od 1. 1. do
31. 12. daného roku umístili v okresních a vyšších kolech soutěží
a přehlídek a kteří trvale bydlí nebo studují na školách v Jihočeském kraji. Naše škola nominovala do soutěže „Talent Jihočeského
kraje 2018“ v kategorii všestranný talent M. Urbance, který po celou dobu studia skvěle reprezentoval školu v soutěžích a olympi-
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ádách. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 27. 2. v koncertní síni
O. Jeremiáše v Č. Budějovicích. K získání skvělého 2. místa blahopřejeme!
O to víc nás těší, že Martin přišel cenu
a diplom ukázat do své základní školy. Naše škola pracuje na intenzivním
rozvoji každého žáka. Každý má své
možnosti, nadání, talent, se kterým
lze pracovat, hledat ho, rozvíjet. Příkladem je zapojování nadaných
dětí do vědomostních olympiád a v případě mladších žáků například realizace projektu „Ukaž, co tě baví“. Přihlásit se mohli žáci
3. až 5. ročníku. Každý si připravil krátkou ukázku toho, o co se zajímá, čemu se věnuje ve svém volném čase, co ho baví. Mohli jsme
tak zhlédnout prezentace na téma jaderná fyzika, husitství nebo
třeba i to, jak se starat o koně. Cestovali jsme po různých zemích
Evropy, slyšeli jsme zajímavé informace o vesmíru. Děkujeme všem,
kteří se zúčastnili a přejeme mnoho úspěchů v dalším objevování
a získávání nových poznatků.
Změna na školním webu
V hlavní nabídce našeho školního webu www.zsdacice.eu - v zeleném proužku, lze nalézt novinku – tou bude možnost zajistit si
účast na školních akcích z pohodlí domova, mobilním telefonem.
My budeme informováni, kdo se k nám do školy chystá, a rodiče
budou vědět, že s nimi počítáme. Prvním pokusem bude letošní
zápis do prvního ročníku naší školy. Hlavní důvod je ten, že někteří
rodiče s dětmi na zápis do naší školy trpělivě čekali opravdu dlouho. Nabídli jsme tedy možnost zamluvit si ten správný čas, který
jim bude vyhovovat. Rezervační systém byl spuštěn 18. března
a zájemci, kteří mají zájem, se mohou přihlásit. Je to možnost, pokud ji rodiče nevyužijí, nevadí, prvňáčka zapíšeme rádi i bez rezervace.
Eva Macků, ředitelka školy

www.dacice.cz

Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Výborné výsledky našich žáků na zeměpisné olympiádě
Velký úspěch zaznamenali naši žáci účastnící se okresního kola
zeměpisné olympiády, které pořádalo DDM J. Hradec ve středu
27. 2. 2019. Velkou radost nám udělal hlavně Michal Anděl (VI. A),
který v kategorii žáků 6. ročníků zvítězil s velkým náskokem téměř
30 bodů! Třetí místo z minulého
ročníku obhájil v kategorii žáků
7. ročníku Daniel Křížek. Pěkné
9. místo navíc obsadil žák VIII. A
Matěj Benecký. Všem třem žákům
děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy a Michalovi budeme držet palce na krajském kole,
které se uskuteční 20. března
v Českých Budějovicích.
Bohumil Šuhaj
Naše bronzové volejbalistky
V pondělí 25. února se žákyně devátých tříd zúčastnily okresního kola ve volejbale, které se konalo v Jindřichově Hradci. Dívky se
umístily na 3. místě a patří jim blahopřání a poděkování za reprezentaci školy.
Alena Benešová
Jarní tvoření pro malá stvoření
V úterý 11. 3. se konalo na naší škole poslední (čtvrté) setkání
s budoucími prvňáčky. Malí skoroškoláčci si tentokrát přišli vyrobit
něco jarního, zdobili perníčky a trochu si protáhli tělo sportem.
Všichni odhodlaně a zodpovědně plnili všechny zadané úkoly.
Výrobky se podařily, sladká odměna byla zasloužená. Takže, milí
školáci, v září na shledanou!

Kytice balad v Praze
V pátek 1. března se žáci druhého stupně vydali do Prahy do Národního divadla na představení Kytice. V divadle jsme měli ještě
chvilku čas, proto jsme využili příležitosti a zašli jsme se podívat na
základní kameny. Potom nás již čekalo představení.
Národní divadlo převedlo do dramatické podoby osm balad
z Erbenova díla Kytice. V jevištní úpravě jsme tak mohli zhlédnout
Záhořovo lože, Vodníka, Polednici, Svatební košili, Zlatý kolovrat,
Holoubka, Dceřinu kletbu a Štědrý den. Některé balady byly celé
zdramatizované, jinde se jednalo především o přednes jen lehce doplněný hraním herců. Texty balad zůstaly zcela zachovány
a doplňovalo je inovativní vizuální zobrazení, které u mnoha balad
podtrhlo jejich napětí (ve většině případů) i tragiku.
Představení se nám všem líbilo a domů jsme se vrátili s pěknou
vzpomínkou.
Anna Hronová, Radka Dvořáková a Jitka Krejčí
Velikonoční datlování 2019 začíná
Jako každý rok vyhlašujeme pro naše žáky soutěž v psaní na
klávesnici VELIKONOČNÍ DATLOVÁNÍ. Soutěž bude probíhat do
23. dubna 2019 (do 12:00 h). V každé disciplíně bude sestaveno
pořadí tří nejlepších žáků školy. Hodnotí se nejdříve každá disciplína zvlášť, celkovým vítězem se stane ten, kdo získá nejvíce bodů
v obou disciplínách.
KATEGORIE:
1. Nejmladší žáci (3., 4. a 5. třída). Zde se hodnotí pouze VÝUKA ZAV!, 2. Mladší žáci (6. a 7. třída), 3. Starší žáci (8. a 9. třída)
DISCIPLÍNY:
1. ZAV HOUBAŘ, 2. VÝUKA ZAV

Jitka Krejčí

--- inzerce ---
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Novinky ze ZŠ
praktické a speciální
v Dačicích
Sněhulákový den
ZŠ Neulingerova se zapojila do akce
„Sněhuláci pro Afriku“. V rámci této akce
proběhl na naší škole den otevřených dveří,
kdy se mohli dobrovolníci zapojit do stavění sněhuláků s žáky, učiteli a asistenty. Každá třída zvolila jinou formu pro vytvoření
sněhuláka. Vyrábělo se například z papíru
a sisalu, dále se lisovali sněhuláci na lisu
a dokonce se pekli sněhuláci ze slaného
těsta a z bílkového sněhu. V odpoledních
hodinách probíhal den otevřených dveří
ve speciálních učebnách, jako je keramická dílna či kuchyňka. Tímto škola děkuje za
hojnou účast dobrovolných stavitelů a za
finanční příspěvek, který bude použit pro
dobrou věc.

Podzimní sběrová soutěž
V období od 21. srpna do 15. listopadu
2018 se uskutečnila již tradiční podzimní
sběrová soutěž s Recyklohraním. Do sběru
použitých baterií se v rámci soutěže zapojilo 1 042 škol, které odevzdaly 59,9 tun
baterií.
Naše škola slaví obrovský úspěch. Obsadila první místo v rámci Jihočeského
kraje. Děkujeme všem účastníkům soutěže,
že se zasloužili o to, aby naše škola slavila
prvenství.
Vybrané baterie putují na recyklaci, kde
se přemění na druhotné suroviny, a z nich
pak budou moci vznikat nové produkty.
Etické dílny
V úterý 5. 3. 2019 nás ve škole navštívila
lektorka z Etických dílen s programy pro
žáky. Mladší žáci si v programu Jak se chránit v nebezpečných situacích společně
s Heřmánkem (maňáskem) vyzkoušeli některé situace a postupy, jak se zachovat.
Starší žáci se v programu Předsudky dozvěděli, jak je důležitá vzájemná tolerance
v životě, empatie, zvládání emocí, proč je
důležité zbavit se předsudků.

Základní umělecká škola Dačice
Úspěchy našich žáků na soutěžích

Ve středu šestého a v pátek osmého března se uskutečnila další krajská kola soutěží
v komorní hře na dechové nástroje. Ze Sezimova Ústí, kde se soutěžilo ve hře na dřevěné nástroje, si naši žáci přivezli dvě třetí
místa (kategorie do 13 let – Dufková, Leitkepová, Šimánková, Pacalová, kategorie
do 19 let – Klíma, Stach, Bendová) a jedno
vítězství (kategorie do 13 let – Leitkepová,
Novák, Vaňková). Z Vimperku, kde probíhala soutěž ve hře na žesťové nástroje, přivezli
naši žáci jedno druhé místo a jedno vítězství ve své kategorii. Trio ve složení Vaněk,
Dvořák a Koukalová získalo zvláštní cenu za
provedení soutěžní skladby a trio ve složení
Pavlů, Anděl a Prkna postupuje do ústředního kola. Nezbývá nic jiného, než pogratulovat našim žákům za umístění, našim pedagogům děkujeme za přípravu žáků, triu
postupujícímu do ústředního kola přejeme
hodně úspěchů a všem dohromady patří

Koncert ve Slavonicích
Ve středu 13. března proběhl jarní večírek žáků hudebního oboru ve slavonické
pobočce naší školy. Plný sál v přízemí školy
jasně svědčil o tom, že o koncert byl mezi
veřejností velký zájem. Všichni žáci, kteří
účinkovali, velmi pěkně předvedli to, co
se naučili. Mezi nejlepší vystoupení patřila
skladba od Eifela 65 I´m blue, kterou si sám
nastudoval Vincent Dvořák, žák šestého
ročníku klavírního oboru. Děkujeme tedy
žákům za pěkná hudební čísla, pedagogům
za přípravu žáků a paní učitelce Leitkepové
za velmi pěkné průvodní slovo.
Pátý podvečerníček
Čtvrtek 14. března byl ve znamení již
pátého Podvečerníčku žáků hudebního
oboru. Bohatý program, plný sál, ale
hlavně velmi povedené hudební výkony
našich žáků udělaly z této akce večer plný
nevšedních zážitků. Není divu, vždyť mnoho žáků se pod vedením svých pedagogů
pravidelně umisťuje na předních místech
okresních, krajských a ústředních kol soutěží ve hře na hudební nástroje.
www.zusdacice.cz
Milí čtenáři, určitě jste si už všimli, že naše
škola má nové webové stránky s novým designem, grafikou a přehlednější informační
strukturou. Pokud budete chtít získat jakékoliv informace o ZUŠ Dačice, na našich
stránkách se vše dozvíte.
Jaroslav Čajka, zástupce ředitele

Nejmladší dačičtí ochotníci
se hlásí o slovo
Členové dětského Divadelního studia Tyláček, společně s herci Divadelního
souboru Tyl Dačice, vystoupí už 12. dubna 2019 od 17:00 h na prknech dačického
Kulturního domu Beseda. Pro domácí publikum si připravili inscenaci na motivy
románu Karla Poláčka – Bylo nás pět.
Příběh pěti nezbedných kluků odehrávající se na maloměstě v období První republiky, pojali mladí herci s radostí, hravostí
a energií sobě vlastní.
Autorkou scénáře a režisérkou představení je paní Naděje Jahelková.
Právě hra Bylo nás pět byla poprvé slavnostně uvedena již v loňském roce jako
připomínka půlkulatého výročí dětského
souboru, ale hlavně stých narozenin naší
republiky.
Se stejnou inscenací se pak soubor na
konci března letošního roku zúčastnil

Infocentrum Dačice
Nabízí předprodej vstupenek do Kina Beseda, na akce KD Beseda, prodej suvenýrů, pohledů, regionální literatury a nově i poštovní známku
s motivem kostky cukru. Dále nabízí kopírování, laminace, kroužkovou
vazbu, skenování, ...
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náš velký dík za reprezentaci ZUŠ Dačice.

58. ročníku festivalu amatérských divadel
v Třešti. No a pak už se všichni společně sejdeme na jevišti dačické Besedy.
Přijďte nás podpořit, vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji v dačickém Infocentru již nyní.
DS Tyláček

Zápis do 1. ročníku
základních škol v Dačicích
Zápis proběhne na obou
základních školách v Dačicích

5. 4. 2019 od 13:00 do 17:00 h

www.dacice.cz
Služby Sdílení jsou zde
i pro občany Dačic a okolí
Sdílení o. p. s. poskytuje sociální
a zdravotní služby nejen v Telči, ale
i v okolí do 20 km. V roce 2018 využily tyto služby stovky lidí jak z jižních
Čech, tak z Vysočiny. Pro občany Dačicka jsou k dispozici služby mobilního
hospice, terénní i ambulantní odborné
sociální poradenství a půjčovna pomůcek.
Mobilní hospicová péče pomohla v loňském roce 50. rodinám, které se chtěly
postarat o svého blízkého umírajícího
a prožily zbývající vzácný čas spolu doma.
Do naší poradny si přišlo pro radu 1094
klientů a dalších 168 poradenství bylo poskytnuto terénní formou v domácnostech
klientů. V půjčovně bylo zapůjčeno 320
zdravotních a kompenzačních pomůcek.
Veškeré informace vám rádi poskytneme
na telefonním čísle 777 574 975.
Mobilní hospicová péče funguje hlavně díky darům nadací, firem a jednotlivců.
Podpořit ji můžete zasláním daru na účet
veřejné sbírky 100011997/7940. Mockrát
děkujeme všem dárcům, kteří podporují
naši činnost a pomáhají nám tak pomáhat
i v roce 2019.
Jana Bělíková,
Sdílení o. p. s.

Svaz tělesně postižených Dačice
Svaz uspořádal pro své členy v sobotu
2. března 2019 v Hotelu Stadion členskou
schůzi. Zájem o naši schůzi byl veliký. Zhodnotili jsme minulý rok, co vše jsme viděli při
našich výletech a zájezdech, která krásná
místa v naší republice jsme navštívili. Připomněli jsme si také nový plán, kam letos
chceme jet. Po dobrém obědě, který uvařil
kolektiv Hotelu Stadion pod vedením pana

Janáka, nám k tanci i poslechu hrál pan Dědina. Další naše akce se konala v pečovatelském domě. Pan Sedláček nám připomněl
náš výlet, kdy jsme navštívili Kladruby nad
Labem. Povídání nám doplnil krásnými
fotografiemi. V měsíci dubnu vás srdečně
zveme na návštěvu muzea a galerie. A pak
na naše tradiční čaje s rejem čarodějnic.
František Stejskal, předseda organizace

Velikonoční jarmark
na zámku v Telči opět
podpoří hospic

Oslava MDŽ

Dobročinný jarmark pořádá obecně prospěšná společnost Sdílení ve spolupráci se
Státním zámkem Telč a městem Telč.
Bude se konat na Bílou sobotu 20. 4. 2019
od 10:00 do 16:00 h na telčském zámku.
Během celého dne bude možné zakoupit rukodělné výrobky, dát si výborný mošt
a další občerstvení, prohlédnout si dravce
v zámecké zahradě a užít si krásnou velikonoční atmosféru. Ve 14 hodin vystoupí oblíbený folklórní soubor Krahuláček. Po celý
den se můžete informovat o zdravotních
a sociálních službách nabízených Sdílením
či přispět na jejich provoz.
Jana Bělíková, Sdílení o. p. s.

MO KSČM uspořádala
9. 3. 2019 ve 14:00 h již
17. Setkání při příležitosti
MDŽ. Oslava se uskutečnila v hotelu Stadion, kde
se nás sešlo okolo 70. Byla
připravena bohatá tombola a k tanci zahrál a zazpíval
pan Anděl. Během celého
odpoledne vládla výborná a přátelská atmosféra. Každá žena si odnesla přání a karafiát, všichni ostatní nějakou výhru z tomboly. Rozcházeli jsme se okolo 18. hodiny
s přáním stálého zdraví a svěžesti.
Chtěli bychom také poděkovat personálu hotelu za vzornou obsluhu a přípravu.
Těšíme se na další shledání v roce 2020.
Bohumíra Vašnovská, MO KSČM

Jídelna Centropen
*
*
*
*
*

Možnost výběru ze 4 jídel vč. polévky
Výdej bez čekání jak pro soukromé, tak firemní strávníky
Platby v hotovosti, stravenkami či na fakturu (možnost evidence jednotlivých strávníků
pro daňově uznatelné náklady)
Při odběru minimálně 20 jídel dovoz ve várnicích až do firmy
Možnost objednávky studené kuchyně (bagety, chlebíčky)
Bližší info na jidelna.centropen.cz
nebo kontaktujte paní Radku Mácovou - provozní na 770 101 607

--- inzerce ---

13

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 4/2019

www.dacice.cz

Zprávy z Gymnázia Dačice
Lyžařský kurz 1. ročníku a kvinty
Píše se neděle 24. února 2019 a prvák
s kvintou jsou v 7:50 h nastoupeni před
školní budovou vstříc lyžařskému kurzu
v Krkonoších!
Cesta autobusem byla dlouhá a cesta
k chatě ještě delší a náročnější. Museli jsme
přejít Pec pod Sněžkou a dostat se až nahoru na kopec, kde vedle jedné z mnoha sjezdovek stála chata Husovka, nazývaná také
Husova chata. Interiér objektu byl částečně
nově zrekonstruovaný a pokoje, ve kterých
jsme pobývali, se pyšnily slušnou výbavou
matrací.
Po příjezdu jsme se zabydleli a šli ven
ukázat instruktorům naše lyžařské schopnosti, aby nás mohli roztřídit do čtyř skupin
– první skupinu vedl pan učitel Fencl, druhou pan učitel Procházka, třetí pan Holan
a čtvrtou paní učitelka Vacková.
Po náročném dni jsme se navečer všichni sešli v sedm v jídelně, a jako každý nadcházející den jsme si vyslechli, co nás bude
čekat den následující, a v deset jsme měli
večerku.
První den probíhal ve znamení „načítání”
sjezdovek, jak by řekl pan učitel Fencl. Celý
lyžařský areál se pyšnil spoustou sjezdovek
s velmi groteskními názvy jako například –
Zahrádky 1, 2, 3, Javor, Smrk a další.
V úterý jsme si dopoledne zalyžovali
a vyzkoušeli si další dávku sjezdovek, poté
nám zpříjemnil večer záchranář z horské
služby, který pro nás nachystal přednášku
o své profesi, prokládanou spoustou humorných hlášek a poznatků, které zažil za
bezmála čtyřicet let ve službě.
Ve středu jsme
si udělali krásný
výlet na Sněžku.
Jelikož nám počasí přálo, cesta
byla kouzelná.
Poznali
jsme
krásu Pece pod
Sněžkou a při cestě lanovkou nás očaroval
výhled na horskou přírodu, která byla pokryta tlustou peřinou sněhu.
Ve čtvrtek jsme si vyrazili na túru na běžkách a doběhli až na Černou horu. Ti méně
zdatní z nás kroužili na běžkách po areálu,
kde byly slušně upravené běžecké tratě.
V pátek jsme všichni absolvovali závody
ve sjezdu a v běhu na běžkách. První místo
ve sjezdu získali Barča Kopačková v kategorii dívek a Patrik Hrouda v kategorii chlapců, v běhu na lyžích zvítězila Lucka Pechová
a v kategorii chlapců Přemek Kříž.
Sobota už ovšem byla ve znamení loučení se sjezdovým lyžováním. Instruktoři si
s námi sjeli prakticky všechny sjezdovky
a k večeru nás čekalo všemi neoblíbené balení věcí.
Podle mě mohu za všechny, kteří se toho-
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to lyžařského výcvikového kurzu zúčastnili,
poděkovat všem učitelům a panu Holanovi
i paní zdravotnici Tomanové za krásný týden, za program, jež pro nás připravili, za
jejich trpělivost a pevné nervy.
Celý týden bych za všechny zhodnotila
pozitivně. Máme plno nových zážitků, na
které budeme vzpomínat po celý život,
osvojili jsme si pohyb na běžkách a někteří
z nás se dokonce naučili lyžovat.
Proto ještě jednou děkujeme za krásný
týden strávený na horách.
Bára Švambergová, 1. ročník
Padesát nových knih do studentských
tabletů
Naše gymnázium se zapojilo do projektu
Palmknihy pro školy, který realizuje společnost Palmknihy ve spolupráci s několika
nakladatelstvími. Cílem projektu je zvýšit
zájem studentů o četbu. V rámci akce si
proto mohou zúčastněné školy stáhnout
padesát knih pro žáky do svých elektronických zařízení zdarma. Mezi nabízenými
tituly jsou jak díla patřící k povinné školní
četbě, tak také například populární Deník
malého poseroutky či tzv. young adult hity
jako Stmívání. Studenti navíc mohou využít
voucheru, který škola získala, a stáhnout si
tři knihy do své čtečky či telefonu. Takže
příjemné počtení všem!
Petra Mašátová
Čtvrté místo z krajského kola florbalového turnaje
Dne 27. 2. 2019 se tým Gymnázia Dačice
vydal na krajské kolo ve florbalu do Sezimova Ústí. Po prvních dvou zápasech proti
SPŠ Tábor a Gymnáziu Písek, který náš tým
prohrál 0:4 a 1:2 bylo jasné, že budeme
potřebovat nějakou psychickou vzpruhu,
o kterou se postaral pan učitel Chalupa
krátkým motivačním proslovem, jenž nás
všechny opět nastartoval, což se ostatně
projevilo i v dalších zápasech. Dalším soupeřem pro naše kluky byla OA Tábor, nad
kterou jsme zvítězili, dokonce jako jediní,
v poměru 2:1. Bohužel nám ale tato výhra
v konečném skóre nijak nepomohla, protože tento tým byl v závěrečném zúčtování
kontumačně vyřazen kvůli porušení pravidel. Naším dalším soupeřem byl tým ze
Strakonic, se kterým jsme si hravě poradili
a zápas jsme zakončili krásným výsledkem
5:0. S celým turnajem jsme se rozloučili
posledním zápasem, a to proti Gymnáziu
Č. Budějovice, s nímž jsme díky semknutí
týmu a veliké snaze všech hráčů dokázali
uhrát povedený zápas s výsledkem 1:1. Celkově jsme se umístili na 4. místě se stejným
počtem bodů jako třetí Gymnázium Písek,
rozhodoval zde tedy vzájemný zápas, který
jsme bohužel prohráli, a tudíž jsme sklouzli
na uvedené 4. místo. Na 2. místě se umístilo Gymnázium České Budějovice a celkovým vítězem turnaje se tak stala SPŠ Tábor.

Tímto bych chtěl poděkovat všem hráčům
a panu učiteli Chalupovi za odvedení kvalitní práce po celou dobu turnaje.
Tomáš Přikryl, septima
Lukáš a Martin jsou nejlepší v okrese
V uplynulém měsíci přidali žáci dačického gymnázia k prvním místům v okresních kolech předmětových olympiád z českého a anglického jazyka další dvě vítězství. Všestranný student tercie Lukáš Rella
vyhrál v soutěži z chemie a nadaný Martin
Urbanec z 1. ročníku doslova převálcoval
konkurenci v zeměpisné olympiádě, když
o dvaadvacet bodů předstihl druhého nejlepšího soutěžícího.

Oba postupují do krajského kola, jehož
výsledky zveřejníme v následujícím Zpravodaji. Každopádně, Lukáši a Martine, děkujeme. Jsme na Vás pyšní.
Petra Mašátová
Studenti na besedě s Alešem Palánem
Ve čtvrtek 13. března se třídy 3. ročníku
a septimy v doprovodu pana učitele Krátkého a paní učitelky Němečkové a Mašátové
vydali do knihovny na literární přednášku
Aleše Palána. Jihlavského rodáka nejvíce
proslavily knihy rozhovorů se známými
osobnostmi, ale i s lidmi z okraje společnosti. Jsou natolik úspěšné, že mu bylo uděleno ocenění Magnesia Litera.
V loňském roce vydal knihu Raději zešílet
v divočině pojednávající o nelehkém životě
samotářů ze Šumavy. Skvělými fotografiemi ji doplnil jeden z našich nejlepších fotografů Jan Šibík.
Naše přednáška se ale věnovala především knize Být dlužen za duši o rodině Florianů z nedaleké Staré Říše. V rodině panovaly napjaté vztahy, a přestože všichni její
členové byli plně ponořeni do práce pro
nakladatelství, jen málokdy se jim dařilo.
Poznali jsme neutuchající touhu, vytrvalost
a motivaci Josefa Floriana v tomto řemesle pokračovat a nikdy se nevzdat. Vysvětlili
jsme si také příbuzenské vztahy Floriana
s Magorem (Ivanem Martinem Jirousem).
Povídání s Alešem Palánem nám zpestřilo probírané učivo české literatury a společně jsme nahlédli do života cílevědomého
nakladatele Josefa Floriana.
Hana Riedlinglová, 3. ročník
Informace o dalších akcích školy najdete
na www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv.
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Úterý s hostem - nový pořad
v Knihovně Matěje Mikšíčka

INFO Z DAČICKÉHO DOMEČKU

Tento rok pro vás dačická knihovna připravila mimo jiné
i nový cyklus pořadů, který se jmenuje Úterý s hostem. Každé první úterý v měsíci jsme pro vás pozvali zajímavého
hosta, pokaždé z jiného oboru působnosti a nově si můžete
u nás dát během povídání kávu nebo čaj.
Na rozdíl od jiných besed, které pořádáme v pozdějším čase, vás
zveme na příjemnou 16. hodinu odpolední. Což je čas, kdy mimo
jiné mohou i maminky od rodin, které jinak musí večer obstarat
děti. Senioři zase nepřijdou o své večerní zprávy v televizi.
Prvním „úterním hostem“ byla 5. března spisovatelka a novinářka Lenka Chalupová. Přijela za námi až z Přerova, kde pracuje jako
tisková mluvčí. Autorka vydala 7 knih a prozradím, že v říjnu vyjde
její další román. Její knihy jsou napínavé, psychologické romány,
často s kriminální zápletkou. Lenka nám vyprávěla o své novinářské profesi, o tom, jak se píše kniha, co ji inspiruje a jak dlouho trvá
její vydání. Nádherně nám předčítala ze svého románu Liščí tanec.
Bylo to opravdu zábavné povídání, publikum se aktivně zapojovalo. Na besedu byly velmi pozitivní ohlasy, naše čtenářky se shodly
na tom, že se už dlouho takto nepobavily. Dvě hodiny u kávy a čaje
se spisovatelkou utekly jako voda.
V úterý 2. dubna se můžete těšit na pana Jiřího Albrechta,
dačického rodáka a patriota, výtvarníka a spisovatele, bývalého
středoškolského učitele, který byl nominován na titul Osobnost
Moravy 2016. Dozvíte se, co ještě možná nevíte o Dačicích a okolí,
čekají vás různé místopisné zajímavosti, projekce autorských kreseb, ukázka dobových fotografií a pohlednic. Pokud budete chtít,
budete mít možnost si koupit autorovu knihu „Poslouchej, v dálce
píská lokálka“ nebo si říct o autogram do vaší vlastní knihy, kterou
si přinesete.
Na úterý 7. května jsme pozvali pana Ing. Kamila Kupce
z Městských lesů, bude vám povídat o lesním hospodářství, což
ocení naši studenti VU3V, kteří právě lesnictví probírají tento semestr. Jak je to se současnou kalamitou, kterou způsobil kůrovec?
Těšit se můžete na prezentaci zajímavých fotografií a připravit si
můžete nejrůznější dotazy.
Červnovým úterním hostem bude v úterý 4. 6. opět Áron
Áronson, povídat si budeme o esoterice, tajemnu, šamanismu
a věcech mezi nebem a zemí. Bude to program, který Áron nazval
„Večer s prorokem“.
Na programu ve druhém pololetí zatím pracujeme a uvidíme,
zda proběhne plánovaná přístavba knihovny, kdy by byl provoz
omezen. Srdečně všechny zveme a věříme, že vám naši hosté každý měsíc zpříjemní úterní odpoledne.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Na měsíc duben jsme si pro Vás připravili několik společných akcí.
V týdnu od 8. do 12. dubna 2019 proběhne Den otevřených
dveří u nás v DDM. Můžete navštívit jednotlivé kroužky, podívat
se, jak fungují, co jejich činnost obnáší, abyste už věděli, který
kroužek budete chtít v příštím školním roce navštěvovat.
Ve středu 17. 4. 2019 od 9:00 do 11:00 h si v BABY CLUBU vyrobíme čarodějnickou lucerničku. Tou si budete moci vyzdobit byt
nebo zahradu. Na všechny se těší Danča.
Letos připadly Velikonoce na měsíc duben. Podle tradice je potřeba nahradit zvony, které letí do Říma, a proto již tradičně pořádáme Velikonoční hrkání s babi Lenkou. Začínáme ve čtvrtek
18. 4. 2019 v 7:00 h v ulici U Stadionu, dále pokračujeme ve čtvrtek ve 12:00 h a v 18:00 h. V pátek 19. 4. 2019 se pak sejdeme
v časech 7:00 h, 12:00 h, 15:00 h a 18:00 h. V sobotu 20. 4. 2019
budeme začínat opět v 7:00 h a po odhrkání bude dle domluvy
následovat vybírání výslužky.
30. dubna 2019 půjdou mažoretky v čele čarodějnického
průvodu. Průvod vychází již tradičně v 19:00 h od Finančního úřadu v Dačicích.
Máte trochu času, spoustu nápadů a chuť pracovat s dětmi?
Máte-li zajímavého koníčka a nenašli jste tuto činnost v naší nabídce a jste ochotni se podělit s dětmi nebo i s ostatními zájemci
o vaše zkušenosti a předávat dále potřebné informace, dovednosti
a znalosti, obraťte se na vedení DDM - třeba se můžete stát vedoucím nového zájmového útvaru! Nabízíme všem zájemcům spolupráci s námi. Zájemcům všechno rádi vysvětlíme, poradíme a pomůžeme.
OKÉNKO DO DAČICKÉHO DOMEČKU
V úterý 12. 3. 2019 proběhla ve spolupráci s Mgr. Janou Jirků
a její kolegyní Janou Kolářovou akce s názvem Večer s měsícem
a hvězdnou oblohou. Po zajímavé přenášce a s využitím programu Stellarium nám ukázaly aktuální postavení hvězd na obloze,
seznámily nás se souhvězdími zvěrokruhu a nechyběla ani veselá
pohádka pro děti i dospělé Kráva na měsíci. Poté jsme se přesunuli
před Domeček a hvězdářským dalekohledem pozorovali Měsíc
a hvězdy. Podmínky byly ideální a všichni zájemci se mohli do
dalekohledu podívat. Věříme, že tato akce nebyla poslední.
Váš DOMEČEK

Kurz šití bot

--- inzerce ---

První březnový víkend přilákal skupinku žen
do Katolického domu, aby probudily nebo jen
oprášily své výtvarné schopnosti a dovednosti
a s pomocí lektorky Veroniky Mocové z Prahy
si ručně ušily boty. Šilo se z hovězí kůže, která
se pak barvila a zdobila dle vlastní fantazie
účastnic. Nálada byla výborná a po náročných dvou dnech všechny
odešly ve svých ,,kouscích“ spokojeně domů. Jak se dílo vydařilo,
můžete posoudit na fotografii. Už teď se můžeme těšit na listopad,
kdy bude další příležitost dokázat, co v nás je.
Veroniko, DĚKUJEME!
Za RC KŘIŽOVATKA Gabriela Koutná
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David Habermann – umění z Vulkánovy dílny
Valentin Horba – obrazy z jižních Čech
Nová výstava v dačickém muzeu. Slavnostní zahájení v sobotu 27. 4. v 17:00 h
za účasti obou autorů.
Kdysi bývalo obvyklé, že se řemeslo dědilo z otce na syna. I dnes najdeme rodiny
truhlářů, sklářů, ale třeba i lékařů. Stoprocentně to platí i o kovářském rodu Habermannů. David Habermann možná zpočátku ani kovářem být nechtěl. Teď našel svou
cestu a je spokojený.
Rod Habermannů je široký a rozprostřený nejen po Jihlavsku. David Habermann
patří do jedné z jeho větví. „Začíná u Alfréda
Habermanna, který byl mým dědou a jeho
bratrem Leopoldem, který v Jihlavě dělá kovařinu. Pak se nějakým způsobem ta rodina
rozvětvila, takže my jsme se táhli za mým tátou, který je vlastně Alfréd Habermann stejně
jako děda a dělal tu kovařinu v Klátovci. Tam
jsme se vyučili já a můj brácha Joža,“ popisuje. Bratr Davida Habermanna teď pracuje
v Žirovnici a David zůstal v otcově kovárně
v Klátovci. Řemeslu se tu věnuje už třetí
generace uměleckých kovářů.
David Habermann absolvoval Střední odborné učiliště U Matky Boží v Jihlavě (1995),
mistrem praktického vyučování byl jeho
otec Alfred Habermann jr. (*1953). Závěrečná práce Davida Habermanna – secesní
krbová mříž – získala první cenu na Mezinárodním kovářském symposiu Hefaiston
´96; stala se logem následujícího ročníku.
Každé jeho dílo je originálem vytvořeným
převážně podle vlastních návrhů, je zpracováno ručním kováním. Snaží se kovaná díla
co nejvíc přizpůsobit prostoru, pro který
dílo vzniká, aby celek působil harmonicky.
Rodinná tradice už předem určila, čemu
se David bude věnovat a on se tomu zpočátku hodně bránil. „Já s tím měl strašně
dlouho problém. Když něco musíte dělat, tak
si k tomu vybudujete odpor, nedobrý vztah.
Strašně dlouho mi trvalo najít v té práci sám
sebe,“ vzpomíná na své kovářské začátky.
Nakonec si ale svou cestu našel. Začal vytvářet kované sochy. V nich našel svobodu,
kterou potřeboval. Jeho sochy jsou v naprosté většině figurální a často se objevují
biblická témata. K tradiční kovařině, jakou
ho učil otec, se ale samozřejmě také dostane. „To je věc, která mě z nějaké části živí, ale
vždycky se snažím dělat podle vlastních návrhů,“ říká David Habermann. Takže i jeho
mříže a kování jsou originální.
I když se od klasické rodinné kovařiny David Habermann poněkud odklonil, pořád si
sebou nese své jméno. „Toho se člověk nezbaví i v tom pozitivním i v tom negativním
smyslu,“ přiznává. Přesto, anebo právě proto si začal testovat, jak by se lidé na jeho
díla dívali, kdyby na nich nebylo jméno
Habermann. Pod některá se podepisuje
pseudonymem Hugo Jonáš. „Hugo byl velmi
známý český sochař Hugo Demartini a Jonáš
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je kvůli tomu, že moje žena byla Jonášová,“
vysvětluje.
Valentin Horba je svéráznou postavou
jihočeského malířství, pochází z Radomyšle
u Strakonic. Jeho obrazy si nekladou za cíl
sdělovat závažná filosofická poselství, zato
dokáží zvednout náladu diváka a upozorňují na hezké partie okolo nás. Klid, který
z nich vyzařuje, je dnes vzácný. Díky svému
charakteristickému rukopisu, blízkému naivistům, jsou jeho obrázky nezaměnitelné
s jiným autorem. Jihočeské chalupy a krajina, to jsou nejčastější motivy. Celý život
zůstává věrný svému rodnému Prácheňsku.
Z krátkých i delších cest se vrací zpět domů
do malé vesničky Drhovle, pár kilometrů
od Písku a Strakonic, kde se věnuje své výtvarné práci. O jihočeském krajináři Valentinu Horbovi jeden z jeho blízkých přátel
řekl: „Valda je člověk, který umí svoji hravost
a pozitivní pohled na svět přenést na plátno,
a tím i na diváky. Valentin Horba je nejen malíř milující život a jihočeskou krajinu, ale i otec,
dědeček a kamarád.“
Horbovy obrazy najdeme v mnoha soukromých sbírkách, muzeích a galeriích.
Malířské tvorbě se věnuje již 45 let a má za
sebou řadu výstav.
V Dačicích se setkáváme s výstavou obou
autorů poprvé. Jinak svou práci u kovadliny a výhně představil David Habermann
na loňském velikonočním jarmarku. Mnozí
však budou pamatovat ještě výstavu jeho
dědečka Alfréda Habermanna v roce 1983
v prostorách františkánského kláštera.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Ten sbírá to a ten zas tohle počtvrté
Muzeum chystá na letní sezónu již
čtvrté pokračování sběratelské výstavy. Obracíme se na sběratele z Dačic i širokého okolí, pokud mají nějaké zajímavé
sbírky a chtějí se s nimi pochlubit na výstavě, která bude probíhat od 21. června
do 1. září 2019, aby se nám ozvali. Rozmanitosti se meze nekladou. Základ již připravený máme, ale rádi se necháme překvapit, a tím i návštěvníky, dalšími kousky.
Těšíme se na vaše nápady.

Dubnová pozvánka
do Knihovny
Matěje Mikšíčka
ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Vždy ve čtvrtek 4. 4., 11. 4. a 18. 4., od 9:00
do 11:00 h v knihovně.
Určeno výhradně pro začátečníky!
Školení se přizpůsobuje požadavkům
účastníků, opravdu není se čeho bát a třeba
Vás práce s počítačem bude i trochu bavit.
Jde o to, zvládnout to, co od počítače potřebuji, nic víc, nic méně. Cílem školení je
získat ZÁKLADNÍ informace o práci s počítačem a Internetem. POKUD MÁTE SVŮJ
NOTEBOOK, PŘINESTE JEJ S SEBOU. Je
nutné se přihlásit v knihovně nebo telefonicky na pevné lince 384 422 397, případně
na mobil 725 559 407. Je možné se zúčastnit jednoho, dvou či všech školení. Kurzovné 100 Kč/za jedno dopoledne.
NOC LITERATURY 2019 i v Dačicích
čtvrtek 9. května
Noc literatury je literární happening,
který nabízí široké veřejnosti příležitost
seznámit se netradičním způsobem s tvorbou současných evropských spisovatelů.
V Dačicích se bude akce konat počtvrté,
předčítat se bude na 4 místech a předčítat
budou převážně herci z Horáckého divadla
v Jihlavě, akce se bude konat večer od 19
do 21 hodin. Místa konání, díla, ze kterých
se bude číst a všechny podrobnosti nabídneme v příštím čísle Zpravodaje, v dačické
televizi, na webu mkdac.cz, na plakátech
a v knihovně. Těšíme se na všechny, které
zajímá současná evropská literární tvorba
a kdo se chce podívat přes hranice i tímto
způsobem. Každou zemi reprezentuje zajímavé kvalitní nové dílo.
Literární happening Noc literatury organizují Česká centra ve spolupráci s EUNIC (Sdružením kulturních institutů zemí
EU), zahraničními zastupitelskými úřady,
Zastoupením Evropské komise v ČR a nakladatelstvím Labyrint. Koná se pravidelně
v předvečer zahájení Světa knihy, největšího knižního veletrhu v zemi, a letos se
odehraje i v Dačicích ve čtvrtek 9. května
2019 od 19:00 do 21:00 h.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Nová poštovní známka s motivem
kostky cukru a pohledy z Dačic
jsou v prodeji na Infocentru Dačice

www.dacice.cz

Informace ze SŠTO Dačice
Nejmodernější 3D technologie na naší
škole
Od letošního školního roku mají naši žáci
jedinečnou příležitost pracovat s profesionálním softwarem Autodesk Inventor
pro 3D modelování. Inventor je v současnosti jednou z nejprodávanějších 3D
CAD aplikací pro strojírenskou konstrukční činnost. Žáci se tak mohou seznámit
s nejmodernější technologií modelování
prototypů a nejrůznějších součástí z různých oborů lidské činnosti. Žáci nejprve vytvoří návrh například strojní součásti, tuto součást vytisknout ve 3D tiskárně
a ověří její funkčnost v sestavě.
Škola má nyní k dispozici dvě 3D tiskárny, menší tiskárnu FlashForge Inventor II
a větší FlashForge Guide IIs, které zpracovávají PLA materiál, tzn. biologicky rozložitelný polyesterový výrobek z rostlinných
materiálů. Součástí vybavení je také ruční
3D scanner Sense, který umí celý proces
provést v opačném sledu, tzn. jakýkoliv
předmět nejprve okopírovat, poté naskenovat a ihned vyrábět.
Takto mají žáci možnost získat zkušenost
s moderní technologií ještě předtím, než
začnou sami pracovat ve firmách. Škola
se tak snaží připravit je dobře na vstup do
rychle se rozvíjejícího světa techniky.

Popis fotografie: Žák třídy MS3 pracuje s 3D
tiskárnou
Ivan Novák
Polytechnické vzdělávání pro žáky pěti
základních škol
V rámci podpory polytechnického vzdělávání navštěvují naši školu žáci pěti základních škol z blízkého regionu (ZŠ Dačice, Komenského, ZŠ SNW, Kunžak, ZŠ Slavonice,
ZŠ Strmilov, ZŠ Studená). Setkání probíhají
vždy ve středu v odpoledních hodinách
a zúčastňují se jich zejména ti, kteří mají
zájem o studium na středních školách technického zaměření. Lze říci, že v této oblasti
má naše škola co nabídnout. Budoucí mechanici a obráběči kovů, kterým se po celou
dobu návštěvy věnují pedagogové z naší
školy, si mohou vyzkoušet základy konstruování, práci s programem AutoCad nebo
tisk na 3D tiskárně. Zájem žáků základních
škol zkusit si různé dovednosti strojařského řemesla jasně svědčí o tom, že technické vzdělávání má v našem regionu tradici

a bude mít i další pokračovatele.
Jaroslav Slabý
Mezigenerační setkávání žáků SŠTO Dačice, MŠ Bratrská Dačice a seniorů z DPS
Dačice
Vybraní žáci druhého a třetího ročníku
oboru Ekonomika a podnikání se již od
roku 2017 pravidelně zúčastňují mezigeneračního setkávání v rámci projektu Mateřské školy Bratrská „Ty se mnou a já s tebou“.
Cílem projektu je organizovat činnosti, na
nichž by se mohli společně podílet senioři
z Domu s pečovatelskou službou v Dačicích, adolescenti a děti z mateřské školy.
Naši žáci mají za úkol dokumentovat společné aktivity dětí z mateřské školky a seniorů. Děvčata i chlapci fotografují a natáčí
na kameru společné aktivity dětí a seniorů.
Ze zaznamenaného materiálu pak v rámci
výuky vytvářejí videoreportáže, které jsou
prezentovány jak na webových stránkách
naší školy, tak i na webu MŠ Bratrská.
A co vše už naši žáci zdokumentovali?
Například „Podzimní muzikál“ malých předškoláků, společné pletení vánoček, setkání
u deskových a stolních her, které rozvíjejí
motoriku a koordinaci pohybů. Všechna setkání vždy doplňuje tanec dětí a společný
zpěv známých lidových písní.
Mezigenerační setkávání je pro naše žáky
nejen obohacující a zajímavé, ale i poučné.
Na další aktivity se vždy moc těšíme.
Věra Tomanová
Projekt Šablony I
V roce 2016 vydalo Ministerstvo školství
Výzvu č. 02-16-035 - Podpora škol formou
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.
Výzva si klade za cíl pomoci vzdělávání
podporou rozvoje čtenářské i matematické gramotnosti a jazykového vzdělávání,
zaměřuje se také na podporu žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření
podmínek pro realizaci aktivit zaměřených
na osobnostní a sociální rozvoj pedagogů.
Finanční prostředky poskytnuté v rámci
této výzvy umožňují školám také sdílení
pedagogických zkušeností mezi učiteli navzájem i užší spolupráci škol s regionálními
zaměstnavateli.
V reakci na tuto výzvu podala naše škola
žádost o podporu vlastního projektu s názvem „Prohlubování pedagogických
kompetencí pedagogů SŠTO Dačice“.
Ten byl následně schválen. Délka trvání
projektu je 24 měsíců, byl zahájen 1. 9. 2017
a bude ukončen 31. 8. 2019.
Z nabízeného portfolia jsme si vybrali
čtrnáct okruhů šablon, které lze rozdělit do
dvou tematických skupin:
1. Podpora kvalitnějšího vzdělávání
studentů a žáků ohrožených školním
neúspěchem (okruhy: doučování žáků,
tandemová výuka, fiktivní firma, zapojení

odborníka z praxe, kariérový poradce).
2. Společné vzdělávání pedagogů
(okruhy: stáže pedagogů u zaměstnavatelů, inkluze, mentoring, projektová výuka,
polytechnické vzdělávání, čtenářská gramotnost, cizí jazyky, matematická gramotnost, kariérové vzdělávání).
První skupina šablon pomáhá studentům zvládat výuku v těch oblastech, ve
kterých dosahují horších studijních výsledků. Doučování jim poskytuje více času
k pochopení a osvojení si složitější učební
látky. Účast dalšího pedagoga ve výuce při
tandemovém vyučování umožňuje spolupracujícím pedagogům věnovat více času
a pozornosti těm žákům, kteří jsou ohroženi případným školním neúspěchem.
Přítomnost zkušeného odborníka z praxe
ve výuce přináší zejména studentům technických oborů poznatky o nejnovějších
technologiích používaných v průmyslové
výrobě. Kariérový poradce společně s poradcem výchovným pak řeší situace, kdy
se do školního neúspěchu žáků promítají
problémy osobní, příp. rodinné. Oba zároveň žákům pomáhají při rozhodování, jak
naložit se získanými vědomostmi v praktickém životě, zejména při vyhledávání vhodné pracovní pozice či volbě školy v případě
dalšího vzdělávání.
Druhá skupina šablon přináší pedagogům podněty a náměty pro další práci.
V dlouhodobější perspektivě pomáhá učitelům uplatňovat takové metody a formy
práce, které vzdělávací proces pro žáky zatraktivňují a mohou vést efektivněji k cílům
stanoveným ve vzdělávacích programech.
Závěrem lze shrnout, že díky finanční podpoře získané na základě výše zmíněné výzvy jsou ve škole vytvořeny optimální podmínky pro to, aby žáci dosahovali dobrých
studijních výsledků.
Pavel Volavka

5. Mezigenerační setkání
dětí z MŠ Bratrská
a seniorů z DPS Dačice
7. 3. 2019 proběhlo již 5. mezigenerační
setkávání dětí ze školky a seniorů z Domu
s pečovatelskou službou v Dačicích. Dopoledne proběhlo v duchu pohybových kolektivních her a zpěvu. Vyzkoušeli jsme si
hry s motorických padákem, dále pak hry
s netradičními pomůckami, jako jsou např.
kolíčky na prádlo, podtácky, ale také třeba
prádelní guma nebo psychomotorická hadice.
Dopoledne bylo zábavné, ale také přínosné.
Děkujeme za pečlivou přípravu a budeme se těšit na další společné setkání.
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová,
Pečovatelská službu Ledax o.p.s.
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Oznámení pro pacienty
Od 1. 1. 2019 se gynekologická ambulance
MUDr. Ctibor Blaha, IČ 46641157,
se sídlem Havlíčkovo nám. 99, 380 01 Dačice
mění na společnost

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
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

--- inzerce ---

--- inzerce ---

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

Přijmeme do pracovního poměru

řidiče a řidičky autobusu
Pro oblast: Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

U Nádraží 694/II, 377 14 Jindřichův Hradec
e-mail: info@csadjh.cz
www.csadjhradec.cz
www.modra-vlna.cz

Tel. 606 612 477

--- inzerce ---

--- inzerce ---
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Požadujeme: ŘP sk. D,
profesní průkaz, kartu do
DGT, zdravotní způsobilost
Nabízíme: jistotu stabilního
zaměstnání, průměrnou
mzdu více než 34 000 Kč
plus diety 2 500 Kč,
motivační složku za PHM,
možnost ubytování.
Možnost zaměstnání i na
zkrácený úvazek.
Bene ty: úhrada pojistky
z výkonu povolání, zdarma chytrý mob. telefon + sim karta
s hrazeným tarifem vč. internetu, cestování remními
autobusy zdarma, remní půjčka, příspěvek na penzijní
nebo životní pojištění, příspěvek na dětský tábor.
Možnost získání řidičského průkazu ZDARMA

www.dacice.cz

Sportovní okénko
Po zimní přestávce zvou fotbalisté na svá utkání v měsíci dubnu
v Dačicích:
6 . 4. muži
7. 4. dorost

10:00 h TJ Centropen Dačice-Meteor Tábor
10:00 h TJ Centropen Dačice-Větrovy

20. 4. muži

10:00 h TJ Centropen Dačice-Veselí n. Lužnicí

21. 4. dorost

10:00 h TJ Centropen Dačice-Chotoviny

Volejbal:
ženy KP, hraje se v tělocvičně ZŠ B. Němcové.
17. 4.

tělocvična ZŠ

17:30 h

TJ Centropen Dačice-Špaček
České Budějovice

29. 4. tělocvična ZŠ

17:30 h

TJ Centropen Dačice-Sokol
Křemže

Oddíl SPV zve muže na cvičení, které se koná každé pondělí od
20:00 h v sokolovně. Nejedná se o žádné náročné cviky, za hodinku
si důkladně protáhneme celé tělo. Cvičení je určeno pro všechny
věkové kategorie a není omezeno ani váhou.
Kuželky:
Možnost si pronajmout dráhy. Domluvit se můžete přímo na kuželně nebo telefonicky p. Kučera St. telefon 602 227 799.
Václav Šuler, předseda Tělovýchovné jednoty

Zimní ligy dačické fotbalové mládeže
v Třeboni a Českých Budějovicích
Od listopadu jezdí naše mládež pravidelně na zimní fotbalové
ligy. Ty se hrají jednou měsíčně, kdy náš tým v jeden den sehraje
3-4 zápasy a po ukončení základní části se týmy rozdělí na 2-3 skupiny, kde pak sehrají zápasy o konečné umístění.
Mladší přípravka
Mladší přípravka hrála své zápasy v třeboňské hale. Po základní
části jsme skončili bohužel na 6. místě z 10 a čekaly nás tak boje
o konečné 6. - 10. místo. V nadstavbové části si vedli naši mladíci
dobře a skončili na 6. místě.
Výsledky a střelci branek:
Dačice-Třeboň 2:2, góly Pavel Kubeš, Skokan
Dačice-Č. Velenice 4:5, góly Vacek, Tůma, Kadlec, Petr Kubeš
Dačice-Tr. Sviny 5:4, góly Neuvirt 4, Kadrnožka
Dačice-Veselí 3:3, góly Vacek, Tůma, Lajtkep
Dačice-Písek 3:8, góly Lajtkep, Kadlec, Vacek
Dačice-Větrovy 4:7, góly Nováček 2, Lajtkep, Kadlec
Dačice-Rudolfov 21:0, góly Vacek, Neuvirt 5, Skokan 4, Lajtkep 3,
Petr Kubeš 2, Nováček, Kadlec
Dačice-SKP ČB 8:6, góly Skokan 4, Vacek 3, Neuvirt
Dačice-Táborsko 13:1, góly Vacek 5, Lajtkep 3, Skokan 2, Nováček 2,
Pavel Kubeš 2
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Mladší žáci
Mladší žáci hráli stejně jako starší přípravka zimní ligu v nafukovací hale v Českých Budějovicích. Po základní části jsme se umístili
na 5. místě ze 14. týmů a čekali nás zápasy ve zlaté skupině o 1. - 5.
místo. Tam v konkurenci týmů z Dynama ČB, Strakonic, Veselí nad
Lužnicí a SKP ČB náš tým obsadil 5. místo.
Výsledky a střelci branek:
Dačice-SKP ČB 1:0, gól Škoda
Dačice-Třeboň 3:2, góly Škoda 2, Šmíd
Dačice-Písek 4:1, góly Mašata, Burian 2
Dačice-Veselí 1:1, gól Mašata
Dačice-J. Hradec 2:0, góly Burian, Škoda
Dačice-Meteor Tábor 0:1
Dačice-Strakonice 1:1, gól Burian
Dačice-Dynamo ČB 0:4
Dačice-Vimperk 1:3, gól Tůma
Dačice-Hradiště 4:3, góly Mašata 3, Šmíd
Dačice-Příbram 7:1, góly Mašata, Šmíd 2, Tůma, Plucar, Trávníček
Dačice-Horažďovice 0:2
Dačice-Mokré 5:0, góly Karpíšek, Šmíd, Škoda, Mašata, Trávníček
Turnaj starších žáků
Dne 19. 1. 2019 se konal přátelský turnaj starších žáků, který pořádal domácí TJ Centropen Dačice v hale SŠTO. Turnaje se zúčastnilo
5 týmů, hrálo se systémem každý s každým po 20ti minutách.
Konečné pořadí:
1. Nová Bystřice
2. TJ Centropen Dačice
3. Kunžak/Strmilov
4. Třebelovice
5. Slavonice

Michal Krtek, šéftrenér mládeže TJ Centropen Dačice
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Starší přípravka
Starší přípravka jezdila hrát svoji zimní ligu do nafukovací haly v Českých Budějovicích, kde se hraje na umělé trávě. Po
základní části jsme skončili na 8. místě ze 14 a čekal nás tak-

boj o umístění ve stříbrné skupině o 6. - 10. místo. Konečné
7. místo je pro kluky v konkurenci krajských týmů dobré vysvědčení.
Výsledky a střelci branek:
Dačice-Písek 2:2, góly Kára, Vacek
Dačice-Veselí 4:0, góly Krejča 3, Vacek
Dačice-Roudné 4:2, góly Krejča, Vacek 2
Dačice-Vimperk 2:1, góly Krejča, Vacek
Dačice-Horažďovice 1:3, gól Krejča
Dačice-Rudolfov 1:1, gól Kára
Dačice-Milevsko 7:0, góly Krejča 3, Lipták 2, Strašíková, Kadlec
Dačice-Táborsko 1:3, gól Kadlec
Dačice-JFA 0:3
Dačice-J. Hradec 1:3, góly Krejča
Dačice-Blatná 4:4, góly Plucar, Krejča, Neuvirt, Kára
Dačice-Dynamo ČB 2:3, góly Krejča, Vacek
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Kulturní dům Beseda
19. dubna, pátek, 19:00 h
Šašek a syn
Divadelní představení, v hlavních rolích:
Bolek Polívka a Vladimír Polívka
KD Beseda, Dačice
27. dubna, sobota, 20:30 h
Čarodějnická párty
Taneční zábava s kapelou KALYBR
Vstupné do 21:00 h 50 Kč, poté 90 Kč
KD Beseda, Dačice

Klub Béčko
6. dubna, sobota, 20:00 h
Sebranka jazz orchestra
12. dubna, pátek, 20:00 h
Modelka XXL
20. dubna, sobota, 20:00 h
Karaoke večer
26. dubna, pátek, 20:00 h
odPÁLENÍ ČARODĚJNIC

Kino Beseda
3. dubna, středa, 19:00 h
MANŽELSKÉ ETUDY: Nová generace, 2D
česky, vstupné 100 Kč, filmový klub 90 Kč
5. dubna, pátek, 19:00 h
SKLENĚNÝ POKOJ, české drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč
7. dubna, neděle, 16:00 h a 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
10. dubna, středa, 10:00 h
ZLATÝ PODRAZ, drama, 2D
česky, vstupné 50 Kč
10. dubna, středa, 19:00 h
BOHEMIAN RHAPSODY, hudební, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
11. dubna, čtvrtek, 19:00 h
ŽENY V BĚHU, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
14. dubna, neděle, 19:00 h
TERORISTKA, komedie/drama, 2D
česky, vstupné 120 Kč

20. dubna, sobota, 19:00 h
LOVEní, romantická komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
21. dubna, neděle, 17:00 h
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU,
animovaný, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč
24. dubna, středa, 19:00 h
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY, dok., 2D
česky, vstupné 100 Kč
26. dubna, pátek, 19:00 h
AVENGERS: ENDGAME, fantasy, 3D
český dabing, vstupné 130/150 Kč

Městské muzeum a galerie
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.
do 22. dubna
Nejen z šuplíku našich babiček
Pestrá jarní výstava, která ukáže práce
šikovných lidí dříve a dnes.
do 26. května
A přišel jarní sníh ...
Fotografie Adriany May na výstavní chodbě
muzea.
18. dubna, čtvrtek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek
JUDr. Petr Vedra: Jemnické havířské jámy
- nejnovější výzkumy spolku Jamník. S foto
i videoprojekcí.
27. dubna až 26. května
Z Vulkánovy dílny
Výstava prací uměleckého kováře Davida
Habermanna a obrazů Valentina Horby.
Slavnostní zahájení v sobotu 27. dubna
v 17:00 h.
Otevírací doba: denně kromě pondělí
9:00 - 12:00,13:00 - 16:00 h
Divadelní studio Tyláček
a herci souboru Tyl Dačice uvádějí:
divadelní hru na motivy
knižní předlohy Karla Poláčka:

Bylo nás pět

17. dubna, středa, 18:00 h
JAK VYCVIČIT DRAKA 3, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč

v pátek 12. dubna 2019 od 17:00 h
v sále KD Beseda Dačice

18. dubna, čtvrtek, 18:00 h
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU,
animovaný, 2D
česky, vstupné 100/120 Kč

Tradiční pálení čarodějnic

19. dubna, pátek, 19:00 h
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY, dok., 2D
česky, vstupné 100 Kč
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v úterý 30. dubna 2019 od 19:00 h
Lampionový průvod s muzikanty a mažoretkami vychází od finančního úřadu
v Komenského ulici k rybníku Vražda.

Katolický dům
a RC Křižovatka
2. dubna, úterý, 17:00 h
Základy efektivního rodičovství, nalézání
potřeb rodičů a dětí
První ze tří setkání z cyklu Jak být dobrým
rodičem, přednáška Ing. Bc. Marcely Blažkové
z Třebíče. Pořádáno v rámci projektu MAP
Dačice II.
7. dubna, neděle, 17:00 h
Zvědavé slůně - pohádka
V podání Loutkového divadla Humpolec,
vstupné: děti 30 Kč, dospělí: 60 Kč, rodinné:
120 Kč. Sál Katolického domu Dačice.
8. dubna, pondělí, 11:15 h
Vynášení Morany
Během dopoledníčku pro rodiče s dětmi.
Výroba Morany (8:30 až 11:15 h) a průvod
k řece Dyji (v 11:15 h).
14. dubna, neděle, 15:30 h
Křížová cesta ke Třem křížům
Sraz u 1. zastavení U Třech křížů.
18. dubna, čtvrtek, 9:30 až 11:00 h
Velikonoční dílnička na Zelený čtvrtek
Přijďte si ozdobit vajíčka, vytvořit velikonoční
dekorace... Chybět nebude ani zdravá jarní
svačinka.
23. dubna, úterý, odpoledne
Terapeutické poradenství
Individuální soukromý rozhovor s psychoterapeutkou Marcelou Blažkovou, po tel. domluvě
- tel. 608 613 612
23. dubna, úterý, od 17:00 h
Způsoby reagování na nevhodné chování
dětí. Rodinné dohody.
Druhé setkání z cyklu Jak být dobrým
rodičem. Přednáška Ing. Bc. Marcely Blažkové
z Třebíče.
24. dubna, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen s Renatou Kudrnovou, laktační
poradkyní a lektorkou nošení dětí a fyzioterapeutkou Jitkou Jakubcovou (Kontakt:
606 151 432, kudrnova@skolamaminek.cz).
Připravujeme:
úterý 7. května
Pánevní dno
Beseda s fyzioterapeutkou
Ludmilou Dítětovou
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

