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Jak to vidím, aneb pojďme se starat o město společně
Nejspíše všichni znáte situaci, kdy si říkáte: někdo by už konečně mohl uklidit ten nepořádek okolo koše, nebo to jsem zvědavý, kdy konečně někdo opraví tu uraženou značku.
Pravdou je, že
se někdy jedná
o maličkosti, ale
ty nám leckdy dokáží pěkně znepříjemnit život.
A pravdou také
je, že pracovníci
městského úřadu,
technických služeb, nebo městští strážníci
nemohou být všude. Můj názor je, že jenom společnými silami můžeme udržet ve
městě pořádek a jenom společnými silami
můžeme dosáhnout toho, že bude ve městě uklizeno a vše opraveno.
Právě takové „malé“ problémy jsou opakovaně náplní mých rozhovorů s lidmi
v ulicích Dačic a místních částí. Často se

také setkávám s dotazem, kde můžeme
nedostatky, které objevíme, oznámit a jak?
Těch možností je hned několik. Můžete se
obrátit přímo na úředníky městského úřadu, městské strážníky, na mne, na místostarosty nebo na zastupitele. Můžete také
využít kontaktní formulář na internetových
stránkách města v sekci Info foto – závady.
Jenže kdo si to má pamatovat a psát do formuláře, až když přijde domů, nebo to oznamovat, až když někoho potká.
A tak pro Vás, kteří jste majiteli „chytrých“ telefonů, máme novou možnost, jak
nám své podněty můžete oznámit. Stačí si
do mobilu stáhnout aplikaci Mobilní rozhlas/Zlepšeme Česko a nastavit si potřebná oprávnění. Pak už nejenom, že budete
dostávat nejnovější informace o tom, co

se v Dačicích děje, ale budete také moci
jednoduchým způsobem oznamovat, jaké
závady jste objevili. Stačí závadu vyfotit,
vybrat do jaké kategorie patří, jednoduše
ji popsat a odeslat. Je potřeba mít jenom
zprovozněná mobilní data a GPS (s informací totiž odchází i souřadnice místa, kde
se závada nachází). Pak už informaci o závadě obdrží kompetentní pracovníci města, kteří ji v co nejkratší době vyřeší. V říjnu
tuto aplikaci využívali v rámci zkušebního
provozu městští strážníci a nasbírali několik podnětů, které jsme už vyřešili. Takže
pokud Vám není lhostejné, jak to v Dačicích
a místních částech vypadá, stáhněte si uvedenou aplikaci a pojďme se starat o město
společně.
Karel Macků, starosta

Město Dačice se připojuje k veřejné sbírce pro Paměť národa
1. – 14. listopadu 2019
Sbírkovým místem je Infocentrum Dačice. Příspěvek vložíte do samoobslužné kasičky a odnesete si symbolický květ vlčího
máku. Po skončení sbírky zajistíme předání výtěžku organizaci Post Bellum, o.p.s., která je jejím realizátorem.
Co je paměť národa?

Je to veřejně dostupný archiv vzpomínek, pro který svůj
příběh vyprávělo již
1.290 válečných veteránů a účastníků
odboje. V ČR žije 373
válečných veteránů
z II. světové války, 31
válečných veteránů
protikomunistického
odboje, 14.653 novodobých válečných veteránů a nespočet lidí,
kteří v průběhu svého života aktivně bojovali za svobodu a demokracii. Z Paměti národa vycházejí všechny další projekty organizace
Post Bellum – rozhlasové a televizní pořady, knihy, výstavy, vzdělávací programy pro základní a střední školy.
Co je Den veteránů?
11. listopadu 1918 byla podpisem příměří ukončena první světová válka. Je to den věnovaný památce válečných veteránů – slaví se
celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek.
Proč právě vlčí mák?
Vlčí mák je symbolem veteránů už od konce první světové války.

Máky v té době pokrývaly hroby padlých na západní frontě. Připnutím jeho symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a jejich oběti.
Jaké výsledky měla sbírka v minulém roce?
Zapojilo se 363 sbírkových míst, bylo rozdáno 37.520 květů máku,
výtěžek sbírky byl 1.290.406 Kč a zúčastnilo se všech 14 krajů ČR.
Město Dačice ve spolupráci s ČS. obcí legionářskou,
Jednotou br. Stanislava Berana J. Hradec
a 44. lehkým motorizovaným praporem J. Hradec
Vás zve na vzpomínkové setkání u příležitosti

Dne veteránů
9. listopadu 2019

9:00 h – Pietní akt u hrobu podporučíka Václava Martínka
na novém hřbitově v Dačicích
9:45 h – Pietní akt u pomníku obětem světových válek
na Palackého náměstí
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Slovo místostarosty
Jak jste si mohli všichni všimnout, tak stavební práce v lokalitě na Nivách v Dačicích jsou již v plném proudu. Ovšem nejedná
se o investiční akci města Dačice, ale o výstavbu obchodní zóny soukromým investorem.
Jedná se o lokalitu, která je již od jejího
vybudování určená k výstavbě obchodních domů. Podle původní studie z roku
1999 se v lokalitě na Nivách mělo nacházet
hned několik obchodních center. Postupným vývojem došlo k úpravě této lokality,
část pozemků byla nově určena k bytové
výstavbě, zde v současné době vznikají dva
řadové domy. Část k drobnému podnikání,
na těchto pozemcích se v předchozích letech vybudovala automyčka pana Štěpána, prodejna pana Šabatky
a připravují se další.
Jednání kolem obchodního domu v lokalitě na Nivách v Dačicích
probíhají již více než 10 let. Osobně se v tomto vyjednávání angažuji 4 roky. Najít soukromého investora, který by od města vykoupil pozemky v hodnotě kolem 11,5 mil. korun a vystavěl obchodní centrum, se na počátku zdálo jako nemožný úkol. Během těch
čtyřech let jsme byli několikrát před podpisem kupní smlouvy, ale
nakonec se vlastní prodej neuskutečnil. Důvodem je malý zájem

potravinářských řetězců. Byli osloveni zástupci obchodů Kaufland,
Lidl, Norma, Billa, Tesco. Ze všech oslovených projevil zájem obchodní řetězec Billa. Kupní smlouva na předmětný pozemek je podepsána z června letošního roku, ale ani to nezaručovalo jistotu
výstavby obchodního centra.
Vlastní obchodní zóna bude obsahovat prodejní plochu o výměře 3.000 m2. Největší část bude tvořit prodejce potravin - společnost Billa, která je součástí skupiny REWE International AG. Na
českém trhu působí od roku 1990. Zbývající prodejní plocha bude
tvořena celkem sedmi retailovými obchody s různým prodejním
sortimentem – tabák (Valmont), lékárna (BENU), oblečení (PEPCO),
drogerie (TETA), zvířecí potřeby (SUPER ZOO), hračky (Wiky) a elektro (Planeo). Výběr budoucích nájemců je v plné režii developera.
Na základě aktuálních informací předpokládá investor dokončení celého projektu, který představuje částku kolem 90 mil. korun,
na konci května příštího roku. Jsem velice rád, že to čtyřleté úsilí
nebylo zbytečné a obchodní centrum bude sloužit obyvatelům
Dačic a přilehlého okolí.
Jiří Baštář, místostarosta

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

Zastupitelstvo města

se sejde na svém 7. zasedání 6. 11. 2019
v 17:00 h v hlavním sále KD Beseda.
Rada města na své 25. schůzi konané
2. 10. 2019 mimo jiné:
• vzala na vědomí zápis ze 4. schůze Komise sociální Dačice, která se konala dne
23. 9. 2019,
• schválila nařízení města Tržní řád a vydala jej pod číslem 2/2019,
• schválila uzavření Smlouvy o užívání věci
s firmou STARNET, s. r. o. na umístění sítě
elektronických komunikací v budovách
čp. 209/V, 211/V v ulici Boženy Němcové v Dačicích za jednorázovou úhradu
v částce 6.000 Kč za připojení obou bytových domů,
• schválila rozpočtové opatření č. 16/2019
v těchto objemech: příjmy -2.220.758,43
Kč, výdaje -550.425,48 Kč, financování
1.670.332,95 Kč,
• vzala se souhlasem na vědomí Zprávu
o průběhu prodeje investičního majetku
a výhled prodeje investičního majetku ke
dni 23. 9. 2019.
Rada města na své 26. schůzi konané
14. 10. 2019:
• schválila uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice – SO01“
uzavřené mezi městem Dačice a společností KV-STAVING servis, s. r. o. a uzavření
Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava fasády průčelí budovy
čp. 4, Dačice – SO02“ uzavřené mezi městem Dačice a společností KV-STAVING
servis, s. r. o.
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Rada města na své 27. schůzi konané
16. 10. 2019 mimo jiné:
• jmenovala Ing. Lukáše Skořepu vedoucím odboru životního prostředí Městského úřadu Dačice s platností od 1. 1. 2020,
• schválila vyhlášení Grantového programu zajištění provozu šatníku v roce 2020
a 2021, složení hodnotitelské komise
a hodnotící kritéria,
• schválila vyhlášení Grantového programu zajištění osobní asistence v roce 2020
a 2021 v Dačicích, složení hodnotitelské
komise a hodnotící kritéria,
• doporučila zastupitelstvu města schválit
Program regenerace Městské památkové
zóny Dačice na období let 2020–2023,
• schválila Operační plán zimní údržby
místních komunikací pro město Dačice
2019/2020,
• schválila rozpočtové opatření č. 17/2019
v těchto objemech: příjmy 497.174,40 Kč,
výdaje 497.174,40 Kč, financování 0,00 Kč,
• vzala na vědomí Výroční zprávu o činnosti Základní školy Dačice, Komenského
za školní rok 2018/2019, Výroční zprávu
o činnosti Základní školy Dačice, Boženy
Němcové za školní rok 2018/2019, Zprávu
o činnosti Mateřské školy Dačice za školní
rok 2018/2019 a Zprávu o činnosti Školní
jídelny Dačice za školní rok 2018/2019,
• schválila podání žádosti o poskytnutí
dotace MŽP na spolufinancování akce
„Oprava hrází rybníků Dolního lučního
a Horního lučního“,
• schválila prodej nepotřebného majetku – užitkový automobil Peugeot Boxer,
r. v. 2010, dle nabídky AAA Auto, s. r. o.,
• schválila výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava mostu přes řeku

Moravská Dyje, Velký Pěčín“ a schválila uzavření smlouvy o dílo s vybraným
účastníkem SaM silnice a mosty, a. s.
s celkovou nabídkovou cenou ve výši
8.725.963,69 Kč bez DPH,
• vzala na vědomí zápis z 3. schůze Finančního výboru Dačice, která se konala dne
24. 9. 2019.

Vánoční koncert
Dasha

a Pajky Pajk Martina Kumžáka
v neděli 15. prosince v 19:00 h
Kulturní dům Beseda
předprodej vstupenek zahájen
4. listopadu od 8:00 h
na Infocentru Dačice
nebo rezervace.dacice.cz

Pokud chcete i vy podpořit dobrou věc,
přineste oblečení, hračky, knihy (pouze
v dobrém stavu) do kanceláře KD Beseda

KD Beseda
7. prosince 2019
BENEFIČNÍ BAZAR
13:00 až 18:00 h bazar
od 18:00 h afterparty
v Béčku
Welcome drink, občerstvení, tombola,
předání šeku představitelům nadace,
Hrají Almost Acoustic
Veškerý výtěžek z bazaru poputuje nadaci.
Prodejci vašeho zboží na místě budou představitelé města v čele s panem starostou.

www.dacice.cz

Vítání občánků
V sobotu 21. září 2019 přivítal starosta města Karel Macků společně s dětmi z MŠ Bratrská v obřadní síni nové občánky. Přivítány byly děti: Zora Boudová, Gabriela Cimbůrková, Petr Čech, Natálie Koukalová, Štěpán Macků, Terezie Marková, Jiří Molčík
a Johanka Štěpánová.

Zubní pohotovost
02.11. sobota

Myšák Jaroslav

Blahopřání

U Světa 750, Třeboň

773 222 180

03.11. neděle

Perníčková Veronika Švabinského 330, Dačice

388 440 640

09.11. sobota

Plucarová Marie

Denisova 352/II, J. Hradec

384 361 524

10.11. neděle

Pokorná Dana

Pístinská 272, Stráž nad Nežárkou 384 389 329

16.11. sobota

Pokorný Luboš

sídl. Vajgar 724/III, J. Hradec

384 322 081

17.11. svátek

Kubásek Ivan

Otín 58, J. Hradec

384 320 005

23.11. sobota

Ryšánek Jiří

Hradecká 254, Nová Bystřice

384 386 330

24.11. neděle

Slanina Oldřich

Schwaigrova 327, J. Hradec

384 391 774

30.11. sobota

Slezáčková Eva

Jáchymova 922, J. Hradec

604 976 712

01.12. neděle

Soldánová Milada

Nádražní 293, J. Hradec

384 361 750

Na konci září oslavil krásné
osmdesáté páté narozeniny
pan Václav Kadlec, rodák z Velkého Pěčína. Za celou obec
mu zástupci občanské komise
popřáli hodně zdraví, štěstí
a spoustu radosti z vnoučat.
Blahopřejeme.
Jarka Hroudová, kronikářka
V září oslavil krásné 80. narozeniny pan Jaromír Habr z Malého Pěčína

Vzpomínkové setkání
ke 30. výročí listopadových událostí roku 1989
Město Dačice zve své občany

v neděli 17. listopadu 2019 v 16:00 h
do Kancnýřova sadu na Palackého náměstí na vzpomínkové setkání,
které se uskuteční u příležitosti 30. výročí sametové revoluce
a Dne boje za svobodu a demokracii.
Přijďte si společně zavzpomínat na to, co se v Dačicích dělo,
jak město vypadalo před třiceti lety a jak se od té doby změnilo.
Doplňkový program:
Listopad 1989 v Dačicích – výstava fotografií v Městském muzeu a galerii potrvá
do 22. prosince

VÁNOČNÍ PŘEDPRODEJ

Zástupci občanské komise popřáli oslavenci za celou obec mnoho štěstí, pevné
zdraví, radost z rozrůstající se rodiny, stálou
Boží ochranu a ještě spoustu inspirace při
skládání písňových textů a básní. Blahopřejeme.
Ludmila Norbertová, kronikářka

Mikuláš na náměstí
5. prosince v 17:00 h
na Palackého náměstí

4. února 2020

16. ledna 2020

Pořádá
Zdravé město Dačice
a DS Tyl Dačice
20. března 2020
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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 580 členů.
REALIZUJEME:
Stavební úpravy budovy SDH v Lipolci
- projekt řeší zvětšení klubovny, výstavbu
sociálního zázemí a úpravu zahrady pro
konání společenských akcí, stavbu provádí
Technické služby Dačice, s.r.o. s termínem
dokončení březen 2020.
Přístavba učeben ZŠ Komenského
v Dačicích - přístavba budovy o třech nadzemních podlažích s využitým podkrovím,
vestavba podkrovních učeben pod střechou
stávající budovy školy. V současné době je
přistavená část pod střechou, provádí se
zateplování fasády a vnitřní omítky.
Přístavba Knihovny Matěje Mikšíčka
- jednopodlažní přístavba o rozměrech
15,50 x 6,25 m do dvorní části objektu Pantočkova čp. 89. Probíhají práce jak na přístavbě samotné, tak na souvisejících úpravách interiéru knihovny.
Zpracování PD na výstavbu sauny ve
Sportovní hale Dačice - pracujeme na projektové dokumentaci pro stavební řízení
a následný výběr zhotovitele.
Zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci komunikací v lokalitě
k Hradišťku
Zpracování projekt. dokumentace na
osvětlení cesty podél vlakových kolejí
Přeložka veřejného osvětlení v Dolních Němčicích

Dačický bioodpad aktuálně
Nejen konec roku, ale i konec letošního odděleného sběru bioodpadu se blíží.
Tento bude ukončen v úterý 12. listopadu.
V uvedený den proběhne letos poslední
svoz sběrných nádob
veřejně přístupných
i sběrných nádob zapůjčených do jednotlivých
domácností.
Ukončen bude i oddělený sběr bioodpadu
probíhající v místních
částech prostřednictvím velkoobjemových

kontejnerů. Možnost předávat vytříděný
bioodpad v rámci provozní doby sběrného
dvora odpadů zůstává zachována.
Děkujeme všem, jejichž bioodpad již
nekončí na skládce komunálního odpadu
v Borku a těšíme se na další spolupráci v příštím roce. Vašeho úsilí si upřímně vážíme.
V případě jakýchkoliv nejasností – pište,
volejte (odpady@dacice.cz, 384 401 281).
Jaroslav Horák,
odbor životní prostředí

Zima se blíží,
nezapomeňte na
přípravu zimní výbavy

Chodci a reflexní
prvky

Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky
v období od 1. listopadu do 31. března.
V tomto období musí mít vozidlo zimní
pneumatiky vždy, pokud se nachází na
vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či
námraza nebo tyto jevy lze vzhledem
ke klimatickým podmínkám očekávat.

PLÁNUJEME:
Revitalizace dvora bytových domů
209/V a 211/V - cílem revitalizace je zorganizovat prostor mezi bytovými domy tak,
aby vyhovoval potřebám obyvatel. Projekt
navazuje na zateplení bytových domů,
které proběhlo v roce 2018. V první polovině října byl návrh řešení projednán přímo s obyvateli těchto domů a na základě
tohoto jednání bude návrh ještě upraven.

Dávejte si však pozor na značku zimní
výbava, která na vybraných úsecích zavádí bezpodmínečnou povinnost zimních pneumatik.
Proč zimní pneumatiky?
Zimní pneumatika má při nízkých teplotách úplně rozdílné vlastnosti než letní. Při
teplotách, které jsou 7°C a nižší, má zimní
pneumatika lepší adhezní vlastnosti a je
výrazně vhodnější i z hlediska bezpečnosti.
Co je to zimní pneumatika?
Za zimní pneumatiku je považována
pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno
označení M+S, M.S, M/S nebo MS či terénní
pneumatiky.
Co musí dále splňovat tato zimní
pneumatika?
Hloubka vzorku hlavních dezénových
drážek nebo zářezů pneumatiky musí být
nejméně 4 mm na všech kolech (u vozidel
do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na všech
hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 kg).
Před výměnou pneumatik se nezapomeňte podívat do velkého technického
průkazu na povolené ráfky a pneumatiky.

Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na
telefonním čísle 384 401 258, 384 401 247.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

DOKONČILI JSME:
Zateplení domu čp. 189 v ul. Komenského - na akci byla získána dotace, cílem
projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy a zvýšení komfortu bydlení. Práce prováděla firma Miroslav Brtník
- ZEDNICTVÍ.
Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové
- cílem bylo snížení nákladů na vytápění
objektu mateřské školy v ulici B. Němcové.
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Pohybuje-li se chodec mimo obec za
snížené viditelnosti po krajnici nebo
po okraji vozovky v místě, které není
osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního
materiálu, umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích.
Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastnící silničního provozu, chodci a cyklisté. Zejména
chodci by proto měli dbát na to, aby byli
dobře vidět na dostatečnou vzdálenost
a řidiči motorových vozidel se jim tak mohli včas vyhnout a předešli tak tragickým
střetům. Řadou testů bylo prokázáno, že
pohybuje-li se na pozemní komunikaci
chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče
přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých
18 metrů, v bílém oblečení je viditelný
již na 55 metrů a je-li jeho oděv doplněn
reflexním označením, vidí jej řidič na 200
metrů, což je dostatečná vzdálenost pro
bezpečné manévrování.

Reflexní předměty např. reflexní
pásky, přívěsky, batohy lze zakoupit
také na Infocentru na Městském úřadě
Dačice.
Pavel Gřunděl, odbor dopravy

www.dacice.cz
Nabídka volného bytu v DPS i pro dvojici
Byt č. 5, o velikosti (1+1), situovaný v prvním patře. Byt je určen přednostně pro dvojici,
ale může být obsazen i jednotlivcem, pokud nebude nabídka od dvojice.
Celková plocha: 35,10 m2. Nájemné po slevě celkem (čerpání služeb): 3.432 Kč
Termín pro podání žádostí: do 8. listopadu 2019 do 13:00 h. Žádost doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 5 v DPS“.
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 3.000 Kč.
Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234 nebo ww.dacice.cz

Nabídka volného bytu v DPS
Byt č. 60, o velikosti (1+0), situovaný v přízemí.
Celková plocha: 30,23 m2. Nájemné a služby po slevě celkem (čerpání služeb): 3.035 Kč
Nájemné je orientační a bude upraveno dle skutečnosti v danou dobu pronájmu.
Byt pro jednotlivce (upravitelný, vhodný pro vozíčkáře). Byt spadá do energetické třídy D.
Termín pro podání žádostí: do 8. listopadu 2019 do 13:00 h. Žádost musí být doručena v zalepené obálce a zřetelně označené „NEOTVÍRAT – žádost o byt č. 60 v DPS“.
K vyplněné žádosti musí být přiloženo potvrzení o zaplacení jistoty ve výši 2.800 Kč.
Bližší informace: odbor správy budov – Martina Bénová, tel.: 384 401 234 nebo ww.dacice.cz

Veřejnost diskutovala o Auditu krajiny
Dačicka v rámci Kulatého stolu
V úterý 8. října 2019 se v rámci projektu „Zdravé město Dačice a MA21“ uskutečnil kulatý stůl na téma „Audit krajiny Dačicka“. Téma bylo představeno společností
ENKI, o.p.s., dalším přednášejícím byl Ing. Jiří Müller z odboru životního prostředí
MěÚ Dačice. Obyvatelé města Dačice tak byli konkrétně seznámeni s aktuálním
stavem krajiny Dačicka.
K závěru setkání s veřejností sdělil starosta
Dačic Karel Macků: „Prostřednictvím kulatého stolu jsme diskutovali nejen
o vysázení zeleně, a tím
podpoře lepšího klimatu na
Dačicku. Přítomní občané
se dozvěděli podrobnosti
k danému tématu a se tak
mohli vyjádřit a doporučit různé úpravy, které se
následně zohlední v dokumentu Audit stavu krajiny.“
O tom, že téma veřejnost skutečně zaujalo, svědčí vysoká účast téměř šedesáti diskutujících, mezi nimiž byli zástupci
městského úřadu, potažmo města Dačice,
zpracovatele dokumentu „Audit stavu krajiny“ a v neposlední řadě široké zastoupení
veřejnosti. Hned v úvodu představila společnost ENKI, o.p.s., v zastoupení doc. RNDr.
Janem Pokorným, CSc., „Audit stavu krajiny“ – jedná se o aktuálně zpracovávaný dokument, který se dotýká témat udržitelného rozvoje a životního prostředí na Dačicku.
V auditu je mimo jiné řešeno udržitelné
hospodaření v krajině, zejména se zaměřením na udržitelné hospodaření s vodou,
půdou a ovzduším. Rovněž je věnován prostor prozatím nedostatečně využívaného
potenciálu obnovitelných zdrojů energie.
Po úvodním seznámení s tématem „Audit krajiny Dačicka“ následovala práce ve
skupinách, kdy přítomní navrhovali zlepšení se stavem klimatu ve 4 tématech,

z každého se pak vybraly dva nejdůležitější
podněty:
1. Zadržování srážkových vod v okolní krajině
• v rámci pozemkových úprav revitalizace
vodních toků
• vracet remízky do krajiny
2. Zadržování a vsakování srážkových vod
ve městě
• nahrazovat asfaltové a betonové plochy
např. široko spárou dlažbou, prorůstající
dlažbou
• rozšířit zeleň ve městě
3. Veřejná zeleň ve městě a její údržba
• výsadba keřových porostů na svazích
a těžce dostupných plochách
• roztříštění jednotlivých zpevněných
ploch (parkoviště) zelení
4. Hospodaření v lesích po kůrovcové
kalamitě
• výsadba druhově pestrých porostů a věkově diferenciovaných, výsadba rychlerostoucích dřevin (MZD)
• obnova zaniklých rybníků v lesích
Výstupy z kulatého stolu budou zapracovány do dokumentu „Audit stavu krajiny“.
Velmi děkujeme všem zúčastněným za čas,
jejich zájem, dotazy a návrhy na zlepšení situace na Dačicku v oblasti klimatu.
Kulatý stůl byl realizován v rámci projektu „Udržitelné využívání území v Dačicích
a místních částech“, na který byla městu
Dačice schválena dotace ze Státního fondu
životního prostředí České republiky.
Ilona Brabencová, koordinátorka
Zdravého města Dačice

Právě opravujeme
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 529 členů.
PROBÍHÁ:
Restaurování a oprava fasády radnice
– II. etapa – v současné době je kompletně
sundáno lešení, zbývá dokončit práce na
opravě soklové části směrem do Neulingerovy ulice a na dvorní části objektu. Stavbu
provádí Stavební huť Slavonice, s.r.o. Na
obnovu radnice byla získána dotace z Programu regenerace.
Oprava chodníků v ul. Máchova – jedná se o rekonstrukci ucelené části chodníků. Oprava reaguje na připravovanou
rekonstrukci teplovodů, kterou bude provádět firma Teplospol, a.s. Do prvního kola
výběrového řízení na zhotovitele nepřišla
žádná nabídka, rada města proto vyhlásila
druhé kolo výběrového řízení, do kterého
byly podány celkem 3 nabídky. Nejnižší nabídku předložila firma JN stavitelství, s.r.o.
ve výši 1.175.324 Kč bez DPH. Stavební práce jsou v plném proudu.
Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou – jedná se o I. etapu
rekonstrukce vodovodního řadu v místní
části Dolní Němčice, které je v havarijním
stavu. Práce se týkají úseku o délce cca
620 m a provádí je firma TRASKO BVT, s.r.o.
za celkovou cenu ve výši 2.747.581 Kč bez
DPH. V současné době je položené nové
páteřní potrubí a pracuje se na vodovodních přípojkách.
PŘIPRAVUJEME:
Oprava mostu přes řeku Moravská
Dyje ve Velkém Pěčíně – rada města vypsala druhé výběrové řízení na zhotovitele
stavby. (Pozn.: první výběrové řízení bylo
zrušeno z důvodu mála nabídek a vysoké
nabídkové ceny). Tentokrát bylo předloženo celkem šest nabídek. Realizace opravy
mostu se plánuje na rok 2020.
DOKONČILI JSME:
Oprava chodníku v Bílkově – byl opraven chodník od silnice k budově mateřské
školy. Práce prováděla firma Technické služby Dačice, s.r.o.
Úprava prostranství okolo autobusové
zastávky v Lipolci – byla odvhlčena zadní
část zastávky, upraveno prostranství a osazena lavička. Práce probíhaly svépomocí.
Oprava komunikace Velký Pěčín – Kostelní Vydří – bylo vyrovnáno 1.245 metrů
komunikace položením asfaltového recyklátu a finální vrstvou z asfaltobetonu. Opravu
prováděla firma SWIETELSKY, s.r.o. Oprava
spočívala ve vyrovnání podkladu položením
vrstvy z asfaltového recyklátu.
(red.)
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Čas letí jako bláznivý...

Papučový den

„... já nechytím ho, ani vy, tak zbývá nám jen vzpomínání, jež
do písní se skrylo nám. Zpěv mámy sladce uspával, pak na pouti nám tlampač hrál ten šlágr, který bez ustání nás vrací zpátky
k dětským hrám, do věku zrání. Jdou vojska s písní do bitev, zní
pochod, kolem teče krev, a jiná píseň říká přísně už toho všeho
bylo dost!“

Bylo pondělí 7. října, a tak jsem učinil, jak jsem slíbil. Při
odchodu z domu jsem si ponechal na nohou papuče nebo
chcete-li bačkory a vydal se v nich prožít celý svůj pracovní den. Naštěstí bylo pěkně, a tak kožené bačkory celkem
úspěšně nahrazovaly doma odpočívající polobotky.

Ano, čas, veličina proměnná, neovlivnitelná. Utíká svým vlastním
tempem, nelze zpomalit, ani urychlit. Všem stejně rychle. V tom je
spravedlivý. Jak jej kdo využije, je na každém z nás. Žít, pracovat,
uchovávat vzpomínky, s nadějí a vírou jít dopředu. Slova písně Karla Gotta mne napadla spontánně. Jeho život 1. října 2019 vyhasl.
Byl opravdu mistr svého oboru, byl profesionál, osobnost, která
bude chybět. Slova písně mne napadla nejen v souvislosti s tím, že
interpret zemřel, ale také proto, že brzy oslavíme kulaté výročí tzv.
Sametové revoluce... Opravdu si uvědomujeme, co pro naši vlast
listopad roku 1989 znamenal? Letos si 17. listopadu připomeneme
30. výročí pádu totality, 30 let od nástupu demokracie. Strašně
to letí, čímž se vracím k textu písně výše, ale to je život! Já si však
v souvislosti s tímto výročím opakovaně říkám „uvědomujeme si,
jaké štěstí, nebo jaký dar jsme tehdy před 30 lety dostali?“
Často se setkávám s lidmi. Mnohdy slyším, že lidi nejsou spokojeni s celkovým i dílčím vývojem, ale... Opravdu si uvědomujeme, co
pro naši vlast listopad roku 1989 znamenal? Bohužel si myslím, že
nadšení těch let trochu vyprchalo. I v naší generaci se zapomnělo,
úmyslně nebo účelově. A mladí ani nemohou pamatovat… Srovnávat. Možnosti svobodně cestovat, studovat a vyznávat svou víru
se staly samozřejmostí. Nepamatují si, a ani nemohou, že to někdy
mohlo být jiné. Právě proto pořád dokola opakuji, že totalita a demokracie jsou jako oheň a voda. Svoboda se musí bránit, chránit
jako oko v hlavě. Není bezbřehá, není slepá, není dědičná.
Naše svoboda je stále křehká, a to i díky chybám, které se v minulosti staly. Stačilo se držet masarykovského: „Nebát se a nekrást.“
A také, že národ má být kulturní, vzdělaný a mravný. Občas jsme
šli cestou jiných hodnot. Slyším a vidím okolo sebe nespokojenost,
výtky, rozladěnost z celospolečenského vývoje. I zde se odkážu
na TGM – volně parafrázuji – když je v demokracii něco špatně,
opravme tyto chyby, ale neomezujme demokracii. I dnes je nutné
kultivovat toleranci k názoru druhých. Nesmí převážit mocenský
přístup. Jedině tak může svoboda přežít a my ji předáme našim dětem. Protože jsem optimista, věřím, že většina lidí chce žít ve svobodě. Ideály za třicet let nezestárly! Nejsou překonané.
Těším se na diskusi. Napište mi na bartosekj@psp.cz.
Jan Bartošek

„Pane Vystrčile, já vím, že toho máte asi hodně, ale víte, co máte
na nohou?“, zeptala se mě s obavou v hlase paní středního věku
u telčské polikliniky. Odpověděl jsem, že jsem nezapomněl a ani
se (alespoň zatím) nezbláznil, nýbrž že jsem se rozhodl podpořit
dnešní papučový den. Protože jsem se s podobným dotazem během dne setkal ještě několikrát, dovoluji si využít tentokrát svůj
článek k tomu, abych napsal, co je tzv. papučový den.
Na papučový den, který připadnul na 7. 10., si můžete ponecháním podoby svého obutí ve formě papučí na nohou i po opuštění
svého bydliště symbolicky vzít svůj domov ve formě domácího
obutí do práce či jiného místa s sebou, a tím zdůraznit jeho význam.
A právě podpora významu domova a s tím velmi úzce souvisejícího přání, zejména starších lidí, žít a dožít poslední
část svého života doma a podpora mobilních hospiců, které
právě toto přání zůstat doma i ze života odcházejícím lidem
umožňují, to je hlavní poselství papučového dne.
Vím, ono to obecně není zrovna veselé téma, ale podpořit mobilní hospicovou péči a upozornit na její zásadní význam také tím,
že si jeden den v roce vezmu papuče do práce, mi přijde jako sice
trochu ztřeštěný, ale přesto bezvadný nápad.
Miloš Vystrčil, senátor

Dotace pro SDH Dačice
Dětský hasičský kroužek byl obnoven v září 2018 po více
než 25 letech při Sboru dobrovolných hasičů Dačice.
K jeho fungování je potřeba
věcné vybavení, výzbroj a výstroj.
Sbor proto požádal počátkem roku
o grant na podporu činnosti dětí
a mládeže, který vyhlásil Jihočeský
kraj. Z grantu se podařila získat částka 60.000 Kč, která byla využita
na podporu tohoto kroužku. Sbor dobrovolných hasičů tímto
děkuje Jihočeskému kraji za poskytnutí grantu a pracovníkům
MěÚ Dačice Lence Fabešové a Martinu Šťastnému za pomoc při
zpracování žádosti o grant.
Vlastislav Švec velitel SDH Dačice

Dopravní výchova na ZŠ Neulingerova
Ve středu 2. října se v rámci celoročního projektu dopravní výchovy konal Den dopravy.
Za přítomnosti městské policistky Jitky Žaloudkové se žáci nejprve učili správnou a bezpečnou techniku přecházení přes dačické
přechody pro chodce a jejich cesta mířila na hřiště Za lávkami, kde
pro ně byl připraven úžasný program.
Vyzkoušeli si jízdu zručnosti na koloběžkách, kolech a dokonce
měli možnost otestovat elektrickou tříkolku. Pro žáky i učitele to
bylo velmi zajímavé a akční dopoledne.
Naše velké poděkování patří strážníku Jitce Žaloudkové za organizaci a nadšení pro celou akci. Děkujeme také strážníku Bc. Miloši
Novákovi a vedoucímu odboru dopravy Bc. Pavlu Gřundělovi Dis.
Za zapůjčení tříkolky děkujeme Bohumilu Pausarovi a panu Petru Kunkalovi z Cyklo-sportu děkujeme za zapůjčení koloběžky
a jízdních kol. Celá akce byla velmi zdařilá a žáci si odnesli mnoho
cenných zkušeností, ale také radostných zážitků. Těšíme se na další
spolupráci.
ZŠ Neulingerova, Dačice
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Vychází 10. číslo Dačického vlastivědného sborníku
Spolek přátel muzea v Dačicích vydává od roku 2001 v pravidených dvouletých intervalech vlastivědný sborník, kterým se
snaží zaplňovat bílá místa v poznání našeho města a kraje. V roce 2019 vychází již podesáté, opět s finanční podporou města
Dačic.
Na první místo nového čísla sborníku je zařazen příspěvek
manželů Vavruškových, nejen z důvodu chronologického – téma
renesančních náhrobníků sahá až do 16. století – ale především
kvůli jeho přínosu pro poznání dějin Dačic. Jitka a Zdeněk Vavruškovi se po několik let věnovali průzkumu renesančních náhrobních
kamenů na starém dačickém hřbitově a podařilo se jim identifikovat všechna jména a z větší části i nápisy, které historikové již
v 19. století považovali za nečitelné. Máme tedy poprvé možnost
seznámit se s Matoušem Bořitou z Budče, Barborou Koňasovou
z Vydří, Kateřinou z Doupova, Kateřinou z Podviní, Ludmilou Škrhovou z Petrovic, Dorotou Čechovou, Lidmilou z Lukonos a pány
z Roupova. Jejich vzácné náhrobky by zasloužily pozornost památkářů a vhodnější umístění.
Pravidelným přispěvatelem sborníku je archivář Miloslav Tůma,
který tentokrát předkládá čtenářům své objevy ve Státním okresním archivu v Jihlavě. Jsou to nejen různé formy poštovních razítek, používaných v Dačicích, ale především objev otisku městské
pečeti z roku 1555, který posouvá její stáří daleko před dosud známý otisk z roku 1585.
O pivovarnictví se zajímá Filip Vrána, který shrnul dějiny vaření
piva v Dačicích v přehledném textu.
Marián Bocán spojil tentokrát své síly s Monikou Vágnerovou;
společně zpracovali dějiny Homolkova mlýna v Dačicích – jeho
stavební a technologický vývoj, stavbu rodinné vily i proměnu
okolí včetně lávky. Příspěvek je holdem dvěma generacím rodiny
Homolkovy a jejich práci, ve které jim nebylo totalitním režimem
dopřáno pokračovat. Článek je doplněn řadou fotografií ze soukromého rodinného archivu.
Vzpomínkovým textem je příspěvek Ireny Přibylové, která byla
účastnicí krátké obnovy skautingu v letech 1968-1970 pod vede-

ním pana učitele Karla Mandelíka. Na připojených fotografiích se
jistě mnoho tehdejších skautů pozná.
Ani tentokrát nechybí téma dějin Jemnice, Petr Vedra se zabývá
zasvěcením kostela sv. Stanislava, samozřejmě také v souvislosti
s vývojem tamního hornictví ve středověku.
S osobností muzikologa Roberta Smetany měli čtenáři sborníku
možnost se seznámit již několikrát. Helena Beránková se tentokrát
věnuje jeho fotografickému odkazu, sbírce portrétů lidových zpěváků ve Velké Lhotě a okolí. Fotografie se setkaly s velkým zájmem
již na letošní výstavě v dačickém muzeu; ve sborníku je řada z nich
poprvé publikována.
Panství Malešov u Kutné Hory mělo po více než dvě století společnou správu s panstvím Dačice – obě patřila postupně rodům Osteinů, Dalbergů a Salmů. Vývoj panství Malešov v této době zpracovala Jana Bisová, fotografie dnes nepřístupného zámku Roztěž
připomenou účastníkům výlet, který připravil Spolek přátel muzea
pro veřejnost v roce 2012.
Pro lepší orientaci čtenářů v obsahu všech deseti vydaných čísel
sborníku, jejichž rozsah činí téměř 2.400 stran, následují tentokrát
také rejstříky jmenný, místní a věcný, a přehled obsahů všech čísel
sborníků. Redakce věří, že čtenáři a uživatelé budou brát sborník
do ruky i po mnoha letech od jeho vydání, a autoři najdou v budoucnu své následovníky ve zpracování dalších neznámých míst
naší historie.
Nový sborník bude v prodeji koncem listopadu v knihkupectvích, v Infocentru Dačice a v dačickém muzeu. Sborník a jeho autoři se veřejnosti představí na autogramiádě v dačickém muzeu ve
čtvrtek 21. listopadu 2019 v 17:30 h. Všechny zájemce srdečně
zveme.
Jana Bisová

Poděkování za podporu
V sobotu 31. 8. 2019 pořádal spolek Rybáři Hradišťko, z.s. oslavu k příležitosti výročí 670 let od první písemné zmínky o obci
Hradišťko. Oslavy se účastnilo na 200 pozvaných hostů, rodáků, současných obyvatel a přátel.
Po slavnostním zahájení a historii Hradišťka navazovalo divadelní představení
v režii obyvatel obce. Během odpoledne se
v doprovodném programu představil kou-

zelník, Sbor dobrovolných hasičů Dačice
a pro děti byl k dispozici skákací hrad.
Během oslavy byla oceněna nejstarší
rodačka Hradišťka, paní Vlasta Pohanková,

nejmladší občanka Johanka Štěpánová a za
dlouholetou práci pro obec byl oceněn pan
Jaroslav Marek. Večerem nás k dobrému
jídlu a pití doprovázela místní kapela rodiny Dvořákových.
Vše, co jsem uvedl, by nebylo možné zorganizovat bez zapojení většiny obyvatel
Hradišťka a bez finanční či věcné podpory
sponzorů, kterým bych chtěl touto cestou
poděkovat.
Oslavu výročí obce Hradišťko podpořili:
město Dačice, pivovar Trojan Telč, RHEA
HOLDING, Potraviny Štěpán a syn s.r.o.,
Obec Chlumec, Obec Staré Hobzí, BOZP –
PO servis s.r.o., Dům dětí a mládeže v Dačicích, Technické služby Dačice s.r.o., ManiTechnic, firma Bastl, Kompostárna Podyjí
s.r.o., PKD s.r.o., Sbor dobrovolných hasičů
Dačice, Martin Denk chladírenský servis,
Myslivecký spolek „Terčadlo“ Chlumec z.s.,
Bufet pod hruškou, Městské lesy Dačice
s.r.o., PAS-D s.r.o., Velkoobchod s nápoji
u Kožaka, Řeznictví a uzenářství František
Folk.
Jiří Baštář, Spolek Rybáři Hradišťko, z.s.

7

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 11/2019

www.dacice.cz

Co se děje v knihovně? Do kdy budeme na Palackého náměstí?
Naši milí čtenáři. V knihovně se pořád něco děje – v podzimních měsících vychází spousta nových zajímavých knížek, které
pro vás nakupujeme a zpracováváme tak, aby se rychle dostaly do nabídky. Na webu knihovny – www.mkdac.cz – navíc stále
přibývají k vypůjčení elektronické knihy, ať jako další forma k papírovým knihám, nebo jenom ke stažení do mobilu nebo tabletu. Na dětském oddělení stále běží čtenářská soutěž Lovci perel, děti dostávají při vítání občánků říkadla a knížku pohádek
s informacemi, jak je důležité číst dítěti od kolébky. Těší nás, že do knihovny zavítají poté i rodiče s velmi malými dětmi.
Co se přístavby knihovny týká, jsou
napojeny instalace sítí a všemožných rozvodů. Každých čtrnáct dní probíhá kontrolní den, firma Drymat, která přistavuje
komunitní místnost na části dvorka za knihovnou k zahradě, má termín dokončení
díla posledního listopadu. Poté bude určitě
následovat nějaká doba vysychání omítek
a realizace prací, které budou probíhat
mimo rozpočet stavby a na něž uvolnila
rada města finance s cílem opravit přízemí
budovy knihovny kompletně. To znamená
výměnu a modernizaci světel, opravy nátěrů dveří, nové dveře na toalety, nové vstupní dveře atd. Takže: do konce roku 2019 nás
určitě najdete na Palackého náměstí, jak
budeme mít další informace, se všemi našimi uživateli se o ně podělíme.
Akce v tomto náhradním umístění můžeme připravovat pouze omezeně. Nicméně

něco bude! Za prvé se chci podělit o obrovskou radost z výsledku dobrovolnické aktivity, která probíhala jako doplněk
k projektu nákupu zvukových knih a her
pro handicapované, finančně podpořeného MK ČR. Jednalo se o výrobu malých věcí
pro nedonošená miminka. Bylo úžasné,
kolik maminek a babiček se zapojilo do
pletení a háčkování, všem moc a moc děkujeme! Spolku Nedoklubko, který poskytuje
rady a informace, sdílí příběhy a zkušenosti,
a předává víru a naději, jsme odeslali 2 velké krabice, které obsahovaly: 121 čepiček,
59 párů ponožek alias bačkůrek, 80 chobotniček pro děti a 38 srdíček pro jejich
maminky. Věříme, že dojdou k těm, kteří je
potřebují a že cit vložený do jejich výroby
se přenese i na děti, které přišly na svět dříve, než byly očekávány.
Naše knihovna byla spolu s dalšími

9 v Jihočeském kraji a 10 v kraji Vysočina zařazena do soutěže ODLOŽ MOBIL
V KNIHOVNĚ. Vyhraje knihovna, do které
donesou občané nejvíce vysloužilých mobilních telefonů. Soutěž probíhá od 16. 10.
do 16. 11. 2019. Prohledejte doma šuplíky
a nepoužívané, rozbité či vysloužilé telefony doneste do naší knihovny. Nejúspěšnější
knihovna získá částku 20 tisíc korun, komu
by se nehodila, že? Cílem soutěže je zvýšit
povědomí o třídění vysloužilého elektrozařízení. Vybrané telefony budou odborně rozebrány a recyklovány. Každý, kdo donese
a odevzdá starý mobilní telefon v knihovně, bude zařazen do slosování o poukázku
na nákup knih v hodnotě 2.500 Kč. Soutěž
organizuje kraj Vysočina, organizace Asekol a kraj Jihočeský. Podpoříte nás?
Zdeňka Chadimová,
ředitelka knihovny

III. etapa rekonstrukce teplovodu v ulici Máchova byla dokončena
Teplospol, a.s. Jindřichův Hradec v letošním roce navázal na dříve přislíbené rekonstrukce rozvodů tepla z let 2017 a 2018.
Letos tak proběhla již III. etapa rekonstrukce rozvodů v ulici Máchova.
Největším omezením pro bydlící v místě stavby bylo uzavření
celé ulice Máchova pro průjezd vozidel, a to z důvodu provedení rekonstrukce páteřního teplovodního vedení, které přechází
kolmo přes ulici. Součástí rekonstrukce byla výměna stávajících
rozvodů páteřního teplovodu včetně domovních přípojek k jednotlivým předávacím stanicím bytových domů. Celková odstávka teplé vody byla plánována na devět dní, avšak realizační firma
Jemnická Stavba, a.s. tento termín nejenže dodržela, ale dokonce
jej i zkrátila. Zprovoznit teplovodní potrubí se podařilo za sedm
dní. Celková rekonstrukce vyšla na částku 2.257.558 Kč bez DPH.
Teplospol se dále spolupodílel i na opravách povrchů chodníků
v ulici Máchova, které byly stavbou porušeny, a bylo žádoucí je uvést
do původního stavu. To však bylo nakonec provedeno v těsné součinnosti s městem Dačice, které se v této ulici rozhodlo zrealizovat
komplexní opravu chodníků. V letech 2020 a 2021 bude probíhat
projektová příprava pro přípravu rekonstrukce teplovodního řadu
v ulici Dlouhá. Tato rekonstrukce se bude týkat úseku v délce cca

Jsme spolek, který sdružuje děti a dospělé
s postižením.

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny
včetně přípravy na některé zkoušky
Kontakt: Scherer.gottfried@gmail.com

--- inzerce ---

Přijímáme nové členy s mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením

360 m, začátek rekonstruovaného úseku bude v teplovodní šachtě
v křižovatce ulic Antonína Dvořáka s ulicí Dlouhá, konec celé rekonstrukce by měl být u bytového domu čp. 459. Touto rekonstrukcí
bude ukončena kompletní rekonstrukce teplovodů v dané lokalitě,
která odběratelům přinese zlepšení komfortu při dodávkách tepelné energie a provozovateli přinese snížení tepelných ztrát v lokalitě,
minimalizují se poruchové stavy na rozvodné síti a s tím související
přerušení dodávek tepelné energie ke koncovým odběratelům.
Realizace této poslední etapy se předpokládá v období 2022
-2023. Věříme, že provedená rekonstrukce teplovodu v letošním
roce, jakož i budoucí plánované rekonstrukce, zlepší komfort dodávek tepelné energie, sníží tepelné ztráty v potrubí, minimalizuje
poruchy na rozvodech tepelné energie, a tím stabilizuje ceny za dodávky tepelné energie nejen pro tento rok, ale i v dalších sezónách.
Našim odběratelům děkujeme za pochopení, zástupcům města
za spolupráci a součinnost, které se nám dostalo.
Investiční úsek Teplospol a.s.

• Aktivizační činnost 2x týdně – středa, čtvrtek (14:00 – 18:00 h)
– sportovní aktivity, výlety, plavání, výtvarné činnosti, vaření,
jemná a hrubá motorika, uzpůsobené programy dle počasí
• O letních prázdninách 2x týdenní příměstský tábor
• Městský charitativní ples, již několikátý ročník
• Příjemné zázemí pro členy, komunikace s rodiči, poradenská
práce a skvělý kolektiv
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Centrum spolku se nachází na adrese B. Smetany 192/III, Dačice
e-mail: info@dacickyzvonecek.cz
tel.: 777 861 741, 723 748 883, 774 159 121
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Co je nového na Základní škole Komenského
Začali jsme pěkně zostra – sportujeme a hýbeme se od začátku
školního roku
Zdravý pohyb v přírodě
Den zdraví v areálu Nemocnice Dačice si opravdu užili čtvrťáci
a páťáci. Na sedmi stanovištích si mohli vyzkoušet různé pohybové
aktivity jako například: přírodní překážková dráha, přeskakování
švihadla, chůze na chůdách, hry s lanem, slackline, jízda s nemocničním vozíkem. Měli možnost se podívat i na vybavení záchranného vozu RZS a připomněli si základní postupy pro poskytnutí první
pomoci. Nechyběla i zdravá svačinka a drobná odměna. Děkujeme
pracovníkům nemocnice a Rychlé záchranné službě Dačice.
Projekt Děti do bruslí právě začal
V pondělí 23. září začali žáci druhých tříd bruslit na zimním stadionu v Telči. Děti si oživily znalosti a dovednosti z minulého roku
a předvedly trenérům, že nic z toho nezapomněly. Moc se nám na
ledě líbilo!
Školní družina nezůstává pozadu
V naší škole pracuje 5 oddělení školní družiny. Každá paní vychovatelka vytváří pro děti celoroční hru. Některá témata jsou pro
oddělení společná – jedním je například velmi oblíbená šipkovaná.
V 5. oddělení se Piráti a Mořeplavci vydali za pokladem. Vyrazili hledat poklad za pomyslnou šipkou. Ukazatelem cesty byly nejenom
šipky, ale i fáborky. První skupina vytvářela trasu, šipky a úkoly pro
kamarády z druhé skupiny Hledačů pokladu. Zatímco Hledači plnili
úkoly a hledali trasu, parta první se ukrývala za stromy a v keřích
a skvěle se bavila stopováním kamarádů. Počasí bylo jako na objednávku, ani se nám nechtělo domů...

Logická olympiáda
V úterý 1. října proběhlo pro přihlášené žáky pátých tříd základní
kolo Logické olympiády, soutěže pořádané Mensou ČR. Do soutěže se zapojilo 16 žáků, kteří při řešení logických úloh prokázali
své schopnosti samostatného logického uvažování a pohotového
rozhodování. Další týden poměřili síly žáci 2. stupně. Naše škola je
školou spolupracující s Mensou ČR, ve škole tak pracuje klub logiky,
děti se účastní logické olympiády a mohou se zapojovat do pravidelných testování inteligence.
Poděkování Společnost THK - podpořila „Čertovskou školu“
Od května 2019 zaměstnanci společnosti THK Rhythm Automotive Czech, a.s. sbírali během běhu, chůze a jízdy na kole kilometry
v rámci projektu „Zdravý pohyb nejen zdraví pomáhá“. Cílem
je podpořit místní vzdělávací projekty v Dačicích. Do dnešního
dne už nasbíranými kilometry v rámci pohybové akce „Do práce
na kole“. Zaměstnanci společnosti spojili vzdušnou čarou Dačice
s hlavním sídlem v Tokiu. Naší základní škole společnost THK věnovala částku 7.500 Kč na projekt „Čertovská škola“. Děkujeme! Takže
na něj srdečně zveme – letos 29. listopadu od 16:00 h.
Eva Macků, ředitelka školy

Můžete zažít netradiční nadílku.
Těšíme se na Vás!

A pokud nevíte, co na sebe, podívejte se na náš web www.zsdacice.eu. Jaké jsou módní trendy pro nadcházející podzimní a zimní sezónu? Nevíte, jaké si koupit šaty na ples, jaké oblečení bude
vhodné na volný čas? Všechny odpovědi na tyto otázky uvidíte na
fotografiích z módní přehlídky, která se konala ve školní družině
v Bratrské.
Beseda s městskou policií na téma Cizí člověk
Druháčci si ve spolupráci s městskou policií vyzkoušeli při besedě „Cizí člověk“ scénky ze života. Děti dostaly návod, jak jednat
v situacích, které se mohou objevit a překvapit je na ulici, na zastávce, ve městě. Beseda byla moc hezká a my děkujeme.
Kyberšikana pro 6. ročník
V pondělí 7. října proběhla na naší škole přednáška s besedou
na téma kyberšikana. Žáci 6. ročníku se dozvěděli od strážmistra
Policie ČR Jiřího Kupce, jak se mají chovat bezpečně na internetu,
v kyberprostoru, při zakládání účtů a hraní online her, popř. jaké
postihy je mohou čekat jako nezletilé, pokud se prokáže z jejich
strany kyberšikana. Z reakcí žáků bylo vidět, že o těchto tématech
přemýšlí a určité znalosti mají.

Insolvenční správce
Úřední den insolvenčního správce Mgr. Miroslava Ambrože
v měsíci listopadu 2019 bude dne 1. 11. 2019 v době od 8:30 do
12:15 h.
Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové
v měsíci listopadu 2019 bude dne 15. 11. 2019 v době od 8:00 do
12:00 h.
Insolvenční správce najdete na adrese Dačice, Bratrská 221/I
– Dům s pečovatelskou službou.
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
Díky podpoře THK dostanou žáci nový pingpongový stůl
Děkujeme firmě THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a jejím zaměstnancům
za to, že bylo naší škole umožněno zapojit se do projektu „Do práce na kole“.
Zaměstnanci firmy, kteří se soutěže zúčastnili, mohli věnovat své
na kole ujeté, nachozené či uběhlé kilometry jednomu z projektů
tří zapojených dačických škol.
Náš záměr pořídit pro žáky nový stůl na stolní tenis, který budou
využívat o přestávkách pro krácení volného času, získal nejvyšší
počet bodů (kilometrů) a škola obdržela následně částku 10.000
Kč, za níž bude tento stůl pořízen. Děkujeme za podporu.
Novinky v kroužku Technik
Koncem září opět rozběhly svoji činnost všechny technicky zaměřené kroužky na naší škole. Díky grantovému programu THK
RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, v němž byl náš projekt Technik
vybrán a podpořen částkou 30.000 Kč, jsme mohli zakoupit nejmodernější robotické stavebnice, hry na podporu logického myšlení,
drony a další novinky ze světa techniky pro děti.

lektor nerozumí češtině. Na závěr dostali žáci opět účastnický list
o absolvování kurzu s rodilým mluvčím.  
Jana Vaňková
Mraveniště v III.A
Protože si letos připomínáme 120 let od narození Ondřeje Sekory, zapojili jsme se do projektu dačické knihovny k tomuto výročí
a také čteme Knížku Ferdy Mravence. Odtud byl jen malý krůček
k nápadu, pořídit si do třídy umělé mraveniště.
K akváriu s rybičkami, které jsme založili minulý rok, přibylo do
třídy MEGA Forest Ant LED gelové mraveniště. Součástí mraveniště
je jemný netoxický gel, který živočichům slouží nejen jako útočiště,
nýbrž i jako zdroj potravy. Je to gel speciálně vyvinutý agenturou
NASA pro pokusy ve vesmíru. Mravencům v něm nic nechybí. Věříme, že se dozvíme mnoho zajímavého o tomto neuvěřitelném
blanokřídlém hmyzím druhu.
Žáci 3. třídy
Zdravý pohyb v přírodě
Čtvrté a páté třídy byly pozvány na Den zdraví, který se letos
konal ve venkovním areálu nemocnice v Dačicích. Děti si vyzkoušely různé pohybové aktivity, které mohou dělat venku – přírodní
překážkovou dráhu, hry s lanem, skákání panáka, skákání přes švihadlo, chození na chůdách, jízdu vozíkem atd. Seznámily se také
s prací Rychlé záchranné služby. Celá akce byla výborně připravená. Nemocnice Dačice připravila pro naše děti i zdravou svačinu
a na konci byli všichni odměněni drobnými dárky.
Vyučující ZŠ Dačice, Boženy Němcové

Další dění na naší škole:
• Ve čtvrtek 12. 9. zhlédli naši žáci 5. - 9. ročníků nejnovější pořad
pelhřimovských cestovatelů z agentury Pohodáři nazvaný Kanada - multikulturní země ledního hokeje.
• V pátek 13. září žáci 3. tříd absolvovali první lekci plaveckého výcviku v Jindřichově Hradci. Čeká je ještě devět dvouhodinových
lekcí výuky plavání, kurz bude ukončen 15. listopadu.

Věříme, že se srdce malého technika při rozbalování stavebnic
radovalo. Snažíme se podchytit technické talenty, pomáháme při
jejich rozvoji, a tak vedeme žáky k pozdější volbě povolání. Všem
našim technikům přejeme úspěšný školní rok 2019/2020.
Pavel Janda, Lenka Vopálenská a Jitka Procházková
První setkání s předškoláčky – PODZIM V PŘÍRODĚ
V úterý 1. října se naše škola oblékla do podzimního hávu. Vítala totiž budoucí prvňáčky na prvním ze čtyř setkání, tentokrát na
téma PODZIM V PŘÍRODĚ.
Pro letošní školní rok jsme si pro malé předškoláčky připravili tematické okruhy týkající se čtvera ročních období. Děti zábavnou
formou plnily rozmanité úkoly, vyráběly podzimní výrobky, seznámily se s technikou zvanou enkaustika, protáhly si tělo při sportovních aktivitách a vyzkoušely si práci s interaktivní tabulí. Počasí
nám přálo, a tak se některé aktivity odehrávaly ve venkovním areálu školy.
Po tom všem stříhání, navlékání, žehlení, lepení… čekala na děti
sladká odměna a vysvědčení od skřítka Podzimníčka.
Učitelky 1. stupně a asistentky
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• Ve čtvrtek 3. 10. 2019 se žáci IX.A a IX.B vydali do J. Hradce, aby
si na místní FM VŠ prohlédli prezentace škol a firem, což by jim
mělo usnadnit rozhodování, kam jít studovat po absolvování základní školy.
• S Ondřejem Sekorou a jeho úsměvnými příběhy z knihy O psu
vzduchoplavci se seznámili naši prvňáčci. Ve středu se obě první
třídy vydaly do Kina Beseda, kde si pro ně paní Pavla Albrechtová
a pan Milan Krotký připravili scénické čtení, při kterém propojili
čtení příběhů s prvky divadla.

Tipy na vánoční dárky z infocentra
• dárkový poukaz do kina
• dárkové poukazy do divadla a na koncerty
• svíčky a vonný vosk s motivy Dačic

Přijímáme objednávky
na vánoční cukroví

do 1. prosince 2019
www.catering-vydri.cz
tel. 431 638 541
e-mail: catering@vyderskyklaster.cz

--- inzerce ---

Angličtina hrou – s rodilými mluvčími z agentury English Focus
Letos již počtvrté přijel na naši školu lektor z anglicky mluvící
země. Tentokrát se jednalo o lektorku z Austrálie – Tenneal, která
vedla konverzační kurz u dvou skupin žáků z 9., 8. a 7. tříd.
Jednalo se vždy o 3 vyučovací hodiny denně během celého
týdne. Dětem se kurz opět velmi líbil, naučily se používat anglický jazyk v přímé komunikaci s cizincem a poradit si v situacích, kdy

• Také v tomto školním roce navštěvují druhé třídy kurzy bruslení
v rámci projektu Děti do bruslí. Čas uplynul jako voda a děti se
opět postavily na led zimního stadionu v Telči, aby si zdokonalily
své bruslařské dovednosti pod vedením zkušených trenérů.

www.dacice.cz

Bikepark Hradiště na konci druhé sezóny
Bikepark Hradiště je první a jediný bikepark s lanovkou v České Kanadě.
Letos funguje již druhou sezónu
a na svou třetí sezónu v roce 2020
můžou návštěvníci očekávat 2 nové
tratě a ještě lepší zázemí u dolní stanice lanovky.
Bikepark se rozrůstá a zlepšuje hlavně díky poskytnuté dotaci
z Jihočeského kraje, pomocí níž jsme mohli pořídit materiál na
nové dřevěné překážky, pracovní vybavení, ale i třeba sedací pytle
a nové pivní sety pro větší pohodlí při odpočinku bikerů.
Bikepark bude v provozu do poloviny listopadu, pak se opět sjezdovka ponoří do zimní sezóny a ta naše bikerská se spustí až na
konci zimy sjezdovým závodem na sjezdovce.
Alexandr Sidor, BH Bike, z.s.

Zprávy z Gymnázia Dačice
Středoškolský atletický pohár CORNY
2019
Ve středu 25. 9. 2019 jsme se my, studenti
vyššího gymnázia, vypravili do Jindřichova
Hradce předvést své atletické schopnosti
na okresní kolo středoškolského atletického poháru. Tradičně nebylo začátkem školního roku moc prostoru na to, abychom
své atletické schopnosti zdokonalovali, ale
podařilo se nám vytvořit dva zdatné týmy,
které reprezentovaly naši školu. Počasí nám
ze začátku moc nepřálo, a tak jsme měli
doslova bojové podmínky. Disciplíny byly
poskládány poměrně netradičně, ale i s tím
jsme se vypořádali a dali do závodu maximum. Do předem zvolených disciplín jsme
se vrhli statečně, vše zvládli a vybojovali si
krásné 2. místo (z 6 družstev) za kategorii
chlapců, a získali jsme tak stříbrné medaile
a pohár. Dívky se také umístily na stupních
vítězů, a to na 3. místě, a dovezly bronzové
medaile a pohár. Perfektní výkony gymnázia jsou už tradicí, ale pořád máme velké
množství výzev, které můžeme do budoucna naplnit. Příští rok budou obě družstva
jistě směřovat o stupínek nahoru.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
zúčastněným za pěknou reprezentaci školy
a příjemně strávené sportovní dopoledne.
Velký dík patří i paní učitelce Zuzaně Voldřichové a panu učiteli Danu Lovětínskému za
doprovod a psychickou podporu.

Celý den jsme si moc užili a unavení se
vrátili bez vážnějších zranění zpět do školy.
Simona Přikrylová, Zuzana Voldřichová

Jazykový pobyt studentů gymnázia ve
Skotsku
Divoká příroda, krvavá historie, záhada
Loch Ness. Zájezd pětačtyřiceti studentů
Gymnázia Dačice do Skotska provázela nemalá očekávání. Řekla bych, že se naplnila.
Až na lochnesskou příšeru, kterou nikdo
neviděl a jejíž existence tedy zůstává stále nepotvrzená. Hladinu jezera Loch Ness
čeřily první říjnový den, kdy jsme k němu
se studenty dorazili, jen vlnky a sem tam
nějaká dešťová kapka. Mraky se ale vzápětí
rozestoupily, nebe nad Skotskou vysočinou
se rozsvítilo a ukázalo svou slunečnou tvář.
Dokonce i Ben Nevis, nejvyšší horu Skotska
a Velké Británie vůbec, jsme ten den zahlédli.

jsme stáli u Kaledonského kanálu spojujícího Severní moře s Atlantikem, zvedali hlavy
k Falkirk Wheel, unikátnímu lodnímu výtahu, jenž svým tvarem připomíná starobylé
germánské sekery, když jsme objevovali
symboliku Rosslynské kaple, gotické perly
ukryté ve skořápce nenápadného edinburského předměstí. Skotsko je ve skutečnosti
mnohem, mnohem zajímavější a navzdory
všem stereotypům v něm na podzim klidně
i pět dní v kuse svítí slunce.
Petra Mašátová
Odpoledne pro páťáky
Zveme všechny žáky pátých tříd základních škol, jejich kamarády, rodiče a prarodiče.
Přijďte se podívat
ve středu 20. listopadu od 15:00
do 18:00 h na Gymnázium Dačice.
Zažijte, jak se učí na gymnáziu:
zkoumání světa pod mikroskopem,
práce v moderní jazykové laboratoři,
skládání a programování lego robotů,
zážitek rozšířené reality,
moderování zpráv naší internetové televize,
• létání s dronem.

•
•
•
•
•

Na břehu Loch Ness stojí romantická
zřícenina hradu Urquhart Castle, dávný
svědek válek za skotskou nezávislost, ale
i bojů mezi jednotlivými skotskými klany,
jehož osud byl zpečetěn při výbuchu v roce
1692, podobně jako osud nejmocnějšího
klanu MacDonaldů, který byl téhož roku
zmasakrován v údolí Glencoe. Podobných kamenných svědků bohaté skotské
historie jsme navštívili několik. Zříceninu
paláce Linlithgow, rodiště Marie Stuartovny, okázalý Stirling Castle, kde byla Marie
korunována královnou, či hrad Edinburgh,
v němž skotská královna porodila svého
syna Jamese VI. skotského a I. anglického.
Nikoho z nás, kdo tam byl, už asi nenapadne redukovat Skotsko jen na místo, kde
muži nosí kilt a kde se pije whisky. Ne, když

Další události podzimních měsíců na
gymnáziu můžete sledovat na
www.gymn-dacice.cz a www.g-one.tv. Gymnázium Dačice najdete také na sociál. sítích
www.instagram.com/gymnaziumdacice/,
www.facebook.com/gymn.dacice/.

Zprávy z DPS
V rámci Týdne sociálních služeb dne
10. 10. 2019 proběhla hudební kulturní akce
v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích. Kulturní odpoledne vyplnila živá hudba v podání Orion Band. Dechové písničky
zněly po celé odpoledne a došlo i na tanec.
Hudební odpoledne se nám všem líbilo
a těšíme se na další setkání.
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová,
Ledax, o.p.s.

11

DAČICKÝ ZPRAVODAJ 11/2019

www.dacice.cz

Informace ze SŠTO Dačice
Pohled z okna
Když se podíváte na mramorové atrium naší školy, nemůžete
přehlédnout, že zde přibyly další atraktivní hry. Firma Stilmat nám
pomohla položit vedle hřiště na badminton také hrací pole pro velké venkovní šachy a skákacího panáka. Skákací panák slouží k dnes
již pozapomenuté tělesné aktivitě, o níž se domníváme, že může
oslovit i současnou mladou generaci. Celé nádvoří je tak připravené pro aktivní odpočinek našich žáků i zaměstnanců školy, samozřejmě jen o přestávkách.
Takže sportování zdar!
Pavel Novák
Jazykový kurz
Komunikace v cizím jazyce patří k dnešnímu modernímu životu,
mladí lidé se setkávají s angličtinou skoro na každém kroku. Potřebují získat sebedůvěru k jejímu aktivním používání. Proto se žáci
druhého ročníku oboru Mechanik seřizovač a nástavbového studia
ve třetím týdnu nového školního roku intenzivně věnovali studiu
jazyka pod vedením anglického lektora Marka A. Hursta z agentury
TalkTalk.Sk. Zázemí pro studium jim poskytl penzion Landštejnský
dvůr, nacházející se přímo pod malebnou zříceninou hradu Landštejna.
Od pondělí do středy se tu mořili s angličtinou žáci MS2, hráli
různé hry, povídali si na různá témata ve větších či menších skupinách. Ve středu mechaniky seřizovače vystřídali žáci nástavbového
oboru Podnikání. Také oni aktivně používali angličtinu během her
a kolektivních činností. V pátek po obědě se žáci s velkou lítostí
vrátili do Dačic. Výuka angličtiny byla velmi intenzivní a mnoho
volných chvil nezůstalo, a tak žáci aktivně odpočívali při krátkých
procházkách do okolí hradu Landštejna.
Kurz splnil svůj cíl. Podle reakcí žáků byl pro ně přínosem, získali sebedůvěru. Zjistili, že jsou schopni komunikovat v cizím jazyce,
mluvit a rozumět. Tyto zkušenosti a poznatky využijí při dalším studiu angličtiny.
Monika Pokorná
Slavonický jarmark 2019
Ospalé Slavonice se probudily do rušného sobotního rána, které
přešlo v slunný den. Ruch ale neustával, byla sobota 21. září, jež
patří tradičnímu jarmarku. Živo bylo i u našeho školního stánku.
Kadeřnice se nestačily otáčet okolo křesel a předváděly své umění
přímo na hlavách návštěvníků. Miniatury obráběcích strojů lákaly
kolemjdoucí k vyzkoušení a po celý den se díky malým řemeslníkům téměř nezastavily. Atmosféru doplňovalo ťukání kladiv, které
v rukách dětí zarážely do dřeva hřebíky jako o závod. Ostatní se zastavili jen tak nakouknout, sem tam někdo „na pokec”. Slavonický
jarmark se prostě vydařil.
Libor Štěrba
Kůrovec
Do epicentra kůrovcové kalamity na Dačicku se ve čtvrtek
26. září vypravili žáci 2. a 3. ročníků oborů Obráběč kovů a Truhlář.
Na této vycházce mohli žáci vidět stovky a stovky stromů, především smrků, které již nejevily známky života. O tuto tragédii se postaral kůrovec, sucho a taky člověk.
Mladé stromky, většinou uměle vysázené, však svědčí o tom, že
se lidé snaží o obnovu našeho zeleného bohatství. Získané informace z této vycházky mohou žáci využít v předmětech Občanská
nauka a Základy přírodních věd, a vyslovit i svůj názor, jak by tuto
kalamitní situaci řešili oni.
Věra Tomanová
Slavnostní otevření nového střediska praktického vyučování
na SŠTO s připomínkou 125 let technického vzdělávání v Dačicích
Za přítomnosti významných osobností politického a kulturního
života regionu i zástupců vzdělávacích partnerů školy bylo 27. září
2019 slavnostně otevřeno nové středisko praktického vyučování
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strojírenských a řemeslných oborů na SŠTO v Dačicích. Přebudování nové části školního areálu bylo financováno z projektu, který
byl schválen v polovině roku 2017. Díky jeho realizaci získala škola
novou přístavbou a také přestavbou již nefunkčního domova mládeže zcela nové, moderní prostory.
Bylo tak možné po více než 50 letech opustit již naprosto nevyhovující prostory v ulici Učňovská a propojit mnohem těsněji
teoretickou výuku s praktickým vyučováním, a to v jediném kompaktním komplexu školní budovy. Žáci tedy pracují od září tohoto
roku v komfortním a velmi příjemném prostředí, vybaveném také
některými novými stroji.
Přestože je škola institucí, která žije zejména přítomností a má
ambice připravovat žáky pro život v budoucnosti, nezapomíná ani
na své tradice a svou minulost. Součástí programu k slavnostnímu
otevření nového školního areálu byla proto i připomínka historie
školy a více než stoleté tradice technického vzdělávání v Dačicích.
S radostí jsme na půdě škole přivítali v sobotu 28. září i bývalé absolventy a pracovníky školy, kteří z návštěvy neodešli s prázdnou.
Odnesli si nejen příjemné zážitky z prohlídky školy a setkání s bývalými spolužáky i učiteli, ale i drobné upomínkové předměty. Z reakcí účastníků, kteří si pochvalovali zejména neformální atmosféru
akce, lze soudit, že se slavnostní otevření nového areálu vydařilo.
Nezbývá než škole popřát mnoho zdaru do dalších let!
Jana Burdová
Veletrh středních škol v Jindřichově Hradci
Již tradičně se naši zástupci, Ing. Milena Dvořáková, Mgr. Libor
Štěrba a studenti 4. ročníku oboru Mechanik – seřizovač Filip Mašek a Lukáš Deutschar, zúčastnili Veletrhu středních škol, který proběhl dne 3. 10. 2019 v Jindřichově Hradci v budově VŠE. Seznámili
jsme účastníky veletrhu s nabídkou maturitních a učebních oborů,
které naše škola otevírá v příštím školním roce.
Společně se zástupcem naší partnerské firmy THK panem Dvořákem jsme informovali žáky a rodiče o výhodném dotačním programu, který firma THK poskytuje studentům oborů Mechanik – seřizovač a Obráběč kovů.
Velkým lákadlem pro účastníky veletrhu byl malý soustruh
a frézka, které si žáci mohli vyzkoušet.
Milena Dvořáková

POZVÁNKA
STRATEGIE HOSPODAŘENÍ
S VODOU V KRAJINĚ
Zdravé město Dačice vás zve v rámci projektu
„Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech“
na konferenci, která se koná dne

12. listopadu od 8:30 h
v hlavním sále KD Beseda v Dačicích
Registrace nejpozději do 31. 10. 2019, e-mailem na
zdravemesto@dacice.cz nebo tel. č. 702 003 956.
Účast na konferenci je zdarma.
Každý účastník obdrží zdarma občerstvení.

Křížky – Spirituální krajina Dačicka
Knihu prodává Infocentrum Dačice za cenu 690 Kč.
Fotografie v této knize jsou dílem Rudolfa Prekopa a Martina
Mlynariče. Autory textů jsou Martin Souček, Michal Stehlík a Jiří
Müller, na komentářích k fotografiím se podílela Miloslava Slavíková.

www.dacice.cz

Novinky v ZŠ praktické a speciální Dačice
Chci být popelářem!
Sen mnoha malých chlapců i některých našich žáků se stal skutečností alespoň na chvilku zprostředkovaný návštěvou naší školy
firmou FCC, s. r. o. Dačice.
Zaměstnanci této firmy připravili pro žáky zajímavou přednášku,
při které se děti seznámily s interiérem i exteriérem popelářského
vozidla, názornou ukázku obsluhy vozu a tříděním odpadu. Také
dětem přinesli malé upomínkové předměty.
Tímto firmě FCC, s. r. o. Dačice děkujeme za příjemné chvíle a
čas, který nám věnovali. Bylo to hezké dopoledne a již se těšíme na
další spolupráci.

Nejdříve jsme se přivítali a posléze si připomněli, že nám začal
podzim. Všichni se snažili odpovídat na otázky, které je provedly
podzimními krásami, zvyky, pracemi souvisejícími s podzimem.
Také jsme si užili rozcvičku, kdy Tobík předcvičoval a my jsme
po něm opakovali. Vytvořili jsme krásného ježka z listů. Moc se
nám výkresy povedly. Celé dopoledne jsme si s Tobíkem užili
a děkujeme Terezce za návštěvu.

Problémy s teenagery?
Mohla by Vám pomoci přednáška
Mgr. Dany Vláčilové, etopeda PPP Dačice
a Bc. Miroslava Lukse, kurátora pro děti a mládež MěÚ Dačice.
27. listopadu 2019 od 15:00 h
ZŠ, Dačice, Neulingerova 108
Srdečně Vás zveme!

Pohodáři v Kanadě
Ve čtvrtek 12. 9. jsme se mohli, díky agentuře Pohodáři, podívat
do vzdálené Kanady. V Kulturním domě Beseda jsme se zaujetím
zhlédli vzdělávací pořad Kanada – multikulturní země ledního hokeje. Více o pořadu zde: https://www.agenturapohodari.cz/.
Scénické čtení
Děkujeme Bc. Pavle Albrechtové (Knihovna Matěje Mikšíčka)
a Milanu Krotkému (Kino Beseda) za scénické čtení z knihy Ondřeje Sekory. Žáci se zaujetím vyslechli čtení a pozorně sledovali
dramatizaci pohádek O psu vzduchoplavci. Moc děkujeme za milý
zážitek.

Rada města Jemnice
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

jednatel - jednatelka obchodní společnosti
Správa majetku města, s.r.o., Jemnice

Canisterapie ve škole
V pondělí 30. 9. nás po prázdninách zase k naší radosti navštívil
Tobík se svoji cvičitelkou Terezkou. Měli jsme ohromnou radost.

ČINKY SOLI, známé již po staletí
e k tomuto zdroji opět vracíme. Naše solná jeskyně je
radně z přírodního materiálu - soli z Mrtvého moře,
mikroklima. Při kterém se uvolňují prvky jódu, vápníku,
magnezia, bromu a selenu.

vky, které se uvolňují, jsou nepostradatelné
o normální fungování organizmu

jódu v organizmu, zabezpečuje normální fungování
má velký význam při látkové výměně a její činosti
la

účinky a vliv na stavbu kostí

působí na lepší prokrvení kůže
nky, což má za následek vyplavování jedovatých látek
í při látkové výměně

Vykonávaná činnost:
• vedení obchodní společnosti, která zajišťuje odpadové
- záněty hrdla, hrtanu, nosu i chronického nachlazení
hospodářství města, správu majetku města (veřejná zeleň,
- zápaly plic a průdušek
- astma
sportoviště, pohřebiště, veřejné osvětlení, budovy, komuni- alergie různého druhu
- choroby srdce - poinfarktové stavy, nedostatečný krevní oběh, vysoký krevní tlak
- nedostatečná činnost štítné žlázy
kace, mobiliář, apod.)
- dermatologické choroby, např. lupénka, vyrážka, ekzémy
- zvyšuje činnost vegetativního nervového systému
- stavy přepracovanosti, stavy únavy, deprese, sklerózy
- zvyšení odolnosti proti stresu a neuróze
- zrychlení metabolizmu buňek
- působí na uklidnění dýchacích cest kuřáků

Základní požadavky:
• vysokoškolské vzdělání technického, stavebního nebo ekonomického směru, nebo středoškolské vzdělání s maturitou
a min. pětiletou praxí ve vedoucí pozici,
Příznivé působení na lidský organizmus se projeví po 3 - 5ti pobytech
• vmanažerské schopnosti, odolnost vůči stresu, komunikativinhalační solné jeskyni. Pět 45 minutových relaxačních posezení v atmosféře
jeskyně se vyrovná týdennímu pobytu u moře v době po bouřce, kdy jenost, zodpovědnost
ovzduší v přímořské oblasti nasycené velkým množstvím jódu.

inu kyselého a zásaditého prostředí v organizmu
getickém metabolizmu buněk

ZIUM

cky

Nabízíme:
• odměna 40.000 – 50.000 Kč měsíčně
Ultrazvukový rozprašovač MODE U-3002-E - SEA SEA CLIMATE:
- Zařízení je určeno pro produkci mlživého solného roztoku
• předpokládaný nástup od 1. 2. 2020, případně dle dohody
- Rozprašovač pracuje s ultrazvukovým oscilátorem, který rozprašuje
solný roztok ze soli z Mrtvého moře v rozprašovací komoře na malinké
aerosolové částečky velikosti 0,5 - 5 mikronů
- Tyto urychlují účinnost celé solné jeskyně

Termín pro doručení přihlášky:
• 11. 11. 2019 do 10:00 h

Solná jeskyně SAL MARINA

ami srdce a též snižuje krevní tlak

Upozorňujeme držitele permanentek,
aby si službu vyčerpali do tohoto data

E zabraňuje vzniku novotvaru
kůže

kontakt: 606 225 657

Více informací:
• www.mesto-jemnice.cz nebo
• Ing. Jana Loiblová, tajemnice Městského úřadu v Jemnici,
kontakt: e-mail: tajemnik@mesto-jemnice.cz,
telefon: 724 186 542

--- inzerce ---

končí provoz k 31. 12.
2019
SOLNÁ JESKYNĚ

--- inzerce ---

na nervový systém

--- inzerce ---

K

Čisté ionizované ovzduší této jeskyně zlepšuje celkovou
kondici organizmu a příznivě působí na:
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1949 - 2019 / Základní umělecká škola Dačice
V letošním roce oslavila naše škola sedmdesát let své existence.
Viděno optikou našeho bytí, jedná se o téměř celý jeden lidský
život, naplněný ušlechtilým posláním, jakým je rozvíjení uměleckých dovedností mladé generace. Za těch sedmdesát let se naše
škola i se svou slavonickou pobočkou stala nejen neodmyslitelnou
součástí kulturního života města Dačic a jeho širokého regionu,
žáci účinkující zejména v instrumentálních a pěveckých souborech dosáhli skvělého renomé i v zahraničí. Co však dělá tuto školu
místem, kam se žáci těší, protože se zabývají tím, co je baví a co je
rozvíjí? Jsou to prostory nové, moderní budovy s plně vybavenými
učebnami, ateliéry a koncertním sálem? Určitě ano, ale tou hlavní
devízou jsou učitelé, kteří svým kumštem a citlivým přístupem otevírají žákům dveře do světa umění. O to, aby se žáci a pedagogové
ve škole dobře cítili, se pak stará nepočetná skupina provozních
zaměstnanců. To vše dohromady vytváří skvěle fungující organismus, jenž se za podpory rodičů a veřejnosti může pochlubit vynikajícími úspěchy žáků v řadě uměleckých soutěží i účastí na mnoha
kulturních a společenských akcích našeho regionu. Je nutno také
zdůraznit, že to, co se žáci v naší škole naučí, rozvíjejí pak ve svém
dalším osobním a profesním životě. A tak není výjimkou, že náš
bývalý absolvent se k nám vrátí ve zcela jiné roli, v roli pedagoga.
Popřejme tedy naší škole, aby i nadále byla tím místem, kde naše
mladá generace může v krásném prostředí za podpory svých pedagogů rozvíjet své umělecké schopnosti a talent.
Josef Mochar, ředitel školy

chodil pro své dvě dcery. Když jsem čekal, až holky skončí s výukou,
seděl jsem nejraději v atriu a nechával se prostoupit nádhernou atmosférou. Na ten klid, kdy jsem poslouchal vzdálené tóny nástrojů,
nebo dětský smích, budu vždy vzpomínat s potěšením.
Přeji všem pracovníkům školy, aby ještě dlouho mohli vychovávat naše děti k odpovědnému životu a především k lásce k umění.
Karel Macků, starosta
Slavnostní koncert k 70. výročí uměleckého vzdělávání
v Dačicích
Sedmdesát let své existence oslavila naše škola koncertem,
který se uskutečnil ve čtvrtek 19. září. Doslova nabitý koncertní
sál, skvělé publikum, vynikající hudební vystoupení našich žáků
a fantastická atmosféra - tak by se dal charakterizovat tento večer.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě slavnostního koncertu podíleli, tedy našim žákům, učitelům a provozním zaměstnancům. Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání a podělili se s námi o radost
z toho, že máme v Dačicích již sedmdesát let místo, kde může naše
mladá generace rozvíjet své umělecké nadání. Velký dík patří také
městu Dačice, které nás podporuje v mnoha našich aktivitách. Ještě jednou – děkujeme všem a těšíme se na další setkání se všemi,
kdo nám fandí!

Základní umělecká škola patří k Dačicím neodmyslitelně. Za
dobu její existence jsme se naučili brát ji jako přirozenou součást
našeho života. Za tu spoustu let rukami jejích pedagogů prošlo obrovské množství dětí. Některé se naučily ovládat nástroje, zpívat,
nebo „výtvarničit“ na úrovni, která jim stačí k tomu, aby si dokázaly udělat radost. Jiné děti škola ovlivnila natolik, že si umění zvolily jako životní poslání. Mimo získaných uměleckých dovedností
všichni zjistili, co znamená zodpovědnost, pravidelná práce a komunikace v kolektivu. To vše jsou vlastnosti, které jsou důležité pro
život každého z nás.
Sám jsem navštěvoval základní uměleckou školu, třeba když jsem

Dačický Domeček - co je u nás nového
Od měsíce října začalo být v našem
Domečku opět pořádně rušno. Velký nárůst dětí jsme zaznamenali v pohybových
kroužcích, dále pak v rukodělných a hudebních kroužcích. K letošním novinkám patří
kroužek volejbalu, který se setkal s velkým
ohlasem. Naše nové posily týmu, Kateřina
Valenová a Petra Závodská, se role trenérek zhostily s nadšením a my jsme za to
rádi, protože človíčků, kteří by byli ochotni
pracovat s dětmi, je opravdu jako šafránu.
K letošním novinkám patří také kroužek
Malého farmáře, který nabízíme dětem ve
spolupráci s JC Malý Pěčín, pod vedením
zkušené Zdeničky Koutné, která má po
svém boku dva externí nováčky Riedlingovou Hanu a Pikartovou Vendulu. A nezapomněli jsme ani na ty nejmenší, pro které
jsme otevřeli zcela nový kroužek Zpívání
s Míšou. Michaela Popelínská s námi spolupracuje i o prázdninách, a tak byl jen krůček
k tomu, nabídnout ji celoroční spolupráci.
Pro maminky s malými dětmi je tu opět
oblíbený Baby club pod vedením Dany
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Syrovátkové a Pohybové hrátky pro rodiče
s dětmi, které také převzaly nové vedoucí
Pavla Karešová a Jolana Hrubá. Všem našim
novým externím pracovníkům přejeme
hodně energie a elánu při jejich zájmové
činnosti a doufáme, že spolupráce s nimi
potrvá i v příštích letech.

Dále nabízíme Kurz anglického jazyka
pro prarodiče s vnoučaty, který je financovaný z prostředků Jihočeského kraje
a pro účastníky je zdarma. Kurzy začnou
probíhat od listopadu a přihlásit se na
něj můžete na tel. číslech 723 788 736

a 724 078 677.
Ani v tomto roce nechceme zapomínat
na vás dospělé, pro které jsou nabízeny
tyto kurzy:
Kurz háčkování - bude probíhat každý
čtvrtek, 17:00 - 18:00 h v Domečku, počínaje 1. 11. Kurz je zdarma. Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 723 788 736. Těšit
se na Vás bude Lenka Tříletá.
Kurz pletení z pedigu - proběhne ve
čtvrtek 28. 11., 16:30 - 19:00 h v Domečku. Cena za kurz je 150 Kč. Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle 724 078 677. Těšit
se na Vás bude Dana Syrovátková.
Kurz vánoční keramiky - proběhne ve
čtvrtek 21. 11., 16:30 - 19:00 h v Domečku. Cena za kurz, včetně glazování, je 250
Kč. Zájemci se mohou přihlásit na tel. čísle
723 788 736. Těšit se na Vás bude Jarka Bačáková.
Veškerou naši činnost, termíny jednotlivých kroužků si můžete vyhledat na našich
webových stránkách: www.ddmj.cz/dacice.
Váš Domeček

www.dacice.cz

Nábor tenistů
Chceš zkusit hrát tenis a je ti 6 až 10 let? Přijď se podívat.
Tréninky probíhají na tenisových kurtech v Dačicích každé
pondělí a čtvrtek od 15:00 do 17:00 h. Nábor nových tenistů
bude na jaře 2020.

Oddíl tenisu pořádá od června 2018 tréninky mládeže. Prvním
cílem tréninku je hrát tenis pro radost. Dalším cílem je zapojit děti
do mistrovských zápasů a turnajů. Na startu v loňském roce bylo
8 dětí. Letošního kempu, který se konal druhý týden v srpnu, se
zúčastnilo 18 dětí. Během tohoto týdne jsme trénovali každý den,
každé odpoledne. Momentálně trénuje 22 dětí. Daří se nám plnit
i druhý cíl. Během letošního roku si po roční přípravě jeden tenista
a tři tenistky vyzkoušeli mistrovské či turnajové utkání na krajské
úrovni ve svých věkových kategoriích.
Pavel Doležal, oddíl tenisu TJ Centropen Dačice

Dobrý vstup do podzimní sezóny
Již v průběhu podzimní krajské soutěže jsme se 14. 9. zúčastnily ženského volejbalového turnaje v Řásné, kde jsme
v konkurenci 5 družstev dokázaly obhájit loňské prvenství.
To vstup do krajské soutěže pro nás byl úspěšný už jen částečně.
4. 9. 2019 jsme po nevyrovnaných výkonech v jednotlivých setech
podlehly 3:2 v teibreiku hráčkám z Hlincovy Hory a připsaly si tak
v tabulce alespoň bod. Následně jsme se 11. 9. 2019 poprvé představily na domácím venkovním kurtu, kde se nám po výborném
kolektivním výkonu podařilo přesvědčivě porazit Slávii České Budějovice 3:0. Na zatím třetí odehraný zápas jsme cestovaly 7. 10.
2019 do Třeboně. Tady jsme po dlouhých, více než dvou hodinách
boje nakonec zvítězily 3:2 a odjížděly tak v pozdních večerních hodinách domů šťastné.
Dagmar Distelová

Florbalistům odstartovala sezona
Začátek školního roku znamená pro děti nejen návrat do
školních lavic, ale také možnost vybrat si z celé řady kroužků
či aktivit, jimž se budou věnovat ve volném čase. V Dačicích
je stále populárnější florbal, jehož řady se neustále rozrůstají. O tom, na co se florbalisté zaměřují a jak s dětmi pracují, se
rozpovídal nový šéftrenér klubu Petr Jindra.
Florbal už není jen novým sportem, o kterém slyšelo pár vyvolených. Raketově se šíří napříč Evropou i celým světem. Výraznou
stopu zanechal také v Dačicích. „V tuto chvíli už je nás, započteme-li spolupráci s dětmi z Kunžaku, už kolem 160. A naše řady se
stále rozrůstají. Na podzimní nábor nám přišlo 20 dětí,“ vypočítával

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

šéftrenér klubu Petr Jindra. Sportovci hrající s děrovaným míčkem
trénují celoročně. Důkazem toho budiž účast na řadě letních akcí.
„Naši hráči se pravidelně účastní letních akcí jako například Prague
games či Czech open, což jsou mezinárodní turnaje. Dva naši hráči
a jeden trenér pak dokonce reprezentovali na letní olympiádě dětí
a mládeže v Liberci. Hned čtyři kategorie pak měly možnost vyrazit
na soustředění do Svitav, kde jsme byli spolu s partnerským klubem z Jihlavy,“ doplňoval lodivod.
V září odstartovala nová sezona. A ze strany potencionálních zájemců přichází řada dotazů na fungování klubu. Ten si zakládá na
přátelské atmosféře, milém kolektivu a přístupu trenérů. „Někdy se
nás trenérů rodiče ptají, zda jejich dítě bude hrát zápasy, když teprve začalo. Naše odpověď zní jednoznačně ano. Kde jinde se florbal
naučí? Kdo chce hrát, u nás hrát určitě bude. Vždyť to přece všichni
děláme proto, že chceme hrát, ne se jen dívat!“
Ze strany kritiků tohoto sportu přichází i výtky ve stylu, že se jedná o jednostrannou zátěž a tudíž nezdravý sport pro děti. „Souhlasím. Právě proto děláme u všech kategorií kompenzační tréninky,
při nichž se snažíme jednostrannost kompenzovat. Například u přípravky se o florbal jedná jen v asi dvaceti procentech. Zbytek času
jsou spíš pohybové hry, které dají dětem sportovní základ. V první
řadě totiž chceme vychovat slušné lidi a zdravé sportovce. Pokud
si v pozdějším věku jako první volbu vyberou florbal, budeme rádi.
Pokud půjdou třeba na fotbal, proč ne. Hlavně že se budou hýbat
a bude je to bavit,“ dodal na závěr šéftrenér klubu.
TJ Centropen Dačice má letos kompletní mládežnickou strukturu. Neustále přibírá nové členy, a to chlapce i děvčata. Do příštího
roku by pak florbalisté z města kostky cukru chtěli přihlásit první
samostatné dívčí mládežnické družstvo.
Florbal Dačice

Sportovní okénko
Kuželky muži I. liga :
9. 11. 2019

14:00 h

kuželna Dačice TJ Centropen Dačice-KK Zábřeh

23. 11. 2019 14:00 h

kuželna Dačice TJ Centropen Dačice
-KK Hvězda Trnovany

Kuželky muži 3. liga
2. 11. 2019

10:00 h

kuželna Dačice TJ Centropen Dačice C
-TJ Centropen Dačice B

9. 11. 2019

10:00 h

kuželna Dačice TJ Centropen Dačice B
-TJ Sokol Machová

16. 11. 2019 10:00 h

kuželna Dačice TJ Centropen Dačice C
-KK Slavoj Žirovnice

23. 11. 2019 10:00 h

kuželna Dačice TJ Centropen Dačice B
-TJ Sokol Šanov

30. 11. 2019 10:00 h

kuželna Dačice TJ Centropen Dačice C
-TJ Lokomotiva Valtice

Fotbal muži A :
2. 11. 2019

14:00 h

periodický tisk územně správního celku
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3.200 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

stadion
v Dačicích

TJ Centropen Dačice
-Veselí n. Lužnicí

Václav Šuler, předseda TJ Centropen
Číslo: 11/2019, ročník osmý
Datum vydání: 30. 10. 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
2. listopadu, sobota, 14:00 h
Prodloužená kurzu tance
Pro rodiče a účastníky kurzu
12. listopadu, úterý, 8:30 h
Strategie hospodaření s vodou v krajině
Konference Zdravého města Dačice
27. listopadu, středa, 19:00 h
Poslední aristokratka
Divadelní představení
30. listopadu, sobota, 19:00 h
Věneček
Závěrečný ples kurzu tance
Připravujeme:
15. prosince
Vánoční koncert
Dasha a Pajky Pajk Martina Kumžáka
- předprodej zahájen 4. listopadu

Klub Béčko
2. listopadu, sobota, 20:00 h
Halloween party
9. listopadu, sobota, 20:00 h
Almost Acoustic
Otevírací doba:
pondělí
úterý až čtvrtek
pátek a sobota
neděle

zavřeno
13:30 až 17:00 h
18:00 až 23:00 h
zavřeno

Kino Beseda
1. listopadu, pátek, 19:00 h
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
3. listopadu, neděle, 19:00 h
JOKER, drama/thriller, 2D
český dabing, vstupné 120 Kč
6. listopadu, středa, 10:00 h
TERORISTKA, komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč
8. listopadu, pátek, 19:00 h
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
13. listopadu, středa, 19:00 h
STAŘÍCI, černá komedie, 2D
česky, vstupné 110/90 Kč
15. listopadu, pátek, 19:00 h
ŽENSKÁ NA VRCHOLU, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
17. listopadu, neděle, 16:00 h
ŽENSKÁ NA VRCHOLU, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
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22. listopadu, pátek, 18:00 h
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II., animovaný, 2D
český dabing, vstupné 130/110 Kč

Katolický dům
a RC Křižovatka

23. listopadu, sobota, 14:00 h
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II., animovaný, 2D
český dabing, vstupné 130/110 Kč

10. listopadu, neděle, od 17:00 h
Kolotoč pohádek
Loutkové divadlo „Já to jsem“ V. Marčíka ml.
Délka 50 min.

24. listopadu, neděle, 14:00 h
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II., animovaný, 2D
český dabing, vstupné 130/110 Kč
29. listopadu, pátek, 19:00 h
VLASTNÍCI, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč

Městské muzeum a galerie
do 24. listopadu
Volání dálek – expedice a výzkumy spolku
ZOOGEOS za 25 let činnosti
Výstava z výprav českých přírodovědců do
14 zemí světa.
do 22. prosince
Listopad 1989 v Dačicích
30 let od sametové revoluce
Výstavní chodba muzea.
21. listopadu, čtvrtek, 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Křest X. jubilejního čísla Dačického vlastivědného sborníku za účasti autorů.
30. listopadu až 22. prosince
Rozsviťte si
Obrazy, sochy a keramika Vladimíry Vávrů.
Prodejní výstava k 25. výročí založení Dačické
keramiky. Slavnostní zahájení v sobotu 30. listopadu v 16:00 h.
1. prosince, neděle, 17:00 h
XIII. Zvonkový průvod
a rozsvícení vánočního stromu
Odchod z Havlíčkova nám. v 17:00 h.
8. prosince, od 10:00 do 16:00 h
IX. Vánoční jarmark
Otevírací doba: út-pá 9:00 - 12:00,
13:00 - 16:00 h a neděle 13:00-16:00 h.

Mikuláš pod parou 2019
sobota 30. listopadu
od 10:00 h do setmění

ulice Antonínská 75 v Dačicích
Jízda s parní lokomotivou „Jůlinkou“
Muzeum drážních předmětů a různých historických samohybů
www.zelezniceplnapary.cz,
739 002 280

17. listopadu, neděle, od 15:00 h
Turzovka
Přednáška s projekcí z cest o. Jaroslava
Pezlara. Otevřená herna pro děti.
18. listopadu, pondělí, od 17:30 h
Postavme se na své nohy
Přednáška s fyzioterapeutkou Jitkou Jakubcovou. Pojďme si společně uvědomit, jak
krásné může být, stát na vlastních nohách.
Otevřená herna pro děti.
víkend 23.11. až 24.11.
Kurz šití kožených barefoot bot
Lektorka Veronika Mocová. Na kurzu budeme vyrábět kožené boty přesně na svoji
nohu. Přihlášky na: gjkoutnovi@seznam.cz.
27. listopadu, středa, 10:00 až 12:00 h
SpoKojeňáček
Setkání žen nejenom nad tématy těhotenství, 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)
30. listopadu, sobota od 15:00 do 17:30 h
Adventní dílna
Přijďte prožít předvánoční atmosféru
a vyrobit si adventní věnec, zimní dekoraci
nebo udrátovat ozdoby.
Pravidelné aktivity:
Káčko – každou středu od 16:00 h
Káčko S, každé úterý od 16:00 až 17:00 h
Stolní tenis pro děti a mládež – každé
úterý od 18:00 do 20:00 h
Dopoledníček – pondělky a čtvrtky, 8:30
až 11:30 h - klubík pro rodiče s dětmi v herně
Otevřená herna pro rodiče s dětmi – každou středu od 16:00 do 18:00 h
Angličtina pro děti s rodiči – každý čtvrtek od 16:00 do 16:30 h s I. Pazourovou
Dopolední cvičení nejen pro maminky –
každý čtvrtek od 8:30 do 9:30 h
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
Více informací na www.katolicky-dum.cz
a www.rckrizovatka.cz

