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Jak to vidím aneb dačická setkávání
Končící prázdniny přinášejí různé pocity. Rodiče jsou rádi, že jejich ratolesti opět nastoupí do školy a život zase dostane
zaběhlý řád. Děti se už těší méně, protože končí čas, kdy měly větší volnost a spoustu možností strávit volný čas s rodiči, kamarády, nebo na počítači.
U nás v Dačicích jsou prázdniny už
dlouhá léta ve znamení obrovského
množství kulturních akcí. A tak jsme
měli možnost navštívit více nežli pestrý program tradičního hudebně divadelního festivalu Dačická kostka, na
kterém, si myslím, že si vybral skutečně
každý. Nakonec rekordní počet diváků
o tom svědčí. Někteří návštěvníci si dokonce právě na Dačickou kostku berou
dovolenou. Příznivci rocku se určitě vyřádili na Rockfestu Dačice.
Mohli jsme se v rámci Parního léta projet parním vlakem a tuto
jízdu si zpestřit poslechem country muziky na perónu dačického
nádraží. Komu se nechtělo odjíždět z Dačic, tak se mohl svézt parním vláčkem u Jirsů při Létě pod parou s Jůlinkou a zároveň navštívit Muzeum drážních předmětů. Další dačické muzeum, kterým je
Letecké muzeum Viléma Götha, s námi oslavilo své 15. narozeniny.

Společně jsme si mohli pohrát „Pod Lipkami“, což se podle nadšených dětských tváří podařilo. Na své si přišli i příznivci motocyklů
při téměř bezstarostné motojízdě „TAJŇÁK“. Krásnou akcí (a pro mě
i srdeční záležitostí) byla Dačická řežba a stejně tak jsou atraktivní
i Kovářské dny, které na ni navazují. Celým létem nás provázely výstavy v městském muzeu a galerii, na státním zámku nebo na starém zámku. Samozřejmě ani místní části nezůstávaly pozadu, a tak
bych za všechny zmínil alespoň Benefiční pivní slavnosti v Chlumci.
Výčet, který jsem uvedl, není zdaleka úplný, ale vypovídá o tom,
jak jsou Dačice živé a jaká spousta akcí se u nás děje. Je úžasné,
že ne všechny akce pořádá město, ale že pořadateli jsou i Dačičáci,
party přátel nebo spolky.
Všem, kteří se podílí na bohatém a pestrém životě v Dačicích, patří velký dík za to obrovské množství práce, které odvádějí proto,
abychom se mohli sejít, společně se pobavit a popovídat si. Právě
to, že se scházíme, že spolu mluvíme, dělá Dačice Dačicemi.
Karel Macků, starosta

Dačická řežba přinesla pohodu a kumšt
Osm řezbářů, dva kováře, dvě výtvarnice pracující s keramickou hlínou a dva skláře měli návštěvníci jedenácté Dačické řežby možnost sledovat při práci od 12. do 17. srpna.

Řezbářské sympozium se na Palackého
náměstí konalo poprvé v roce 2009 a určitě tenkrát nikoho nenapadlo, že o pár roků
později se z něj stane jedna z nejvyhledávanějších akcí našeho regionu. Denně prošly
Kancnýřovým sadem stovky lidí – místních

i turistů, kteří si povídali s výtvarníky, sledovali při práci řezbáře, obdivovali piplavou
práci při zdobení keramiky, učili se točit na
hrnčířském kruhu nebo pozorovali, jaká dřina je kovařina. A když ztichly motorové pily,
sledovali až do pozdních nočních hodin

sklářské umění a žár v mobilní sklářské huti.
A jak se tak lidi zastavují a dávají se do
řeči, opět jsme se z jejich reakcí utvrdili
v tom, že Dačická řežba je zcela výjimečná v rámci celé republiky hned z několika
hledisek. Za prvé – není odsunuta na okraj
města, ale koná se přímo v jeho centru, za
druhé - celý týden se tu prezentují tradiční řemesla v plném nasazení a za třetí – po
dnech plných práce následují pohodové
večery s hudbou a dobrým občerstvením,
na které přichází plno lidí, které neodradí
ani mírný deštík nebo chladnější počasí.
Řezbáři letos tvořili na volné téma, jediným limitujícím zadáním bylo to, že jejich
sochy budou umístěny do interiérů. Do
interiérů proto, že letos měli všichni k dispozici topol a lípu, což jsou měkká dřeva,
kterým nesvědčí zdejší venkovní klimatické
podmínky. Topoly byly z bezpečnostních
důvodů pokáceny už vloni podél dačických
rybníků a lípy nám letos za symbolickou
částku nabídly obce Myslůvka a Cizkrajov.
Poděkování patří Rudolfu Procházkovi,
Pavlu Novotnému, Haně Svobodové, Janě
Macečkové, Vlaďce Vávrů, Jiřímu Schlosse-
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rovi, Michalu Kelblerovi, Jozefu Gabajovi,
Josefu Doležalovi, Václavu Andrejchovi,
Jaroslavu Pecháčkovi a Miroslavu Buršovi
za to, že tu s námi byli celý týden a dokázali pracovat a tvořit pod drobnohledem
veřejnosti. Děkuji vedení radnice za dlouholetou podporu řezbářského sympozia,
děkuji zaměstnancům Technických služeb
za perfektní technický servis, který nám
po celou dobu akce poskytovali, děkuji
pracovníkům Městských lesů za přípravu
a manipulaci se dřevem a děkuji strážníkům
městské policie za zvýšený dohled ve dne

i v noci v prostorách náměstí. Poděkování
patří lidem z Hospody pod Betonem, kteří
dokázali od rána do noci vařit silné kafe, dělat výborné steaky a točit dobré pivo. Velmi
si ceníme přízně všech sponzorů, kteří Dačickou řežbu každoročně podporují ať už
finančně nebo materiálově.
Předposlední díky patří opět řezbářům,
tentokrát za to, že i letos nad rámec svých
povinností v rámci sympozia, vyřezali z volného materiálu sochy, zajistili jejich prodej
a utržený obnos předají speciální Základní
škole v ulici Neulingerova. Vedení školy pak

využívá tento dar na pořízení pomůcek pro
své žáky. Letos řezbáři utržili 27 tisíc a od
roku 2013, kdy s tímto návrhem přišel řezbář Michal Kelbler, předali škole už rovných
110 tisíc korun na dobrou věc.
A poslední poděkování patří všem příznivcům Dačické řežby, vám, divákům místním i těm ze zdáli, všem, kteří se alespoň
jednou přišli podívat na letošní sympozium. Už teď se s vámi těším na viděnou zase
17. srpna 2020 na dvanáctém ročníku.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Slovo místostarosty
I přes to, že se nacházíme v letním období, kdy většina z nás čerpá dovolené, tak v Dačicích jsou opravy v plném proudu.
V současné době probíhá hned několik oprav a na další se uzavírají smlouvy se zhotoviteli.
V průběhu července letošního roku
byla ukončena rekonstrukce místní komunikace v Borku, kterou prováděla firma SWIETELSKY stavební s.r.o. za celkové náklady ve výši 1.127.755 Kč bez DPH.
V rámci rekonstrukce byly vybudovány
nové konstrukční vrstvy, obruby a finální vrstva z asfaltobetonu. I na budově
radnice probíhají stavební práce. Jedná
se o druhou etapu restaurování a opravy zbývající části fasády. Stavební práce
provádí zhotovitel Stavební huť Slavonice, spol. s.r.o. za celkové náklady ve výši 726.416 Kč bez DPH. Na
tuto akci se nám podařilo získat finanční příspěvek ve výši 360 tis. Kč
z programu Regenerace. V nejbližších dnech znovu zahájí stavební
práce firma KV-STAVING servis s.r.o. na fasádě Kulturního domu Beseda, kde bude dokončena soklová část. Sokl bude osazen deskami
z přírodního kamene. I tato oprava je z části hrazena z dotačního
titulu.
V ulici Máchova v současné době stavební práce začíná provádět stavební firma JN stavitelství s.r.o. za celkové náklady ve výši
1.175.324 Kč. Předmětem opravy je rekonstrukce chodníků, navazující na rekonstrukci teplovodu, které provádí společnost Teplospol a.s.
V průběhu září se stavební práce rozběhnou hned na několika místech. Finančně náročná bude oprava komunikace vedoucí
z Velkého Pěčína směr Kostelní Vydří. Zhotovitelem stavby bude firma SWIETELSKY stavební s.r.o. za celkové náklady ve výši 1.749.160

Kč bez DPH. Oprava bude spočívat ve vyrovnání podkladu a vytvoření nové vrstvy z asfaltobetonu. Komunikace byla poničena
v době uzavírky silnice směřující do Telče. Z tohoto důvodu jsme
jednali s krajem Vysočina o spolufinancování této opravy. Bohužel
toto jednání nebylo úspěšné a oprava bude hrazena plně z rozpočtu města.
Další opravou, kterou bude provádět stejný zhotovitel, bude
rekonstrukce komunikace kolem zahrádkářské kolonie v Toužíně.
Celkové náklady budou ve výši 400.079 Kč bez DPH, komunikace
bude realizována z asfaltového recyklátu. V prostoru osmipodlažní
panelové zástavby vybudujeme 13 nových parkovacích stání. Tyto
stavební práce bude provádět stavební firma SATES ČECHY s.r.o. za
celkové náklady ve výši 650.884 Kč.
V průběhu září se stavební práce rozběhnou také v Dolních Němčicích, kde bude prováděna oprava havarijního stavu vodovodu.
Bude se jednat o první etapu v délce 620 bm za celkové náklady
ve výši 2.747.581 Kč bez DPH. Opravu bude provádět firma TRASKO
BVT s.r.o. za použití bezvýkopové technologie.
Bohužel, ne vždy se nám podaří vybrat vhodného zhotovitele
stavby. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni zrušit výběrové řízení na
zhotovitele stavby „Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje – Velký Pěčín“, kde nabídnutá cena značně převyšovala předpokládané
náklady. V tomto případě připravujeme nové výběrové řízení s realizací stavebních prací v roce 2020.
Většina oprav vyžaduje zpracování projektové dokumentace
a vyřízení patřičných povolení, proto již v tuto dobu připravujeme
opravy pro další roky.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Rada města na své 21. schůzi konané
31. 7. 2019 mimo jiné:
• vzala na vědomí zápis z 3. schůze Komise sociální Dačice, která se konala dne
1. 7. 2019,
• schválila poskytnutí peněžního daru ve
výši 4.000 Kč na uspořádání 5. ročníku
kulturní akce Country fest Dačice 2019,
• schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000 Kč na realizaci
projektu Vybavení IC Dačice uzavíranou
mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a městem Dačice,
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2019
v těchto objemech: příjmy 10.117.599,01
Kč, výdaje 6.411.650,07 Kč, financování
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3.705.948,94 Kč,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky „Parkovací stání Jiráskova (II. etapa)“
a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností SATES ČECHY,
s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 650.884,55 Kč bez DPH,
• schválila vyhodnocení veřejné zakázky
„Oprava komunikací místních částí Dačice“ a uzavření smlouvy o dílo s vítězným
účastníkem společností SWIETELSKY stavební s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2.149.239,71 Kč bez DPH,
• vzala na vědomí zápis ze 4. schůze Komise Palackého náměstí Dačice, která se
konala dne 8. 7. 2019.

Rada města na své 22. schůzi konané
14. 8. 2019 mimo jiné:
• vzala na vědomí zápis z 3. schůze Komise volnočasových aktivit Dačice, která se
konala dne 30. 7. 2019,
• schválila spolupořadatelství závodu
horských kol Downtown Dačice 2019
a výdaje ve výši 30.000 Kč na materiálové
a technické zajištění tohoto závodu,
• schválila rozpočtové opatření č. 13/2019

ZASTUPITELSTVO MĚSTA
se sejde na svém 6. zasedání 11. září
2019 v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda.
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v těchto objemech: příjmy 275.445,61 Kč,
výdaje 275.445,61 Kč, financování 0,00 Kč,
• vzala na vědomí výsledek hospodaření města za I. pololetí roku 2019: přebytek rozpočtu ve výši 19.521.713,46
Kč, financování celkem ve výši
-19.521.713,46 Kč, z toho: splátky jistin
přijatých úvěrů a půjček -1.167.000,00
Kč, změnu stavu prostředků na účtech
-17.763.982,05 Kč, operace, které nejsou
Příjmy/Výdaje -590.731,41 Kč,
• vzala se souhlasem na vědomí uzavření
smlouvy o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ČR ve
výši 601.600 Kč na realizaci akce „Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“,
• schválila výsledek zadávacího řízení
„Přístavba učeben ZŠ Komenského –

Vybavení učeben – Část 3 – Nábytek“
a uzavření kupní smlouvy s vybraným
účastníkem - společností Potrusil s. r. o.
s celkovou nabídkovou cenou ve výši
1.674.595,94 Kč vč. DPH,
• schválila výsledek zadávacího řízení „Přístavba učeben ZŠ Komenského – Vybavení učeben – Část 2 – Digitální jazykové
laboratoře, Homework“ a uzavření kupní
smlouvy s vybraným účastníkem - společností AV MEDIA, a. s. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 5.345.313,00 Kč vč. DPH,
• schválila výsledek zadávacího řízení
„Přístavba učeben ZŠ Komenského – Vybavení učeben – Část 1 – Technologie“
a uzavření kupní smlouvy s vybraným
účastníkem - společností AV MEDIA,
a. s. s celkovou nabídkovou cenou ve výši
6.151.548,00 Kč vč. DPH.

Zubní pohotovost
01. 09.

neděle

Doležal Antonín

Riegrova 569, Třeboň

384 721 700

07. 09.

sobota

Drachovská Ivana

Vrchlického 5, Třeboň

384 721 035

08. 09.

neděle

Kotalík Viktor

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

14. 09.

sobota

Hron Vladimír

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 523

15. 09.

neděle

Hulička Radek

Jablonského 446, Třeboň

384 397 185

21. 09.

sobota

Chaloupka Adam

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

22. 09.

neděle

Johová Miluše

Stará cesta 505, J. Hradec

384 363 570

28. 09.

svátek

Havlíček Pavel

Fügnerova 559, J. Hradec

384 361 401

29. 09.

neděle

Kovář Matejová
Veronika

Horní náměstí 516,
Slavonice

602 673 439

Pozvánka na seminář pro žadatele v dotačním programu

„Kotlíkové dotace“ 3. výzva v Jihočeském kraji
12. září 2019 v 16:00 h, Kino Beseda
Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory
navýměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním
v rodinných domech
v rámci 3. výzvy „kotlíkových dotací“ v Jihočeském kraji.

Velký stolní kalendář
Dačice 2020
Od srpna je na pultě infocentra v prodeji velký stolní plánovací kalendář
s fotografiemi města. Cena 109 Kč.

POZVÁNKA

DOVOLUJEME SI Vás pozvat na akci

„Otevřená OKNA – dokořán“
Dne 19. září 2019 od 9:00 do 15:00 h
Vám chceme ukázat pracoviště

Sociálně terapeutické dílny Dačické okénko, U nemocnice 167
Chráněné dílny Dačické okénko, Tř. 9. května 161
Chráněné bydlení Dačické okénko, Tř. 9. května 161
Během tohoto dne Vás rádi přivítáme v našich provozech,
pohovoříme s Vámi o naší práci, seznámíme Vás
s našimi možnostmi. Budete u nás vítáni!
Pracovníci organizace Otevřená OKNA, z.ú.

Dobrý anděl
127 dětí a 109 rodičů z 62 rodin na
Jindřichohradecku podpořili Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné onemocnění
– ať už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho
tíha na každého z jejích členů. Dobří andělé
dlouhodobě podporují rodiny s dětmi, ve
kterých se objevila rakovina nebo jiné vážné onemocnění. Pravidelnými finančními
příspěvky jim pomáhají překlenout těžké
životní období. „Kromě výdajů spojených
s léčbou či rehabilitací pacienta se rodiny
snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného
onemocnění také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace
Dobrý anděl, jejímž prostřednictvím dárci
– Dobří andělé – podporují tisíce rodin po
celé České republice. „I když peníze nikdy
nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády v létě
na tábor či školní výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Jindřichohradecku
desítky dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin, v nichž
se rodič nebo dítě potýká s onkologickým
onemocněním, podporujeme každý měsíc
také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními či kombinovanými
postiženími. Pomoc je v těchto případech
dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje
Šárka Procházková. Každý dárce, který by
chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši
částky i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má
možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny,
které pomohl. „Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit registraci a zaslat
první příspěvek. Ve svém Andělském účtu
pak každý dárce vidí informace o rodině,“
vysvětluje Šárka Procházková a dodává:
„Pro rodiče představuje podpora Dobrých
andělů v takto těžké situaci pomoc nejen finanční, ale také psychickou – mají pocit, že
na to nejsou sami, jsou klidnější a mohou se
tak více věnovat tomu, co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová, PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089

Vážení spoluobčané,

velice vám děkujeme za pomoc
při sběru víček. Bohužel jsme nuceni
sbírku ukončit, jelikož jejich výkupní
cena klesla od roku 2015, kdy byla
sbírka zahájena, z tehdejších 5 Kč/

1 kg na nynějších 3 Kč/1 kg.
Celkem jsme za nasbíraná víčka získali 22.044 Kč a peníze budou použity na zakoupení výtvarných pomůcek a samotný provoz Dačického ZVONEČKU.
Zvláštní poděkování patří společnosti FCC Dačice s.r.o., jmenovitě paní Věře Hlaváčkové, která měla sbírku na starosti.
Mirka Vacková, Dačický ZVONEČEK
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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 2017-2022 na
facebooku, která má k datu uzávěrky
tohoto vydání již 549 členů.
REALIZUJEME:
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích - přístavba budovy o třech nadzemních podlažích s využitým podkrovím
a vestavba podkrovních učeben pod střechou stávající budovy ZŠ Komenského, dokončení akce v březnu 2020.
Rekonstrukce ulice Za Lávkami - rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace,
veřejného osvětlení, rozvody HDPE trubek.
Přístavba Knihovny Matěje Mikšíčka jednopodlažní přístavba o rozměrech 15,50
x 6,25 m do dvorní části objektu, dokončení
v listopadu 2019.
Zadávací řízení na dodavatele – Vybavení učeben ZŠ Komenského probíhající
veřejná zakázka na výběr dodavatele vybavení učeben – červenec – září 2019.
Přeložka VO Dolní Němčice - jedná se
o uložení vedení veřejného osvětlení do
země, zrušení vzdušného vedení, výměnu
a doplnění svítidel. Akce realizuje společnost SETO, spol. s r. o. z Dačic.
DOKONČILI JSME:
Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové
- realizace akce proběhla během července.
Zpracování studie na výstavbu sauny
ve Sportovní hale Dačice - v současné
době je zpracovaná studie a v září bude
vyhotovena projektová dokumentace pro
stavební řízení a výběr zhotovitele.
Žádost o dotaci z IROP na zřízení bezbariérového výtahu pro Základní školu
Dačice, Boženy Němcové - byla předložena žádost o dotaci, její předpokládaná výše
je 1.468.000 Kč.
Žádost o dotaci z IROP na osvětlení
přechodů pro chodce v ul. Hradecká byla předložena žádost, předpokládaná
výše dotace je 646.000 Kč .
PLÁNUJEME:
Stavební úpravy budovy SDH v Lipolci
- realizace se uskuteční v měsících listopad
2019 až březen 2020.
Zateplení domu 189/V, Komenského na základě výběrového řízení byla uzavřena smlouva s firmou Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, s celkovou nabídkovou cenou pro
město Dačice ve výši 1.863.084,00 Kč bez
DPH a s termínem dokončení realizace akce
do 1. 10. 2019. Na zateplení byla získána dotace.
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Pečovatelská služba v Dačicích
V úvodu tohoto článku bych chtěla zmínit, co vlastně je pečovatelská služba
a komu je určena.
Pečovatelská služba je sociální služba.
Nejde o službu, která by poskytovala zdravotnické úkony. Služba je poskytována přímo v domácnostech uživatelů. Často je tato
služba poskytovaná v bytech, které jsou
v domě s pečovatelskou službou, ale i mimo
něj. V Dačicích máme dva poskytovatele
této sociální služby – Ledax a Resident
2000. Každý občan si může vybrat poskytovatele, který mu lépe vyhovuje.
Služby jsou poskytovány 7 dní v týdnu. Dle
zákona o sociálních službách je pečovatelská služba terénní nebo ambulantní služba
poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení,
a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Pečovatelská služba poskytuje tyto základní úkony:
• Pomoc při přípravě a podávání stravy
• Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti
• Pomoc při osobní hygieně
• Pomoc s nákupy
• Pomoc při doprovodu k lékaři, na úřady
(včetně dopravy jejich vlastním vozidlem)
• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pečovatelská služba dále nabízí:
• Donášku obědů
• Praní a žehlení
• Péče o vlasy a nehty
Podobné služby jako pečovatelská
služba nabízí i osobní asistence. To je
také sociální služba, kterou v Dačicích
zajišťuje Oblastní charita Jihlava. Ta poskytuje podobné základní úkony jako pečovatelská služba. Navíc ještě poskytuje
tyto služby:
Pomoc s procvičováním pohybových,
psychických a sociálních dovedností (procházky, trénink paměti)
• Pomoc při uplatňování práv
• Pomoc v rodině při péči o dítě od 7 let
• Zaškolování rodinných příslušníků v péči
Všechny tyto sociální služby jsou zpoplatněné. Kontakty na jednotlivé sociální
služby lze nalézt na internetových stránkách https://www.ledax.cz/; http://www.
resident2000.cz/; https://jihlava.charita.cz/
domovinkadacice/. Pro bližší informace či
poskytnutí základního sociálního poradenství se můžete obrátit na samotné poskytovatele služeb, nebo také na sociální odbor
MěÚ Dačice, Neulingerova 151/I – kanceláře č. 210 Mgr. Irena Vašíčková a č. 209
Mgr. Lada Štěrbová.
Lada Štěrbová,
odbor sociálních věcí

Nabídka pronájmu sociálního bytu
V souladu se Směrnicí rady města č. R2-18 zveřejňuje Městský úřad v Dačicích nabídku,
týkající se pronájmu sociálního bytu č. 8, ul. Bratrská, č. p. 305/I v Dačicích veřejnosti.
Byt spadá do energetické třídy B.
Celková plocha: 48,16 m2
Nabídka musí obsahovat:
1. žádost o sociální byt a přílohy na předtištěném tiskopise k vyzvednutí na odboru správy budov nebo na stránkách města www.dacice.cz
2. potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Dačice (k vyzvednutí na finančním odboru MěÚ
Dačice za poplatek 100 Kč), nesmí být starší jak 3 měsíce
Zájemci musí splňovat následující kritéria a podmínky:
1. o byt se mohou ucházet občané s trvalým bydlištěm v Dačicích a místních částech
2. všichni uchazeči musí být občané ČR
Kritéria výběru:
• průměr všech příjmů na jednoho člena domácnosti
Termín pro podání žádostí: do 6. září 2019 do 13:00 h. Žádost musí být doručena
v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – ŽÁDOST O SOCIÁLNÍ BYT č. 8,
Dačice 305/I“.
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedeného bytu jsou zveřejněny na
úřední desce a na internetových stránkách města (www.dacice.cz).
Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234.
Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové v měsíci září 2019 bude dne
6. 9. 2019 v době od 8:00 do 12:00 h. Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava
Ambrože bude dne 20. 9. 2019 v době od 8:30 do 12:00 h. Insolvenčního správce najdete
na adrese Dačice, Bratrská 221/I – Dům s pečovatelskou službou.
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Dny zdraví 2019 v Dačicích

Právě opravujeme

Již od roku 2012 se v Dačicích pořádají Dny zdraví a v tom roce se také město
Dačice stalo stým členem Národní sítě Zdravých měst.

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 až 2021 na facebooku, která má ke dni uzávěrky tohoto vydání 506 členů.

Dny zdraví se konají
již tradičně v září a opět
jsme se snažili naplánovat
pestrý program. V průběhu celého měsíce jsou
naplánovány různé programy týkající se jak fyzického, tak i duševního
zdraví.
Letošní novinkou bude
konání 1. ročníku Veletrhu volnočasových aktivit
v sobotu 7. září v KD Beseda, kde se představí spolky a organizace,
které nabízejí aktivity především pro děti.
Spolky budou mít příležitost ukázat svou
činnost jak prezentací u stánků, tak některé
i na pódiu a budou mít i možnost náboru
nových členů do svých řad. Do programu
bylo zařazeno také promítání v kině Beseda, kde se bude opakovaně promítat krátký

film, zachycující činnost dobrovolnických
organizací. Samozřejmě bude zajištěno
i občerstvení, o které se částečně postarají
naši senioři.
Další letošní novinkou je divadelní představení nazvané „Stop nekalým praktikám“
divadelního souboru PNUtí z Prachatic, které vychází ze skutečných případů řešených
policií. Divadlo je naplánované na středu
18. září od půl čtvrté, opět v KD Beseda a je
určené pro celou veřejnost, ne jenom pro
seniory.
Také se nám poprvé podařilo získat
finanční dotaci na Dny zdraví ve výši
26.600 Kč od Jihočeského kraje.
Příprava celého programu je náročná,
a proto děkuji koordinátorce Zdravého
města Dačice paní Iloně Brabencové za úsilí
a nápady, které věnuje přípravě a organizaci všech akcí, ne jenom Dnů zdraví.
Kateřina Marková, místostarostka

Kulatý stůl
Veřejnost diskutovala k rekonstrukci ulic v sídlišti k Hradišťku v rámci Kulatého
stolu.
Ve čtvrtek 8. srpna 2019
se v rámci projektu Zdravé město Dačice a MA21
uskutečnil kulatý stůl na
téma „Rekonstrukce ulic
v sídlišti k Hradišťku“.
Téma bylo probíráno na
kulatém stole již v roce
2017, kdy se veřejnost
mohla seznámit se třemi návrhy systémů dopravního řešení ve formě
technických studií (obousměrný provoz,
jednosměrný provoz, obytná zóna). Z navržených řešení byla veřejností nejvíce akceptovatelná obytná zóna. Současně veřejnost
vznášela připomínky s tím, že relevantní
budou zapracovány do dalšího stupně projektové dokumentace – dokumentace pro
územní řízení. V tomto duchu proběhlo
i čtvrteční jednání, kde byla veřejnost seznámena s projektovou dokumentací pro
územní řízení. K záměru setkání s veřejností
sdělil starosta Dačic Karel Macků: „Prostřednictvím kulatého stolu jsme diskutovali
o rekonstrukci ulic v sídlišti k Hradišťku.
Přítomní občané se dozvěděli podrobnosti
k danému tématu a následně se tak mohli vyjádřit k úpravám, které se chystají“.
O tom, že téma veřejnost skutečně zaujalo,
svědčí vysoká účast téměř šedesáti diskutujících, mezi nimiž byli také zástupci města,
městského úřadu, odboru dotací a investic
a dále zpracovatele projektové dokumentace pro územní řízení. Hned v úvodu představila společnost Atelier M.A.A.T., v zastou-

pení Ing. Jaroslava Stanoviče projektovou
dokumentaci. V projektové dokumentaci
je zpracováno dopravní řešení (komunikace, parkovací stání, vjezdy na pozemky,
zeleň), vodohospodářská část (kanalizace,
vodovody, přípojky), veřejné osvětlení atd.
Nejvíce se diskutovalo o množství parkovacích stání, kdy některým přítomným
občanům se jevilo množství navrhovaných
parkovacích míst jako velmi nedostatečné
a navrhovali zrušení téměř všech zelených
ploch a místo nich vytvořit parkovací místa, aniž by si uvědomili, že veřejný prostor
je prioritně určen pro lidi nikoliv pro auta.
Při rekonstrukci je nutné dodržet platné
normy a rozhledové úhly při výjezdu z místa bydliště, a tak v některých místech není
technicky možné parkovací místo vytvořit.
Někteří obyvatelé využívají ještě možnosti
k podrobnému prohlédnutí PD na odboru
dotací a investic. Ve zpracovávané lokalitě
je navrženo cca 70 parkovacích míst a navíc v této oblasti se plánuje vytvořit nové
odstavné parkoviště na ulici Berky z Dubé.
K podstatnému zlepšení situace by nejvíce
pomohlo, když by i místní obyvatelé více
využívali svých pozemků pro odstavení
svých automobilů. Závěrem na kulatém stolu zaznělo, že budou ve spolupráci s projektantem, s dopravním inženýrem Policie ČR
a vedením města detailněji technicky prozkoumány podněty k jinému řešení (např.
jednosměrný provoz, místní úprava provozu apod.) Velmi děkujeme všem zúčastněným za čas, jejich zájem a dotazy.
Ilona Brabencová, koordinátorka ZM

PROBÍHÁ:
Restaurování a oprava fasády budovy
radnice II – předpokládaný termín dokončení je stanoven na 18. 9. 2019. Zhotovitelem stavby byla vybrána v rámci veřejné
zakázky Stavební huť Slavonice s.r.o. Tato
firma realizovala již I. etapu restaurování
v roce 2018. Dne 3. 4. 2019 s ní byla uzavřena smlouva o dílo. V současné době je
směrem do Neulingerovy ulice postavené
lešení a práce jsou v plném proudu. Chod
městského úřadu ani infocentra není nijak
omezen.
Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Dolní Němčice - jedná se o I. etapu rekonstrukce vodovodního
řadu v místní části Dolní Němčice, které
je v havarijním stavu. Jedná o úsek délky
cca 620 bm. Zakázku bude provádět firma
TRASKO BVT s.r.o. za cenu cenu 2.747.581 Kč
bez DPH. Stavební práce budou dokončeny
do 8. 12. 2019.
PŘIPRAVUJEME:
Parkovací stání Jiráskova II - cílem
projektu je zlepšení možností parkování
osobních automobilů v panelové zástavbě
a tím zajištění plynulé průjezdnosti místních komunikací. Zadali jsme zpracování
projektové dokumentace na dvě menší
parkovací plochy. První plocha se nachází za panelovými domy čp. 249 a 250, kde
by mělo vzniknout 9 nových parkovacích
stání. Druhá plocha je doplnění šikmých
stání o cca 3-4 stání. Realizace je podmíněna kácením vzrostlých stromů. Rada města
schválila uzavření smlouvy s firmou SATES ČECHY a.s. za celkové náklady ve výši
650.884,55 Kč bez DPH.
Oprava komunikace k Toužínské
nádrži - předmětem opravy je komunikace
vedoucí kolem zahrádkářské kolonie. Bude
provedeno vyrovnání podkladu štěrkodrtí
a položení asfaltového recyklátu tl. 80 mm.
Rada města schválila uzavření smlouvy
s firmou SWIETESKY stavební s.r.o. za celkové náklady ve výši 400.079,41 Kč bez DPH.
Akce by měla být dokončena do 30. 9. 2019.
Oprava komunikace Velký Pěčín - Kostelní Vydří - oprava bude spočívat ve vyrovnání podkladu položením vrstvy 50 mm
z asfaltového recyklátu a finální vrstvy tl. 40
mm z asfaltobetonu. Jedná se o úsek v délce 1245 m. Rada města schválila uzavření
smlouvy s firmou SWIETESKY stavební s.r.o.
za celkové náklady ve výši 1.749.160,30 Kč
bez DPH.
(red.)
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Město Dačice spustilo Portál občana
Portál občana a jeho využití
Portál občana
představuje
jeden z efektivních
nástrojů komunikace. Umožňuje
propojit město, resp. jeho úřad s místními
obyvateli a poskytnout jim maximální komfort při řešení potřebného. Navíc poskytuje
údaje i lidem, kteří se plánují přistěhovat
nebo v místě podnikat.
Veřejně dostupné informace
Na webových stránkách úřadu je zobrazena řada údajů, aniž by je pracovníci úřadu přepisovali. Jedná se například
o rozpočet a jeho interaktivní formu, takzvaný klikací rozpočet. Velmi důležitá je
elektronická úřední deska, kdy z jedné aplikace lze povinné informace zobrazovat jak
na internetu, tak v elektronických panelech
či kioscích k tomu určených, které budeme
v budoucnu pořizovat.
Samostatnou kapitolu tvoří snaha o to,
aby občan mohl kontaktovat úřad co nejjednodušeji – v tomto případě máme na
mysli možnosti podání. ePodání je forma
podání, kdy občan nemusí být nikde zaregistrován, ale může učinit podání, které
je doručeno do spisové služby úřadu. Zároveň má stav jeho vývoje neustále pod
kontrolou díky unikátnímu identifikačnímu
číslu, které obdržel e-mailem. Dokáže také
online zjistit, kdo žádost dostal na starost,
včetně kontaktních údajů.
Funkce dostupné po přihlášení
Registrace do Portálu občana je možná
přes přihlašovací údaje, které občan obdr-

ží při registraci na webové stránce https://
portal.dacice.cz/ – pro zpřístupnění všech
funkcí je v tomto případě nutné osobní
ověření na městském úřadě. Připravujeme
možnost přihlášení pomocí elektronického občanského průkazu (eOP), kde osobní
ověření nebude vyžadováno. Portál je samozřejmě přístupný i právnickým osobám.
Osobní účet
V části dostupné po přihlášení mohou
lidé sledovat stav svého „účtu“ vůči městu. To znamená prohlédnout si předchozí
předpisy, a zda byly uhrazeny, a reagovat
na aktuální předpisy k úhradě. Mohou je
zaplatit tradičním převodem z účtu nebo
využít platební bránu a zaplatit kartou.
Vzhledem k tomu, že se jedná o stále běžnější způsob úhrady, je nasnadě, aby jej
v co nejvyšší míře umožňovaly i úřady.
Úplné elektronické podání
Dále je možné po přihlášení využívat
takzvané úplné elektronické podání. Jeho
podstata spočívá v tom, že se snaží, aby
lidé a úřady spolu co nejvíce komunikovali elektronicky a tedy v tomto případě, aby
občané mohli učinit podání elektronicky
a nemuseli se dostavit na úřad, a současně,
aby se využila data lidmi zadaná a úředník
je nemusel přepisovat. Celá další komunikace by měla probíhat v maximální možné
míře online.
Pokud se občan rozhodne řešit některou
životní situaci elektronicky, Portál občana
ho inteligentním systémem navede krok
za krokem. V určitém bodě dostane na výběr, zda chce vyplnit elektronický formulář
(a tedy se zaregistrovat nebo přihlásit) ane-

bo využije klasický formulář například ve
Wordu nebo PDF. Posloupnost kroků může
editovat administrátor redakčního systému. V nabídce jsou formuláře podle různých životních situací.
V případě volby elektronického formuláře je v Portálu občana od společnosti VERA
možné využít takzvané „neověřené registrace“. Díky ní může občan vyplnit online
formulář rovnou, jen zadá registrační údaje
a přihlásí se pomocí automaticky vygenerovaného hesla. Před i po odeslání formuláře
je upozorněn, že se musí dostavit na úřad,
aby jeho podání bylo důvěryhodné, a aby
zároveň požádal o verifikaci své osoby, díky
čemuž bude moci využívat výhod Portálu
občana naplno – bude mít přístup například i k osobnímu účtu. Při práci s podáním
je samozřejmostí, že se občanovi zobrazí
předvyplněné údaje, bude si moci rozpracovaný formulář uložit na pozdější doplnění, podívá se na historii podání apod.
Technologie a budoucnost na závěr
Portál občana je zobrazen jako samostatná webová aplikace na adrese https://portal.dacice.cz – dostupný je rovněž z odkazu
umístěného na webových stránkách města.
Použité řešení je v souladu se strategií
e-governmentu, a to v celé své šíři. Ať už jde
například o úplné elektronické podání, zveřejňování informací nebo samotnou aplikaci, která pasuje ke státnímu Portálu občana.
Z portálu občana na stránkách města Dačice se lze přímo přepnout do celostátního
Portálu občana.
Zdislav Páral,
tajemník MěÚ Dačice

Dačické baroko - Ferdinand III
Věděli jste, že císař Ferdinand III (1608 – 1657) byl nejen osvíceným panovníkem, ale i skvělým skladatelem? My ano, a můžete
se o tom přesvědčit v neděli 15. září od 15:00 h v kostele sv. Antonína Paduánského na koncertě souboru Capella Ornamentata
s uměleckým vedoucím Richardem Šedou, v jejímž provedení zazní skladby hudebníků působících na vídeňském císařském dvoře.
Jako sólista se představí Jiří Miroslav Procházka, jehož rod pochází z nedalekých Radlic. Přijďte si poslechnout skvělou hudbu
1. poloviny 17. století v provedení zkušených a uznávaných hudebníků v autentické interpretaci na historické nástroje!
Jiří Miroslav Procházka narozen v Brně v roce 1988.
První zkušenost se zpěvem získal v dětském sboru Kantiléna při
Filharmonii Brno.
V roce 2004 nastoupil na brněnskou konzervatoř, kde studoval
u Mgr. Petra Julíčka, poté klasický zpěv na bratislavské VŠMU pod
pedagogickým vedením mim. prof. Hany Bandové-Štolfové, ArtD.
V roce 2013 ukončil studium na pražské HAMU u MgA. Martina
Bárty. Od roku 2013 je stálým hostem Janáčkovy opery Brno, také
spolupracuje s Národním divadle v Praze a Národním divadlem
Antonína Dvořáka v Ostravě. Spolupracuje taktéž jako host
s Komorní operou JAMU.
Také dosáhl úspěchů na mnoha tuzemských i mezinárodních
pěveckých soutěžích - 1. místo v soutěži Bohuslava Martinů, kde
také získal cenu za interpretaci lidové písně, 1. místo v soutěži
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konzervatoří ČR, 1. místo v Mozartově soutěži ČR, absolutní vítěz
soutěže Olomouc 2006, 2. místo na soutěži ACT v Londýně, v roce
2011 získal 2. cenu v interpretační soutěži Letní škola barokní hudby, kde se též účastnil barokních interpretačních kurzů u polského kontratenora Jakuba Burzyńského a v roce 2013 také u Adama
Plachetky s nímž také v roce 2016 spoluúčinkoval na Hudebním
festivalu Znojmo v opeře Don Giovanni v roli Masetta. Téhož roku
jako sólista a člen street choiru provedl vedle Vojtěcha Dyka „Mši“
Leonarda Bernsteina na tour po České republice.
Vystupoval také na hudebních festivalech: Hudební festival
Znojmo (CZ), Smetanova Litomyšl (CZ), Janáčkův máj a Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka (CZ), Janáček Brno (CZ), 9 týdnů
baroka/Plzeň hlavní město kultury 2015 (CZ), Olomoucké barokní
slavnosti (CZ), Bratislavské hudobné slávnosti(SVK), Mikolowské
Hudební dny (POL), Festival Muzyka w Starym Krakowie (POL),
Sądecki Festiwal Muzyczny IUBILAEI CANTUS (POL) Gorczycki
festival (POL) Zadarské hudební večery (HR), Mezinárodní hudební
festival Weingarten (DE) a další.
Spolupracuje s mnoha významnými hudebními a divadelními
tělesy jako např: Brněnská filharmonie, Pražská komorní filharmonie, Jihočeská komorní filharmonie, Czech ensamble baroque,
Ensamble Inégal, Collegium 1704, Musica Aeterna-Bratislava, Musica Florea, Musica figuralis, Czech virtusi, Opera diversa a mnoho
dalších.
Richard Šeda

www.dacice.cz

Léto v Dačicích bylo opět úspěšné
Prázdniny jsou minulostí a Dačice mají za sebou další ročníky nemálo zajímavých akcí. Příležitostí k setkání místních, lákavých cílů cest pro turisty. Všechny
dopadly opět nadmíru dobře. Díky vám, díky našemu kraji, díky letní atmosféře.
Červenec patřil Dačické kostce, užili jsme
si Rockfest, koncerty, výstavy, poutě i divadelní představení. Srpen patřil Dačické
řežbě, konaly se akce jako Parní léto nebo
Countryfest Dačice. To všechno víte, vím,
a s mnohými z vás jsme se při některé
z těchto příležitostí i sešli.
Chci tímto ale zdůraznit, že ač (zatím :-))
nedosahujeme velikosti Českých Budějovic, Krumlova nebo Třeboně, hrdě s nimi
v podpoře kultury a rozvoje turistického
ruchu držíme krok. Kulturní program jihočeských měst je v létě pestrý a návštěvníci se každoročně mají většinou na co těšit.
A kdo nejezdí na jih za kulturou, přijede
třeba s kolem nebo rybářskými pruty. Od
věci není ani spojit oboje dohromady a po
kulturním zážitku si vyrazit do jihočeských
luhů a hájů nebo na pláž rybníka.
Přes to všechno nic nenahradí osobní

setkání. Žádné sociální sítě, ať se jmenují
jakkoli, nemohou nabídnout opravdová
přátelství. To nejcennější, co si můžeme navzájem darovat, je společně strávený čas.
Sdílené radosti i starosti. Jistě, zase přijde
práce a další povinnosti, ale o to více tato
společná setkání ukazují, jak cenné jsou
okamžiky, kdy jsme zde jeden pro druhého.
Bez chvatu a shonu jsme spolu.
Jsem hrdý na naše město, jak umíme tvořit, jak se umíme bavit a co všechno umíme
s mnohem menšími rozpočty a v mnohem
menším počtu lidí naplánovat a připravit
a v jak pohostinném městě žijeme. Velké
díky všem, kteří se na těchto aktivitách podílejí. Bylo to zase další zdařilé léto.
A protože prázdniny jsou již pomalu za
námi, přeji všem úspěšný vstup do dalšího
školního roku.
Jan Bartošek

Patnáctileté výročí Leteckého muzea
Viléma Götha v Dačicích
V sobotu 10. srpna oslavilo letecké muzeum unikátním předvedením několika
exponátů již 15 let svého provozu. Pokud bychom měli zpětně hodnotit patnáctileté působení, tak se muzeu za tu dobu podařilo získat několik stovek exponátů
nejrůznějšího typu. Počínaje prvním letounem v muzeu Z – 37 Čmelák a zdaleka
nekonče posledním velkým přírůstkem, kterým je vrtulník Mi – 2. Ten v současné
době prochází renovací.

Při oslavách výročí byla na Palackého náměstí předvedena přední část vojenského
stíhacího letounu Mig – 21MF, se kterým
k nám přijel pan Ševčík s kolegy z Litvínova. Dalším velkým exponátem byl ultralehký letoun Himax pana Ladislava Veselého
a motorová krosna z paraglidu zapůjčená
panem Vlastou Novákem. Samotné muzeum představilo turbínový motor z vrtulníku
GTD – 350 a vystřelovací sedačku KM – 1M
z vojenského letounu. Návštěvníci měli samozřejmě možnost zdejší muzeum také
navštívit, tam je čekala spousta dalších exponátů v podobě výstroje a výzbroje používané v letectvu.
Rád bych v první řadě poděkoval za neo-

cenitelnou pomoc vedení města, bez které
by tato akce v takovém rozsahu nemohla
být provedena. Samozřejmě poděkování
patří i výše zmiňovaným pánům za předvedení jejich strojů.
Chci zároveň touto cestou poděkovat realizačnímu teamu. Láďovi Lesnému, mému
bratrovi Jiřímu a přítelkyni Marii Vávrů. Je
nutné se i zmínit o profesionálnímu přístupu Městské policie, která řešila hříšníky
s auty na parkovišti.
Co dodat? Děkuji všem za návštěvu
a věřím, že i v dalších letech zachováte zdejšímu leteckému muzeu přízeň a podpoříte
ho svojí návštěvou.
Vlastimil Kolomazník

Moc si Vás vážím,
„Sobíňováci“
Když starosta Sobíňova Miloš Starý
děkoval při své závěrečné řeči za udělení titulu Vesnice roku Kraje Vysočina
za rok 2018, končil své dojaté vystoupení slovy: Moc si Vás vážím, Sobíňováci.“
V té větě, v tom poděkování spoluobyvatelům Sobíňova bylo v té chvíli všechno. Já jsem si znovu uvědomil, že úspěšný
rozvoj každé obce nebo města velmi záleží
na tom, do jaké míry jsou jejich obyvatelé
ochotni a schopni táhnout za jeden provaz
a často nezištně pracovat pro rozvoj obce.
Nedejme se prosím mýlit, to není myšleno tak a zřejmě tomu ani tak nikdy nebude,
že by se v dané obci či městě všichni zastupitelé natož obyvatelé museli milovat a milovali. Různé názory, vášnivé diskuse, střety
a problémy byly a budou. Důležité ale je
umět se domluvit, umět se rozhodnout, za
rozhodnutím si stát a vzájemně si nedělat
naschvály.
Pokud toto dlouhodobě v obci nebo
městě dokáží, je šance, že se třeba malá
obec stane jednou Vesnicí Kraje Vysočina
nebo město získá cenu Město pro byznys
apod.
I když, popravdě si osobně myslím, že život v našich městech a obcích je mnohem
více než o cenách o spokojeném životě
s lidmi, kteří jdou dohromady, cítí se spolu
dobře a vnímají svoje město či obce, jako to
svoje rodné a nejlepší.
O letních měsících jsem měl možnost navštívit mnoho různých obcí a městeček, zejména v našem senátním obvodu, v okrese
Jihlava a také na Dačicku a Slavonicku a musím říci, že kam jsem přijel, všude se něco
dělo, všude se něco postavilo, opravilo,
vysadilo … a zároveň něco dalšího připravovalo. Ano, vždy jsme se bavili i o problémech a potřebách, ale v součtu ten pokrok
a posun vpřed je v životě našich obcí a měst
zřejmý. S klidným svědomím si troufnu tedy
napsat, moc si Vás vážím, obyvatelé obcí
a měst našeho senátního obvodu a díky.
Miloš Vystrčil, senátor

Infocentrum Dačice
tel. 384 401 265,
e-mail: info@dacice.cz

Sezónní otevírací doba:
pondělí - pátek 8:00 - 17:00 h
víkendy a svátek zavřeno
(platí od 1. 9. do 30. 9. 2019)
Nabízíme: kopírování, předprodej
vstupenek, prodej knih a suvenýrů, ...
NOVINKA: týdenní plánovací kalendář
s fotografiemi Dačic
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Downtown v Dačicích zakončí koncert Pipes and Pints!
V sobotu 14. září 2019 budou hostit Dačice již 4. ročník stále úspěšnějšího, divácky atraktivního a extrémně náročného
závodu horských kol Downtown Dačice. Pořadatelé očekávají na trati dlouhé přes půl kilometru s převýšením několik desítek metrů až stovku závodníků a tisíce diváků. Trať povede jako obvykle od kostela Sv. Vavřince, nově bude zařazen průjezd
nádvořím KD Beseda a to nejzajímavější se bude jako každý rok odehrávat na Palackého náměstí, kde nebude chybět efektní
a extrémně náročný přeskok kašny a následný průjezd „myší dírou“.
V dopoledních hodinách bude probíhat
registrace závodníků (9:00 – 10:00 h) a tréninkové jízdy (10:00 – 12:00 h), od 12:30 hodin pak
bude probíhat samotný dvoukolový závod
a superfinále těch nejrychlejších jezdců. Celý
sobotní den bude pro návštěvníky připraveno bohaté a lahodné občerstvení a doprovodný kulturní program. Zájemci si budou
moci rovněž jako cenný suvenýr zakoupit tričko Downtown, které
bude vyrobeno v limitované edici speciálně pro tento den. Závod
v Dačicích ukončí seriál čtyř závodů pod hlavičkou Czech Downtown Series. Zároveň se stane vůbec poprvé ve své historii dačický
Downtown součástí Evropského poháru, jehož první závod proběhne po prázdninách v Polsku.
Velkou změnou oproti předchozím ročníkům bude vyhlášení výsledků v KD Beseda a především vyvrcholení celého dne v podání
koncertu legendárních Pipes and Pints! Večerní program začne
v KD Beseda od 20:00 h a lístky je možné zakoupit již nyní v předprodeji na Informačním centru v Dačicích za 150 Kč, případně na

místě za 200 Kč. Kapacita je samozřejmě omezena a dovnitř se dostane jen několik stovek těch nejšťastnějších.
Těšíme se na vás!
Alexandr Sidor & Martin Šťastný

Zprávy z Gymnázia Dačice
Novinky školního roku 2019/2020

Prázninové měsíce jsou nenávratně za námi a nový
školní rok zaťukal
na dveře. Pojďme je
pootevřít a nahlédnout, co nového
přinese.
Pro kroužek programování robotů Lego Boost, který zahájil
svou činnost v loňském školním roce a pokračovat bude i v roce
2019/2020, se podařilo zakoupit z grantu THK Rhythm Automotive
Czech a. s. dva nové roboty Lego Mindstorms EV3. Z grantu vypisovaného každoročně Jihočeským krajem získala naše škola drona,
tedy bezpilotní, dálkově řízené letadélko. Využívat ho bude školní
internetová televize G-one.tv pro letecké kamerové záběry i fotografie.
S novým školním rokem také představuje gymnázium své nové
logo v jednoduchém a  moderním designu. Tvoří ho provázané iniciály Gymnázia Dačice v modrém šestiúhelníku. Tvar šestiúhelníku
symbolizuje všestrannost, tedy všeobecné vzdělání, které studenti
gymnázia získávají. Modrá barva je tradičním znakem vzdělanosti.
Graficky odlišené písmeno „u“ v názvu gymnázia zdůrazňuje „um“
našich studentů i pedagogů, jejich dovednosti a důvtip. S novým
logem jdou ruku v ruce také nové webové stránky školy, graficky čisté, přehledné a funkční, jimž dominuje slider s fotografiemi
a texty, které se mění. Stránky jsou vytvořeny v responzivním designu, který zaručuje optimalizaci jejich zobrazení pro různá zařízení (mobily, notebooky, tablety apod.). Prohlédnout si je můžete
na www.gymn-dacice.cz. V sekci „zaměstnanci školy“ tam mimo
jiné narazíte i na profily pěti nových učitelů, kteří posílí tým našich
zaměstnanců. Jedná se o matematikářku Mgr. Marcelu Blahovou,
matematikáře a fyzikáře Mgr. Jakuba Nemčika a tři absolventy
dačického gymnázia Natálii Hotařovou, která bude učit zeměpis,
Mgr. Zuzanu Voldřichovou a Bc. Daniela Lovětínského, nové vyučující tělesné výchovy. Po mateřské dovolené se také vrací učitelka
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německého jazyka Mgr. Jana Šuhajová. Přejeme jim i všem ostatním učitelům a studentům dačického gymnázia do nového školního roku hodně sil, nápadů, fajn společných zážitků a ať Vás to baví!
Petra Mašátová
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem: ASURO kurz robotiky
ASURO kurz základní robotiky probíhal od ledna do června letošního roku. Zúčastnilo se ho osmnáct vybraných žáků středních
škol a gymnázií z České republiky, kteří úspěšně splnili vstupní
úkol. Byli mezi nimi i studenti našeho gymnázia Jan Klivan a Matyáš Kadrnožka.
Kurz se skládal z online lekcí, které jsme samostatně plnili ve volném čase. Nejprve šlo o sestavení robota, poté jsme se učili programovat na robotovi základní pohyby, jako je pohyb vpřed, vzad,
zatáčení nebo měření otáček kol. Postupně jsme přešli ke složitějším úkolům, například jízdě po čáře nebo vyhýbání se překážkám.
Během kurzu se konaly také dva workshopy, na nichž jsme měli příležitost setkat se s lektory v Praze v NIDV (Národní institut pro další
vzdělávání), zde jsme řešili problémy, na které jsme během kurzu
narazili, a zároveň si vysvětlovali nové věci.
Vyvrcholením celého kurzu byl dvoudenní výlet do Německa,
který se konal od 6. do 8. června. Vyjížděli jsme ve čtvrtek brzy
ráno do Mnichova, kde jsme navštívili technické muzeum, které
bylo opravdu rozsáhlé a nejvíce nás v něm zaujala expozice výpočetní techniky. V Mnichově jsme přenocovali a v pátek nás minibus
převezl do výzkumného střediska Centra letectví a kosmonautiky
v Ottobrunnu.
Po úvodní prezentaci o činnostech a oborech výzkumu byla zahájena soutěž, ve které bylo úkolem naprogramovat robota tak,
aby se dostal co nejblíže zadanému bodu v místnosti. Po několikahodinovém programování obsadil náš dvoučlenný tým pátou
pozici. Na závěr programu jsme měli příležitost vidět jedno z pěti
řídících center ISS.
Rádi bychom poděkovali panu řediteli Mgr. Milanu Točíkovi, který nám umožnil se tohoto kurzu zúčastnit, nově nabyté znalosti
jistě využijeme v budoucím studiu na vysoké škole.
Jan Klivan, student septimy

www.dacice.cz

Mohendžodáro - cesta ženy

Aromaterapie v našem životě

Mohendžodáro je velmi komplexní systém cvičení, meditací
a prožitkových technik určených pro ženy. V dnešním světě, orientovaném především na intelekt, výkon a výsledky, jsou ženské
hodnoty jako je láska, umění, hloubka skutečných lidských vztahů,
pohoda a klid domova, schopnost prožívat a vyjadřovat emoce potlačeny.
Mohenžodáro skrze meditace, cvičení asán (významných tělesných pozic), tanec a prožitkové techniky, pomáhá ženě znovuobjevovat, rozvíjet a zároveň podporovat tyto ženské kvality vědomě.
Rozvíjí ženskou přirozenost, jemnost, kreativitu, intuici a laskavost
a vede k hlubokému uvolnění. Mohendžodáro skrze nově objevené kvality sebe sama i života, pomáhá ženě budovat svět kolem
sebe ženskou cestou, tedy jemně a laskavě. Vede ženu k hlubokému pochopení života, důvěře, podporuje pocity hlubokého bezpečí, harmonizuje emoční rovnováhu, posiluje sebedůvěru, stabilitu a vnitřní sílu. S tímto novým poznáním sebe a života si žena
více uvědomuje, že je důležité převzít zodpovědnost za sebe i svůj
život. Mohendžodáro je cestou k plnému zdraví, mládí a svěžesti.
Mohednžodáro restartuje tělo i psychiku ženy, harmonizuje hormonální systém, neboť při cvičení se do těla uvolňuje velké množství estrogenů a ženských pohlavních hormonů. Je tedy receptem
na věčné mládí.
Pravidelné cvičení rovněž ozdravuje a posiluje oslabené pánevní dno, vrací svalům pružnost a prokrvení, ozdravuje ženské orgány. Mohendžodáro rovněž významně posiluje
dráhu ledvin. Ledviny v sobě uchovávají všechnu vrozenou životní sílu a zároveň posilují harmonické vztahy. Jejich oslabenost způsobuje pocity vyčerpanosti a ztráty životní energie.
Mohendžodáro vede ženu ke svobodnému vyjádření sebe sama
a tím uzdravení na všech úrovních. Mysl, tělo, emoce i duše ženy
jsou ve vzájemné rovnováze.
Odměnou za toto nové spojení a poznání je radost ze života, láska, vzájemné pochopení, harmonické vztahy a životní naplněnost.
Cvičením Mohendžodára můžeme každý den navýšit životní energii, zbavit se napětí a stresu, zkrátka každý den můžeme dělat velké
kroky pro zdraví a spokojenost.
Potřebujete v životě udělat změny, chybí Vám radost a energie
nebo jste zvídavé a rády zažíváte nové věci?
Zveme Vás se Zdravým městem Dačice a MA21 na ukázkovou
lekci, která proběhne v rámci Dnů zdraví v Dačicích, 12. 9. 2019
v 17:00 h. Pokud Vás Mohendžodáro chytne za srdce stejně tak,
jako před lety mě, můžeme společně pokračovat v navazujícím
kurzu od 22. 9. 2019 v Dačicích nebo v Telči. Těším se na společné
setkání.
Lenka Štěpánová, certifikovaná lektorka Mohendžodára a mentorka Ženských meditací Mohendžodáro, www.destova-kapka.cz.
Akreditováno od zakladatelů Mohendžodáro - MuDr. Moniky Sičové a Ing. Igora Samotného

Žijeme ve velmi uspěchané době. Jsme pod tlakem shonu,
stresu, přijímáme velké množství informací, které nás přetěžují,
a které neumíme filtrovat. Chceme všechno stihnout a být ve všem,
co děláme, dokonalí. Neumíme se zastavit a nemáme čas relaxovat, uvolnit se a být chvíli v klidu a se sebou. Vůně nás provází po
celý život, i když si jejich působení na naše smysly příliš neuvědomujeme. Aromaterapie využívá vonných esencí - tzv. esenciálních
olejů k navození pocitu klidu a relaxace, uvolnění, zastavení se,
a tím zprostředkovává každodenní kontakt s mocnou silou přírody.
Použití vonných esencí je staré jako existence pyramid, není tedy
žádnou novou moderní vědou. Už naši dávní předci znali sílu bylin a vonných esencí, které získávali z květů, stonků, plodů či kůry
rostlin. Rozdíl v působení bylin a z nich získávaných vonných esencí
na naše zdraví je velký. Co je tedy esenciální olej? Je to živá energie květu, stonku, plodu, kořenu či kůry, která se získává destilací.
Držíte-li esenciální olej, necháváte na sebe působit opravdu čistou
energii přírody. Účinek esenciálního oleje ve srovnání se sušenými
bylinami je obrovský. Esenciální oleje mají stonásobně vyšší účinky,
neboť jsou vysoce koncentrovanými tekutinami. V sušené rostlině
již není přítomna její živá energie. Vonné esence dokáží v našem
organismu vyvolat nejrůznější procesy, a to na psychické, duševní i emoční úrovni. Aromaterapie tedy zkoumá vliv těchto vůní na
lidský organismus. Používá cíleně tyto vonné esence k udržení,
podpoře a zlepšení fyzické kondice, navození emocionální a duševní pohody. Působení esenciálních olejů je velmi jednoduchým
pomocníkem, který máte k dispozici, kdykoliv potřebujete. Stačí si otevřít lahvičku s vybranou esencí, kterou můžete mít všude
s sebou, zastavit se, přivonět si a nechat na sebe působit vonné
účinky. Čich je totiž jediným z pěti našich smyslů, který je napojen
přímo na limbické centrum v mozku a dokáže tedy ovlivňovat naše
emoce, dokáže uvolnit napětí, zbavit únavy a má mnoho dalších
harmonizačních účinků na všech úrovních. Aromaterapie rovněž
využívá doteků. Dotek je základní lidskou potřebou, jež navozuje
pocity důvěry a bezpečí. Aplikace esenciálních olejů prostřednictvím pokožky např. při masáži, vede k uvolnění od bolesti či napěti
v těle. Rozhodneme-li se využívat účinků vonných esenci k podpoře zdraví, je velmi důležité dbát na kvalitu esenciálních olejů. V naší
praxi využíváme pouze oleje s terapeutickou kvalitou. Je opravdu
mnoho způsobů, jak lze esenciální oleje zařadit a využívat v každodenním životě. Proto Vás zveme na setkání s těmito vonnými
esencemi. Můžete sami zažít, jak vůně působí, získat nové informace či nová poznání o tom, jak působí, jak se získávají, užívají, a jak
se jejich prostřednictvím uvolnit, harmonizovat a relaxovat. Těšíme
se spolu se Zdravým městem Dačice a MA21 na společné voňavé
setkání, které proběhne v rámci Dnů zdraví v Dačicích dne 26. 9.
2019 v 17:00 h.
Lenka Štěpánová a Marek Cerula - Studio dešťové kapky, Na Parkáně 372, Telč, www.destova-kapka.cz.

10 let Taoistického tai chi v Dačicích
Sdružení taoistického tai chi v České republice oslaví v září 10 let svého působení v Dačicích. Taoistické tai chi bylo poprvé
představeno v Kanadě v roce 1970 Mistrem Moy Lin-shinem, který studoval taoistické umění v Číně a prostřednictvím mezinárodní organizace chtěl zpřístupnit toto umění všem. Dnes se praktikuje taoistické tai chi v 25 zemích světa, v České republice
byla nezisková organizace zaregistrována v roce 1993.
Taoistické tai chi vnitřní umění pro zdraví je forma tai chi zaměřující se na udržení a rozvíjení zdraví a vitality. Sestava se skládá ze
108 mírných otáčivých a protahovacích pohybů, které systematicky procvičí celé tělo a zklidní mysl.
Cílem není dokonalá forma nebo schopnost sebeobrany, ale obnovení a udržení přirozeného zdraví. Díky jemnému cvičení vhodnému pro každý věk získá tělo větší sílu, pružnost a rovnováhu.
Postupně se zlepšuje držení těla, koordinace pohybů, oběh krve

a dýchání.
Čtyřměsíční kurz pro začátečníky bude probíhat od října každou
neděli.
V rámci akce Dny zdraví Vás srdečně zveme se Zdravým městem Dačice a MA21 na ukázkové hodiny 22. 9. a 29. 9. od 17:00 do
18:30 h v tělocvičně SOUZaS Dačice, nám. Republiky 86. Přineste si
pohodlné oblečení a obuv.
Více informací na www.taoist.cz.
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Nejširší nabídka mimoškolních aktivit na jednom místě.
Bohatý pódiový program, výtvarné, hudební a sportovní
workshopy, skákací hrad... Občerstvení zajištěno.

VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

+

RESIDENT
2000

Představení Divadla PNUTí nejen pro seniory.
Scénky, které vycházejí ze skutečných případů
nekalých praktik řešených policií. S některými
jste se možná setkali, o jiných pouze slyšeli
a další možná ani neznáte. Přijďte a posuďte sami.

STOP nekalým praktikám

18. září, 15:30–16:30 h, KD Beseda

Zábavné vyprávění o tom, jak se spolu mnohdy
nedokážeme domluvit, jak jeden říká A a druhý
rozumí B. Doplněno příběhy a praktickými
zkušenostmi. O své znalosti, zkušenosti
a příběhy se podělí ředitelka organizace
Otevřená OKNA, z.ú PaedDr. D. Blažková
a také předs. správní rady Mgr. J. Sedláková

KOMU NIKAC E
aneb jak se spolu domluvit

17. září, 18–19 h, Kino Beseda

Přednáška je určena pro ty, kteří chtějí pečovat
o svůj chrup. Malý dárek pro každého.

DENTÁ LNÍ HYGIE NA
základ pro pacienta i lékaře

MUDr. Jaroslava Marková + Veronika Marková, DiS.

16. září, 17–18 h, Kino Beseda

Přednáška a zároveň ukázka cvičení pro ženy.
Mohendžodáro - tantrajóga je zkrášlující a omlazující
cvičení, které dodává ženám krásu a svěžest. Má řadu
omlazujících účinků, harmonizuje hormonální systém,
posiluje oslabené pánevní dno a ženské orgány,
posiluje dráhu ledvin. Uvolňuje a zároveň harmonizuje
emoce, uvolňuje a zbavuje tělo i psychiku kontroly
a vede k přirozenému projevu.
Pokud Vás přednáška zaujme, koncem září 2019
můžete naskočit do základního kurzu.

MOHENDŽO DÁRO

Sportovní hala - zelená tělocvična, Lenka Štěpánová

12. září, 17:00–18:30 h

Kapacita je omezena, nutná rezervace na mail:
kopeckova.hana@email.cz

KAŽDÝ JSME TĚLEM
18:00 h workshop pro dospělé
Společně budeme znovuobjevovat,
zkoumat a hledat, že jsme tím, kdo se pohybuje.
Prostřednictvím pohybu si připomeneme, jak
můžeme sami sebe prožívat, poznávat a užívat
větší variability a možností, kterými je naše tělo
vybaveno.

RADOST Z POHYBU
workshop pro jednoho rodiče a 1 dítě
15:00 h pro předškolní děti 3 - 6 let
16:00 h pro školní děti 7 – 10 let
Praktickým způsobem se dozvíte, jak upoutat
pozornost dětí a jak u nich rozvíjet radost
z pohybu, poznávání vlastního těla, ale i emocí.
Zdravě, hravě a zábavnou formou.
Společné cvičení rodičů a dětí může být skvělou
příležitostí, jak kvalitně trávit čas a budovat
dobré a zdravé rodinné vztahy.

POHYBOVÉ WORKSHO PY

fyzioterapeutka Mgr. Eva Pospíšilová

23. září, Katolický dům
15:00, 16:00 a 18:00 h

jemné cvičení vhodné pro každý věk, obnovuje zdraví

TAO ISTI CKÉ TAI CHI

tělocvična SOUZaS, ukázková hodina, www.taoist.cz

22. září, 17:00–18:30 h

Těšit se můžete nejen na klienty z Dačického
okénka na adrese U Nemocnice 87/II, ale budete
mít možnost navštívit i nově vzniklé prostory v
budově Centropenu na adrese Tř. 9, května 161
(prostory nad jídelnou).

DEN OTEVŘENÝCH OKEN

19. září, 9–15 h

CO SE SKRÝVÁ POD OBALEM
Složení potravin, triky výrobců, za co opravdu
platíme a jak se v tom vyznat.
Přednáší Mgr. Martina Kasalová,
autorka kuchařky Zdravá výživa
pro celou rodinu.
Součástí přednášky bude i ochutnávka.

30. září, 17:00–18:00 h
Katolický dům

jemné cvičení vhodné pro každý věk, obnovuje zdraví

TAO ISTI CKÉ TAI CHI

tělocvična SOUZaS, ukázková hodina, www.taoist.cz

29. září, 17:00–18:30 h

Voňavé setkání o esenciálních
olejích Young Living, živých esencích a nejsilnějších prvcích získávaných z přírody.
Jaký je rozdíl mezi sušenými bylinami
a esenciálními oleji, jakým způsobem užívali
esence naši předci, jaká je jejich historie
a jak se užívají tyto oleje v dnešní době
k podpoře zdraví a harmonie našeho těla?
To všechno se můžete dozvědět a zároveň
zažít přímo jejich účinky, vůně i sílu.
Přednáší Lenka Štěpánová a Marek Cerula.

AROMATERAPIE

26. září, 17:00–18:30 h
Kino Beseda

Lidské tělo bylo stvořeno k pohybu a my sedíme
a sedíme - v autě, v práci, u televize, u PC...
Co s tím? Podíváme se na správné držení celého
těla v sedě a také si zacvičíme na židli.

BOL AVÁ ZÁDA - židle & kancelář

25. září, 17:00–18:00 h

předsálí KD Beseda, Šárka Mátlová

MINIPIVOVAR

BESEDA

RESTAURACE

BESEDA

BESEDA

KULTURNÍ
DŮM
Vstupem
na akce Dnů
zdraví uděluji Městu Dačice, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČO 00246476 souhlas se zpracováním mých osobních údajů. Tj. obrazových záznamů z akce pro účely zveřejnění
na webových stránkách www.dacice.cz, případně TV Datel a na Facebookových profilech města Dačice, a to za účelem propagace města. Fotografie a obrazové záznamy budou uloženy po dobu nejméně pěti let. Další informace o ochraně osobních údajů naleznete na www.dacice.cz/GDPR.

Vstup na všechny akce zdarma.

BESEDA

KULTURNÍ DŮM

BESEDA

KULTURNÍ DŮM

Domácí péče Dačice osláví 25 let
Přednášky o službách dostupných na Dačicku a dále s tématiko
u
pečování doma. Stánky zaměřené na tělesnou kondici, rehabilitaci, první pomoc, pečovatelství a ošetřovatelství, geronto
logii,
stomatologii a dentální hygienu, zdravot. přístroje a pomůck
y.
S přítomnými odborníky bude moct diskutovat o problem
atice.
Pro děti skákací hrad.

DEN S RESI DEN TEM

11. září, 14–16 h, Pod Lipkami

BESEDA

KLUB

dechu...

7. září, 10:00–17:00 h, KD Beseda

Pro děti a dospělé, hravé, jemné plynutí v rytmu

JÓG A S MÍŠ OU PŘÍV ĚTIVOU

Sportovní hala - modrá tělocvična

4. září, 18:00–19:00 h

Dny zdraví v září

www.dacice.cz
DAČICKÝ ZPRAVODAJ 9/2019

www.dacice.cz

l
yp
k
v
.
dí c i
ro hlap
p
c
a
c it u ze
a
p Po
Ka

ná

.

11

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 9/2019

www.dacice.cz

Pozvánka na novou výstavu
v dačickém muzeu a galerii

12

současného sochařství, dokončuje svá studia na Akademii výtvarných umění v ateliéru Figurálního sochařství a medaile Vojtěcha Míči (1. - 3. ročník v ateliéru Sochařství
u Lukáše Rittsteina). Společně se svými
sestrami pokračuje v sochařském řemesle
svého otce akademického sochaře Vladimíra Krninského z J. Hradce. Věnuje se drobné
i větší plastice a reliéfu, i přes své mládí si
výrazně buduje svůj osobitý styl, založený
na spojení novátorství a technicky dokonalém provedení. Má za sebou několik realizací a výstav (mimo jiné společně s Vladimírem Noskem), díla autorky jsou povětšinou
odrazem jejích zájmů a koníčků.
Stanislava Krninská (57) se keramice věnuje již téměř 40 let, v poslední době spíše okrajově, pro radost. V začátcích pálila
keramiku spolu s manželem akademickým
sochařem Vladimírem Krninským v peci
na dřevo, výsledná keramika byla většinou
nebarevná, střep hnědý, glazura bílá nebo
hnědá, přesto oheň dodával výrobkům
přirozený půvab. V posledních letech s využitím elektrické pece začala více experimentovat s barevností keramiky v širokém
spektru od malých hrníčků přes mističky,
zvonečky až po vázy a džbány. Vystavuje
nepravidelně např. v Praze, Dobříši, Jindřichově Hradci a již opakovaně v Dačicích,
společně s V. Noskem a nyní i se svou dcerou Annou.
Zveme vás srdečně do muzea na slavnostní zahájení společné výstavy netradičně již v předvečer Dnů evropského
kulturního dědictví, tedy na pátek 6. září
2019 od 17:00 hodin. Zpěvem vernisáž doprovodí Julie Nosková.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Muzeum hledá dokumenty
a fotografie k výstavě
o Listopadu 1989
Letos na podzim si připomeneme
30. výročí Sametové revoluce a listopadových událostí roku 1989.
K tomuto výročí chystáme výstavu
i u nás v dačickém muzeu. Prosíme o spolupráci ty, kteří mají jakékoliv dokumenty
a fotografie k této době, a jsou ochotni
nám je zapůjčit. Předměty můžete donést
do muzea denně kromě pondělí do 15. října. Děkujeme za pochopení.
Kontakt: muzeum@muzeumdacice.cz,
tel.: 722 012 146

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích
vyučování němčiny

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

Svaz v měsíci srpnu stále pracuje. Uspořádal krásný výlet do Třeboně. Prohlédli
jsme si náměstí, zámek a těšili jsme se na
prohlídku pivovaru. Zde jsme viděli, jak
se vyrábí výborný zlatavý mok, který nám
všem tak chutná. Pak nás čekala cesta kolem Světa. Pluli jsme krásnou lodí po rybníku Svět. Celou hodinu jsme si prohlíželi
krásy přírody a viděli jsme i volavky popelavé. Celý den bylo počasí nádherné, a tak
se nám ani nechtělo domů. Další naše akce
byla na Dačické řežbě. Zde se členové naší
organizace dívali, jak ze dřeva vznikají krásné sochy. Další týden byly Kovářské dny,
i zde jsme sledovali, jak vznikají výrobky ze
železa. Náš výbor byl poblahopřát našim
členkám paní Pazourové a paní Kalábové
k jejich životnímu jubileu.
V měsíci září vás srdečně zveme na Veletrh volnočasových aktivit a na výlet do
Beskyd.
František Stejskal, předseda organizace

Už sedíme na raketě,
tři, dva, jedna, start a leť!
Jako každý rok na začátku prázdnin
pořádal Katolický dům Dačice z.s. za
podpory Města Dačice letní tábor pro
malé děti ve věku 5 – 7 let v Kostelním
Vydří. Letošní téma celotáborové hry
bylo cestování vesmírem.
Jednou jsme stihli za pět dní obletět svět,
letos bylo na čase vydat se ještě dál. Měli
jsme velmi důležitý a těžký úkol - a to zachránit vesmír a planety. Do rakety jsme nasedli v neděli 30. 6. a vydali se do nekonečné dálky. První den jsme přistáli na planetě,
kde všechno bylo naruby, a zjistili jsme,
že ten, co dělá ve vesmíru neplechu, je
ufon F. Další den jsme zachránili Vodní planetu. Na Nepořádné planetě nezůstal ani
jeden odpadek a ze Smutné planety jsme
udělali opět veselou. Naše mise se povedla
a ve čtvrtek jsme v pořádku přistáli na rodné planetě Zemi, kde na děti již čekaly rodiny s otevřenou náručí. Společnou hymnou
a špekáčkem na talířku jsme tak ukončili
Chaloupku 2019.
Děkuji dětem za velkou odvahu a zápal
do her, bez Vás by to totiž nešlo!
Simona Komárová a tým chaloupkářů

Kroužek volejbalu

TJ Centropen Dačice, volejbalový oddíl
záčíná od 17. 9. (každé úterý)
od 16:00 h
v tělocvičně ZŠ B. Němocvé
--- inzerce ---

Vladimír Nosek – Josef Bruckmüller –
Anna Krninská – Stanislava Krninská
Tato čtveřice
výtvarníků
se
vám představí od
6. září do 13. října v Městském
muzeu a galerii
v Dačicích. Dvě
jména nejsou pro
nás nová. Stanislava
Krninská
a Vladimír Nosek
z J. Hradce již v muzeu vystavovali, naposledy před pěti lety v roce 2014. Osobité
koláže Vladimíra Noska a keramika Stáni Krninské se nikdy neokoukají. Nehledě na to,
že Vladimír Nosek patří mezi ty výtvarníky,
kteří mají stále nové a nové nápady. Tentokrát se k nim přidala další dvojice, dcera
Stanislavy Krninské Anička a známý českobudějovický malíř Josef Bruckmüller.
Vladimír Nosek (59) a Josef Bruckmüller
(73) se společně setkávají v širším měřítku
ve výstavních prostorách galerie a muzea
v Dačicích současně s Annou Krninskou
(22) a Stanislavou Krninskou (57). Spojení
převážně abstraktních obrazů s figurativní
plastikou, reliéfem a užitou keramikou dodává společné výstavě zajímavý rozměr.
Vladimír Nosek vystavuje společně s Josefem Bruckmüllerem pravidelně. Oba výtvarníky, ač se každý věnuje jiné výtvarné
technice, spojuje především určitá tajemnost a filosofický náboj jejich prací, technická preciznost, smysl pro detail a kompozici.
Výtvarníky spojuje i skutečnost, že jsou autodidakti a k volné tvorbě se dostali později. Josef Bruckmüller byl modelářem v českobudějovické Škodovce a Vladimír Nosek
se vedle vědecké práce věnoval návrhům
a výrobě loutek. Oba mají za sebou velké množství uskutečněných výstav doma
i v zahraničí a jejich tvorba je zastoupena
v galeriích i soukromých sbírkách.
Akryly v podání Josefa Bruckmüllera jsou
technicky dokonalé, střídání barev a linií
dodává dílům poetičnost a imaginární dekorativnost, mistrně vyjadřují moderní vize
o vzniku a podstatě světa, ukotvení vědy
a především filosofie a estetiky v našich
životech a nutí k hlubšímu zamyšlení.
V kolážích Vladimíra Noska můžeme
v obecné rovině najít mnoho podobných znaků, filosofický a estetický náboj
a určitá tajemnost ukrytá do vertikálních
a horizontálních proužků. Koláž ve svém
klasickém zpracování v podání Vladimíra
Noska nepostrádá originalitu a novátorství, zřetelně inklinuje ke grafice a stále více
k abstraktnímu zobrazení. Vytváří tak velmi
osobitý rukopis výtvarníka.
Anna Krninská patří mezi výrazné talenty

Aktivity Svazu tělesně
postižených Dačice

Nábor nových členů, děvčat
i chlapců (od 12 let) v měsíci září.
Těší se trenéři Kocmál a Říha

www.dacice.cz

Město Dačice čte – týdenní festival
čtení a filmu v Dačicích
Vážení a milí čtenáři i nečtenáři, srdečně
vás zveme na pilotní ročník projektu.
Květa Legátová a Ondřej Sekora - co
mají společného? Nejen kulatá životní výročí, ale také to, že jsou zajímavými osobnostmi naší kultury. Jejich díla se vedle
literárního zpracování dočkala i filmové
podoby a navíc se na ně trochu zapomíná. Druhý týden v září 9. – 13. 9. 2019 si
je tedy připomeneme. Jejich díla budou
představena v nejrůznějších podobách:
předčítání, filmová projekce, čtenářský maraton, výtvarné zpracování, besedy apod.
Vstupné na všechny akce vyjma filmových
projekcí bude dobrovolné.
V pondělí 9. 9. dopoledne festival zahájí studenti Gymnázia Dačice čtenářským
maratonem v Klubu Béčko – budou se po
tři hodiny (9:00 – 12:00 h) střídat v předčítání z vybraných děl Květy Legátové. Kdokoli
bude mít čas a chuť poslechnout si předčítání, bude vítán. V 17:00 h se bude v kině
promítat Filmové pásmo pohádek pro nejmenší. Jedna z pohádek bude právě Ferda
Mravenec, nejznámější postavička z díla
Ondřeje Sekory.
V úterý v 19:00 h můžete přijít do kina
na Želary, které režíroval Ondřej Trojan.
Želary jsou asi nejznámějším literárním
počinem Květy Legátové, konkrétně její
novela Jozova Hanule – tu ve filmu úžasně
ztvárnila Aňa Geislerová. Na obě projekce
se bude vybírat vstupné 50 Kč/osoba.
Lístky ani místa k sezení předem nelze rezervovat, protože tato mimořádná filmová
představení půjdou mimo rezervační systém dačického kina. Kino bude otevřeno již
hodinu před projekcí.
Ve středu odpoledne přijala naše
pozvání neteř Květy Legátové, PaedDr. Veronika Šplíchalová s dcerou. Od 17:00 h
bude beseda v Klubu Béčko – těšit se můžete na zajímavosti ze života spisovatelky,
projekci fotografií a ukázky z její tvorby.
Veronika byla tak laskavá, že nám zapůjčila
i rukopisy jejích děl a též Státní cenu, kterou vyzvedla z Křtinské Knihovny Květy Legátové. Oboje bude doplněno o fotografie
a dopisy a vystaveno ve výstavní chodbě
Městského muzea a galerie v Dačicích během celého září.
Ve čtvrtek v 18:00 h přijedou herci
z Horáckého divadla v Jihlavě – Stanislav
Gerstner a Lenka Schreiberová (výborně
předčítali v květnu na Noci Literatury) a připravili pro vás scénické čtení z knihy Želary.
V Klubu Béčko poté můžete zůstat, ve
20:00 h se bude i koncertovat – rocková
kapela Old Good Chassis taktéž z Jihlavy –
Lenka a Standa plus další tři muzikanti.
V pátek se bude opět myslet na nejmenší – během celé výpůjční doby (8:00 – 11:00,

12:00 – 16:00h ) můžete přijít do knihovny,
kde na vás bude čekat Ferda Mravenec – ve
formě různých zábavných her a soutěží.
Připraveny budou i drobné odměny pro
soutěžící. Přijít může kdokoli, registrace
není podmínkou. Děti se mohou rodičům
pochlubit svými obrázky na téma Ferda
Mravenec. Ty nejlepší budou odměněny
a vystaveny prvních 14 dní v září na chodbě
Infocentra a v předsálí kina. Páteční večer
festival zakončíme besedou s Ing. Milanem
Jenčíkem – téma Klatba Sudet, autorem
knihy Zdivočelé Sudety. Zajímavý je autorův nový pohled na dramatický rok 1938.
Velké události se v ní prolínají s rozborem
činnosti jednotek Stráže obrany státu
v exponovaných pohraničních oblastech
západních Čech.
Podrobný program festivalu je k dispozici na plakátech, na webu www.mkdac.cz
a Facebooku Knihovny Matěje Mikčíčka.
Držte nám palce, ať se první ročník podaří
a zasadí tak nový kamínek do bohaté mozaiky kulturního dění v Dačicích. Děkujeme
všem partnerům, školám a ostatním kulturním organizacím za spolupráci při
přípravě a realizaci tohoto festivalu. Akce se
realizuje za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Pavla Albrechtová, KMM Dačice
VELETRH VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT
sobota 7. září 2019
10:00 - 17:00 h v KD Beseda
Nejširší nabídka mimoškolních aktivit na
jednom místě, bohatý pódiový program,
výtvarné, hudební a sportovní workshopy, skákací hrad, občerstvení zajištěno

Knihovna MM Dačice
Virtuální univerzita třetího věku schůzka pro stávající i nové studenty – ve
středu 11. září v zasedací místnosti MěÚ
na Palackého čp. 2 (bývalý katastrální
úřad). Knihovna Matěje Mikšíčka srdečně
zve na informativní schůzku před zahájením dalšího semestru. Sejdeme se v 9:00
h, pokud si nebudete jistí, kudy a kam, na
infocentru jistě všem děvčata rády poradí. Stávající studenti dostanou osvědčení
o absolvování minulého semestru, prohlédneme si pár fotografií ze závěrečného
semináře a domluvíme se na tématech
pro zimní semestr, který začne ve středu
2. října. Prostory „zasedačky“ jsou vybaveny současnou prezentační technikou, tak
i snad z tohoto pohledu bude zimní semestr zajímavý. Noví zájemci dostanou informace a dozvědí se vše potřebné. Bližší
informace v knihovně, na tel: 721 145 265
nebo na knihovnav@mkdac.cz.
Pleteme pro nedonošené děti – setkání ve středu 18. 9. v 9:00 h v knihovně. Součástí projektu s dlouhým názvem „Rozšíření nabídky knihovních fondů pro nevidomé
a slabozraké, doplnění fondů pro rozvoj
jazyka o chytré hry a didaktické pomůcky
pro nejmenší děti“, který se uskutečňuje
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, jsou vedle nákupu zvukových knih
a her i dobrovolnické aktivity. Vedle podpory čtenářské gramotnosti je to především
volnočasová aktivita „Pleteme pro nedonošené děti v nemocnicích“. V knihovně
se již uskutečnilo první setkání. Bylo úžasné vidět, kolik dam chce vytvářet malé
potřebné věcičky pro děti, které přijdou
na svět příliš brzy. Máme k dispozici návody na háčkování, pokud se bude ještě
někdo chtít přidat, je vítán. Uháčkované
a upletené věcičky budeme odesílat na
konci října, takže je čas tvořit. K dispozici
bude i materiál na pletení a háčkování.
Zdeňka Chadimová, ředitelka knihovny

Dny evropského dědictví 2019 v Dačicích
7. - 8. září

Městské muzeum a galerie
7. a 8. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
Výstava: Josef Bruckmüller, Anička Krninská, Stanislava Krninská, Vladimír Nosek
- koláž, akryl, keramika, reliéf a plastika
Klášterní kostel
sv. Antonína Paduánského
7. a 8. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma

Věž kostela sv. Vavřince
7. září 10:00 - 13:00 h a 14:00 – 17:00 h
8. září 13:00 - 17:00 h
Vstupné: dobrovolné
Kostel sv. Vavřince
7. září 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h
8. září 13:00 - 16:00 h
Vstupné: zdarma
Státní zámek Dačice
8. září 10:00 – 16:00 h Baroko na zámku
Vojenský tábor z třicetileté války, řemesla
a speciální prohlídky zámku - vstup volný
Speciální prohlídka zámku - běžné vstupné
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Přijmeme do pracovního poměru

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

ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.

slavíme

14

125.výrocí

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

Tel.slavit
606 612
477
s námi

--- inzerce ---

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

Stolní tenis
Stolní tenisté Katolického domu Dačice po úspěšné minulé
sezóně, kdy „A“ družstvo vybojovalo v krajské soutěži velmi
pěkné 4. místo, si i „B“ družstvo vedlo velmi dobře a v silné
konkurenci si vybojovalo 3. místo v soutěži OPII a postup do
nejvyšší okresní soutěže.
Nyní se již hráči začali připravovat na novou sezónu, kdy ke dvěma již zmíněným družstvům přibude mládežnické družstvo, které
bude hrát soutěž mládeže v okresním přeboru. Tréninky závodních hráčů budou probíhat během srpna, každou neděli od 9:30
do 11:30 h. Od září začnou hráči trénovat i ve středu od 18:30 do
20:30 h.
Zájemcům o stolní tenis oddíl sděluje, že umožňuje těmto
zájemcům si zahrát v době tréninků na stolech oddílu, proto jsou
zájemci o tuto pěknou hru srdečně zváni mezi závodní hráče.
Oddíl ST-KD dále oznamuje, že začnou opět v Katolickém domě
tréninky mladých nezávodních hráčů, kteří se stolní tenis učí, a to
v úterý 18. září od 18:00 h. Noví začínající hráči jsou zváni, je potřeba si vzít s sebou pouze sportovní oblečení, obuv a pálku.
Stolní tenisté jsou úspěšní také díky sponzorům, kterými jsou
již několik let Město Dačice a bankovní ústav Waldviertler Sparkasse von 1842, za což těmto sponzorům patří velké poděkování.
Zdeněk Havlík

--- inzerce ---

Firma zabývající se nakládáním s odpady přijme pro svoji společnost
FCC Dačice s r.o.- s pracovištěm v Dačicích

Výtvarné studio
Václavy Zamazalové

Závozníky - popeláře

tel: +420 606 731 021
e-mail: Miroslav.Reisner@fcc-group.cz

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

• Výtvarné činnosti – kresba, malba
(věk 9 – 18 let)
• Intenzivní příprava ke studiu na školách
s uměleckým nebo pedagogickým
zaměřením
• Kurz kresby a malby pro dospělé

--- inzerce ---

Kontakt : p. Reisner (Vedoucí nákladového střediska)

Nabízí tato studijní zaměření:

--- inzerce ---

Požadujeme:
■ Ukončené základní vzdělání ■ Spolehlivost ■ Ochotu manuálně
pracovat od brzkých ranních hodin ■ Fyzickou zdatnost ■ nástup: ihned /
dohodou
Nabízíme:
■zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti, s možností dlouhodobé
spolupráce na HPP ■ zázemí stabilní společnosti ■ stravenky plně
hrazeny firmou (1.600 Kč/měs.) ■ systém firemních benefitů (13.plat, 5
týdnů dovolené, dárkové poukazy)

Marie Pokorná
tel.: 606 437 042

--- inzerce ---

--- inzerce ---

Koupím chvojí - okrasné tůje,
smrku stříbrného
a ostatní chvojí

Informace: Václava Zamazalová, 724 702 312,
e-mail: v.zamazalova@centrum.cz

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

Číslo: 9/2019, ročník osmý
Datum vydání: 29. 8. 2019
Kontakty: e-mail redakce@dacice.cz,
telefon 384 401 275, fax 384 401 236
Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., J. Hradec
distribuce zdarma
Elektronická verze: k dispozici na
www.dacice.cz/mesto-3/dacicky-zpravodaj/
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Kulturní dům Beseda
17. září, úterý, 19:00 h
Doktor v nesnázích
Situační komedie o plastickém chirurgovi
KD Beseda, Dačice
od 21. září, sobota, 10:00 - 12:00 h
Taneční 2019
10 lekcí + závěrečný ples s kapelou Sabrin
Znojmo
KD Beseda, Dačice
Připravujeme:
2. října, středa, 19:00 h
Šlágr BUBU SHOW a možná přijde i politik
Zuzana Bubílková a Vratislav Měchura,
zpěvačka a moderátorka TV Šlágr Mára.
Tento pořad znáte z vysílání ŠLÁGR TV, kde
oba protagonisté pravidelně glosují politické
a nejen politické dění v České republice. Zuzana Bubílková: novinářka s jedinečným
postřehem a vytříbeným smyslem pro humor, která do pozornosti diváků vstoupila
v devadesátých letech nejen satirickými
postřehy, ale i komentáři, které pravidelně
zněly jak z televizních obrazovek, tak i z rozhlasových stanic. Hostem pořadu je zpěvačka
a moderátorka Mára: temperamentní zpěvačka, která dokáže vždy rozdávat radost a pobavit. Nabídneme vám dalšího hosta programumožná přijede i ten POLITIK... neváhejte.
Předprodej zahájíme ve středu 4. září od
8:00 h, Vstupné: 160 Kč (předprodej), 200 Kč
(na místě), sleva 10 % na Senior Pas a ZTP.

Kino Beseda
8. září, neděle, 19:00 h
PŘES PRSTY, česká komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
V rámci projetku Město Dačice čte:
9. září, pondělí, 17:00 h
Pásmo pohádek pro nejmenší
česky, vstupné 50 Kč
10. září, úterý, 19:00 h
ŽELARY, romantický/drama, 2D
česky, vstupné 50 Kč
13. září, pátek, 17:00 h
TO: Kapitola 2, horor, 2D
české titulky, vstupné 120 Kč
15. září, neděle, 16:00 h
PŘES PRSTY, česká komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
18. září, středa, 19:00 h
NABARVENÉ PTÁČE, drama/válečné, 2D
české titulky, vstupné 130 Kč, FK 100 Kč

29. září, neděle, 16:00 h
ANGRY BIRDS ve filmu 2, animovaný, 2D
český dabing, vstupné 130/100 Kč

Klub Béčko
Otevírací doba od 2. září
pondělí: zavřeno
úterý: 13:30 až 17:00 h
středa: 13:30 až 17:00 h
čtvrtek: 13:30 až 17:00 h
pátek: 18:00 až 23:00 h
sobota: 18:00 až 23:00 h
neděle: zavřeno
7. a 14. září
ZAVŘENO - z provozních důvodů
V rámci projetku Město Dačice čte:
9. září, pondělí, 9:00 - 12:00 h
Čtenářský maraton z díla Květy Legátové
11. září, středa, 17:00 h
Sto let od narození Květy Legátové - beseda
12. září, čtvrtek, 18:00 h
Scénické čtení - Želary
12. září, čtvrtek, 20:00 h
Old Good Chassis - koncert
13. září, pátek, 18:00 - 19:30 h
Klatba Sudet - beseda
21. září, sobota, 20:00 h
Oslava 1. narozenin klubu
28. září, sobota, 20:00 h
Finlandia párty

Městské muzeum a galerie
od 1. září do 30. září
Květa Legátová – rukopis Želar, státní
cena, fotografie ...
Výstavní chodba muzea. V rámci akce „Město
Dačice čte“
od 6. září do 13. října
Josef Bruckmüller, Anička Krninská, Stanislava Krninská, Vladimír Nosek - koláž,
akryl, keramika, reliéf a plastika
Společná výstava jindřichohradeckých výtvarníků a hosta z Č. Budějovic. Slavnostní
zahájení výstavy v pátek 6. září v 17:00 h
7. a 8. září
Dny evropského kulturního dědictví
Volný vstup
Otevřeno denně kromě pondělí
9:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 h.

Katolický dům
a RC Křižovatka

25. září, středa, 10:00 h
LÉTO S GENTLEMANEM, romantický, 2D
česky, vstupné 50 Kč

neděle 22. září, od 15:00 h
Cesta po Francii
Přednáška s projekcí z cest o. Jaroslava Pezlara. Otevřená herna pro děti

27. září, pátek, 19:00 h
PŘES PRSTY, česká komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

středa 25. září, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy těhotenství,
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porod, mateřství a pohybový vývoj dítěte.
S Renatou Kudrnovou, laktační poradkyní
a lektorkou nošení dětí a fyzioterapeutkou
Jitkou Jakubcovou (Kontakt: 606 151 432,
kudrnova@skolamaminek.cz)
DNY ZDRAVÍ v Katolickém domě Dačice
pondělí 23. září
Pohybové workshopy
Radost z pohybu - workshop pro rodiče a jejich děti (1 rodič + 1 dítě)
15:00 h pro předškolní děti 3 - 6 let
16:00 h pro školní děti 7 – 10 let
Na workshopu se praktickým způsobem dozvíte, jak upoutat pozornost dětí a jak u nich
rozvíjet radost z pohybu, poznávání vlastního
těla, ale i emocí.
18:00 h - Každý jsme tělem - workshop pro
dospělé Na workshopu budeme společně
znovuobjevovat, zkoumat a hledat, že jsme
tím, kdo se pohybuje.
Kapacita je omezena, nutná rezervace na
mail: kopeckova.hana@email.cz
pondělí 30. září v 17:00 h
Co se skrývá pod obalem - složení potravin,
triky výrobců, za co opravdu platíme a jak se
v tom vyznat, přednáší Mgr. M. Kasalová - autorka kuchařky Zdravá výživa pro celou rodinu, součástí přednášky bude i ochutnávka.
Od září nabízíme tyto volnočasové aktivity:
Káčko – zahajovací schůzka ve středu 18. září
od 16:00 h - pohybové, hudební a výtvarné
aktivity pro děti 0-7 let s rodiči
Káčko S, každé úterý od 3. září, 16:00 až
17:00 h – sportovní aktivity pro školáčky
a šikovné předškoláky – míčové hry, štafety,
lezecká stěna, seznamování s různými sporty
Stolní tenis pro děti a mládež – každé úterý
od 17. září, 18:00 až 20:00 h - kroužek stolního
tenisu (pálku a sportovní obuv s sebou)
Dopoledníček – pondělky a čtvrtky, 8:30 až
11:30 h - klubík pro rodiče s dětmi v herně, začínáme 2. září
Dopolední cvičení nejen pro maminky každý čtvrtek od 8:30 do 9:30 h v klubovně
(kromě 12. 9.) s Hanou Kopečkovou - správný
dech, postoj, pružnost i pevnost, posílení i relaxace, otevřená herna pro děti, podložky ani
přezůvky netřeba
Setkávání nad Biblí – každé úterý 16:00 až
17:00 h (bez věkového omezení)
Cvičení pro zdraví - každou středu 17:30 až
18:30 h (bez věkového omezení)
Stolní tenis pro veřejnost – každou středu
od 18:30 do 20:30 h a každou neděli od 9:30
do 11:30 h (trenér p. Havlík)
Badminton, lezecká stěna, dětská herna pro veřejnost – po domluvě na tel.
722 743 748
Připravujeme:
TANEČNÍ kurz pro znovuzačínající a mírně
pokročilé
6 dvouhodinových lekcí pod vedením manželů Horníkových z Telče, vždy v sobotu od
19. října od 19:00 h.
Přihlášky na: petrkrizek@centrum.cz popř. na
tel.: 722 743 748
Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz

