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Jak to vidím aneb kůrovcová apokalypsa?
Máte les? Máte rádi les? Rádi chodíte do lesa? Obáváte se sucha? Pokud na jakoukoli z těchto otázek odpovíte ano, pak se
i Vás týká kůrovcová kalamita, která na Dačicku už přerostla v apokalypsu.
přispěly k tomu, že Ministerstvo zemědělství chce navýšit podporu pro vlastníky
lesů až o jednu miliardu korun, že se letos
navýšila podpora hospodaření v lesích na
1,15 miliardy korun a že také Jihočeský kraj
chce finančně podpořit vlastníky lesů v jejich nelehkém boji. Na podzim letošního
roku bude v rámci plánovaného 8. kola Programu rozvoje venkova na investice související s hospodařením v lesích připraveno
přibližně 500 milionů korun. Celkově tedy
podpora pro vlastníky lesů přesáhne v letošním roce 4 miliardy korun. Přemýšlím
o tom, že město Dačice by mohlo žadatelům
o dotaci pomoci s podáním žádostí.
Když nás stát a kraj nenechá na holičkách, tak si s kůrovcovou kalamitou poradíme a založíme na holinách pro naše děti
a vnuky nové lesy. U nás jsou totiž lidé pracovití a jediné, co potřebují od státu a kraje,
je podpora.
Karel Macků, starosta
Město Dačice hospodaří na téměř 380
hektarech lesa a dnes už víme, že až skončí kůrovcová kalamita, budeme mít 230
hektarů holin. Holin, které bude potřeba
zalesnit a pak se o ně starat, aby vzrostl
nový les. Myslím, že nemusím popisovat, co
všechno obnáší kůrovcová těžba, jak těžce
se shání firma, která je schopna dřevo vytěžit, jak těžce se vytěžené dřevo prodává
a jaká spousta práce nás čeká, než se podaří
les znovu obnovit. Všichni, kdo vlastní les
ví moc dobře, a v mnoha případech určitě
i lépe než já, jaké problémy u nás kůrovcová
kalamita způsobila. Zatímco v městských
lesích s kůrovcem bojuje už několikátý rok
Kamil Kupec, ředitel Městských lesů Dačice
s.r.o., tak na radnici bojujeme o to, aby nám
s tímto průšvihem někdo pomohl.
A proto jsem se už před rokem obrátil na
předsedu vlády se žádostí o pomoc při řešení kalamitní situace v lesích. Obdržel jsem
odpověď od ministra zemědělství s tím, že
pro ministerstvo ani vládu není snadné najít rychlé a efektivní řešení. Nicméně prý
byla přijata mimořádná opatření: upravily
se podmínky pro přijímání pracovníků ze
zahraničí, zvýšila se kapacita pro silniční

a železniční dopravu kalamitního dřeva,
podnikly se kroky pro zajištění přípravků
pro asanaci napadeného dřeva, byl připraven katalog ploch pro skladování kalamitního dřeva. O praktické účinnosti těchto
opatření si jistě každý vlastník lesa udělá
obrázek sám.
Minulý měsíc jsem se u nás setkal s jihočeskou hejtmankou Ivanou Stráskou.
Společně jsme prošli městské lesy a přímo
na místě jsme jí společně s Kamilem Kupcem ukázali, že naše slova o apokalypse
rozhodně nejsou přehnaná. Podle toho, že
paní hejtmanka přislíbila vyhlášení nového
programu, usuzuji, že se nám povedlo paní
hejtmanku přesvědčit o potřebnosti peněžní podpory pro všechny vlastníky lesů.
Tento program pracovně nazvaný Zřizování nových lesních oplocenek, umožní i těm
nejmenším vlastníkům lesa, kteří zalesňují
kalamitní holiny, čerpat dotace právě na
oplocenky (podle posledních informací by
to mohlo být 40 Kč na metr oplocenky).
Věřím, že také můj dopis premiérovi,
účast na veřejném slyšení v Poslanecké sněmovně k Petici za zdravé a prosperující lesy
i pro příští generace a setkání s hejtmankou

Výstava na stromech
Kancnýřův sad bude hostit výstavu
fotografií o pěstitelích kakaa z Pobřeží
slonoviny (Côte d‘Ivoire).
Čokoláda patří
mezi nejoblíbenější sladkosti.
Příběh čokolády
má ale i stinné
stránky. Navzdory rostoucí poptávce po klíčové surovině
pro její výrobu – kakau – příjmy pěstitelů
kakaa často nestačí jejich rodinám na živobytí. Zejména v západní Africe je navíc
rozšířená dětská práce, problémem je i ničení životního prostředí. Podmínky panující
na kakaových plantážích přibližuje výstava
pod širým nebem nazvaná CENA KAKAA,
která bude od 5. října do 12. října 2019
k vidění v Kancnýřově sadu. Autorem fotografií je Stanislav Komínek z organizace
Fairtrade Česko a Slovensko. Přehled parků,
kde se výstava koná, a více informací najdete na www.vystavanastromech.cz.
Kateřina Marková, místostarostka
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Slovo místostarostky
První zářijovou sobotu se v Kulturním domě Beseda konala akce pod názvem Veletrh volnočasových aktivit. Organizačně se
na pořádání podílelo Zdravé město Dačice a Komise volnočasových aktivit rady města.
Smyslem akce bylo představit místní spolky a dobrovolnické organizace
a především ukázat, co všechno je možné v Dačicích dělat a kolik obětavých lidí
a dobrovolníků je ochotno dělat něco
navíc. Spolek, který měl zájem se veletrhu zúčastnit, dostal své místo na sále,
v předsálí, ve vestibulu nebo venku. Venku na parkovišti před kulturním domem
bylo původně naplánováno více spolků
a také občerstvení, ale nakonec kvůli dešti zde zůstala pouze zvířata z Jockey clubu Malý Pěčín. Pro členy klubu to nebylo jednoduché, protože zde setrvali téměř celý den a venku bylo docela
chladno. Na sále měli svůj stánek Dům dětí a mládeže - aerobik
a mažoretky spolu se zdobením perníčků s paní Tříletou, za TJ Centropen kroužek gymnastiky, fotbalu a stolního fotbalu, TJ Sokol Dačice - Centropen kroužek JUDA, dále Jóga s Míšou, Dačické Okénko,
Včelařský kroužek, Základní umělecká škola Dačice a malování na
obličej, v předsálí byl Červený kříž, Divadelní spolek Tyl a Tyláček,
Katolický dům, zdravé stravování paní Kasalové, spolek Tvořílek
z Dolních Němčic, Spolek Borek a mladí dobrovolní dačičtí hasiči
a ve vestibulu Junák – dačičtí vodní skauti a rybářský spolek dětí
a dospělých. Současně na podiu se představili dačické gymnastky, mažoretky, dechové nástroje a dětský sbor ze ZUŠ, Zpívanky
s Dášou, aerobik, judo, fotbal, Tyláček, africké tance, cvičení rodičů
s dětmi a skákání na trampolínkách.
Pan Stejskal, předseda svazu invalidů, uvařil guláš z divočáka

a dámy seniorky jej prodávaly a také se staraly o prodej domácích
buchet a cukrovinek. Veletrh probíhal od desíti hodin dopoledne
až do půl páté hodiny odpoledne. Průvodci celého programu byli
členové divadelního spolku Tyl Terezie Krůčková a Milan Krotký
a za celý výkon si zaslouží obrovskou pochvalu. Musím ale také pochválit všechny účastníky a dobrovolníky, bez kterých by se tato
akce vůbec nedala uskutečnit. Největší odměnou byla veliká návštěvnost dětí, rodičů a ostatních zájemců. Je výborné, že v Dačicích a okolí je tolik lidí, kteří se zajímají o své okolí a jsou ochotni
udělat něco navíc pro ostatní i na úkor svého volného času. Patří
jim všem velké poděkování a věřím, že budou ve své činnosti nadále pokračovat.
Chtěla bych také čtenáře Dačického zpravodaje upozornit na
netradiční výstavu, která bude v Kancnýřově sadu v týdnu před
podzimními farmářskými trhy ve dnech 5. až 12. října. Jedná se
o „Výstavu na stromech“, kde na lípách budou navěšeny plakáty se
zaměřením na podmínky pěstování kakaa v západoafrickém státě
Côte d’Ivoire, odkud pochází 40 procent kakaa ve světě. Jedná se
o celorepublikovou akci pořádanou každý rok v říjnu během „Týdne důstojné práce“, letos již konanou popáté, v Dačicích poprvé.
V roce 2015 byla hlavním tématem káva, v roce 2016 koželužny
a výroba obuvi, v roce 2017 pěstování banánů a loni výroba bot
v Indii. Letošní téma je pěstování kakaa. Důvodem konání této výstavy je seznámení veřejnosti s podmínkami lidské práce v méně
vyspělých zemích. Tuto aktivitu organizuje společnost Fairtrade ČR
a my jsme se letos rozhodli i v Dačicích výstavu uskutečnit.
Kateřina Marková, místostarostka

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

Zastupitelstvo města na svém 6. zasedání konaném 11. 9. 2019 mimo jiné:
• schválilo zprávu o uplatňování obsahující
pokyny pro zpracování změny č. 4 Územního plánu Dačice s možností uplatnění
prvků regulačního plánu,
• schválilo na základě splněné podmínky
vyhlášené veřejné nabídky na prodej
pozemků pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Za Školou v Dačicích poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80.700 Kč,
• schválilo prodej pozemku o výměře 1248
m2 pro stavbu rodinného domu v lokalitě Za Školou v Dačicích za kupní cenu ve
výši 1.110.720 Kč,
• schválilo koupi lesních pozemků o výměře 40350 m2 v k. ú. Bílkov za kupní
cenu ve výši 50 % z ceny stanovené
znaleckým posudkem s odečtením
nákladů spojených s realizací převodu
nemovitostí, tj. za 376.167 Kč,
• schválilo směny nemovitostí bez finančního vyrovnání se soukromými
vlastníky dotčených pozemků v rámci
majetkoprávního vypořádání částí pozemků pod místní komunikací spojující
Malý a Velký Pěčín,
• schválilo přijetí Baskické deklarace –
významného dokumentu přijatého na
8. Evropské konferenci Udržitelná města, který definuje agendy k vytvoření
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udržitelných a odolných evropských
měst; deklarace směruje obce a regiony
k důležitým tématům, mezi nimiž jsou
například udržitelná městská mobilita,
ekosystémové služby, ochrana klimatu či
dekarbonizace, ale také dostupné bydlení či efektivní sociální integrace; město
Dačice se zapojilo s akcí „Podpora aktivních skupin a integrace sociálně znevýhodněných občanů do společnosti“.
Rada města na své 23. schůzi konané
28. 8. 2019 mimo jiné:
• schválila uzavření smlouvy o dílo na
zpracování návrhu architektonického
řešení vybrané části Palackého náměstí
s kanceláří P.P. Architects s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 180.000
Kč bez DPH, s kanceláří M2AU s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 98.000
Kč bez DPH a s kanceláří JPS J. Hradec
s. r. o. s celkovou nabídkovou cenou ve
výši 100.000 Kč bez DPH,
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
pro Školní jídelnu Dačice ve výši 4.624,00
Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy Dačice, Boženy Němcové na
školní rok 2019/2020 od společnosti Lékárna Na Náměstí Dačice s. r. o.,
• schválila rozpočtové opatření č. 14/2019
v těchto objemech: příjmy 1.605.000,00
Kč, výdaje 2.895.000,00 Kč, financování

1.290.000,00 Kč,
• schválila pronájem movité věci – prodejního stánku o rozměru 300 x 210 cm,
umístěného na pozemku p. č. 2749 v obci
a k. ú. Dačice na určené dny v období od
18. 11. 2019 do 10. 1. 2020 společnosti
Rybníkářství Dačice, z. s.
Rada města na své 24. schůzi konané
18. 9. 2019 mimo jiné:
• vydala souhlas s přijetím finančního daru
pro Školní jídelnu Dačice v celkové výši
43.263,00 Kč na úhradu stravného pro 10
žáků Základní školy Dačice, Neulingerova od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s. a vydala souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice v celkové výši 17.425,00 Kč na úhradu stravného pro 2 žáky Základní školy Dačice,
Boženy Němcové a pro 2 žáky Základní
školy Dačice, Komenského od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.,
• schválila rozpočtové opatření č. 15/2019
v těchto objemech: příjmy 170.275,00 Kč,
výdaje 170.275,00 Kč, financování 0,00 Kč,
• schválila základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2020 pro přípravu návrhu rozpočtu roku 2020,
• schválila vyhlášení 7. kola veřejné nabídky na prodej pozemků v lokalitě Nivy v k.
ú. Dačice určených ke komerční zástavbě,
a to pozemku p. č. 2271/6 o výměře 1.382

www.dacice.cz
m2 a pozemku p. č. 2271/202 o výměře
36 m2 za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2,
• schválila poskytnutí dotace na provoz
pojízdné prodejny v roce 2019 ve výši
29.000 Kč,
• vzala se souhlasem na vědomí žádost
ředitelky Městského muzea a galerie Dačice o ukončení pracovního poměru ke
dni 31. 3. 2020 a schválila vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitel – ředitelka
příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice,
• vzala se souhlasem na vědomí výsledky
hospodaření Knihovny Matěje Mikšíčka
ke dni 30. 6. 2019

Zubní pohotovost
05. 10.

sobota

Kubásek Ivan

Otín 58, J. Hradec

384 320 005

06. 10.

neděle

Kunkela Josef

Růžová 41/II, J. Hradec

384 363 491

12. 10.

sobota

Lacinová Dagmar

Antonínská 85, Dačice

384 423 150

13. 10.

neděle

Lovětínský Čestmír

Příhodova 176, Dačice

384 423 107

19. 10.

sobota

Majerčíková Barbora

Jarošovská 1126/II, J. Hradec

384 321 839

20. 10.

neděle

Marková Jaroslava

Strojírenská 160, Dačice

384 456 215

26. 10.

sobota

Matoušková Soňa

Studentská 286, Strmilov

384 392 311

27. 10.

neděle

Med Karel

Denisova 352, J. Hradec

731 765 664

28. 10.

svátek

Musilová Hana

Na příkopech 75, Dačice

384 420 638

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

Rybářské závody rodinných týmů
rodič + dítě (4-15 let) = 1 prut

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 odbrží zdarma občerstvení.

NUTNÁ REGISTRACE do 8. října 2019
spolektvorilek@seznam.cz, 775 566 588, paní Bartošová
Bohaté odměny soutěžícím, doprovodný program
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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 561 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,
realizace akce do března 2020.
Přístavba Knihovny Matěje Mikšíčka –
jednopodlažní přístavba o rozměrech 15,50
x 6,25 m do dvorní části objektu Pantočkova čp. 89, realizace červen – listopad 2019.
Zpracování PD na výstavbu sauny ve
Sportovní hale Dačice – je zpracovaná
studie, během září a října pracujeme na projektové dokumentaci pro stavební řízení
a následný výběr zhotovitele.
Zateplení domu čp. 189 v ul. Komenského – realizace akce bude dokončena
v říjnu tohoto roku.
Zpracování projektové dokumentace
na rekonstrukci komunikací v lokalitě
k Hradišťku
Zpracování projekt. dokumentace na
osvětlení cesty podél vlakových kolejí
DOKONČILI JSME:
Rekonstrukce ulice Za Lávkami – rekonstrukci komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení, rozvodů HDPE
trubek prováděla firma Jindřichohradecké
montáže s.r.o.
Zadávací řízení na dodavatele – vybavení učeben ZŠ Komenského – veřejná zakázka na výběr dodavatele vybavení
učeben červenec – září 2019.
Zateplení domu 190/V, Komenského –
cílem bylo snížení energetické náročnosti
budovy, zvýšení komfortu bydlení, snížení
nákladů na bydlení. Na základě výsledku
výběrového řízení zakázku provedla firma
Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ.
PLÁNUJEME:
Stavební úpravy budovy SDH v Lipolci
práce by měly začít v listopadu nebo prosinci 2019, termín dokončení byl stanoven
na březen 2020.
Realizace zadávacího řízení na zhotovitele akce – Výstavba Kluziště – vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele
akce do konce roku 2019, realizace akce
proběhne v roce 2020.
Doplnění skateparku o nové prvky
Pozn.: upozorňujeme, že se jedná pouze
o indikativní a nikoliv kompletní výčet investičních akcí města Dačice.
(red.)
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Nové vybavení pro Infocentrum Dačice
Dačické infocentrum nacházející se v přízemí radnice je členem profesní organizace A.T.I.C. ČR a vlastní certifikát kvalifikační třídy „B“, což znamená, že nabízí
svým návštěvníkům vysoký standard služeb.
Stálým zkvalitňováním služeb
usiluje Infocentrum Dačice o to,
aby Dačice byly atraktivním městem v rámci Jihočeského kraje, které poskytuje kvalitní nabídku služeb pro domácí i zahraniční
návštěvníky. S kvalitními službami souvisí
i odpovídající vybavení.

Město Dačice pravidelně žádá o dotaci
Jihočeského kraje na nové vybavení infocentra.
Letos se podařilo získat dotaci ve výši
40.000 Kč, za kterou byly pořízeny: fotoaparát s příslušenstvím, řezačka, informační (směrové) stojany a poutače tzv. „áčka“.
Zdeňka Králíková, odbor kultury
a cestovního ruchu

Sociální výpomoc
Město Dačice v letošním roce opět vyčlenilo finanční prostředky na poskytnutí sociální výpomoci sociálně potřebným rodinám s nezletilými dětmi, které mají
trvalé bydliště v Dačicích a místních částech. Sociální výpomoc je určena ke kompenzaci zvýšených výdajů k uspokojení potřeb nezletilých dětí.
Sociální výpomoc je vyplácena na základě posouzení individuálních žádostí.
Žádost o poskytnutí sociální výpomoci
mohou podávat rodiny s nezletilými dětmi
s trvalým bydlištěm v Dačicích nebo místních částech, které:
1. pečují o nezletilé dítě s přiznaným příspěvkem na péči (přílohou žádosti bude
rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči);
2. z důvodu nízkých příjmů pobírají dávku
pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na
živobytí (přílohou žádosti bude rozhodnutí o přiznání příspěvku na živobytí
nebo aktuální potvrzení úřadu práce
o pobírání této dávky);
3. nepobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, ale pohybují se na hranici chudoby
(přílohou žádosti bude doklad o pří-

jmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny);
4. sociálně potřebné rodiny vychovávající
4 a více dětí (přílohou žádosti bude doklad o příjmech, sociálních a majetkových poměrech rodiny).
Žádosti o poskytnutí sociální výpomoci
lze podávat od 14. 10. 2019 do 1. 11. 2019
na sociální odbor Městského úřadu Dačice,
Neulingerova 151, Dačice – Mgr. Irena Vašíčková (kancelář č. 210).
Zde je také možné vyzvednout příslušný
formulář. Žádosti splňující výše uvedená
kritéria budou projednány radou města. Na
poskytnutí sociální výpomoci není právní
nárok.
Irena Vašíčková, tajemnice
sociální komise

Rozkvetlé Dačice 2019 mají své vítěze
Do osmého ročníku soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu se letos zapojilo
23 soutěžících, z toho deset přihlášek bylo podaných do kategorie Rozkvetlé okno,
balkon v rodinných domech a devět do kategorie Úprava předzahrádky, okolí
domu. V kategorii Rozkvetlé okno, balkon v bytových domech posuzovala porota
čtyři přihlášené výzdoby.

Letos poprvé se kromě jednotlivců zapojilo do soutěže také společenství vlastníků
bytových jednotek. Vyhlášení výsledků
a předání dárkových poukázek na pořízení
zahradnických potřeb v celkové výši 9.000
Kč se konalo ve středu 25. září.
Rozkvetlé okno/balkón v rodinných domech
1. Miroslava Holčapková
2. Drahoslava Šteflová
3. Martina Čurdová

Rozkvetlé okno/balkón v bytových domech
1. Jiří a Jarmila Černí
2. Marie Pospíchalová
3. SVJ čp. 119 a 120
Úprava předzahrádky/okolí domu
1. Lenka Kosová
2. Marie Šlahůnková
3. Hana Prokopová
Oceněným gratulujeme a zároveň děkujeme nejen jim, ale i dalším soutěžícím
a všem obyvatelům města, kteří věnují svůj
čas péči o květiny a zeleň. Dělají tak hezčí
nejen svůj domov, ale zároveň i celé naše
město. Poděkování za spolupráci náleží
rovněž Zahradnictví V Kaštanech, které je
sponzorem soutěže.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

www.dacice.cz

Žádost o zařazení do Programu
regenerace v roce 2020
Pokud jste vlastníky nemovité kulturní památky na území Městské památkové
zóny Dačice, můžete pro opravy svých domů čerpat v roce 2020 příspěvek z tohoto
programu.
Závazné podíly platné pro všechny fyzické a právnické osoby:
• Příspěvek státu – max. 50 %
• Příspěvek města – min. 10 %
• Podíl vlastníka – min. 40 %
V případě restaurování může být příspěvek na tyto práce poskytnut až do výše
100 %. U plátců DPH není DPH uznatelným
nákladem.
Co ještě potřebujete k podání žádosti:
• závazné stanovisko odboru kultury a cestovního ruchu,
• rozpočet, případně odborný odhad
uznatelných nákladů na stavební a restaurátorské práce,

• fotodokumentaci částí stavby, které mají
být financovány z Programu regenerace.
Vyplněný formulář žádosti je potřeba
doručit na MěÚ Dačice, odbor kultury a cestovního ruchu nejpozději do 31. 10. 2019
včetně všech nezbytných příloh.
Formulář žádosti je možné si stáhnout
na stránkách Ministerstva kultury ČR www.
mkcr.cz.
Metodickou pomoc při zpracování žádosti o zařazení do Programu regenerace poskytne Mgr. Pavel Urban, kontakt:
384 401 244 nebo kultura2@dacice.cz.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Připravujeme kalendář akcí na rok 2020
– výzva pro pořadatele
V současné době pracujeme na přípravě nového kalendáře akcí, které se budou
v roce 2020 konat v Dačicích a místních částech.
Všem pořadatelům a organizátorům
kulturních, společenských, vzdělávacích
a sportovních akcí určených pro veřejnost
nabízíme bezplatné zveřejnění v tištěném
materiálu a na městském webu. Stačí, když
nám pošlete název a termín akce, případně
stručný popis a kontakt na pořadatele.
Informace zasílejte nejpozději do pátku 8. listopadu na e-mail kultura@dacice.cz.

Cílem připravovaného kalendáře je kromě vytvoření bohaté programové nabídky
na příští rok také v maximální možné míře
koordinace termínů jednotlivých akcí tak,
aby nedocházelo zbytečně ke kolizi více zajímavých akcí v jeden den a netříštil se tak
divácký zájem a návštěvnost. Všem pořadatelům děkujeme za spolupráci.
Naděžda Mastná, vedoucí odboru
kultury a cestovního ruchu

Skončila letní soutěž
s první kostkou cukru
Město Dačice pro vás připravilo letní soutěž. Mohli jste nám zaslat pohled z výletu, z dovolené nebo například z letního tábora. Jedinou podmínkou bylo zaslání
pohledu z ČR s poštovní známkou s kostkou cukru. Soutěžních pohledů se nám sešlo celkem 134.

Dorazily k nám i pohledy z Prahy, Brna,
Havlíčkova Brodu, Telče a mnoha dalších
míst. Nejvzdálenější místo v ČR bylo Hejnice (Jizerské hory), a to 302,5 km, dále Pravčická brána nebo Ostrava. Dostali jsme také
4 pohledy z Dačic. Na infocentru je umístěna mapa, kam jsme zaznamenali, odkud

jste nám pohledy posílali. Nejnavštěvovanější oblastí jsou jižní Čechy a jižní Morava.
Nejčastější oslovení bylo milé infocentrum,
ale i: naše krásné infocentrum, milé dámy,
vyletněné, vždy milé a ochotné. Děkujeme
za tak milá oslovení! V naší letní sezóně to
pro nás bylo krásné zpestření.
Výherce jsme losovali v pátek 27. září na
Světový den cestovního ruchu. Tři výherci
si odnášejí cestovní kufry a poukázky do
obchodu se sportovními potřebami. Všem
moc gratulujeme a ostatním účastníkům
soutěže děkujeme za krásné a milé pohledy.
Markéta Nováčková, odbor
kultury a cestovního ruchu

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 512 členů.
PROBÍHÁ:
Oprava fasády KD Beseda – probíhají
práce na provětrávání a odvlhčení soklového zdiva. Na tuto akci byla získána dotace
z Ministerstva kultury ČR.
Oprava komunikace Velký Pěčín - Kostelní Vydří – oprava spočívá ve vyrovnání
podkladu položením vrstvy z asfaltového
recyklátu a finální vrstvy tl. 40 mm z asfaltobetonu. Jedná se o úsek v délce 1245 m.
Zhotovitelem stavby je na základě výběrového řízení firma SWIETESKY stavební s.r.o.,
cena díla činí 1.749.160,30 Kč bez DPH. Termín dokončení je do 31. 10. 2019.
Restaurování a oprava fasády budovy
radnice II – stavbu provádí Stavební huť
Slavonice s.r.o. V současné době je směrem
do Neulingerovy ulice postavené lešení
a práce jsou v plném proudu. Ke dni uzávěrky zpravodaje byla dokončena dvorní část
fasády. Chod městského úřadu ani infocentra není nijak omezen.
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.
DOKONČILI JSME:
Oprava komunikace k Toužínské
nádrži – bylo provedeno vyrovnání podkladu štěrkodrtí a položen asfaltový recyklát, na komunikaci byly zpevněné odstavné parkovací zálivy. Akci prováděla firma
SWIETESKY stavební s.r.o.
Oprava havarijní části komunikace
v Malém Pěčíně – stavbu provedla za celkové náklady ve výši 122.371 Kč bez DPH
firma SWIETELSKY stavební s.r.o.
Výstavba odstavné plochy v areálu
DPS Dačice – předmětem zakázky, kterou
prováděla firma Technické služby Dačice
s.r.o., bylo vybudování odstavné parkovací plochy pod fotbalovým stadionem,
u domu s pečovatelskou službou.
(red.)
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Nová etapa boje s kůrovcem
Česká republika se již několik let potýká s kůrovcovou kalamitou. Podle odborníků je situace nejhorší v historii českého lesnictví, a proto přichází Ministerstvo zemědělství (MZe)
se souborem opatření, která mají pomoci soustředit veškeré
síly na vyhledávání a likvidaci aktivního kůrovce a také řešit
zalesňování rozsáhlých holin.

Mobilní svoz odpadů
podzim 2019
12. října 2019
12.10.

Bílkov

8:00 - 8:30 h

Malý Pěčín

8:35 - 8:50 h

Velký Pěčín

Na území naší republiky proto vznikly dvě zóny na základě tzv.
rajonizace s různými stupni opatření. Na celém území státu (mimo
území národních parků a jejich ochranných pásem) platí možnost
odložit těžbu souší, tedy stromů, ze kterých již kůrovec vylétl, až do
konce roku 2022. Zůstává ale zachována povinnost vlastníka lesa
aktivně vyhledávat napadené stromy, těžit je a asanovat.
Další opatření jsou pak cílena do konkrétních, nejhůře postižených oblastí, do tzv. červené zóny. V červené zóně, kam spadá
v rámci Jihočeského kraje také správní obvod MěÚ Dačice, mají
vlastníci lesa možnost zcela ustoupit od používání obranných
opatření (lapače, lapáky). I zde jim však nadále zůstává povinnost
aktivně vyhledávat napadené stromy a včas je těžit a účinně asanovat. Lhůta pro zalesnění se zde prodlužuje z nynějších 2 let na
5 let a doba pro zajištění porostu z nynějších 7 let na 10 let od vzniku holiny. Cílem je podle ministerstva řešení případného nedostatku sazenic a pracovníků pro zalesnění.
V červené zóně je dále možné v případě kalamitních holin nad
2 hektary ponechat nezalesněné pruhy uvnitř porostů v šířce až
5 metrů v rozestupech minimálně 20 metrů, na rozhraní lesa
a nelesní půdy lze pro vytvoření porostního pláště ponechat pruhy rovněž v šířce až 5 metrů. Toto opatření má dopomoci nejen
k úspoře sazenic, ale současně vytvoří střelecké průseky k udržování stavů spárkaté zvěře tak, aby bylo možné minimalizovat škody
zvěří na obnovovaných porostech.
V rámci vydaného opatření obecné povahy MZe také uvolnilo
pravidla pro přenos sadebního materiálu při zalesňování kalamitních holin. Nově mohou vlastníci lesa v červené zóně používat
k obnově lesa lesní dřeviny bez ohledu na pravidla dosud platná
pro přenos sadebního materiálu mezi přírodními oblastmi a lesními vegetačními stupni. Opatření má dopomoci rychleji a efektivněji zalesňovat kalamitní holiny. Uvolnění pravidel se nevztahuje
na smrk ztepilý.
Kombinace uvolnění zalesňovací povinnosti a možnost přenosu
sadebního materiálu v kalamitních oblastech při současném použití co nejširšího spektra vhodných dřevin má vytvořit předpoklady pro založení stabilních a druhově bohatých lesů, které se dokáží
lépe vypořádat s předpokládanými dopady klimatických změn.
Vlastníci lesů mají také možnost v co největší míře (dle stanovištních podmínek) využívat přirozené obnovy.
Pro vlastníky lesů zřídilo MZe centrální webovou adresu, na které zájemci najdou kompletní informace o všech podporách, které
lze aktuálně při hospodaření v lesích získat - viz: http://eagri.cz. Na
drobné vlastníky lesů cílí nový informační portál www.nekrmbrouka.cz, který přináší jednoduché a srozumitelné informace, jak postupovat v ochraně lesa a jak se účinně zapojit do boje s kůrovcovou kalamitou.
Jaroslav Mátl, odbor životního prostředí
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9:00 - 9:20 h

Prostřední Vydří

10:45 - 11:00 h

Dolní Němčice

11:10 - 11:40 h

Lipolec

11:50 - 12:05 h

Hostkovice

12:10 - 12:20 h

Toužín

12:30 - 12:50 h

Hradišťko

13:00 - 13:15 h

Chlumec

13:20 - 13:40 h

Borek

13:50 - 14:00 h

Firma FCC Dačice, s.r.o. provede v sobotu 12. října 2019 mobilní svoz nebezpečných odpadů a objemného odpadu.
Tento svoz bude probíhat pouze
v místních částech, neuskuteční se tedy
v ulicích města Dačice. Občanům v městě
je pro odkládání nebezpečných a objemných odpadů k dispozici, pro ně snadněji
dostupný, sběrný dvůr odpadů.
Předmětem mobilního svozu již tradičně nebude bioodpad.
Z objemného odpadu je nutné opět vytřídit odpad kovový, který je
možno předávat prostřednictvím sběrného dvora odpadů, specializovaných kontejnerů umístěných v ulicích města, příp. prostřednictvím veřejné sítě sběren druhotných surovin.
Při předávání odpadů se řiďte pokyny pracovníků svozové společnosti, sběrné vozy budou zájemcům k dispozici na místech obvyklých.
Děkujeme za pochopení.
Jaroslav Horák, odbor životního prostředí

Výzva vlastníkovi (vlastníkům)
k převzetí opuštěné movité věci
Město Dačice místním šetřením zjistilo opuštěné a nezabezpečené movité věci:
• Celokamenný kříž na parc. č. 1130/3 v k.ú. Dolní Němčice
• Křížek u kaple na parc. č. 1141/35 v k.ú. Dolní Němčice
Město Dačice zjišťuje majitele výše uvedených movitých věcí.
Více informací na úřední desce nebo na odboru správy majetku.

Nabídka pronájmu bytů
Město Dačice nabízí k pronájmu následující byty:
• byt č. 43 v DPS - termín pro podání žádostí do 11. 10. 2019
do 13:00 h
• byt č. 61 v DPS - termín pro podání žádostí do 11. 10. 2019
do 13:00 h
• sociální byt č. 5, ul. Bratrská 305/I v Dačicích - termín
pro podání žádostí do 11. 10. 2019 do 13:00 h
Oficiální oznámení a podrobnosti o nabídce výše uvedených
bytů jsou zveřejněny na úřední desce a na www.dacice.cz.
Bližší informace: odbor správy budov
Martina Bénová, tel.: 384 401 234.

www.dacice.cz

Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko
Centrum společných služeb Mikroregionu Dačicko (dále jen „centrum“) poskytuje již od roku 2016 služby nejen členským
obcím mikroregionu, ale také široké veřejnosti a působí jako jakýsi rozcestník při pohybu občana v rámci MěÚ Dačice.

Mezi nejvíce poskytované služby centra patří dotační poradenství, zpracování žádostí o dotace a granty a příprava zadávacích
řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
i mimo něj a také správa výpůjčky majetku mikroregionu. Dalšími
aktivitami centra je organizace školení a seminářů, a to jak pro zástupce obcí, tak pro širokou veřejnost - v minulosti to byl seminář
pro veřejnost týkající se „Nové zelené úsporám“ a „Dešťovky“,
dále pak školení pro zástupce obcí na téma ,,DPH u obcí, měst
i jiných neziskových subjektů“ a také školení ,,Elektronizace
veřejných zakázek zadávaných dle zákona o zadávání veřejných zakázek“ či ,,Zákon o finanční kontrole“.
V březnu 2019 se v Dačicích uskutečnil seminář pro všechny zastupitele Mikroregionu Dačicko v rámci projektu Svazu měst a obcí
ČR – Efektivní správa obcí, kdy cílem projektu bylo dosažení vyšší
odborné kvalifikace zastupitelů, zaměstnanců územně samosprávných celků a zaměstnanců dobrovolných svazků obcí ČR. V rámci
těchto seminářů se zastupitelé všech členských obcí seznámili se
systémem veřejné správy, s úkoly, které v rámci své funkce plní
a s tématem komunikace. Součástí semináře byla také témata jako
rozpočet obce, hospodaření s majetkem dle zákona o obcích, legislativní nástroje obce, práva občanů a možnost jejich obhajoby,
práva zastupitelů. Došlo rovněž ke sdílení dobré praxe a výměně
zkušeností. Aby došlo k úspoře času zastupitelů, konalo se toto
školení, stejně jako ta předchozí, přímo v sídle mikroregionu, tedy
v Dačicích. Doufáme, že do budoucna budeme moci nabídnout jak
zastupitelům, tak i veřejnosti touto formou další zajímavá témata.
Centrum dále organizuje pravidelná setkání zástupců členských
obcí, poskytuje odborné poradenství z různých oblastí a také se
soustředí na problematiku GDPR. Tuto službu poskytuje centrum
s výraznou pomocí Svazu měst a obcí ČR v rámci projektu ,,Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“,
díky němuž byla vytvořena pracovní pozice - Pověřenec pro ochra-

nu osobních údajů, kterou od května 2018 zastává pro Mikroregion
Dačicko Bc. Martina Tomšů, která má na starosti celkem 29 subjektů (členské obce mikroregionu a jejich neziskové organizace) na
území celého mikroregionu a napomáhá jim se zpracováním této
agendy.
Pro centrum je služba veřejnosti nedílnou součástí jeho poslání
a náplně činnosti. I proto jsme pro Vás v předešlých číslech Dačického zpravodaje připravili seznam školských zařízení (listopad
2016), seznam kulturních zařízení (leden 2017), a také seznam
sociálních služeb (květen 2017). K dnešnímu dni došlo k aktualizaci údajů ve všech těchto oblastech. Informace si můžete kdykoli stáhnout na internetových stránkách Mikroregionu Dačicko
- www.m-dacicko.cz - v sekci Seznam veřejných služeb. V současné době dochází k finalizaci Katalogu poskytovatelů sociálních
služeb v ORP Dačice, v aktuálním seznamu sociálních služeb jsme
pro Vás připravili tedy pouze obecný seznam sociálních a doprovodných služeb poskytovaných na území celého mikroregionu.
Podrobný seznam spolu s kontakty bude k dispozici, jakmile bude
poskytnut od Odboru sociálních věcí MěÚ Dačice. Kompletní Katalog poskytovatelů sociálních služeb bude nejpozději do konce
roku 2019 možné stáhnout na oficiálních internetových stránkách
města Dačice www.dacice.cz a také na našem webu www.m-dacicko.cz.
Na závěr bychom rádi upozornili, že kancelář centra naleznete
na adrese Palackého nám. 3/I (v přízemí budovy Komerční banky),
kde jsou k dispozici Specialista pro rozvoj mikroregionu – Bc. Jana
Štěpánová a Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Bc. Martina
Tomšů.
Veškeré důležité informace, včetně kontaktů na pracovníky
centra, jsou zveřejňovány na webových stránkách Mikroregionu
Dačicko. Aktivity centra je možné rovněž sledovat na Facebooku
prostřednictvím účtu Mikroregionu Dačicko.
Jana Štěpánová - Specialista
pro rozvoj mikroregionu,
Martin Šťastný - Manažer centra

Ztráta identity
Někdy za život se to stane každému z nás. Ztratí doklady, ztratí svou identitu. Na dobu nezbytně nutnou. Než oběhne úřady
a vyřídí si doklady nové. Co všechno to obnáší a jak dlouho to může trvat? Ač neplánovaně, vyzkoušel jsem si to letos na konci
léta také a už vím...
Léto jsem procestoval po vlastech českých. Pracovně i soukromě. Bylo to skvělé,
spousta milých setkání, zajímavých podnětů, inspirativních zážitků. Právě to mám
na své práci rád. O tom to pro mě hlavně je,
protože politiku nemá cenu dělat od stolu,
ale je nutné pohybovat se v terénu a mezi
lidmi.
Zažil jsem toho hodně a mám z čeho čerpat, na čem pracovat. Podobně probíhá každé mé pracovní léto, jen letos jsem si závěr
netypicky zpestřil. Někde na svých cestách
jsem ztratil všechny doklady. Jasně, že mě
to naštvalo. Byl jsem naštvaný na sebe, že
se mi tohle mohlo stát. I vydal jsem se na
cestu po úřadech. Občanský průkaz, řidičský průkaz, kartička pojištěnce a všechny ty
další karty. Však to znáte, doba „kartová“...
Jak tohle všechno co nejrychleji oběhnu?
Jak dlouho budu čekat na nové? Jak mezi-

tím budu fungovat? Oběhl jsem to rychle.
Nečekal jsem nijak extra dlouho. Fungoval
jsem jako předtím. Zcela bez dokladů vás
úřední šiml nenechá a kde vás trápí časová
prodleva zapříčiněná procesem výroby, lze
za příplatek čekací dobu i výrazně zkrátit.
Musím říct, že jsem byl patřičným úředníkům i u nás v Dačicích dost vděčný za skvělý přístup, jak se mnou všechno rychle prošli a vyřídili. Žádný výrazný zádrhel. Přesto
mě při tom napadlo, jak by to bylo ještě
mnohem rychlejší a pro takové případy uživatelsky vstřícnější, kdyby fungoval efektivní systém digitalizace státu, tzn. on-line
propojení občana s úřady státní správy. Od
počítače bych nemálo ze ztracených dokladů vyřídil možná za zlomek času, na jedno
klinutí. Vyplnit, odeslat a celý proces by jel
jako po másle. A potom se jen zastavit pro
hotové doklady. Ale ono to přijde a já se na

tu dobu těším, a potom budeme moct strávit více času mnohem příjemněji. V kruhu
rodiny, s přáteli, v přírodě atd.
Vím, že všechno je řešitelné a opravdu se
těším, až se cesty k těmto řešení ještě zjednoduší a zrychlí.
Přeji všem krásný podzim bez všech
komplikací a jakýchkoli ztrát.
Jan Bartošek
Úřední den insolvenčního správce
Mgr. Miroslava Ambrože v měsíci říjnu
2019 bude dne 4. 10. 2019 v době od 8:30
do 12:15 h. Úřední den insolvenční správkyně Mgr. Moniky Urbanové v měsíci
říjnu 2019 bude dne 18. 10. 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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LEGIOVLAK

Město Dačice čte

Jako malý kluk jsem téměř bez dechu poslouchal svého tátu, když mi vykládal
o našich legionářích, jejich hrdinství a zásluhách o vznik samostatného Československa.

Druhý týden v měsíci září se poprvé
konal týdenní festival čtení a filmu,
který jsme nazvali Město Dačice čte.

Pravda, zejména ve vztahu k bolševikům
to bylo trochu jiné povídání než kusé zmínky z tehdejší výuky socialistického dějepisu.
Nevím, kolik z nás dnes ví, že v první světové válce bojovalo více než 140.000 Čechů
a Slováků na straně Francie (10.000), Itálie (20.000), Ruska (70.000), Srbska a USA
(40.000) za samostatný československý stát.
Nevím, kolik z nás ví, že na konci Velké
války (první světová válka) čítalo Československé vojsko na Rusi téměř 70.000 mužů
ve zbrani?
Nevím, kolik z nás ví, že mnozí z legionářů se vrátili až dva roky po válce, během
kterých sváděli boje s ruskými bolševiky
a vedli si výtečně. Ovládli tisíce kilometrů
nejdůležitější ruské železnice - Transsibiřské
magistrály.
Nevím, kolik z nás ví, že teprve 7. února
1920 bylo uzavřeno příměří se sovětskou
vládou a legionáři konečně mohli zahájit
nerušenou evakuaci z Vladivostoku do Československa a že bylo přepraveno téměř
73.000 osob. Jsem přesvědčen, že jsou
mezi nimi s velkou pravděpodobností i lidé
- hrdinové mající kořeny v našich městech
a obcích. Mezi nejznámější patří rodák

z Čenkova u Třeště, sokol a plukovník Československých legií Josef Jiří Švec.
Právě LEGIOVLAK, který bude k vidění od
22. 10. do 27. 10. na nádraží v Telči, je projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920,
kdy na Transsibiřské magistrále probíhaly
válečné operace Československých legií.
Pro co největší přiblížení podoby legionářských vlaků a životních podmínek, bojové
činnosti a zvyklostí legionářů jsou vybrány
nejčastěji používané typy vozů.
Vlak se skládá z plošinového, improvizovaného obrněného, dělového, ubytovacího (těplušky), výstrojního, velitelského,
štábního, zdravotního, poštovního a kovářského vagonu.
V roce 100. výročí vzniku samostatného
Československa jsme se marně snažili dosáhnout toho, aby se alespoň na některém
nádraží v našem senátním obvodu LEGIOVLAK zastavil. Podařilo se to o rok později.
Věřím, že toho všichni vlastenci a vlastenky
se svými dětmi či vnuky využijí a LEGIOVLAK navštíví.
Miloš Vystrčil, senátor

Týden knihoven 2019
knihovna na wikipedii a zfilmovaná knížka
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dějiny a jejich souvislosti.
Pro veřejnost nabídneme dvě akce:
Pondělí 30. září 12:00 – 17:00 h v dětském oddělení knihovny
- ZÁBAVNÉ PODZIMNÍ ODPOLEDNE
V KNIHOVNĚ
Zveme maminky s dětmi a naše čtenáře
na podzimní čtení a tvoření, představíme nové knížky a hry nakoupené v rámci
grantu MK ČR, vytvoříme si záložky do knih
a drobné podzimní dekorace. Lektorka
Hanka Kulíková. Vstup volný.
Čtvrtek 3. října – Kino Dačice – 17:00 h
- LICHOŽROUTI
Filmovou podobu známého literárního
příběhu nabízíme našim čtenářům ve spolupráci s Kinem Dačice. Vy neznáte Hihlíka?
Je to nejobratnější lupič všech dob a dosud
nikdy nebyl dopaden. Možná i vám se včera
nebo právě v této chvíli ztratila ponožka.
Kdo za to může? Lichožrout, záhadný tvor,
který žere ponožky a z párů dělá licháče. Do
jejich tajemného světa pronikli básník Pavel Šrut s ilustrátorkou Galinou Miklínovou
a producent Ondřej Trojan a všichni společně s mnoha herci a animátory převedli
tuto pohádku do filmové podoby. Rodinný
animovaný film. Vstupné 50 Kč.
Zdeňka Chadimová,
ředitelka knihovny

Městské lesy Dačice s.r.o. zvou na

Výlov rybníka Sasiňák
pondělí 28. 10. 2019
od 9:00 h
• prodej ryb a rybích specialit
• občerstvení zajištěno
Informace na tel.: 384 421 080
--- inzerce ---

Letošní Týden knihoven proběhne od pondělí 30. září do neděle
6. října a má téma regionální historie a knihovna
na wikipedii. Regionální
osobnosti
postupně
doplňujeme a prezentujeme na webu knihovny, www.mkdac.cz.
V říjnu proběhne také důležitá aktualizace
webu. I na wikipedii nás najdete a vedle
podrobné historie knihovny i několik fotografií z akcí.
Knihovna v Pantočkově ulici se opravuje
a přistavuje (firma má termín dokončení
30. listopadu), a tudíž nás stále najdete
na Palackého nám. čp. 62. V říjnu také doběhne grant MK ČR – Rozšíření knihovních
fondů pro nevidomé - jehož součástí je
i dobrovolnická aktivita Pleteme pro nedonošené děti. Do akce se zapojilo hodně žen,
všem nesmírně děkujeme. Čepičky, chobotničky, srdíčka a bačkůrky pošleme spolku Nedoklubko, které tyto malé věci rozdělí
do nemocnic. Virtuální univerzita třetího
věku začne naostro 2. října a celý zimní semestr se budou studenti scházet v zasedací
místnosti na městském úřadě, na bývalém
katastru. Budou studovat život a dílo génia
italské renesance Leonarda da Vinci a české

Cílem festivalu bylo zpopularizovat čtení
a představit a připomenout vybraná díla
spisovatelů Květy Legátové a Ondřeje Sekory, kteří by letos slavili významná výročí
od narození (Sekora 120 let a Legátová 100
let). Jejich díla jsme se rozhodli prezentovat v nejrůznějších podobách, a to ve spolupráci se všemi kulturními a vzdělávacími
organizacemi v našem městě. A spolupráce to byla příjemná a pro všechny zúčastněné přínosná. Jedná se tedy o 11 tříd ZŠ
Komenského, 2 třídy ZŠ Boženy Němcové,
2. ročník Gymnázia Dačice, ZŠ Neulingerova, všechny Mateřské školy v Dačicích,
Městské muzeum a galerie Dačice, Kulturní
dům Beseda, Infocentrum Dačice, Klub Béčko, Kino Beseda a divadelní spolek Tyláček.
Dopoledne byl prostor pro spolupráci
se školami - děti z mateřských a základních škol malovaly obrázky na téma Ferda
Mravenec. Za odměnu dětem zahrál Tyláček Ferdu Mravence a pro předškoláčky,
prvňáčky a děti ze ZŠ Neulingerova jsem
s Milanem Krotkým z Kina Beseda připravila scénické čtení ze Sekorovy knihy pro
nejmenší – O psu Vzduchoplavci. Studenti
gymnázia pod vedením pana učitele Krátkého uspořádali čtenářský maraton z povídkové knihy Želary. Jako publikum jsme
do Béčka přizvali žáky devátých tříd. Odpoledne probíhaly filmové projekce v kině,
zajímavé besedy v Klubu Béčko a dokonce
i rockový koncert.
Projekt byl podpořen z grantu Ministerstva kultury a troufáme si říct, že program
byl opravdu kvalitní a zajímavý. Nyní nás
čeká výběr literárních osobností na příští
festival. Děkujeme všem, kdo s námi spolupracovali a věříme, že jsme podpořili komunitní funkci knihovny a kulturní život v Dačicích obohatili o nový a neotřelý projekt.
Pavla Albrechtová, knihovna

www.dacice.cz

Volání dálek
Expedice a výzkumy spolku ZOOGEOS Bohemia za 25 let
jeho působení.
Volání dálek zní vždy velmi tajemně a lákavě. Snad i my v dačickém muzeu návštěvníky nalákáme na ojedinělou výstavu, která
vzešla z výprav předních českých přírodovědců do nejrůznějších
koutů světa. Možná si budete vzpomínat na to, že jsme zde měli již
řadu výstav v tomto duchu. V roce 2005 jsme s expedicí putovali na
Srí Lanku – perlu Indického oceánu, v roce 2007 na ostrovy Sandokana – Jávu, Borneo a Sumatru, v roce 2009 za krásami Venezuely,
v roce 2010 za přírodou Mexika a naposledy v roce 2015 do Albánie.
Společnost ZOOGEOS Bohemia uskutečnila za 25 let činnosti
celkem 14 velkých expedic za poznáním přírody do nejrůznějších
atraktivních destinací. Její členové v navštívených oblastech prováděli své výzkumy spojené s dokumentací přírody a zároveň obohatili sbírky svých domovských muzeí o zajímavý materiál.
K 25. výročí založení spolku vytvořili putovní výstavu, která se
skládá z fotografického i trojrozměrného materiálu. Výstava přibližuje činnost spolku a jeho dřívější výpravy, hlavní pozornost je
ale soustředěna na poslední pětiletý projekt, který byl věnován
výzkumu zvířeny v málo probádaných balkánských zemích. Výstavu doplňují trojrozměrné předměty, jako různé přírodniny, ale také
výrobky domorodých obyvatel, stylové upomínkové předměty,
ukázky místních peněz apod. Vystaveny budou i knihy, které byly
těmito cestami inspirovány.
Výstava bude zahájena ve čtvrtek 24. října v 17:30 h a vernisáž bude spojena s přednáškou RNDr. Dušana Trávníčka, zoologa
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, rodáka z nedaleké Horní
Slatiny.
Současná výstava v muzeu

Činnost Svazu tělesně postižených
Začátkem září se naši členové vydali na třídenní zájezd do Beskyd. Byli jsme ubytování v hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm
a po oba večery nám k dobré náladě vyhrával pan František Dědina. Cestou na Valašsko jsme se zastavili na vrchu Žuráni, odkud řídil
Napoleon slavnou bitvu tří císařů. Kolem poledne jsme se kochali
výhledem do kraje z Návrší Jana Pavla II. na Svatém Kopečku a den
jsme zakončili exkurzí v Moravské gobelínce ve Valašském Meziříčí.
Druhý den jsme se vydali do Technického muzea Tatry v Kopřivnici.
Odpoledne patřilo pěší turistice. Někteří svižně vyšlápli kolem vyhlídkového altánu Cyrilka na Pustevnách směrem k soše pohanského boha Radegasta a dál až na vrchol Radhošť – 1129 m. Je odtud
krásný výhled. Nejrychlejší turisté stihli nahlédnout do dřevěného
kostela sv. Cyrila a Metoděje.
Druhá skupina se vypravila na stezku Valašku, která vede mezi
korunami stromů. Je moderní, ozvláštněna skleněnou vyhlídkovou plošinou a himalajským závěsným chodníkem. Prošli jsme
všemi atrakcemi, pouze trampolínové hřiště jsme tentokrát vynechali. Obhlédli jsme také obě Jurkovičovy dřevěné útulny Libušín a Maměnku. Poslední den jsme zavítali do Valašského muzea
v přírodě, poseděli jsme ve valašské hospůdce, ochutnali jsme
místní speciality a domů nakoupili frgál. Kolem poledne jsme
vyrazili na zpáteční cestu. Poslední zastávkou byl Svatý Hostýn.
A potom hurá domů. A co se nám líbilo z celého zájezdu nejvíce?
Byl to okamžik, kdy s námi pan řidič Václav Fuka bezpečně přistál
na Havlíčkově náměstí doma v Dačicích.
Rádi vás pozveme na naše tradiční odpolední čaje, tentokrát
v neděli 20. října 2019 v Hotelu Stadion ve 13:30 h. K tanci a poslechu budou hrát pan Dědina a pan Vondrák ze Šlágru. Přijďte mezi
nás.
Výbor organizace svazu tělesně postižených

Zprávičky z Okénka

Do neděle 20. října můžete v dačickém muzeu navštívit pestrou
výtvarnou výstavu, která je zároveň i prodejní. Koláže, obrazy, keramika, plastiky a reliéfy vytvářejí zajímavou skladbu, navzájem se
doplňují a představují tvorbu Stanislavy Krninské, Anny Krninské
a Vladimíra Noska z J. Hradce a Josefa Bruckmüllera z Č. Budějovic.
Marie Kučerová, ředitelka MMaG

Prázdniny a léto skončily, dovolte nám proto malé ohlédnutí. Počasí nám přálo, proto aktivit v letních měsících bylo víc než dost,
přestože nás v STD bylo méně než obvykle. V měsíci červnu jsme
absolvovali kurz první pomoci s paní Krtkovou a paní Jakešovou
z Červeného kříže a vyrazili jsme na hrad Roštejn. O prázdninách
jsme poznávali krásy Dačic, vyrazili jsme do muzea, na věž, navštívili jsme i zdejší zámek a užili si koupání na dačickém koupališti.
Prázdniny jsme samozřejmě nestrávili jen výlety, ale udělali jsme
také kus práce. Opečovávali jsme naši zahrádku, která nás odměnila prvními plody, ze kterých jsme obratem uvařili nejen domácí
šťávy, ale také různé druhy marmelád. Zúčastnili jsme se také akce
Hraní pod Lipkami, kde jste nás mohli vidět s prodejním stánkem
a dílničkou pro děti.

V měsíci září nás čekala spousta povinností, proto sledujte naši
činnost na webových stránkách otevrenaokna.cz nebo na facebook.com/otevrenaokna.
Eva Nováková, STD Dačické Okénko
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Kovářské dny pro
MŠ za Lávkami
V průběhu loňského školního roku
jsme s kolegyněmi hledaly inspirace,
jak ozvláštnit přírodní kámen v hale
naší mateřské školy. Proběhlo nám hlavami spousta nápadů.

Od prvotního s lavičkou nebo dosazení
květin do kamenných truhlíků kolem kamene. Jelikož jsme z minulých Kovářských
dnů dostali na fasádu MŠ kované slunce
a také do vnitřních prostor krásného pavouka, dostali jsme nápad pavouka umístit
na kámen. Ale co dál? Proto jsem oslovila
pana Jiřího Doležala, zástupce ředitele pro
praktické vyučování v SOU zemědělského
a služeb v Dačicích, který organizačně zaštiťuje dačické kovářské dny a spolupráce byla na světě! S uměleckým kovářem
panem Alešem Freyem jsme doladili naši
představu o kovaných stoncích, ve kterých
budou umístěny nádoby s květinami. A jaké
nádoby? Zde se otevřel prostor k oslovení
dačické keramičky paní Vladimíry Vávrů,
která bez váhání souhlasila.
Touto cestou chci poděkovat panu Jiřímu
Doležalovi za koordinaci prací, panu Aleši
Freyovi za krásnou kovářskou práci. Stylové
květináče od paní Vávrů nám financovalo
za podpory pana starosty město Dačice
a květiny byly zakoupeny Spolkem LÁVKY.
Toto umělecké dílo se nám líbí a mile nás
potěšily i kladné reakce rodičů.
Jindřiška Maršánová, MŠ Za Lávkami

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

Otevírací doba:
pondělí a středa 7:30 - 17:00 h
úterý a čtvrtek 7:30 - 15:00
pátek 7:30 - 14:00 h
Nabízíme: kopírování, předprodej
vstupenek, prodej knih a suvenýrů, ...
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Zprávy ze ZŠ Dačice, Boženy Němcové
První školní den pro nové žáky
Brány Základní školy Boženy Němcové se
2. září 2019 otevřely pro 51 prvňáčků, kterým se dostalo slavnostního přivítání od
zástupců města, ředitele školy a třídních
učitelek.

Děti jsou umístěny ve dvou třídách a pomalu si zvykají na režim školy, který je odlišný od toho školkového. Během necelého
roku se naučí základům čtení, psaní a počítání, budou si prohlubovat také dovednosti
manuální, výtvarné či pohybové, navážou
nová přátelství, naučí se chovat ve školním
kolektivu. Pedagogičtí pracovníci je povedou k ohleduplnosti, toleranci, kamarádství
atd. Je v zájmu rodičů i učitelů, aby na prahu života opouštěli naši školu řádně připravení mladí lidé.
Učitelky 1. tříd
Tradiční turnaj oslavil půlkulatiny
Začátek školního roku byl opět ve znamení sportu. Ve středu 11. 9. se sešla na
slavnostním nástupu na Duhovém hřišti
družstva našich žáků spolu s žáky sousedního gymnázia, aby si připomněli, že je to
již 15 let od otevření tohoto sportoviště,
které je využíváno jak při výuce, tak veřejností.
Mladší žákyně soupeřily jako vždy v přehazované. Tuto disciplínu ovládlo družstvo
7. B pojmenované na počest své třídní
učitelky Janoušci. Dívky porazily všechny
soupeřky a zaslouženě získaly první místo.
Pořadí dalších týmu je následující: 2. místo
7. A, 3. místo výběr 6. třídy a 7. A, 4. místo
sekunda a 5. místo prima.
Volejbalový turnaj starších žákyň vyhrál
tým 8. ročníku Bad girls. Druhé místo obsadil výběr 9. tříd Dvořáčci. Třetí místo vybojoval tým kvarty a bramborová medaile
zbyla na tercii.
Přímo na Duhovém hřišti se utkala
družstva mladších a starších žáků v malé
kopané. 1. místo v turnaji mladších žáků
vybojoval tým 7. A s bilancí 3 výhry a 1 remíza (skóre 8:1). Druhé místo patří družstvu
7. B, které dokonce neinkasovalo žádný gól
(bilance dvě výhry, dvě remízy a skóre 9:0).

Bronzovou příčku obsadil výběr 6. ročníku
s bilancí dvě výhry, jedna remíza a jedna
prohra (skóre 4:6).
Turnaj starších žáků dopadl následovně:
turnaj vyhrál tým 9. A (skóre 5:0), 2. místo
získalo družstvo 9. B (skóre 3:1) a třetí skončilo mužstvo 8. ročníku (skóre 4:3). Medailisty doplnil na 4. místě tým kvarty a pátý
skončil výběr tvořený žáky tercie a kvarty.
Za odpískání zápasů turnaje v kopané je
potřeba poděkovat panu Miroslavu Vicanovi.

Počasí nám přálo, a tak doufáme, že si zúčastnění žáci sportovní den užili. Těšíme se
za rok na viděnou při dalším ročníku.
Bohumil Šuhaj
Ferda Mravenec – známá firma
Před 120 lety se 25. září narodil spisovatel, kreslíř samouk, grafik, ilustrátor, karikaturista, novinář a entomolog Ondřej
Sekora. Původně se měl stát právníkem, jenomže když poprvé spatřil Myšáka Mickeyho Walta Disneye, bylo rozhodnuto o jeho
dalším osudu. Díky tomu se zrodil v roce
1927 Ferda Mravenec, pracovitý, chytrý,
moudrý, šikovný a vynalézavý hrdina z říše
hmyzu, který baví již několikátou generaci
dětí i dospělých. Dačická knihovna vyhlásila k tomuto výročí výtvarnou soutěž. Té se
zúčastnily naše druhá a třetí třída.
Vítězné obrázky byly vystaveny v chodbě Infocentra Dačice do 15. září. Vítězové
z naší školy - Vendula Novotná z 5. B a Pavel
Kubeš z 3. A obdrželi knížku Ondřeje Sekory
O psu Vzduchoplavci, druzí – Natálie Bláhová z 5. B a Vojtěch Přibyl z 3. A si pochutnají
na čokoládě a zvláštní cenu dostal Martin
Poledník z 3. A za obrázek potopené mašinky. Obě třídy potom za odměnu 10. září
mohly opět prožívat dobrodružství „Ferdy
Mravence“ v podání divadelního souboru
Tyláček pod vedením paní režisérky Naděje Jahelkové. Paní režisérce a souboru moc
děkujeme za kouzelný zážitek a dačické
knihovně za organizaci celé akce.
Marie Urbánková a Jitka Procházková

www.dacice.cz

Co je nového na Základní škole Komenského
Školní rok 2019/20 zahájen!
Prvňáčci a jejich rodiče už mají svůj velký den za sebou a pilně pracují na tom, co jsme si první den slíbili. Naučí se ČÍST, PSÁT
a POČÍTAT. V letošním školním roce usedly do lavic naší školy na
Bratrské dvě třídy prvňáčků. Všechny děti přišly včas a s dobrou
náladou. Paní učitelky a paní asistentky děti s nadšením očekávaly
a uváděly na jejich místa do tříd. Tradiční příjemnou součástí prvního dne je uvítání dětí a jejich rodičů zástupci vedení školy a města. Přivítat nové žáčky přišli zástupci školy a obce: paní ředitelka
Eva Macků s panem starostou Karlem Macků, místostarosty Kateřinou Markovou a Jiřím Baštářem a panem tajemníkem Zdislavem
Páralem.
Nástup do školy představuje pro prvňáčka první opravdový krok
k nezávislosti. Rodiče jistě budou svým dětem oporou a budou naslouchat všem radostem i trápením, které se s chozením do školy
pojí. První a jediná hodina tohoto školního dne rychle uběhla a děti
si poprvé sbalily školní pomůcky vonící novotou do aktovek. Tak
hodně úspěchů ve škole!
Přivítali jsme nejen 45 prvňáčků, vítali jsme všech našich 514
žáků a žákyň v 23 třídách, jejich vyučující, vychovatelky, asistentky pedagoga a provozní zaměstnance školy. Všem přejeme skvělý
start a hodně sil do nového školního roku.

Prázdniny jsou za námi, skončila doba odpočinku pro děti
a vyučující, doba pilné práce vedení škol a provozních zaměstnanců, kteří zvelebují školu pro další školní rok. V období hlavních prázdnin se vždy realizuje většina akcí většího rozsahu.
I letos k nám nastoupili řemeslníci. Letos nastoupili ihned po odchodu dětí. Firma, která realizuje přístavbu naší školy, prováděla
propojení stávající budovy školy do budovy přístavby a také do patra, do podkroví. Znamenalo to intenzivní bourací a stavební práce
– na úklidové práce nám zbyl poslední srpnový týden a já smekám
před prací stavební firmy, našich paní uklízeček, pana školníka,
všech našich zaměstnanců, že jsme to stihli. Stihli školu pro naše
žáky na 2. září připravit. Děkuji všem zaměstnancům školy, odboru
investic a úklidové firmě za pomoc.
V průběhu léta jsme ještě měnili osvětlení na chodbách staré budovy, pod půdou nám vznikl nový kabinet, za školní dílnou nový
skládek, několik učeben je vybaveno novým nábytkem. Přesunuli
jsme klimatizaci a některé interaktivní tabule a v jedné třídě máme
novou podlahu.
Na odloučeném pracovišti v Bratrské se také pracovalo celé
prázdniny, máme tam nové sociální zařízení pro pedagogy a nové
vybavení školní jídelny na Bratrské (krásné barevné židličky), nové
osvětlení, nové topení. Na obou pracovištích se hodně malovalo,
žaluzie a roletky jsou opravené.
Standardně obměňujeme počítače a aktualizujeme programy,
výborným pomocníkem jsou interaktivní učebnice. Škola bude
i nadále reagovat na moderní výukové trendy. Život naší školy můžete sledovat na www.zsdacice.eu. Údržbu a rozvoj školy realizujeme na základě podpory svého zřizovatele. Město Dačice naši školu
podporuje a my si toho velice vážíme. Děkujeme.

Adaptační kurz – ekologická seznamovačka pro šesťáčky

Adaptační kurzy jsou velmi
přínosné: vytvářejí předpoklady pro zformování zdravého
kolektivu, odhalí pedagogům
možná úskalí v dané třídě,
umožní dětem a novému třídnímu poznat se z lidské stránky.
Každoročně posíláme na kurzy žáky 6. ročníku. Tentokrát máme
tři třídy, žáci tedy jeli na dvě části. Byli ubytováni v Centru Česká
Kanada v Kunžaku. Výukový program s environmentální tematikou zajišťovalo Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia
z Českých Budějovic. Žáci poznávali přírodu České Kanady. Plnili
různé úkoly, pozorovali živou i neživou přírodu a hráli různé hry.
Zážitek to byl pro všechny veliký.
Eva Macků, ředitelka školy

nabízí DVĚ
setkání pro
a už se na ně moc těší!
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Zprávy z Gymnázia Dačice
Zájmové aktivity na Gymnáziu Dačice
Gymnázium Dačice nabízí svým studentům kroužek programování lego robotů, který probíhá ve středu od 13:45 do
15:15 h v učebně sexty. Žáci v něm nejen skládají lego, ale postavené modely pak programují pomocí iPadů. Od letošního
školního roku mohou navíc pracovat se dvěma novými modely
Lego Mindstorms EV3. Studenti, kteří raději sportují, mohou zavítat na konci pracovního týdne po vyučování do tělocvičny. Probíhá tam kroužek sportovních her, který se koná každý pátek
od 13:45 do 15:15 h. V září se rozběhla také výuka náboženství
s p. Janů. Jednotlivá setkání se konají od 14:00 do 14:45 h v učebně septimy. A pokud se studenti chtějí podílet na vysílání naší
internetové televize, ať už jako střihači, kameramané nebo moderátoři, není nic snazšího než kontaktovat pana učitele Tobolku,
který projekt televize G-one nastartoval a již řadu let ho úspěšně
vede. Výsledky jeho práce mluví za něj, lze je vidět na www.g-one.
tv. Gymnázium Dačice můžete také sledovat na sociálních sítích
www.instagram.com/gymnaziumdacice/ a www.facebook.com/
gymn.dacice/.
Milan Točík
Seznamovací pobyt primy
Začal první školní týden a prima vyrazila na seznamovací pobyt.
Pěšky do Vnorovic a druhý den zase zpátky. A mezitím spousta zážitků. Branný závod, trojboj, přehazovaná, fotbal, tenis, koupání,
trampolína, večerní táborák a u něj paní učitelka Uchytilová s kytarou a Filip Novák s houslemi. A také další učitelé, kteří se přijeli za
primány podívat - pan učitel Nemčik a Tobolka, který s sebou přivezl nový dron televize G-one, paní učitelka Hotařová či Voldřichová.
A co na seznamovák říkali samotní primáni?
„Líbilo se mi večerní posezení u ohně, ale moc mě nebavil trojboj.
Nečekala jsem, že se tam tak seznámím s ostatními, a chtěla bych ještě
dodat, že se mi tam líbilo mnohem více, než jsem si myslela. Bavilo mě
to tam.“
Blanka Michlová
„Líbilo se mi, jak jsme hráli fotbal, taky opékání buřtů a spaní. Nečekal jsem, že nám učitelé dovolí koupat se v bazéně. Chtěl bych ještě
dodat, že to bylo moc krátké.“
Tobiáš Lojka
Nezbývá než poděkovat všem učitelům, kteří seznamovací pobyt
připravovali: panu učiteli Lovětínskému a Chalupovi i paní učitelce
Blahové, která se jako třídní primy o své žáky po celou dobu seznamovacího pobytu starala. A pokud chcete zjistit, jaká atmosféra ve
Vnorovicích panovala, podívejte se na video naší internetové televize G-one, které najdete na webových stránkách gymnázia.
Petra Mašátová
Seznamovací pobyt 1. ročníku
Je již mnohaletou tradicí, že se na gymnáziu na začátku roku konají seznamovací pobyty (tzv. adaptační kurzy) a jinak tomu nebylo
ani letos. Po adapťáku primy, který se uskutečnil v prvním školním
týdnu, jsme se v týdnu druhém vydali na adapťák také my, studenti prvního ročníku. Po důkladných informacích od pana Chalupy
a paní učitelky třídní, jsme si mysleli, že jsme na námahu a program
kurzu dostatečně připraveni, ale čekalo nás spoustu překvapení.
Ve středu 11. 9. jsme se z rána shromáždili, spolu s panem učitelem Chalupou, Tobolkou a paní učitelkou Voldřichovou u školy
a vydali se na kolech na
výlet po České Kanadě.
Startu ještě předcházelo
důkladné kontrolování
výbavy a stavu bicyklů,
kde bylo zjištěno pár
drobných i závažnějších defektů. Naštěstí
jsme s sebou měli uči-
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tele, který je muž činu a tedy díky panu Tobolkovi jsme mohli vyrazit směr k dnešní cestě. K večeru jsme dorazili do cíle
– Radíkova. Zde se k nám přidali spolužáci, kteří přijeli autem
a společně jsme se ubytovali. Po vytouženém odpočinku nás večer
čekalo ještě vzájemné seznámení.
Program čtvrtečního dne byl opravdu nabitý, k naší velké radosti
nás také během dne navštívili někteří učitelé z dačického gymnázia. Po ranní rozcvičce a snídani nás čekaly společné hry, které měly
upevnit náš kolektiv a při nichž jsme si užili mnoho zábavy. Odpoledne byl pak připraven branný závod, který prověřil nejen rychlost
našich nohou, ale také naše znalosti z nejrůznějších oborů. Na závěr jsme si ještě vyzkoušeli hod granátem a střelbu ze vzduchovky,
která byla jednoznačně pod nadvládou dívek z prvního ročníku.
Další částí programu byl cyklovýlet na valtínovskou rozhlednu
U Jakuba. Po návratu zpět jsme měli volný program. Někteří hráli
ping pong, jiní zase přehazovanou apod. Večer přišlo vyhlášení vítězů branného závodu, střelby ze vzduchovky a nejlepších cyklistů.
V samotném závěru dne jsme se všichni společně sešli u táboráku.
Opékali jsme špekáčky a za doprovodu hudebních nástrojů jsme si
zazpívali. Celou dobu jsme byli pod drobnohledem nového dronu,
který opět ovládál pan Tobolka. Žádná neplecha nám tedy neprošla, kdykoli se nad námi snášelo sledovací zařízení.
A pak už přišel poslední den našeho pobytu, pátek. Po ranní rozcvičce nastal čas úklidu a balení. Byť se nám to příliš nelíbilo, museli
jsme se se zdejší základnou rozloučit a vydat se, plni zážitků opět
na kolech, zpátky domů.
Nezbývá než poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci pobytu, zvláště našemu pedagogickému doprovodu, ale i všem, kteří
nás přijeli navštívit.
Marek Svoboda, Zuzana Voldřichová
Sportovní turnaj Duhového hřiště
Dne 11. 9. 2019 se konal v prostorách tělocvičen a na víceúčelovém hřišti vůbec první turnaj nového školního roku – turnaj Duhového hřiště, který gymnázium pořádalo spolu se ZŠ Boženy Němcové. Za slušného počasí se do akce zapojily týmy chlapců i dívek
z nižšího stupně gymnázia a vyššího stupně základní školy. Kategorie dívek i chlapců byly dále rozděleny na starší (8. a 9. třída, tercie
a kvarta) a mladší (6. a 7. třída, prima a sekunda). V tělocvičnách se
hrála přehazovaná a volejbal (dívky), na hřišti pak fotbal (chlapci).

Kategorii starších žáků ovládl skvěle hrající tým 9. B, který za celý
turnaj nepoznal hořkost porážky. Naše týmy kvarta a kvarta + tercie obsadily v turnaji 4. a 5. místo. V mladších žácích se nevedlo studentům gymnázia o nic lépe, když po vyrovnaných bojích skončila
sympaticky hrající sekunda na 4. místě a velice bojovná prima na
místě 5. Volejbalu se zúčastnila pouze 4 družstva dívek – kvarta vybojovala místo třetí, tercie čtvrté. V přehazované se umístily dívky
ze sekundy na 4. místě a dívky z primy na místě 5. Všem zúčastněným patří obrovský dík nejenom za předvedené výkony, ale také za
výborný a svědomitý přístup!
Dan Lovětínský

www.dacice.cz

Dačický Domeček informuje

Novinky na ZŠ praktické
a speciální
Nový školní rok
Dne 2. září 2019 slavnostně přivítala své žáky i ZŠ praktická a speciální Neulingerova 108 v Dačicích. Přes prázdniny se ve škole pilně
pracovalo a žáci již mohli do školy vstoupit po zbrusu novém nádvoří. Za což patří poděkování Městskému úřadu v Dačicích a Technickým službám Dačice za hezké provedení celé stavby. V rámci
zkvalitnění výuky mohou žáci od září využívat zcela zrenovovanou
jazykovou učebnu.
Jsme velmi rádi, že přes pozemek naší školní zahrady vedl letošní
ročník dačického DownTownu.

První zářijovou sobotu proběhl Veletrh volnočasových aktivit
pořádaný Zdravým městem Dačice, k jehož účasti jsme byli též
přizváni. Chtěli bychom poděkovat organizátorům akce, která se
dle našeho názoru velmi vydařila. Díky pestrému programu, který
probíhal na pódiu v Besedě, den velmi příjemně uběhl a každý návštěvník zde mohl načerpat mnoho inspirací jak pro děti, tak pro
dospělé zájemce ohledně možnosti trávení volného času. Doufáme, že i ostatní ohlasy byly pozitivní, a tato akce se stane pravidelnou součástí začátku nového školního roku. Rádi jsme se zúčastnili
a věříme, že naše spolupráce bude i nadále pokračovat.
V měsíci říjnu rozjíždíme naši pravidelnou činnost kroužků. Pokud jste si ještě nevybrali, ale uvažujete o některém zájmovém
kroužku, v tabulce na http://www.ddmjh.cz/dacice-krouzky se
můžete podívat na úplný přehled námi nabízených aktivit. Ještě
stále se můžete zapsat, pro bližší info volejte Jarce Bačákové na tel.
602 125 597 nebo Daně Syrovátkové na tel. 724 078 677.
PESTRÝ ŘÍJEN V DOMEČKU
Pro návštěvníky BABY CLUBU proběhne ve středu 23. 10. 2019
od 9:00 do 11:00 hodin v DDM dílna v duchu dušičkového mámení.
Ani o podzimních prázdninách se děti nemusí nudit. V úterý
29. 10. 2019 pořádáme výlet za zvířátky do DDM v Jindřichově Hradci. Zájemci se musí přihlásit do 25. 10. 2019 na tel.
602 125 597 u Jarky Bačákové. Kapacita je omezena. Pojedeme linkovým autobusem, v Jindřichově Hradci navštívíme přírodovědný
koutek v DDM a nemineme ani zpívající fontánu.
Ve středu 30. 10. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin čeká na děti
v DDM Helloweenské tvoření. Přijďte si vyrobit dekoraci na zahradu nebo balkon. Cena za dílnu je 50 Kč.
Váš Domeček
--- inzerce ---

Škola hrou
I v letošním školním roce jsme zapojeni do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Šablony II. V rámci Šablon II. probíhá několik aktivit, které mají za úkol rozvíjet klíčové kompetence
žáků, ale i učitelů. Jsou to zejména Kluby pro žáky – Čtenářský klub,
klub zábavné logiky a deskových her a doučování.
Projektové dny ve škole i mimo školu a školní družinu přispívají
k začlenění našich žáků do praktického života a připravují je na
řešení možných životních situací.
Součástí Šablon II. je také vzdělávání pedagogů. Ve školní družině probíhá Tandemová výuka, ve které si vychovatelky předávají
své znalosti a dovednosti v rámci zkvalitnění výuky.
Nově v letošním školním roce začíná působit školní karierový
poradce, jeho úkolem je pomoci žákům při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace.
Všemi těmito aktivitami se snažíme naplňovat hlavní motto naší
školy ,,Škola pro život“.
Finanční dar od sochařů a kovářů z Dačické řežby
Chceme touto cestou srdečně
poděkovat sochařům a kovářům
z Dačické řežby za finanční dar
pro naší školu a žáky!!!
Sochaři Michal Kelbler, Jaroslav Pecháček, Miroslav Burša, Rudolf Procházka a kováři
Josef Doležal, Václav Andrejch
vysochali nad rámec Dačické
řezby svá díla, která následně
prodali a výtěžek darovali naší
škole. Díla byla velice úspěšná,
protože škole letos darovali fantastických 27.000 Kč.
Ještě jednou velice děkujeme za vysoký finanční příspěvek,
který bude použit na vybavení školy k podpoře výuky našich
žáků. Velice si ceníme dlouholeté spolupráce a ochoty mistrů
sochařů a kovářů, zejména pana Rudolfa Procházky.

Mistrovství
Veteránů
v atletice
Ing. Jiří Burda, bydlištěm
Vnorovice 19, Dačice, se zúčastnil Evropského Mistrovství Veteránů v atletice v Italských Benátkách.
11. 9. 2019 ve skoku
o tyči skončil na 3. místě s výkonem 380 cm.
Gratulujeme!
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--- inzerce ---

S Plus Kontem máte peníze neustále po ruce
Účet, který odměňuje
y Výběry hotovosti a úhrady máte zdarma
y Atraktivní nabídky ve Světě odměn

Nemusíte ztrácet čas chozením na pobočku

Potřebujte peníze uložit,
půjčit nebo zhodnotit?
ČSOB Flexi půjčka na cokoliv

Řadu věcí si u nás sjednáte online
y Účet, půjčky, pojištění… vše vyřídíte na pár kliknutí

Pravidelné investování může nést své ovoce
I malé částky vám mohou vydělávat
y Investujte už od 500 Kč
y Při investici 1 000 Kč získáte ročně bonus 500 Kč

www.csob.cz
Inzerce vseobecna Krenova 180x127 ver1.indd 1
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--- inzerce ---

Pro více informací se zastavte u nás na pobočce:
Göthova 149, 3801 Dačice
nebo se podívejte na www.csob.cz.

10.09.2019 20:28:11

www.dacice.cz

Dačické volejbalistky
se připravují na novou sezónu

Sportovní okénko
Prázdninová činnost
Ani přes prázdniny sportovci TJ Centropen Dačice nezaháleli.
Velice se činili kuželkáři, kteří prováděli opravu drah. Po opravě byl
uspořádán turnaj Crown cap, kterého se zúčastnily také čtyři ligová družstva. Další turnaj konaný během prázdnin byl Turnaj dvojic,
který byl zároveň Mistrovstvím České republiky. Tohoto turnaje se
zúčastnilo 80 dvojic. Tenisté i kuželkáři uspořádali během prázdnin
soustředění mládeže. Fotbalisté zahájili přípravu na soutěže 14. 7.,
mládež o měsíc později. Muži již hrají svá soutěžní utkání. Florbalisté měli svůj tradiční kemp mládeže v Třešti. Přes prázdniny se
nezahálelo, a tak doufám, že tato píle přinese své ovoce v podobě
dobrých výsledků.

Loňská sezóna 2018/2019 dopadla pro dačické volejbalistky více než dobře. Družstvo žen „Centropen Dačice B“
obhájilo prvenství v okresním přeboru. Druhé naše družstvo
v této soutěži „Centropen Dačice C“ složené z dorostenek
zatím v této soutěži sbírající cenné zkušenosti. Sice skončilo
v této šestičlenné skupině na chvostu, ale herně se rozhodně
nemá za co stydět. Dačické „Áčko“ obsadilo v krajském přeboru žen v konkurenci devíti kvalitních, především budějovických týmů, skvělé 3. místo!

Podzimní utkání fotbalistů
12. 10.

muži A

15:30 h

stadion
v Dačicích

Dačice A - Kovářov

13. 10.

muži B

12:30 h

stadion
v Dačicích

Dačice B - Staré
Město p. Landštejnem

12. 10.

10:00 h

kuželna
Dačice

TJ Centropen Dačice
C - Sokol Šanov

19. 10.

10:00 h

kuželna
Dačice

TJ Centropen Dačice
B - TJ Sokol Mistřín

kuželna
Dačice

TJ Centropen Dačice A
- B Dobřany Klokani

Kuželky 3. KLM D

Kuželky 1. KLM muži
17. srpna 2019 jsme pořádaly společně s Koupalištěm Dačice již
10. ročník Beachvolejbalového turnaje. Soutěžilo celkem 18 dvojic,
kdy v týmu musela být min. jedna žena. Od deváté hodiny ranní se
bojovalo v areálu místního koupaliště na dvou kurtech, v jemném
písku, za neustálého férového povzbuzování přihlížejících diváků
a ostatních soutěžících. Po velmi vyrovnaných bitvách se z vítězství
nakonec radoval tým Nechvoši, na druhém místě skončili vítězové
loňského ročníku Polohrubá mouka a třetí místo obsadila po těsném vítězství nad týmem Konečně jsme se sešli dvojice s názvem
Doma.
Následující víkend jsme si moc užily. Vyrazily jsme na týmové
soustředění na naši již stálou základnu na Vranovské přehradě (viz
foto), kde jsme za krásného letního počasí kromě trénování a hraní
také zpívaly, koupaly se a tmelily kolektiv.
Čekal nás ještě 14. září tradiční turnaj v Řásné, ale hlavně začátek
nové sezóny 2019-2020.
První zápas nového ročníku v krajském přeboru jsme hrály již
4. 9. 2019 na půdě Hlincovy Hory.
Na závěr bych chtěla oslovit všechny holky a kluky, kteří by se
chtěli stát součástí tohoto krásného sportu, ať neváhají a přijdou
mezi nás. Nábor nových členů probíhá v tělocvičně ZŠ B. Němcové
každé úterý od 16:00 h. Čekají tě zábavné úterky se skvělými trenéry Ludvou Kocmálem a Láďou Říhou.
Dagmar Distelová, předsedkyně volejbalového oddílu

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

Václav Šuler, TJ Centropen

Přednáška v DPS Dačice
V rámci Dnů zdraví se uskutečnila v DPS Dačice přednáška o Domově seniorů a Denním stacionáři.
Přednášejícími byly zaměstnankyně Domu seniorů paní Petra Jakubcová a paní Pavlína Bajglová, DiS.
Pečlivě nám představily nabízené
služby a předvedly názorné ukázky,
jaké různé aktivizace uskutečňují se svými uživateli. Děkujeme.
Marie Cimbůrková a Eliška Mandátová,
Pečovatelská služba Ledax o.p.s. středisko Dačice

periodický tisk územně správního celku
Vychází 1 x měsíčně v nákladu 3200 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

--- inzerce ---

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

14:00 h

--- inzerce ---

Rodilý mluvčí nabízí v Dačicích vyučování němčiny

19. 10.

Číslo: 10/2019, ročník osmý
Datum vydání: 27. 9. 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. října, středa, 19:00 h
Šlágr BUBU SHOW od A do Z
Zábavná show se Zuzanou Bubílkovou a hosty.
Vstupné: 160 Kč (předprodej), 200 Kč (na místě),
sleva 10 % na Senior Pas a ZTP.
22. října, úterý, 19:00 h
Nezmaři
Folkový koncert spojený se křtem zpěvníku.
Připravujeme:
27. listopadu, středa
Poslední aristokratka
- předprodej zahájen 1. října
16. ledna 2020, středa
Pavel Šporcl s cikánskou cimbálovou
kapelou GIPSY WAY ENSEMBLE
- předprodej zahájen 7. října

Kino Beseda
2. října, středa, 19:00 h
NABARVENÉ PTÁČE, drama, 2D
české titulky, vstupné 130 Kč
4. října, pátek, 19:00 h
ROMÁN PRO POKROČILÉ, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
6. října, neděle, 16:00 h
ROMÁN PRO POKROČILÉ, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
9. října, středa, 10:00 h
NA STŘEŠE, komedie, 2D
česky, vstupné 50 Kč
11. října, pátek, 19:00 h
NÁRODNÍ TŘÍDA, černá komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
13. října, neděle, 19:00 h
JIŘÍ SUCHÝ: LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT,
dokumentární/životopisný, 2D
česky, vstupné 100 Kč
18. října, pátek, 19:00 h
NÁRODNÍ TŘÍDA, černá komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
20. října, neděle, 19:00 h
ROMÁN PRO POKROČILÉ, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
23. října, středa, 19:00 h
PRAŽSKÉ ORGIE, drama/komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
25. října, pátek, 19:00 h
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA, komedie, 2D
česky, vstupné 120 Kč
29. října, úterý, 17:00 h
OVEČKA SHAUN VE FILMU: Farmageddon,
rodinný, 2D
český dabing, vstupné 100/120 Kč
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30. října, středa, 19:00 h
BUDIŽ SVĚTLO, drama, 2D
česky, vstupné 100 Kč, FK 90 Kč

Klub Béčko
5. října, sobota, 20:00 h
Zahraj ty ejsíky - divadlo
11. října, sobota, 20:00 h
Modelka XXL
19. října, sobota, 20:00 h
Karaoke
26. října, sobota
Z provozních důvodů zavřeno
Otevírací doba:
pondělí
úterý až čtvrtek
pátek a sobota
neděle

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

Městské muzeum a galerie
do 20. října 2019
Josef Bruckmüller, Anna Krninská, Stanislava Krninská, Vladimír Nosek – koláže, obrazy, keramika, reliéf a plastika
Společná výstava jindřichohradeckých výtvarníků a hosta. Prodejní výstava.
3. října, čtvrtek, od 17:30 h
Muzejní čtvrtek
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.: Národní
muzeum v Praze. Přednáška náměstka ředitele NM o historii a rekonstrukci NM.
12. a 13. října
Dny otevřených ateliérů
Volný vstup na výtvarnou výstavu.

Katolický dům
a RC Křižovatka
15. října, úterý, 17:30 h
Rizikové chování v období puberty
Kam až může zajít a jak rodiče poznají, že
jejich dítě bere drogy? Beseda s psychoterapeutkou Denisou Dohnalovou, Dis.
19. října, sobota, 9:00 až 12:00 h
Burza oblečení a spotřebního zboží
aneb připravujeme se na zimu
– lyže, brusle, sáňky a další zimní výbava
Více informací, rezervace prodejních míst:
Marcela Svobodová, tel. 606 336 470,
e-mail: marcelka1177@seznam.cz.
19. října, sobota, 15:30 až 17:00 h
Dýňování
Přijďte s námi oslavit podzim společným
dýňováním. Můžete si vyřezat dýni, ochutnat ji v různé podobě nebo i přinést ochutnat svůj výrobek ostatním. S sebou: nůž,
prkénko. Dýně jsou zajištěny.
od 19. října, sobota, 19:00 až 21:00 h
TANEČNÍ kurz pro znovuzačínající
a mírně pokročilé
6 dvouhodinových lekcí pod vedením
manželů Horníkových z Telče.
Lekce: 19. října, 2., 9., 16., 23. a 30. listopadu.
Přihlášky nejpozději do 14. 10. na: petrkrizek@centrum.cz popř. na tel.: 722 743 748
27. října, neděle, od 15:00 h
Podkarpatská Rus
100 let od přičlenění k Československu.
Přednáška s projekcí Mgr. Lubomíra Krátkého. Otevřená herna pro děti.

od 24. října do 24. listopadu
Volání dálek
Expedice a výzkumy spolku ZOOGEOS za
25 let činnosti. Výstava z výprav českých
přírodovědců do 14 zemí světa.
Zahájení 24. října v 17:30 h bude spojeno
s přednáškou RNDr. Dušana Trávníčka.

30. října, 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)
Přijďte sdílet své starosti i radosti, nalézt
podporu v řešení problémů okolo dětí…
- v herně ve 2. patře k atolického domu.

denně kromě pondělí
9:00-12:00, 13:00-16:00 h

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

od 17. října do 22. prosince
Listopad 1989 v Dačicích
Výstavní chodba muzea.

Povinné „čipování“ psů
• Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je
pes označený mikročipem
• Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu
o očkování psa (pas, očkovací průkaz)
• Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině
• Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně čitelným
tetováním provedeným před 3. 7. 2011

